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PREFAZIONE.

Sono vent' anni ch'il primo mio Dizionario Italiano-Olandese e Olandese-Italiano vide la luce. Questo primo libricino aveva i suoi difetti ed era
incompleto come necessariamente dovette esserlo un dizionario cosidetto
tascabile, nondimeno aveva la sua utilita e trovb una buona accoglienza.
La necessia d'un lessico pill esteso, completo, specialmente in riguardo
alle espressioni tecniche del commercio, delle scienze, della politica si fece
sentire per quanto estese vennero le rilazioni internazionali coll' Italia e
put serio lo studio della lingua italiana. Mi risolvetti perb a questa opera
faticosa quando usd il nuovo dizionario italiano-tedesco del professore
Rigutini e del dottore Bulle ; che mi riusci d'una stragrande utilità. Otre
questo consultai il Michaelis, il Ferrari, il Feller e altre opere di lessicografia. In riguardo alle espressioni tecniche e scientifiche mi appoggiai allo
Schlegel, al Vrolik, al Her/dots, all' Olivier cd altri per la fauna nostrale,
all' Oudemans, al Heukels etc per la botania indigena, alle opera diverse
di tecnologia, di inedicina, di scienze naturali per quanto tocca a queste
discipline. L'accento tonico non è assegnata dove esso segue la regola comune,
cioè quando si trova sulla penultima sillaba ; negli altri casi è indicato
per un • dopo la vocale, v. g. revocare, non porta l'accento, trovandosi
esso sulla penultima sillaba, ma revoca.bile porta 1' accento
antepenultima sillaba e percib è indicato per un punto dopo la
vocale. L'indicazione del plurale è riserbata per tali casi ove la formazione del plurale esce delle regole comuni o da un' altra significazione
alla voce. Lo stesso pub dirsi per la formazione del femminile. I num,erosi proverbi italiani sono resi per i correspondenti proverbi olandesi,
quantunque non fosse sempre posibile renderne una significazione esatta.
Spero che queste brevi indicazioni bastino e che il mio lavoro riesca
utile a molti, chiedendo io un po' d' indulgenza per i suoi difetti, gli errori
e le ontissioni che sono cose aderenti ad ogni dizionario.
A.

NIIYENS.

VOORREDE.

't Is nu twintig jaar geleden dat mijn eerste Italiaansch--Hollandsch
en Hollandsch—Italiaansch woordenboek het licht zag. Dit eerste werkje
had zijne gebreken en was onvolledig, zooals een zoogenaamd zakwoordenboek noodzakelijkerwijze moet zijn ; evenwel had het zijn nut en werd het
goed ontvangen. De behoefte aan een meer uitgebreid woordenboek, vooral
ten opzichte van de technische uitdrukkingen voor handel, wetenschappen,
nijverheid, kunsten, staatkunde enz. deed zich te dringender gevoelen naar
gelang de internationale betrekkingen met Italie en de beoefening der
Italiaansche taal veelvuldiger werden. Ik besloot derhalve tot dezen
moeielijken arbeid over te gaan, toen het nieuwe Italiaansch—Duitsche
woordenboek van prof. Rigutini en dotter Bulle het licht zag en mij een
zeer groot gemak opleverde. Behalve dit woordenboek raadpleegde ik nog
Michaelis, Ferrari, Feller en andere lexicografische werken. Voor de
technische en wetenschappelijke uitdrukkingen nam ik Schlegel, Vrolijk,
Hecklots, Olivier en andere ter hulp waar het de inlandsche Fauna, en
Oudemans, Heukels enz. waar het de inheemsche plantenkunde betrof,
benevens verschillende werken van technologie, geneeskunde, natuurwetenschappen voor- zoover het deze wetenschappen gold. Het accent is niet aangeduid wanneer het den gewonen regel volgt, d. w. z. wanneer het op de
voorlaatste lettergreep valt; in de andere gevallen is het aangewezen door
een punt (•) achter den klinker : b.v. revocare, draagt geen accent, daar
het hier op de voorlaatste lettergreep valt, maar revoea•bile heeft het
accent op de voor-voorlaatste lettergreep; derhalve wordt het aangeduid
door de punt (•) na den klinker. De aanduiding van het meervoud is
alleen toegepast op de gevallen waar de meervoudvorming van de gewone
regels afwijkt of een andere beteekenis aan het woord geeft. Hetzelfde
kan ook gezegd worden van den vrouwelijken uitgang. De talrijke Italiaansche spreekwoorden zijn weergegeven door de overeenkomstige Hollandsche spreekwoorden, ofschoon het niet altijd mogelijk was er de juiste
beteekenis van weer te geven. Ik meen met deze korte aanwijzingen te
kunnen volstaan en hoop dat mijn werk velen ten nutte zal zijn, terwijl
ik een weinig toegeeflijkheid verzoek voor de gebreken, vergissingen en
uitlatingen die elk woordenboek aankleven.
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Spiegazione .dei segni e Belle abbreviazioni.
Verklaring der teekens en af kortingen.
agg. = aggettivo, bijvoegelgk naamw.
assol. = assolutamente, absoluut gebruikt.
avv. = avverbio, bijwoord.
tong. = congiunzione, voegwoord.
ell. = ellitticamente, elliptisch.
esclam. = esclamazione, uitroeping.
f. = femminile, vrouwelijk.
fam. = modo familiare, famillaire uitdrukking.
fig. = figuratamente, figuurlijk.
frequ. = frequentativo, frequentatiefvorm.
gerund. = ijerundio, gerundium.
impers. = impersonale, onpersoonl ij k.
indecl. = indeclinabile, onverbuigbaar.
inter. = interiezione, uitroeping.
iron. = ironicamente, ironisch.
m. = maschile, mannelijk.
modo of m. avv. = modo avverbiale, als bijes. gebr.
mod. prov. = modo proverbiale, spreekwoordelijke
uitdrukking.
N. pr. = nome proprio, personennaam.
N. pr. bibl. = nome proprio biblico, bijbelsche
personennaam.
N. pr. etn. = nome proprio etnografico, etnografische personennaam.
N. pr. lett. = nome proprio letterario, letterkundige
personennaam.
N. pr. mit. = nome proprio mitologico, mithologische personennaam.

N. pr. stor. = nome proprio storico, geschiedkundige personennaam.
p. pass. = participio passato, verleden deelwoord.
p. pres. = participio presente, tegenw. deelwoord.
pl. = plurale, meervoud.
pop. = popolarmente, populair.
prep. = preposizione, voorzetsel.
pron. = pronome, voornaamwoord.
prov. = proverbio, spreekwoord.
qc. = qualcosa, lets.
qd. = quacheduno, iemand, iem.
scherz. = scherzevolmente, schertsend.
sing. = singolare, enkelvoud.
sost. = sostantivo, zelfstandig naamwoord.
volg. = volgarmente, vulgair, b ij 't volk gebruikt.
v. a. = verbo attivo, bedrijvend werkwoord.
v. n. = verbo neutro, onzijdig werkwoord.
v. rill. = verbo ri/lessivo, wederkeerend werkw.
v. recipr. = verbo reciproco, wederkeerig werkw.
(A.) = dall' Ariosto, bij Ariosto.
(D.) = da Dante, bij Dante.
(P.) = dal Pretarca, bij Petrarca.
(T.) = dal Tasso. bij Tasso.
iem. = iemand, qualcheduno.
afgel. = afgeleiden, derivati.
Z. = Zie, vedi.
Z. o. = Zie onder, vedi sotto.

Termini teenici — Vakuitdrukkingen.
Agrimen. = agrimensura, land-, veldmeetkunde.
A r. = agronomia, landbouw.
Alchim. = alchimia, alchimie.
Alg. = algebra, algebra, wiskunde.
Anat. = anatomia, anatomie, ontleedkunde.
Antropol. = antropologia, anthropologic.
Arald. = araldica, Heraldiek.
Arch. = architettura, bouwkunde.
Archeol. = archeologia, oudheidkunde.
Arit. = aritmetica, rekenkunde.
Art. = arte, kunst, beroepen.
Artigl. = artiglieria, artillerie.

Astrol. = astrologia, astrologie, sterrewichelarij.
Astr. = astronomia, astronomie, sterrekunde.
Banc. = delle banche, bankwezen.
Bibl. = biblico, bijbelsch.
Bibliofil. = de' biblio/ili, boekenliefhebberij.
Bibliogr. = bibliografia, boekenkunde.
Bot. = botanica, plantenkunde.
Bott. = de' buttaj, kuiperij, kuipersbedrijf.
Cacc. = caccia, jacht.
Calcogr. = calcogra/ia, koperstekers, steensnijderskunst.
Calligr. = calligra/la, schoonschrijfkunst
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Calz. = de calzettaj, kousenweverij.
Calzol. = de' calzolaj, schoenmaker ij .
Cappell. = cappelleria, hoedenmakerij.
Ca-rb. = de' carbonaj, kolenbrandersbedrijf.
Carroz. = de' carrozzieri, wagenmakerij.
Cart. = de' cartaj, papierfabrikatie.
Cavall. = cavalleria, ruiterij, ridderwezen.
Cer. = ceramica, pottebakkerij, plateelbakkerij.
Ceraiuol. = de' ceraiuoli, waskaarsentrekkerij.
Chim. = chimica, chemie, scheikunde.
Chin = chirurgia, wondheelkunde.
Com. = commercio, handel.
Con. = de' conciatori looijerij.
Cron. = cronologia, tijdrekenkunde.
Cuc. = cucina, keukenwezen.
Cucit. = cucitura, naaierij.
Cuoc. = de' cuochi, kookkunst.
Dentist. = dentista, tandheelkunde.
Disegn. = disegno, teekenkunst.
Dorat. = de' doratori, vergulderskunst.
Dram. = drammatica, dramatische kunst.
Eccles. = termine ecclesiastico, de kerken, de kerkgebruiken betreffende uitdrukkingen.

El. = ellettricitet, electriciteit.
Equit. = equitazione, rijkunst.
Etn. = etnografia, land- en volkenkunde.
Fabbr. = de' fabbri, smederij.
Falegn. = de' falegnami, timmermansbedrijf.
Farm. = farmacia. apothekerskunst.
Ferrov. = ferrovia, spoorwegwezen.
Fit. = arte per flare, spinnerij.
Filol = filologia, philologie, talenkunde.
Fibs. = filosofia, philosophie, wijsbegeerte.
Fis. = fisica, physica, natuurkunde.
Fisiol. = fisiologia, physiologie.
Fond. = fonderia, metaalbewerking.
Forn. = de' fornaj, bakkerij.
Fort. = fortificazioni, versterkingskunst.
Fotog. = fotografia, photographie.
Fuoc. = de' fuochisti, kunstvuurwerkmaker.
Geogr. = geografia, aardrijkskunde.
Geol. = geologie, geologie, aardbeschrijving.
Geom. = geometria, geometrie.
Gett. = de' gettatori, metaalgieterij.
Giard. = de' giardinieri, tuinbouw.
Gioiell. = de' gioiellieri, juwelierskunst.
Giornal. = de' giornalisti, dagbladwezen.
Giuoc. = giuoco, spel.
Giur. = giurisprudenza, rechtswetenschap.
Gram. = grammatica, spraakleer.
ldraul. = idraulica, waterbouwkunde.
Lanif. = lanificio, wolbereiding.
Legat. = de' legatori, boekbinderij.
Legn. = de' legnaiuoli, schrijnwerkerij.
Lett. = letteratura, letterkunde.
Libr. = de' libraj, boekhandel.
Liturg. = liturgie, liturgie.
Log. = logica, Logica, redeneerkunst.
Mace = de' macellari, vleeschhouwerij.
Magn. = de' magnani, smederij, slotenmakerij.
Mar. = marina, marine, zeewezen.
Manesc. = de' manescalchi, hoefsmederij

Mat. = matematica, mathematiek, wiskunde.
Mec. = mecanica, machinewezen, werktuigkunde.
Med. = medicina, geneeskunde.
Medioev. = medioevale, gesch. der middeneeuwen.
Merc. = mercatura, marktwezen, kleinhandel.
Mest. = mestieri, handwerk.
Meteorol. = meteorolgia, weerkunde.
Met. = metafisica, metaphysiek.
Metr. = metrica, metriek, versbouw..
Mi/. = termine militare, militair, krijgswezen.
Min. = mineralogia, mineralogie.
Minier. = miniere, mijnwijzen.
Mist. = de' mistici, mystiek.
Mit. = mitologia, mythologie, godenleer.
Monet. = monete, geld, munten.
Mur. = de' muratori, metselaarsbedrijf.
Mugn. = de' mugnaj, molenaarsbedrijf.
Mus. = musica, muziek.
Nat. = de' naturalisti, natuurkunde.
Num. = numismatica, penningkunde.
Oref. = degli ore/Id. goudsmidskunst.
Ornam. = ornamenti, versieringen.
Omit. = ornitologia, vogelkunde.
Orolog. = orologeria, uurwerkmakerij.
Ortic. = orticultura, groentebouw.
Otticc. = ottica, gezichtkunde, lichtleer.
Part. = parlamento, parlement.
Pastic. = de' pasticcieri, koek-, pasteibakkerij.
Pastor. = pastorizia, herderswezen.
Pescat. = de' pescatori, visscherij.
Pitt. = pittura, schilderkunst.
Poet. = poetica, dichtkunst.
= politica, politiek, staatkunde.
Relig. = religione, godsdienstwetenschap.
Belt. = rettorica, rhetoriek, redekunst.
Sart. = de' sarti, kleermakersbedrijf.
Scherm. = scherma, schermkunst.
Scient. = degli scienziati, wetenschappen.
= scolastica, scholastiek.
Scu/t. = scultura, beeldhouwkunst.
Scuo/. = scuole, schoolwezen.
Set. = de' setaiuoli, zijdegewinning.
Sell. = de' sellaj, zadelmakerij.
Stamp. = stampa, boekdrukkerij.
Stor. = storia, geschiedenis.
Tapezz. = de' tappezzieri, behangersbedrijf.
Teat. = teatro, schouwburgwezen.
lecn. = de' tecnici, techniek, beroep.
Teol. = teologie, godgeleerdheid.
Tess. = tessitura, weverij.
Tint. = tintoria, wolververij.
Tip. = tipografia, boekdrukkunst.
Top. = topografia, plaatsbeschrijving.
Torn. = de' tornitori, draaierskunst.
Valig. = de' valigiaj, valies-, koffermakers.
Vernic. = de' verniciatori, verversbedrijf.
Vet. = veterinaria, veeartsenijkunde.
Vetr. = de' vetraj, glazenmakerij, glasblazerij.
Vin. = de' vinaj, wijnbereiding.
Zetc. = zecca, muntwezen.
Zool. = zoologia, dierkunde.

A
A, f. a. v. fig. begin (o.); essere all' —, aan
't begin zijn ; conlineiare a dire —, op
't punt zijn iets te beginnen; dall' -- alla
zeta, van a tot z ; rifarsi dall' a, van

meet af beginnen.

A, prp. (voor a altijd v. and. klinkt meestal ad),

m. h. lidw. verb. al . allo, alla, agli, alle, ai of a'.
Drukt uit : — a) beweg. toena il . tot iets of
iem.; andare a Boma, naar Rome gaan ;
tirare al bersaglïo, (naar de) schijf schieten ; — U) verwijderd voorw. (dat.) maudare
lettere a qd., iem. brieven zenden; disporto
al bene, ten goede geneigd; ho facto fare
al magnano ul na chiave, ik heb den

-

lare a peso decimale, bij decimaal gewicht koopen ; venire a tre alla volta,
niet drie te gelijk komen; camininare a
due a due, twee aan twee loopen; tiro a
quattro, een vierspan; a mano a plano,
allengs : — z.) plaats, tusschenruimte, afstand
enz.; dimorare a Firenze, te Florence
wonen ; alla tourba di qd, bij iemands
graf ; a dieci passi di distanza, op
tien passen afstand ; del detto al facto e'è
1111 gran tratto, zeggen en doen zijn twee;
sono stato alle corse, ik ben bij de wedrennen geweest ; stare al sole, al vento,
in de zon, i. d. wind staan; Roma è a
mezzogiorno di Firenze, Rome ligt ten
Z. v. Florence ; — k) tijd, tijdruimte ; al tempo
dei nostri antichi, ten tijde onzer voorvad.; al tempo d'oggi, lieden ten dage; al
far del giorno, bij 't aanbr. v. d. dag ; a
che ora, hoe laat ? alle due, om twee
uur; al gulatordici Agosto, den Mien
Aug. ; preudere nu operaio a giornata, eea werkman op dagloon nemen ; avere
cento lire al mese, 100 lire in de maand
hebben ; a vita, levenslang ; di qui ad on
altro anno, heden over een jaar; oggi a
otto, vandaag over acht dagen.
a'baeo, m. (Arch.) bovenste gedeelte van een
zuilkapiteel ; abakus, dekplaat.
Abadessa, abadi'a, v. Badéssa, badia.
Ab antico, ave. van oudsher.
Abao, m. volkshoofdman (in Genua).
Abate, m. abt (kloosteroverste); abbé (titel van
wereldlijke geestel.) ; — mitrato, gemijterd
abt; — a'ccio, m. slechte, onwaardige abt;
— i'no, kleine, nette abt; — o'ne, groote,
deftige abt; — o'nzolo, ucolo, onbeduidend
priester.
abavo, bet-overgrootvader ; —i, (plur.) voorvaderen.

slotenmaker een sleutel laten maken ; — c)
bestemming, doel enz. lo fa a utile tuo,
hij doet het ten uwen nutte ; vivere a seapito degli altri, ten koste van anderen
leven ; sonare a festa, a morto, a
messa, voor een feest, een doode, de mis
luiden ; eleggere a deputato, tot afgev.
kiezen ; a rivederci, tot wederzien ; al
fuoeo, brand ! all' arme, te wapen ! al
ladro ! houd den dief! — d) mogelijkheid,
verplichting, noodzakelijkheid; ci sara inolto
a ridire, daar zou veel tegen te zeggen zijn
vi diro quello che avete a fare, ik zal
u zeggen wat gij doen moet ; ci vuol tempo
a finire, er is tijd noodig om dat ten einde
te brengen ; — e) beweegreden, gelegenheid ;
destarsi al rumore, bij 't geraas wakker
worden ; a quella vista, op dat gezicht;
a mio avviso, volg. m. meening ; — f) middel, werktuig; manier; compare a pane
ed acqua, van water en brood leven;
ehiudere a chiave, met den sleutel sluiten ; ulccidere a tradimento, door verraad (verraderlijk) dooden ; giocare al
billiardo, biljart spelen ; share a Bedere,
zitten ; venire in contro a braccia
aperte, met open armen tegemoet komen ; Aba'zía = Abbazia.
a fronte alta, met opgeheven hoofd ; par- Abbaccare, v. n. rekenen ; peinzen, zijn hoofd
lare a malizia, boosaardig, met slechte
breken met; phantaiseeren; zijn gedachten
bedoelingen spreken ; stare bene a gaatlaten ronddwalen ; zottepraat verkoopen ; —
trini, goed bij kas zijn'; vivere all' usanza
di zeri, met nullen rekenen ; drukte voor
degli antichi, volgens oud gebruik leven ;
niets maken. —chiere, —chiero, —chista,
reggersi a monarehia, monarchaal gem. rekenkunstenaar. — chino, m. kl. rekenregeerd worden ; macchina a vapore,
boek ; far gli —I, d. begins. v. h. reken.
stoommachine ; mulino a vento, windleeren.
molen ; — rg) verhouding, vergelijking ; ris- Abbacchiare e bacchiare, v. a. met een
petto a, ten opzichte van ; riconoscere
stok (vruchten) afslaan ; iem. tegen iets aanalla voce, aan de stem herkennen; alla
gooien ; fam. -- le acerbe e le mature,
parlata sembra forestiere,aan de spraak
groen en rijp —; iem. onverschill. behand.;
lijkt hij een vreemdeling ; -- h) schatting,
fig. o. d. prijs verkoop. ; — una ligliuola,
maat, prijs, regeling; avere a vile, verz. dochter a. d. eersten d. besten geven (ten
achtelijk behandelen ; avere a schifo, iem.
huwelijk) ; abbacchiato, p. pass. agg. afmoe, beu zijn ; comprare il vino a fiasgeslagen, ter neder gesl. ; —ata, f. slag m. e.
chi, den wijn bij de flesch koopen; calcostok ; fig. all' —, blindelings; —nra, f. het
1
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atsl. m. e. stol< ~ tijd voor b.atsl,der vruchten, 1 Jlbbantblnare, v.a.voortrollen ; overkantelen,
-cbio, rn. slachtlam,
i\bballibolato, agg. v. ilmml,mlltolato.

Abbaeinantento, m. het bltndmaken: het Abballeare, v. a. uitspreiden (v. huiden) ; met.
hlindgemaakt zijn; verblinding, verduisteriog;
nanken voornen , -eatura, f. invetten (van
-are, v. a. blind maken (met een gloeiend
huideo), het van banken voerzlen.
bekken); zienkraeht verniet.; fig. verduisteren, ilbbandonamellto, m. Z. Abba'odono;
in de schad. stellen; verbtlnden , --rsi, v. rifle
-are, v.a. verlaten~ opgeven , vallen laten;

verblind, verdulsterd worden, glansverllezen,
verblind zijn; abbaeioato, agg. blind gemaakt, Iuee -a, zwak llcht ; oecbi -I,
zwakke, glanslooze oogen, vetro -a, dofglas,
a'bbaco. m. rekentatet, -hoek , net een X een,
-kunst; fig. verstund, m.oplettendh.: (am. aver
poeo -, welnig verstand, opmerkzaamneid
neuben , volerel I' -, daar is nadenken bij
noodlg ; - one, m. tem, met W. verstand,
droomer, die hersenschim. naloopt.

i\bbadare, V. Badare.
Ahhadessa, abbadia, v. Badessa,
badia.
Abbaglia'ggine, f. korte, licbte verbllndtng,
verdutstering van het oog: -ll1ento, m. net

laten varen (een plan); weggaan, verlaten,
in den steek laten; -- nn baIubino, een
kind te vondellng leggen , - 1111 ammaIato, een zleke aan zijn lot overlaten; veronachtzamen; - Ie briglie al eavallo,
een paard denvrijen teugel laten: -Ie arml,
de wapensneerleggen, - aleuno a se stesso,
iem. aun zijn lot overlaten : -i flirittl, zyne
recbten prusgeven ; - Ia eanzione, den
borgtocht vervallen Iaten, - ale uno della
assistellza, iem. Z. hulp laten, zich onthouden van; -rsl, v. rtn, zlch Iaten gaan,
ztnken laten, van vermoeldhetd neervallen ,
- su qd. ztcn op iem. verlaten, zicn aan
iem. overgeven, onderwerpen , - a un af-'
fetto, a Ulla passione, ztcn aan een genegennetd, nartstocnt overgeven , - di fare
qe, zonder schaamteietsdoen: -ato, p. pas.
opgeceven , ag(l. verlaten, verwaartoosu, achtergelaten , chiesa -a, vervallen kerk, nulpeloos , a redini -e, met hangenden teuael,
-tanteute, avv. zonder bedenken, terugnouding; zonder nadenken , -nato, m. vondeling, m.; -000, m.het verlaten, het opgeven ,
af5tand; vel'latenheid, hulpeloosheid; overgeving (aan. iem.); slapheid (de.' leden); lasciare ill -, veronachtzamen, vervallen laten; .. teUere, porre in -~ verwaarloozen,_
slecht bebeeren; 8ndare, venire in -, in
vergelelheid, in onbruik geraken; fuggire
In -, hals over kop vluchten; in -- a una,
passiolle, in de macht van eell hartstocllt.
Llbbarbaglianlento, ro., -bagliare, v. a.,
-baglio, m. versterking van abbaglia"tento, enz. in overdracbt. zin.
Abbarhare, abbal'bieare, v. n. wortelen;
-rsi, wortel vatten,w. schieten, inwortelen;
vastklemmen, voet vatten, zicb vastzetten.
Abhal'eare, V. a. ophoopen, verzamelen, opstapelen.
Jtbbarrare, v. a. barricadeeren, versperren.
Abbandfalllcnto, m.bet verwarren, 0., verwarring, wauorde; vechterij, v.;-fare, V. a.
verwarren, in verwarring of wanorde llrengen; doorelk.werpen; -rsi. v. ritl.elk. in de
baren vJie~en, band~emeen worden; fia. stormachti~ worden (v.d. zee); -fata, f. Z. -fa-

hlind maken, het blind zijn; verdutstering,
verhlindbeid, verglsstng ; (Pitt.) dernptng (del'
kleuren); -are, V. a. verblinden (door te
hel ltcht): verrassen (den geest), bedrtegen,
omdentuin leiden; (Pitt.) (kleuren) overdekken,
dempen: -rsi, V. riO. verblind zijn, dor. sombel' worden; afnemen, vermind. v. d. geest,
del' oogen : gli ocebi uti si abbagliano,
bet wordt m. dulster V. d. oogen: zlcn vergtssen , -ante, ag(J. verblindr,nd; Ince -,
verblindend, hel licht; bellezza -. verbl.
schoonheid ; -ato, agg. verblind; occlti -I,
omnoersde, glanslooze oogen; colori -I,
dotIe kleuren; bedrogeo, om den tUin geleid;
-ate mente, avv. op verwarde, onsamenhan~ende wijze; -gllo (pI. -gli), m. fig.
tlwaling, fout,vergissing; prendere, eadere
ill -, zich vergissen. = - glii, veelvuldige,
~terke verblindinfI.
Ahbagliore, v. Ba,gliore.
AhbalaJllento, m. het blaffen, ~eb1af; fig.
zwetserij, Rekef; -ial'e, V. n. blaffen, ketfen,
aanslaan (v.e. hond); schelden,. kijven, gerneenheden zrggen. slef',bt zingen; (am. della fante, van bongerblaffen;non trova
un cane elte gil abbaia, ~een sterveling
bekommert zich om hem; Illogo dove abbaia II volpe, onzekere, onveilig-e plaats;
-iata, f. gehlaf, gekijf ~ faloe una - ad
aleullo, iern. ged. de waarh. zeg~en; fare
I' - ael un attore, een adeur uittluiten;
-iatore, m. blaffer, keffer, kijver, sebreeuweI', kakelaar.
nleuto.
Abbaino, m. uitkijk, m., dakvenster, -luik, O. Abbassagione, f. S. abbassaolento, m.
Abba'io, m. geblaf, het blatTen; - one, m.
bet zinkell, zinken laten; bet nederlluigen;
~Toote blaffer, kijver, twistzoeker. m.
aOating, afdating; afbreken (van een muur);.
Abhallare, v. a. iopakken. tot een (baal) te
verzwakken, zinken (d.stem); neiging, bUigin~
zamen rollen; opsnijden, bluffen.
(v. b. boofd); vallen van het water; zakken
Abballilla.oe, V. a. samenvouwen (bedden),
v. d. bodem; verrnindering del' krachten, del'
oprollen; be~t opmaken.
inkomsten; vernedering, vermindering van den
Abballottalnento, m. Z. ilbballottatura,
goeden naum; -sare, v.a.dieper, lagermaken,
f.; -tare, v. a. been en weer rollen : sazlnken laten; nei~en, buigen; nederslaan (der
menknijpen, ine~n frommelen; fig. onzacbt oogen); fig. - II eapo, zicbin zijnlotschikken;
met iets omgaan; -rsi, v. riO. ineen loopen,
- un pugno, een vuistslag geven ; - la
stollen, tot klompen vormen ~ -ato, agg. ge- voce, de stf~m laten zinken; - nel suono,
ronnen, ineengeloopen; fel'ro -, geklOlnpt
lagerstemmen (een instrument) ;- il prezzo,
ijzer; -Iottatora, f. het te zamen ballen, den prijs verlag'en; geom. het zinklood Jaten
tot een m~l maken, klompen; rondl~uppelen.
vallen; fig. vernederen, verdeemoedigen, beAbballattto, rn. heen en weer g-OOlen; bUplasteren; -Ia eresta ad alclloo, iem. den
pelen, schudden, onzacht bebandelen, O.
kam afsnijden, een toon lager laten zingen;.
Abbanlbagiare, V. Iinbanibagiare.
- Ie ftl'lne, het wapen (van een gezant-
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schapshotel)binnenhalen; — la bandiera, de
vlag strijken ; --rsi, v. ritl. zinken, afdalen,
zwakker, minder worden, gaan liggen (v. d.
wind); vallen (v. h. water) ; bukken, neigen ;
fig. zich vernederen, verlagen; 11 termometro è abbassato sotto zero, de thermometer is onder nul gedaald ; la febbre abbassó, de koorts bleef weg; =sata, f• u.
Abbassamento. —satore, m. (Anat.)
nedertrekspier.
Abbasso, a basso, avv. e prep. onder, o. d.
grond, beneden. naar onder ; pin —, lager
naar beneden ; giu — la soesa, verder onder den afhang ; stanza d' —, kamer gelijkstraats; — it cappello, den hoed af; — 11
tiranno, weg met den tiran.
Abbastante, abbastanza, avv. genoeg,
voldoende; lo studio non è mai —, de
vlijt kan nooit groot genoeg zijn ; essercene —, in overvloed van iets voorhanden zijn ;
aver— di una cosa, genoeg van iets hebben, iets moede zijn ; interj. genoeg ! genoeg
daarvan !
Abbastonare = Bastonare.
Abbatacchiare, v. a. versterkte vorm van
Abbachiare.
Abbate = Abate ; —tessa = Badessa.
Abliattenza, f. samenstooten, -treffen ; per —,
bij toeval ; —tere, v. a. nederwerpen, op den

grond werpen, nederslaan,omverrukken;vellen,
omhouwen; fig. overweldigen, overwinnen;
vernederen ; — Fuseio, la finestra, de
deur, het venster op een kier zetten ; —rsi,
v. rill. fig. verschrikken, kleinmoedig worden,
moed verliezen ; met iets of met iem. samentreffen, ontmoeten ;— a vedere qc, toevallig
iets zien ; — bene o mate, goed of slecht
terecht komen; se e' s'abatte che, als het
zoo eens trof ; — uto, p. pass. agg. nedergeworpen, ter neer geslagen, bedroefd ; —tilieno, in. luik om het hooi door naar beneden
te werpen ; —timento, m. het nederwerpen;
nederslaan, o.; neerslachtigheid, v.; fig. afmatting, krachteloosheid, moedeloosheid;
(I heat.) voorstelling van veldslag ; per —,
toevallig ; —tata, f. het neerslaan ; velling,
v., het vellen (van boomen); fig. nederlaag, v.
Abbattulfolare, v. a. tot een prop samenpakken (wol, enz.) ; in verwarring brengen;
ondereen mengen ; —rsi, v. ri ll . = abbarulfarsi; —ato, p. pass., te zamen gewikkeld ; agg. opgezwollen ; capelli —1, haardot
(chignon).
Abbazia,f. abdij ; mannen- of vrouwenklooster;
waardigheid van abt, abtschap ; prebende
van een abt; —ale, agg. abtelijk, tot eene
abdij behoorende.
Abbeceda'rio, m. Abc-hoek.
Abbellare, v. Abbellire; —limento, m. het
opsieren, versieren ; versiering, verfraaiing;
valsche tooi ; toevoegsel ; snoeverij ; —lire,
v. a. verfraaien, versieren, tooien ; — N. n.
bevallen, fraaier worden ; --rsi, v. rill. zich
tooien, zich mooi maken ; — d'rsita rosa,
van eene zaak ruim gebruik maken; s'abbelliscano signori, zoek maar uit, heeren ; c'è da —rsi, daar is keus in overvloed;
— More, m. verfraaier, die iets siert of optooit.
Abbetiché, tong. = Benché.
Abbeadare = Bendare.
Abbergo, m. = Albergo.
Abbertescare, v. a. met valbruggen, kantce-

len, schietgaten, torens voorzien.
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fig. in overvloed
le drinken geven, dronken maken ; — qd di
qc, iemand met iets overladen ; fain. — qd
di assenzio e di l ele, iemand iets bitters
te hooren geven (eigelijk alsem en gal te
drinken geven) ; — un prata, eene weide
besproeien ; —rsi, v. rill. de dorst lesschen ;
--rsi al fonte della scienza, aan de bron
der wetenschap zich laven ; —ato'io, m.
drinkplaats (van het vee) ; drinktrog; waterbakje (aan vogelkooi); ca'ccia all' —, vogels
vangen bij de drinkplaats.
Abia'bbe, m. schertsende nabootsing van het
stamelen ; essere all' —, nog aan het begin zijn.
Abbiadare, v. a. aan den haver gewennen;
met haver voederen ; —ato, a.qq. met haver
gevoederd; un cavallo ben —, een goed
onderhouden paard.
Abbicare, v. a. een schoof maken ; —rsi, v.
ritl. zich vastklemmen.
Abbicei, m. a-b-c ; alfabet, n., spa-a-kaart ;
essere all' —, nog aan 't begin zijn ; non
lapere neanche 1' —, geen a voor b kennen.
Abbiente, agg. bezittend, welgesteld; gli — i,
plur. de bezittende klasse.
Abbigliamento, m. het versieren, aankleeden,
met smaak kleeden ; sieraad, o., kleedir.g ; versiering, optooiing, garneerins;, v.; —liare,v. a.
versieren; met smaak kleeden ; optooien; —rsi,
v. ritl. zich kleeden, tooien; —liatura =

Abbeverare, v. a. drenken ;

—liauiento.
Abbinare, v. a. zich tot een paar, met tweeën

samenvoegen; paarsgewijze afzonderen.

Abbinatura, f. afzonderen van het uitschot.
Abbindolamento, m. bedriegen, om den tuin
leiden; bedrog,o; dwaling,verwarring,v; —lare,
v. a. het garen op den haspel leggen ; iero.

in een kring rondvoeren, bedriegen, bedotten ;
—rsi, v. ritl. in de war geraken ; zich verwarren; fig. verward, verbluft, uit het veld
geslagen worden ; —ato, p. pass. e agg. verward, verbluft ; —latore, tn. —trice, 1. bedrieger, m., bedriegster, v.; —latura = Ab-

lamento.
Abbioccare, v. n. kloeken (v. e. kip); broeden.
Abbiosciarsi, v. rill. week als sneeuw wor-

den ; zich van vermoeidheid laten vallen; omvallen, ineen zinken ; zich uitstrekken ; fig.
moedeloos worden, zich gewonnen geven ; verflenzen, de bladeren laten hangen (v. bloemen);
—ato, agg. moede, slap geworden.
Abbirucciarsi, v. recip. vechten, in strijd
m. strijd, oneenigheid, het
geraken ;
handgemeen worden.
Abbisognare= Bisognare; abbisogne'vole = bisognevole.
Abboccamento, rn. uitmonden ; fig. te zamen

komen, samenkomst, gesprek, onderhoud ;
handgemeen worden, treffen (van legers);
—care, v. a. den mond aan iets leggen ;
met den mond of de tanden vatten ; aan den
mond brengen ; fig. iets vurig begeeren ; iets
terstond begrijpen ; — una cosa con tanagile, iets met de tang aangrijpen ; — due
vasi etc., twee vaten met elk. in verbinding
brengen; — Qit vaso, een vat tot den rand
vullen ; —rsi, v. ritl. in elk. uitmonden ; te
zamen stooten, kommuniceeren (van buizen);
fig. voor een onderhoud bijeen komen ; onderhoud voeren ; eens worden ; handgemeen worden ; —ato, p. pass. aan den mond gezet;
agg. tot den rand gevuld ; vino —, zoetige
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wijn; una persona —a, niet kieskeurig,
vraatzuchtig persoon ; nomo —, die zich door
een lekkere beet of anderszins laat ompraten;
sost. rn. questo vino ha dell' —, deze wijn
heeft een zoetachtigen smaak ; —eatoio, m.
ovenmond, m.; —eatura, f. monding, inmonding; overvloed ; aanslag van een deur; questa
porta ha — troppo larga, deze deur
sluit slecht (heeft een 51. aanslag) ; wat men bij
een vat giet om het vol te maken ; — del
pane, brood dat te dicht bij den ovenmond
heeft gelegen ; — della farina, het bovenste van het meel (in den zak) ; —conare,
v. a. met kleine beeten verteren.
Abbonacciamento, m. geruststelling; 't gaan
liggen van den storm; kalm worden ; —are,
;
v. a. tot rust brengen, geruststellen,
—rsi, v. rifl. rustig, bedaard, kalm worden;
liggen gaan (v. d. wind); fig. bekoelen (v. d.
toorn).
Abbonamento, m. bet verbeteren, 0.; verbetering, v.; overeenkomst, abonnement, o.,
il mio — col parucchiere è tre lire,
mijn abonnement met den kapper bedraagt
drie lire; goedkeuring (van een rekening);
—nare, v. a. goed maken, tot een goed
einde brengen, verbeteren ; erkennen (van een
schuld); afrekenen, kwijten; aftrekken (gedeelte eener schuld); —rsi, v. rill. zich tevreden stellen, matigen; zich abonneeren
—ato, p. pass. goed gekeurd, geabonneerd ;
sost. in. een geabonneerde ; stamgast, m.
Abbondante,agg. rijkelijk, overvloedig, vruchtbaar ; —temente, avv. rijkelijk, in overvloed ; —danza, f. overvloed, m.; rijkdom, m.;
nuotare in—, in overvloed zwemmen; corno
dell' —, hoorn des overvloeds ; ad—, in —,
rijkelijk, in overvloed ; per —, nog bovendien,
op den koop toe; e, t. plur. voorraad voor
de armen ; uffieiale dell' —, ambtenaar met
de uitdeeling ervan belast ; ook abbondanziere genoemd; —dare, v. n. in overvloed
rijkelijk voorhanden zijn; overvloed hebben;
v. a. iemand met iets overstelpen ; —de'vole,
arm; —devolezza, f.; —devolmente =
=dante, danza, —dantemente.
Abbondone, m. die iemand met woorden overstelpt ; zwetser; kletser.
Abbonire, v. a. bevredigen, tot kalmte brengen, stil maken: — nu terreno, een stuk
land vruchtbaar maken ; —rsi, v. rill. kalm,
bedaard worden.
Abbono = Abbuono.
Abborda'bile, app. genaakbaar, toegankelijk.
Abborda'ggio, in. mar. naast elkander aanleggen (van schepen); entering, aanvaring;
fig. genaakbaarheid; persona di facile —,
een zeer genaakbaar persoon ; —dare, v. a.
(Mar.) aanleggen, enteren ; fig. — aleuno,
iemand naderen, aanspreken ; — una questione, een vraagstuk aanpakken ; —rsi, v.
rill. in aanvaring komen ; —do, m. aanleggen o. (van schepen); aanvaring; landing;
venire all—, tegen elkander aanloopen, aanvaren ; fiq. spraakzaamheid,
snapachtigheid, v.;
ai grande —, mensch van veel
woorden ; ammo di facile gemakkelijk te
naderen, vriendelijk mensch ; di primo —,
van het begin af, terstond, op het eerste verzoek, bij eerste kennismaking ; —done, m.
zwetser, praatal m.
Abborracciamente, avv. oppervlakkig, overijld, slordig ; —ciamento, m. haast, o., spoed,
—
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m., overijling; nalatigheid, v.; —dare, v. a.
met slechten wol aanvullen ; fig. onnauwkeurig, in haast maken ; quell' ariista abhorraccia, die kunstenaar prutst, knoeit ; —meek), m. slordig, overijld handelen; alles aanpakken en niets doen; —clone, m. knoeier,
stumper.
Abborrare, v. a. met wol, paardenhaar vullen; fig. overdrijven.
Abborrire = iborrire.
Abbottinamento, m. het plunderen, o.; plundering, v. = oproer, co.; —nare, v. a. buit
verklaren ; plunderen ; — con qd, de buit
deelen ; —rsi, v. rill. in opstand komen ; —
di una eosa, ontevreden over iets zijn ; —
da uno, met iemand breken, van iemand
a fscheiden ; —natore, m. plunderaar ; oproerling, m., ophitser, in.
Abbottonare, v. a. toeknoopen ; —rsi, (de
kleeren) toeknoopen; —ato, p. pass. agg.
toegeknoopt; nomo
een stil, afgetrokken
mensch ; —natura, f. het toeknoopen ; rij
knoopen; gedeelte waar de knoopen zitten.
Abbozzacehire = Imbozzacchire.
Abbozzamento, in. het schetsen, ontwerpen, 0.; schets, v.; ontwerp, o.; —zare, v. a.
ontwerpen, eene schets maken, voorteekenen
plan (van een teekening) maken ; (Pitt.) —
alla macchia, eene schilderij met kleuren
schetsen (zonder volt. der details); —p. pass.
geschetst, ontworpen ; app. persona —ta,
een vergroeid mensch ; —zata, f. bet schetsen ; een schets geven; dare una — di qe,
een kort begrip van iets geven ; in algemeene
trekken schetsen ; —zati'ecio, aqq. schets .
gewijze, nauwelijks begonnen ; slecht uitgevoerd (kunstwerk) ; —zatore, m. — trice, f.
die schetst, een ontwerp maakt ; — zatura,
f. = Abbozzo; m. ontwerp, o.; schets,
V.; omtrek M.; voorloopige uitvoering, v.; in
onuitgevoerd, in schets, onvolkomen, onvoltooid.
Abbozzolarsi, V. n. zich inspinnen (van de
zijdewormen); fig. klompjes meel maken ; te
zamen klompen.
Abbracciaboschi e —o, m. (Bot.) kamperfoelie ; —ciafusto, app. (Bot.) stengelomvattend, doorwassend; —ciamento,m.omarming
V.; het omarmen, o.;—ciare,v.a.omarmen, met
den arm omvatten, omslingeren, omsluiten ; Jig.
abbraccio di euore, (in brieven) ik druk a
aan mijn hart, omhels u in de gedachte; omranken, omslingeren (klimop); omgeven (met
muren) ; omvatten (tijdruimte); overzien ; begrijpen (met het verstand); — col deside'rio
qe, iets in zijne wenschen omvatten, nog iets
begeeren ; prov. chi troppo abbraccia
meno stringe, die het onderst uit de kan
wil, krijgt het deksel op den neus : die te Neel
aanvangt voltooit niets; fam.—questo mondo
e quell' altro, overal bij willen zijn, alles
willen aanvatten; — nu opinione, een gevoelen omhelzen; — nu partito, zich bij
eene partij aansluiten ; — una professione,
een beroep omhelzen, beginnen, aangrijpen ;
fam.—l'orso, zich bedrinken ; —rsi, v. rift.
elkander omhelzen ; geslachtelijken omgang
hebben ; — a qc, zich ergens aan vastklemmen ; vechten, handgemeen worden ; —eiata,
f. gelijktijdige omhelzing.
Abbracciatoie, f. pl. kleine tang, pincette;
—ciatore, m. —trice, f. omhelzer, omariner,
—ster, v.; vechter in.; —tura, f. een arm-
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vol ; wat men met den arm omvatten kan ;
—tutto, m. iemand die alles wil aanvatten;
een Jan-doe-al; —eio, rn. omarming, v. ;
het omarmen, o. ; —cione, m. die alles
onderneemt ; onhandig mensch m. ; —cioni
adv. in omarming, in de amen ; —ciuchiare
v. a. veelvuldig en op opzienbarende wijze omhelzen; — rsi v. r.; elkander veel kussen en
liefkozen.
Abbrariare e abbragiare, v. a. in brandsteken; aansteken; fig. ontvlammen.
Abbrancara, v. a. met klauwen, nagels aanvatten ; vastpakken ; — rsi v. riil. zich ergens
aan vastklemmen.
Abbreviamento, m. abbrevazione, f. het
afkorten, o. ; afkorting, v. ; uittreksel o.; kort
begrip, o.; per —, bij afkorting ; —are, v. a.
afkorten, verkorten ; kort samenvatten ; per
abbreviarla, kort en goed ; afsnijden (een
weg) ; verminken (een woord); —atauiente
—tivaurente adv. op afgekorte wijze : —tivo
agg. verkortend, afkortend, metodo — , verkortende methode ; — sust. m., verkorting v.;
Beppe — di Guiseppe, Beppe verkorting
van Guiseppe. Sjef verk. v. Jozef; —store,
m. verkorter, afkorter, m. ; — beambte die de
pauselijk brieven opstelt.
Abbrezzare, v. n. van koude rillen.
Abbriccagnolo, m. waar m. iets aan k. ophangen ; haak ; fig. voorwendsel, valsche gevolgtrekking ; (omit.) groene specht v.; klever
m., spechtmees v. ; —are, v. a. slingeren ;
—un tolpo, een slag toebrengen ; — rsi, v.
ri ll . zich vastklemmen, klauteren, omhoogklimmen.
Abbricehino, m. die alle kleine winsten meeneemt ; inhalig persoon ; pers. die altijd gelijk
wil hebben.
Abbrivare, v. a. (Mar.) de touwen losmaken,
losrneeren ; abbrivo ! gooi los ! vollen stoom ;
—ivo, m. (Mar.) begin der volle vaart ; prendere, 1' — volle vaart nemen (ook van paarden enz.) ; fig. zijne woorden den vrijen loop
laten ; begeesterd gaan spreken.
Abbrividare, v. a. doen rillen ; —dire, v. n.
rillen, eene rilling bespeuren ; kippevel krijgen ; van schrik verstijven ; afschuw krijgen.

Abbronzare = lnibroncire.
Abbronzacelsiare = Abbronzare ; —zamento = Abbronzo. m. het verzengen,
verbranden, bruin w. v. d. huid (door de zon);

bronskleur der huid ; het geel worden van
oude papieren ; -- zare, v.a. verzengen, zengen ; bronskleur geven, bronzen v. n. bruin,
verzengd worden d. de zon ; --ato, gebronsd,
bruin gew. verzengd; —zatello, agg. — ticio
app. licht verbrand, gebruind, gebronsd ;
—zatura, V. ; = Abbronzamento : _
geelzucht, geel worden der bladen ; — zire =
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Abbrunarnento, Abbrunimento, m. zwart

maken, bruineeren ; rouw aannemen, met
rouwfloers omkleeden ; het gebruind zijn ;
—are, v. a. zwart, bruin maken ; le bandiere, i tambnri, de vlag, de trommels met
floers bekleeden ; — rsi, v. ritl. rouw aannemen ; p. pass. gebruind ; app. in rouw gehuld;
carta —a, rouwpapier; donna —a, dame
in 't zwart, in rouw gekleed ; —ire, v. n.
bruin, donker worden ; verbranden, verzengen;
v. a. bruin maken : verzengen.

Abbrustiare = Abbruciechiare ; —olare
— Abbrustolire, v. a. roosteren, — fette
di pane, sneedjes brood roosteren ; (de
haren) zengen ; — rsi, v. rill. zich laten bra-

den (goed verwarmen voor het vuur); licht
aanbranden; —olimento, m. het roosteren,
verzengen, o.; —stokla, f. lichte roostering;
dare un — even boven het vuur houden;
scherz darsi un — zich even warmen.
Abbrutimento, m. het ruw w orden o.; verdierlijking, v. ; —ire, v. n. verdierlijken, ruw
maken; -- rsi, v. rill. verdierlijken, ruw, gemeen, aan een dier gelijk worden.
Abbruttire. v. a. lmbruttire.
Abbuciato, agg. hard, korstig.
Abbuiamento, m. het verdonkeren, verduistering, v. ; —are, v. a. verduisteren, donker
maken ; ftg. verbergen, verdonkeremanen ;
doodzwijgen ; — rsi, v. rifl. donker worden,
zich bewolken, betrekken (v. d. lucht) ; /i q.
treurig, somber worden.
Abbuono —bono, m. erkenning (eener
schuld); rabat, o. ; korting, v. ;
Abburattaio, m. = Abburattatore
—amento, m. zeeften, builen , ziften ; —are,
v. a. huilen, ziften ; fig. streng afzonderen; —
le parole, de woorden wegen ; — qd, iem.
foppen ; — qd dall' uno all' altco van
Herodes naar Pilatus sturen ; —le question),
lang over een voorwerp zeuren ; v. n. vervelend kletsen; zich druk heen en weer bewegen, in 't rond slaan ; p. pass — ato, gezift,
gezeefd, gehuild ; —tata, f. het zeeven ; een
zeef vol ; —tatore, m. — trice, f. zeever,
zifter, builer ; fig. zwetser ; woordenzifter,
woordenkauwer, m.; —tu ra, f. het zeeven,
ziften ; zeef-, builloon ; zemelen ; —tone, m.
zwetser, m.
Abbuzzire, v. a. (den buik) vol stoppen ; —
rsi, v. rit). zich bewolken ; fig. zich volproppen ; overdadig eten ; vreten.
Abderita, m. Abderiet, inw. v. Abdera ; fig.
domoor ; philister, rn.
Abdícare, v. a. afstand doen ; — alla corona, — van de kroon ; assol, nederleggen
IIn principe abdica, een vorst doet afstand; v. a. — una donna, eene vrouw
verstooten; —catorio, app. afstand doend
afgedankt; —cazione, v. afstand, vederlegging (v. d. kroon, v. e. waardigheid) = afstandsoorkonde.

Abbronzare.
Abbrostire = Abbrostolire = Abbrustolire.
Abbrucia'bile = Brncia'bile ; —chia- Abdorne, — ininale, = Addonre, Addomento, m. licht verbrand zijn, licht aanminale.
branden ; —chiare, v. a. licht verbranden, Abductore, egg. (Anat.) teru g trekkende (spier).
verzengen, aanbranden ; verkleuren, geel ma- Abelardo, (N. pr.) Abelard.
ken ; roosteren (van gevogelte) ; p. pass — ato, Abele, Abelle, (N. pr.) Abel.
licht aangebrand, —app. carte —e, geel gew. Abena, v. teugel, m.
geschriften ; —amento, Abbrnniare, Ab- Abendue, Abindue = Ambedue.
bruciaticcio, Abbruciatnra = Broci- Abentare, v. a. geruststellen, tot bedaren brenarnento enz.
gen ; —to, m. rust, v.
Abbrurnato, agg. (Mar.) van wormen door- Aberare, v. n. afwijken, afdwalen ( in zware
vreten ; wormstekig.
dwaling vervallen ; egli erra ed aberra,
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hij vervalt v. d. eene dwal. in de andere;
—azione, t afdwaling, dwalen ; — mentale
geestverstoring, o.; (A.str.) afwijking, schijnb.
plaatsverand. der sterren ; (fis) afwijking der
lichtstralen; (Anat) onregelm. werking van
een orgaan.
Abetaia, Abetia, t Abetina, f. pijnboom-,
sparrebosch, o.; —ete, abeto, m., pijn-,
sparreboom, m. — Malmo, zilverspar ;
rosso, roode spar ; sparrehout ; fig. schip,
roer; speerschacht ( —etella, f. sparrestam,
; rondhout, o. ; —etino, agg. van sparrehout.
Abeterno, adv. van eeuwigheid af.
m. kleinzoon ; eredita —a, erfenis
van grootvad. zijde.
Abiettamente, adv. op verachtelijke, lage
wijze; —tezza, f. laagheid, gemeenheid, v.;
neder. stand. m ; —to, agg. laag, gemeen, verachtelijk ; —zzione, f. Ablettitudine, f.
laagheid, gemeenheid, lafheid.
Abigeato, in. vee-diefstal, v.; —geo, m. (Giur)
veedief, m.
Abile, agg, deugdelijk, bekwaam, geschikt;
(Mi/.) geschikt (v. d. dienst); —lita, f. geschikt-, bekwaam- deugdelijkheid; ervaring,
ervarenheid, v. : (kit) geschikth. (v. d. dienst) ;
avere — di fare, in staat om iets te doen ;
(Guiv.)gevoyd. eigenschap v. e. ambt ; —litare,
bekwaam, geschikt, dienstbaar maken ; voor
geschikt, bekwaam, gerechtigd verklaren ; —
Si. v. nil zich bekw., gesch. betoonen de gerechtigdheid, toestemming verkrijgen (b.v. tot
een ambt) ; zich vestigen als; —tazione, f.
bekwaamheid, geschiktheid (t, e. ambt); toelating (t. e. ambt) ; —meute, adv. op bekw.
geschikte wijze.
Abimeleeeo, m. (N. pr. bibl.) Abimelech.
Abissare, V. a. z. Inabissare; v. n. in den'
afgrond, i. d. hel, in het ongeluk zinken ;
—so, m. diepte, v. ; afgrond, m. ; kloof, v.;
hellekrocht, v. ; — di malizia, d' iniquità,
overmaat, afgrond va n sleclitheid, ongerechtigheld ; esser sal orb ° dell' — op den rand
des verderfs zijn; andare in — ten gronde
gaan.
Abissiinia, f. (Geogr.) Abbessinie, o.
Abita'bile, app. bewoonbaar; —cob, m. woonplaats, woning, v.; (Mar.) kompashuisje, o.;
—ante, p. pres. van Abitare, sos. m. bewoner, m. ; —are v. n. wonen, huizen ; —
eon sè, afgetrokken leven ;
insieme,
met elkander (geslachtel.) leven ; — v. a. bewonen, bevolken: —p. pas — tato, bewoond,
bevolkt ; paese molto —, zeer bevolkt land,
— s. m. bewoond oord ; —atore, m. bewoner,
m. ; —azione, f. woning, huis, hol, leger
(van dieren).
Abitino, (dim V. Abito), klein, kort gewaad;
schapulier, o. (v. geestel.) schoudermantel m.;
—to, m. kleed, gewaad, o.; (heeren) rok m. ;
da uomo, da donna, mans-, vrouwengewaad, o.; — militare, soldatenrok, m.;
ordersgewaad (v. mann.) prendere, vestire
l'—, de monnikspij aandoen ; in het klooster
treden ; lungo of talare, priesterkleed,
o.; prov. ; non fa il monSeo, de pij
maakt den moon. niet ; de kleeren maken den
man niet ; — gewoonte, v.; oefening, v.; aanleg, m.; far l'— a una eosa, ergens smaak
in krijgen; ervaring, bekwaamheid, v.;
arte, kunstvaardigheid. v.; (Med.) physische gesteldheid, habitus, v.
Abituale, app. tot gewoonte gew.; gewoon,
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gebruikelijk, ingeworteld; vizi
gewoonheidsgebreken ; febbre aanhoudende
koorts ; (teol.) Grazia —, voortdurende genadewerking, V. — mente, adv., op aanhoudende wijze, naar gewoonte; —are,
V. a. gewennen, tot gew. maken ; — rst, V.
rifl., zich gewennen, gewoon worden ; abituato, p. pass, gewoon, gewend; popolo —
alla liliertit, aan de vrijheid gewend volk;
—tezza, z. Abitudine ; Abitudinale z.
Abituale; —dine, f. gewoonte ; aanwendsel,
V. ; gebruik, o.; aanleg, m. ; bekwaamheid,
v.; geschiktheid, v. (Med.) lichamel. aanleg,
v.; temperament, o.
Abituro, m. armzalige woning, v. ; hut, v.
Abiura, f. Abiurazione, v., afzweering, vrijspreking, v. ; sos. afvallige, renegaat, die iets
afzweert; —are, v. a. afzweeren (het geloof);
terugroepen, terugnemen (eene belofte), verloochenen ; — v. n. zich tegenspreken, plechtig
eene meening terugnemen.
Ablaqueare, v.a. (Apr.) den grond om d.
Women losmaken, zuiveren.
Ablativo, m. (Gram.) ablativus, m.
Abluente, ago. (Med.) afwasschend, zuiverend ;
medicament° —, afvoerend, zuiverend middel, o. ; —zioneella, f. lichte, oppervlak. wassching, o. ; —zione, f. afwassching, reiniging;
ritueele wasschi ng ; vingerwassching (de priest.
b. d. Mis); (Med.) uitspuiting, v.; inwend.
wasschiag v.
Almegare en annegare, v. a. verloochenen;
—la propria volonth, zijn eigen wil verzaken ; V. rill. zich verloochenen ; —sè
medesimo, zich z. opofferen. —gazione
en annegazione, f. verloochening., ontzegging o.; —di sé medisimo, zelfverloochening v.
Aboli' bile, agg. afschafbaar, ophefbaar ; —ire,
V. a. afschaffen, opheffen (v. instellingen), vernietigen, verwoesten., afschaffen (v. wetten);
—rsi, V. rift. buiten gebruik raken; onmogelijk worden; —izione, f. afschaffing, opheffing; buiten kracht stelling (v. wetten);
—della pena di morte, afsch. v. d. doodstraf; —lizionista, m. (star. mod.) aanhanger V. d. afschatfing der slavernij.
Abo'maso, m. vierde maag (der herkauw.
dieren), lebmaag.
Abomina' bile, agg. abominando, app., afschuwelijk, afschuwwekkend ; -are, v. a. verafschuwen, verachten ; tegenzin, afkeer gevoelen; —azione, f. afschuw v., afteer m.,
gruwel m , voorwerp van afsch. van afkeer ;
---è 1111
is een gruwel! 't is zonde
schande!; —e'vole = abominabile,ahominio = abominazione; —oso. app. vol afschuw, vol afkeer; verachtelijk, laag.
Aborirgene, rn. inboorling; oorspronk. bewoner; gli —i, de inboorlingen, de oer-inwoners; ago. inheemsch.
Aborniello, m. (Bot.) de gouden regen m.
Aborrimento, in. afschuw v.; het verafschuwen, 0.; aver —di, afkeer, afschuw v. iets
hebb.; —e'vole, ago. verafschuwenswaardig ;
—ire, V. a. grooten haat, afkeer, afschuw
(tegen iets of Wm.) ondervinden; verafschuwen; —qd iem. hevig uitschalden, berispen,
V. n. afkeer, afschuw hebben.
Abortare = abortire; v. n. ontijdig bevallen ;
niet opkomen, geen wortel schieten (v. pl.)
— fig. mislukken, geen gevolg hebben ; far —
de vrucht afdrijven ; —ivo, agg. ontijdig ge-
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boren ; onrijp ; slecht groeiend (Med.) Medicamento, — vruchtafdrijvend middel ; —to,
Di. ontijdige, vroegtijdige geboorte v., miskraam
v.; fig. —di natura, misgeboorte v.; mismaakt persoon; mislukt werk ; (Giur) —procurato, op misdadige wijze bewerkte vroeggeboorte.
Abramo, m. (N. pr. bibl.) Abraham, Abram,
Bram.
Abra'dere, v. a. (Med.) afschaven, afkrabben,
afscheeren ; —Moue, f. (Med.) afscha ving,
afkrabbing, afscheering v.; huidafschilfering,
V. — oppervlakk. wonde, krab v.; huidgezwel o.
Abrogare. V. a. (Giur) nietig verklaren, afschaffen, opheffen (v. wetten); —azione, v.
nietig verklaring, afschaffing, opheffing; herroeping.
Abro'stine, abrostino, abrostolo, in. kl.
zw . druif, die voor het sec en zwart maken
V. d. wijn gebruikt wordt, Labrusco-druif.
Abrolano, abrotono, m. (Bot.) averuit,
alsein, bijvoet m.
Abrotanolde, f, (Nat.) versteende poliep v.
Abruzzi, m. pl. (Geogr.) Abruzen.
Abside, f. (Arch.) apsis v.; koor o. (in kerken); koorgewelf o.; altaarnis, v, ; (Geom.)
absiden, eindpunten v. d. gr. as eener ellips;
(Astr.) gr. of kl. afstand v. d. zon (o. e. planeet of v. d. maan); aardnabijheid v. aardafstand m.
Abuehiro, m. (Geog.) Aboekir.
Abusamento = 4buso ; —are, V. n. misbruik maken, slecht gebr. maken; overmatig
gebr. maken (v. iets); — del vino, te veel
wijn drinken ; —rsi, o. rill. (d'una cosa)misbruiken , zich ten nutte maken ; onmatig gebruik maken ; voorbij laten gaan (eene gunstige gelegenheid); uno clie abusa, iemand
die ongeregeld Weft; —ioue o. = abuso,
(Gram.) onpassend gebr. v. e. bijwoord; wat
tegen een zin of de taal is ; — nalatigheid,
fopperij v.; bedrog o.; —sivamente, (avv.)
op verkeerde, tegenstrijdige wijze; —ivo,

aqq. verkeerd ; tegen de taal of den zin ; we-
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geleerden, kunstenaars van een bepaalde richting ; hoogeschool, universiteit v.; zaal, gebouw
voor vereen. V. geleerden, (Pitt.) studie, teekening n. d. natuur of n. model ; akademiestuk o.; openl. optreden v. e. zanger, musicus;
dare un' — eene musikale soirée, concert
geven ; —demica, f. vrouw. lid eener akademie ; -micatnente, ave. op akadem. wijze ;
tot tijdverdrijf, zond. eigenlijk doel ; per parlace — om in 't algem. te spreken ; —demico, agg. tot de akad. behoorende ; corpo
— akadem. lichaam; adunanza —a, zitting der akad.; akademisch; sost. m. lid
eener akademie, akademiker ; (stor.) wijsgeer
van de school van Plato; —demisnto, m.
zuiver akad. behandeling (in de kunst)
Aeadenza, f. toeval, voorval o.; —ere,
V. n. gebeuren, voorvallen, onvoorw. geschieden; wedervaren ; che t' è accaduto, wat
Is er met u gebeurd ? easo—, de gelegenheid z. aanbieden ; non—, niets uitmaken ;
non accade, 't doet niets, ' t beteekent niets ;
non accade che si disturbi, gij behoeft
U zoo niet op te winden; — accaduto,
pp. en app. gebeurd, voorgevallen, geschied ;
m. voorval o., gebeurtenis v.; —dimento,
m. (onverwachte) gebeurtenis v., voorval o.
Accaffare, = acchiaffare.
Accaggente = eonveniente.
Accaggionamento, m. = accusa; —nare

v. a. beschuldigen, de schuld geven, aankla-

gen ; —natore, m. = accusatore.
Accagliamento, m. stremmen, stollen, ineenloopen, dik worden (van bloed, melk enz.);
—iare, v. a. tot stremmen, dik worden brengen; doen stollen, stremmen ; —rsi, v. rill.
stremmen, stollen, dik worden (bloed, melk);

—ato, p. pass. geronnen, gestremd.
Accalappiare, v. a. met de val of in den

strik vangen ; fig. bedriegen, misleiden ; — in
de val lokken ; — —rsl, v. rift. zich verwarren (in een web van leugens); —rsi in un
passo di serittore, in tekstplaats steken
blijven ; —tore, m. die met den strik vangt ;
vallenzetter ; hondenvanger m. ;

—

tura, f.

derrechtelijk ; tegen de goede zeden of de
vangen (m. strik of vallen), lokken.
juiste maat; corso -della moneta, te hooge Accaleare, v. a. opeendringen; ineenpersen,
koers (boven de waarde) van het geld ; —so
verdichten ; ophoopen ; —rsi, v. rifl. te samen
m. misbruik o.; het misbruiken o ; slecht, onvatten, op een hoop bijeenkomen; zich opgepast, overmatig gebruik ; onregelmatigheid,
hoopen (v. voorwerp.)
onrechtmatigheid, overschr ijding, overtreding Accaldare, V. a. verhitten ; —rsi, v. rift. zich
(v. macht, voorschriften enz.); onmatigheid,
verhitten ; een zijdesteek krijgen ; p. pass.
uitspatting V.
accaldato, verhit (van 't town) ; —lorare,
Abuzzago, m. (Nat.) buizerd m. (roofvogel).
v. a. accolorire, V. a. verhitten, warm maAcacia, (Bot.) Acacia v. (boom).
ken ; fig. aanvuren, aanzetten, aanmoedigen;
Aeade'mia = accadontia.
—rsi, v. rifl. zich verhitten ; zich begeesAcagin, m. (Bot.) acasjoe, mahonieboom.
teren ; —di sdegno, in toorn ontsteken.
Acala, f. (geog. antic.) Achaie o. Acaieo, Accampantento, m. het kampeeren, legeren,
agg. achaïsch.
opslaan v. d. legerplaats ; legerplaats, kampeAeanto, m. (Bot.) acantus m. (Arch.) acanment ; porre l'— in un luogo, de legertusblad (tot vers. van Korint. zuilen).
plaats ergens opslaan ; —pare, v. a. legeren,
Aearnania, f. (Geog. antic.) Akarnanie o.
in kwartier leggen ; fig. —ragioni, argoAcatoleltico, aeatoletto, agg. akatolettimento, redenen, bewijsgronden aanv oeren;
sche (in gr. en lat. verzen).
—rsi, V. rffi. zich legeren, de tenten opslaan,
.Acattolico, agg. niet katholiek ; V. d. kath.
zich nederlaten.
leer afwijkende ; — S. tn., niet katholiek.
Accampanare, v. a. in de vorm van een
Acca, f. (de lett.) H. v.; fig. nietigheid, nietig
klok opstellen ; tot een klokvorm opbinden
deeltje; non sapere un — niets kennen;
(den wij [is! ok).
11011 valere un — geen zier waard zijn ; Accampionamento, m. het inschrijven in
non stimare qd iemand geen zier
het kadaster; —nare, v. a. in het kadaster
achten; saper quattro acehe, iets,
inschrijven ; een weg (onder gemeenten) vermaar niet veel weten.
deelen (voor het onderhouden); ijken (van maAccade'mia, f. akademie v.; vereeniging van
ten en gewichten).
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Aeeanalare, v. a. uitholen, uitgraven (v. e. Accappiare, v. a. met een strik vasthouden,,
kanaal) — (Arch.) kanneleeren (van zuilen);
vangen ; toebinden, toesnoeren (met een strik);
—tiara, f. uitholing, gleuf, kanaal v. verdieiq. bedriegen, foppen, tot zich lokken, boeien;,
ping ; kanneleering v.
—tura, f. loopende strik, strop; — weversAceanare, v. a. loslaten (v. d. honden op het
knoop rn. —fig. bedriegerij, fopperij, v. val v.
wild) ; aanhitsen ; op het spoor v. h. wild Accapprettare, v. a. [am. zakdoeken, enz,
brengen ; —rai = accanirsi ; —imento,
door een bandje kenbaar maken.
m. hevige toorn m., verbittering v.; cons- Accapponare, v. a. kapoeneeren, kapoenen,,
battere con — met woede; hevigheid bestrij(hanen) snijden ; —rsi la pella, kippenvel

den ; hardnekkigheid ; gebetenheid v. ; eigenkrijgen ; een gevoel hebben als of er koud
zinnigheid v.; vasthoudendheid, halsstarrigwater over den rug liep; —tura, f. het kaheid v. ; —irsi, v. rift boos, grimmig, nijdig
poeneeren, kapuinen, snijden (van hanen);
worden; — in un lavoro, met hardnekkigkastreering.
heid een werk doen; p. pass. —ito, boos, Accapprettare, v. a. een dier aan alle vier
grimmig, verwoed, verbitterd ; ijverig, halvoeten binden (z. a. nuchtere kalveren), knestarrig, volhardend ; combattiutento —
velen.
verwoede strijd ; odio — gloeiende, onver- Accapricciarsi, v. a. = raccapriceiarsi...
zoenlijke haat; —Itauiente, avv. op grimmige, Accarezzainrnto, m. het liefkozen ; liefkotoornige, verwoede wijze ; met hardnekkigzing v.; are, v. a. liefkozen, snollen ; vleien,
heid, met ijzeren volharding.
vertroetelen ; fig. zorgvuldig. liefdevol, teeder
Accannatoio, m. (Tess.) spoelstop m., spoelbehandelen ; allen zorg aan iets besteden ; —
tap m. ; —nellamento, m. (Tess.) het wikun idea, een denkbeeld koesteren ; —i bafil ,
kelen van den draad om de spoel ; loon daarla barbe, den snor, den baard streelen ;
voor betaald. — (Arch.) het uitholen, canel—altrui le spalie con un bastone, iem.
leeren (van zuilen) ; —nellare v. a. (Tess.)
den rug met een stok streelen, liefkozen, (af(den draad) op spoelen wikkelen, — (Arch.)
ranzelen); ativo, agg. vleiend, liefkozend y
cannelleeren, gleufvormig uithollen; —atura
nome , lieve woordjes, vleinaam m.
= accannellaunento.
atore, m. trice, f. vleier, liefkozer (ster.);
Accanto, (prep.) naast, neven, terzijde van;
zaak die aangenaam is ; mensch met vleiende,.
— avv., in de nabijheid, nab ij , naast; — acindringende manieren ; —e'vole, agg. vleiend,
canto accanto, dicht er naast, dichter bij ;
liefkozend, fleemend.
la casa —, het buis er naast ; due asei Accarnare, —eire = acearnare, v. a. in
—, twee ingangen naast elkand. stare a
het vleesch slaan (v. d. klauwen) ; v. n.
(aqd.) ter zijde staan, gelijk komen ; porre
in het vleesch dringen; — /1g. indringen, inqd —a nu altro, iemand met een ander
drukken.
gelijkstellen.
Accarpionamento, m. (cuc.) het toebereiden
Accantonamento, m. (Mil.) inkwartiering,
(als karpers) van visch, toebereiding v. ;
in kantonnement legging der troepen, kantonv. a. (visch) toebereiden (als karpers) ; in den
nement o., standkwartier o. ; are, v. a. inazijn leggen.
—

.

—

.

—

—

—

—,

—

kwartieren ; in kantonnementen verdeelgin,
leggen.
Accapacciamenta, m. = accapacciatura, v. —iare, v. a. een zwaar hoofd maken ; /1g. den geest vermoeien ; —rsi, v. rad.

zich een zwaar hoofd maken ; in den war

zijn ; esser tutto accapacciato, geheel
onthutst, verbluft zijn ; — tura, f. zwaarte
(in 't hoofd) ; beklemdheid ; prendere una

—, een zwaar hoofd halen (door studie,
door hitte).
Accapare, v. a. ten einde brengen.
Accaparrare, v. a. een handel door 't geven
van handgeld sluiten ; —qd, iemand huren;
—voti, stemmen werven ; — tin impiego,
achter een ambt jagen; —rsi, v. ritl.l'amicizia di alcuno, zich iemands vriendschap
weten te verwerven.
Accapezzare, v. a. (steen of hout) bewerken,
paswaken; — tot stand brengen ; pletre
—ate, gehouwen steen.
Accapigliamento, in. handgemeen worden;
vechterij, haarplukkerij, v.; twist, v., strijd,
m., woordenwisseling, v. ; —iare, v. a. bij de
haren grijpen ; —rsi, v. n il. elkand. i. h. haar
vliegen ; handgemeen worden, plukharen, vechten, twisten ; —tiara f. = accapiglia-

Accartocciamento, m., accortocciatura,
oprollen (tot een tuitje of peperhuisje (Arch ),

versiering van een lijst door tuitvormige
insnijdingen ; —iare, v. a. (tot peperhuisje)
oprollen ; ineen wikkelen ; rsi, v. rifl. tot
rolletjes of peperhuisjes zich oprollen.
Accasainento, m. het inrichten van een huishouden ; huwelijk o. huiselijke vestiging v. ;
v. a. (zijne dochter) in huishouden zetten ; uitzetten; uithuwelijken ; huizen bouwen ; eerre
nederzetting vestigen ; — rsi, v. rifl. huwen,
een eigen huishouding opzetten, zelfstandig
worden, zich vestigen ; — rsi con uno, zich
vermaagschappen m. iem. (door huwelijk).
,

—

Aceascare = Accadere.
Aceasciainento, m. het verslappen, vervallen (der krachten); verslapping, matheid,.
zwakte ; sentirsi un grande — addosso,
zich zeer slap, mat, afgemat gevoelen ; —are,.

v. a. zwak, krachteloos maken ; v. d. krachten
berooven ; — rsi, v. rifl., mak, zwak, krachteloos, moedeloos worden ; zonder geest-

kracht zijn.
Aceasermare, v. a. in kazernen leggen; kazerneeren.
Aecastellamento, m. het opeenhoopen (v_
,
vruchten om te droogen); (Mar.) voor - en achmento.
terkasteel van een schip; — are, — inare, v. a.
Accapitellare, v. a. kapitelband, dwarsband
ophoopen, opstapelen (v. vrucht o. te droogen);
op d. rug van een boek brengen.
— rsi, v. rifl. zich verschansen, in een kasteel
Accappare, v. a. afsnijden ; ten einde brengen;
nestelen.
scheiden ; — le rose dalle spinne, de Accatarrato, agg. door verkoudheid, katharerozen van de doornen bevr ij den.
bevangen ; —tura, f. verkoudheid ; hersenAccapatoio, m. bad-, friseermantel m.
verkoudheid, v.
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Accatastamento, m. ophooping, opstapeling;
—stare, V. a. ophoopen, opstapelen ; opeen-

werpen ; het kadaster aanleggen; in het kadaster schrijven ; belasten.

Accatricchlarsi, v. nil. verwarren, in den

war geraken.

Accattabrighe, m. twistzoeker; —mento,

ACC
un chlodo, een spijker diep inslaan (onzichtb.
maken) ; — le plante, de planten van de

jonge scheuten berooven ; — fig. verblinden,
verward maken ; — uno di consign°, iem.
elk overleg onmogel. maken ; — rsi, V. rid,
zich zelv. v. h. gezicht berooven ; v. n. blind
worden ; verbleeken, verschieten (v. kleuren) ;
verstopt raken ; scheuten afleggen ; fig. verblind worden, op een dwaalweg laten bren-

m. gebedel, het bedelen, o., bedelarij v.; vriendschap, gastvrije opname, v.; —mori, f. vrouwsgen ; fain. chTacciechi se non é vero,
persoon dat op liefdesontmoetingen uitgaat ;
ik wil blind worden als 't niet waar is; —
kokette; straatloopster, deerne v.; —pane,
p. pass accecato, verblind, blind geworden,
m. aalmoezenontvanger ; broodvrager m. ;
gemaakt ; —atemente, adv. blindelings, z.
—are, v. a. bedelen; aalmoezen afdwingen,
overleg; —atoio, in. voorboorder (voor schroeom aalm. N ragen ; — fig• ridurre ad tot
ven
enz.) ; middelzoeker m. ; —catura, f.
den bedelstaf, in ellende brengen ; leenen ; bor—zione, f. het blindmaken, o. ; verblinding ;
gen ; fig. lodi, naar lof streven, lofprijzinbedrog, o. ; blindheid v.; voorgeboord gat o.
gen afbedelen ; — ragioni, redenen bij de
haren er bij slepen ; pretesti, voorwend- Accedere, V. n. naderbijtreden ; naderen ; fig.
toestemmen, instemmen ; — a nu trattató,
sels zoeken ; brighe, twistzoeken ; zich
een verdrag inwilligen ; — in nu luogo,
in ongelegenheden brengen, — (Arit .) borgen
(prov.)
eene plaats gerechtel. onderzoeken, bezichtigen.
(bij de optelling) van de tientallen enz. —
Acceffare, v. a. met den snuit opnemen, m. d.
chi presta tempesta e chi accatta
tanden pakken.
festa, wie leent komt in ongelegenheid en
die ontvangt viert feest ; — e non rendere, Acce'ggia, f. (omit.) snip, v. ; pigliar
guadagnare e non spendere fa 19
nomo rice°, leenen en niet teruggeven. ver-

op den loer liggen (prov.) non sempre si
riconosce — al beccolungo, men kent

den man niet altijd aan het kleed.
dienen en niet verteren maakt den mensch
rijk ; assol, in behoeftige omstandigheden Acceleramento, in. bespoediging, v. ; versnelling, V. ; —rando, (Mus.) z. Accelerare;
zijn ; — ato, gebedeld ; ragioni accattate.
—are, v. a. sneller maken, versnellen ; rsi,
aan de haren bijgesleepte redenen ; —tamenV. rid. sneller worden ; (Fis.) in snelheid toete, m. op gezochte, er bijgesleepte wijze ;
nemen ; (Mit. ) pass° accelerato, versnelde
—tore, m. = Accattone ; —tozzi, m.
pas ; —ando, (Mus.) in versneld tempo ;
bedelaar, die om brokken bedelt ; —tura, f.
—rativo, agg. bespoedigend; —atore, m.
toegestane leening ; —eila, f. het (wettel. gebespoediger in. (Anat.) aanzettende spier, v.
oorl.) aalmoezen vragen ; —mo, m. aalmoezenophaler m. ; collectant (in de kerken) ; -to, AccelIana. f. halfwollen stof m.
m. bedelarij, aalmoezenlooperij ; aalmoezen- Accendere, v. a. aansteken ; — l'altare, de
kaarsen aansteken (op het altaar). fig. ontophaling ; bedrog, opbrengst daarvan ; leening,
steken, opwekken ; l'animo di alcuno,
V., borg, v.; andare all' — uit bedelen
iem.'s hartstochten opwekken, aanvuren ; —
gaan; campare d — van bedelen leven ;
mina sinerra, een oorlog doen ontstaan ; —
(stor.) buitengewone belasting ; —talk°
unit disputa, een strijd opwerpen ;
nu
(scherz) voor accatto, audare all', uit bedebit°, een schuld inboeken ; — rsi, v. rid.
delen gaan ; —tonaggio, m bedelaarsbedrijf,
vuurvatten, ontbranden ; fig. ontvlammen (in
o. ; bedelarij, v. ; opbrengst der bedelarij, door
liefde, toorn) ; — in viso, eene kleur krijgen,
bed. verworven geld ; —tone, m. bedelaar.
— iii sangue, toornig worden ; p. pass
Accavalcare, v. a. over een muur klimmen ;
— tuna maglia, de eene steek (bij het
acceso, ontbrand ; agg. vurig; rosso
vurig rood ; (corn) debit° —, openstaande
breien) over de andere trekken ; de steken
schuld ; —e'vole, —dibile, app. ontbrandoverhalen ; —ciare, v. a. schrijlings (als op
baar, ontvlambaar ; —digas, m. gas-aa nsteeen paard) zitten ; nu ponte accavalcia
flume, een brug overspant de rivier ; — le
ker, m.; Accendisigari, m. sigarena a nsteker;
gambe, de beenen over elkander slaan ;
—ditnento, m. aansteker, ontbrander, m. ;
—clone, a — I — adv. schrijlings ; met
aansteking, v. ; fig. ontvlamming, opgewondenheid, v. ; —diario, m. stok om de kaarsen
het eene been over het andere ; stare a —
aan te steken ; tonder, m. ; fidibus v. : —tore,
ergens op zitten als op een paard ; —Iameimto, m. het dwars over elkander leggen;
m. aansteker ; kaarsen-, lantaarnaansteker, m.
—lare, v. a. iets dwars, schrijlings op iets Accennamento, m. = Accenno, allegorische voorstelling, v. ; —are, v. n. wenken, een
anders leggen ; draden laten vallen ; uit het
teeken geven ; — a una eosa, een zaak aangelid brengen ; een steek overhalen ; rsi,
V. nil. verschuiven ; dwarsleggen ; —latura,
duiden : aanraken, — di capo, een teeken
f = Accavallamento.
met het hoofd geven ; — di si o di no (een
Accavigliare, v. a. op de spoel winden ; vast
teeken van ja of neen geven ; V. a. niet den
ineenwikkelen, aaneenknoopen.
vinger op iem. wijzen, iem. aanduiden; (Giuoco)
Accecamento, m. het blindmaken ; het blind
— una carta, een kaart aangeven ; quest°
vino accenna la mulfa, deze wijn is
zijn ; blindheid. v. ; verstopping, het verstoppen
eenigszins duf;
Ulla ligura, eene figuur
(v. e. kanaal) ; fig. verblindheid, V. ; vooringenomenheld ; —are, v. a. blind maken ; van
met eenige streepen aanduiden, schetsen (mod.
prov.)
't gezicht berooven ; dof, glansloos maken ; uitcoppe e dar denari, (heeren aannu colore,
wisschen (eene schilderij);
kondigen en boeren geven), anders handelen
a fare qc, zich gereed
eene kleur donkerder maken ; una lettera,
dan men zegt ;
een brief onleesbaar maken ; — una fluesmaken iets te doen ; (Art.) — ii desegno,
tra, een venster blind (dicht) metselen, — nu
de teekening op een nieuwe plaat ontwerpen ;
puntellino per — stift daartoe ; —
condotto, eene waterleiding verstoppen ; —
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eolpo, een schijnstoot maken (bij 't schermen); I (Giur.) accessoir, (wat nog bij iets komt) ;
— della lava, nieuwe maan ; — del sole,
-- rsi, v. recipr. elkander toewenken, wenopgaan der zon ; —sit, m. nevenprijs. accessit
ken geven ; opmerkzaam maken ; —atore,
(bij eene prijsuitdeeling) ; —so, m. toegang,
m. persoon die wenkt, teekens maakt, aaningang, m.; toetreding, inwilliging, toegankekondigt; —no, m. riet toewenken, o.; wenk,
lijkheid, v. ; uomo di facile — zeer genaakm. ; aanduiding, zinspeling, n. ; waarschuwing,

baar mensch ; (Guir.) gerechtelijke bezichtiging eener plaats ; atto d'— b ij zulke gelegenheid opgemaakte acte of protokol, (Med.)
pachten.
aanval, m. (van koorts), tusschenpoozende
Accensi'bile, app. aansteekbaar, ontvlambaar;
koorts ; fig. uitbarsting, aanval (van hartst.)
prikkelbaar, opvliegend ; —ione, f. ontsteking,
(Guir. can) geschikth. tot h. aann. eener ereaansteking, ontbranding, v. ; afsteken, o. (v.
bende, (Asir.) nadering van een gesternte tot
vuurwerk); hooge kleur, hitte (in 't gelaat) ;
d. evennachtsk ring ; —soriamente, adv. op
levendigheid, v. ; vuur, gloed (der kleuren) ;
endergesCh.
wijze, als nevenzaak ; —socio,
-- i, pl. meteoren.
agg. bijkomend, als nevenzaak ; van ger. beAccenso, m. (stor. rom.) overtollige soldaat (in
teekenis, toevallig ; tasse — e, bijkomende
't Rom. leger) ; bode, m.; magistraatspersoon, m.
belasting, = sost. m. nevenzaak, het toebeAccentare, v. a. van een accent voorzien ;
hoorende, o.
accentueeren ; —tura, 1. het aanbr. v. h.
accent ; accentueering, v.; —to, m. accent, o., Accestimento, m. (Bot.) vorming van bussels;
ontaarding tot struik ; —tire, v. a. tot bussels
toon, m., klemtoon ; verheffing der stem ; diagroeien, tot struik ontaarden, vergroeien.
lect, uitspraak ; — fig. nadruk, m. ; gewicht o.;
beteekening, v. ; toonteeken, o. ; — acuto, Accetta, f. kleine bijl ; strijdbijl,= cosa fatta
all' — ruw afgewerkte zaak ; uomo fatto
graves, circonflesso, scherp, zwaar, circon 1' — plomp, ruw, onbeschaafd mensch ;
cumtlex toonteeken of accent ; woord; uitdrukfar la guistizia eon 1' —, ondoordacht
kingswijze, v.; —uare, v. a. den klemtoon
oordeelvellen
; = darsi 1' — sul piedt, zich
met
veel
uit(Mus.)
opleggen, accentueeren •
druk king voordragen ; fig — it proprio sen-vastpraten ; —tata, f. slag met de bijl, bijlslag. m. ; —ccia, f. bijl, akst, v.
timento, zijn eigen gevoelen zeer doen uitkomen; — l'attività, in levendige werkzaam- Accetta'bile, agg. aanneembaar, gunstig;
—bilità, f. aaiineembaarheid, gunstige geheid komen; —tamente, adv. op nadrukkelijke
legenheid, lieflijkheid; —mento, m. aanwijze, met bijzonderen klem, of klemtoon;
nemen, o. ; aanneming; opneming, v =
-zione, f. accentueering, betooning, klem— della persona, partijdigheid v. ; senza
toonlegging, v.;
— della persona, zond. onderscb. des perAccentramento, m. vereeniging (in het midsoons ; —are, v. a. aannemen, opnemen, overv.
a.
in
een
—are,
denpunt), centralisatie, v. ;
nemen ; accetti 11 buon cuore, neem het
middenpunt vereenigen ; centraliseeren ; in een
weinige voor lief ; aanvaarden (eener bede) ; =
punt samenvatten ; — rsi, v. rifl. zich (in 't
— un' opinione. eene meening omhelzen,
—tore,
m.
persoon
middenpunt) vereenigen ;
aannemen ; _ (Co rn .) accepteeren (een wissel) ;
die centraliseert ; politica —trice, centrali— una scominessa, eene weddenschap
leerende staatkunde.
aannemen ; p. press. accettante, aanneAecerehiamento, m. omsluiting, omvatting,
mend ; = sost. m. acceptant (v. e. wissel);
omsingeling, v.; ommuring, v.; omvang, m.,
(Guir.) — e stipulante, deelnemer (in een
uitbreiding, omleggen van de banden, van hoebedrag) = (fan ) iemand d. z. onaangename
pels (o. e. vat) ; —are, v. a. in een kring
dingen m. laten welgevallen ; —tore. m.
samensluiten, insluiten, omgeven, omvatten,
—trice, f. pers. die iets aann. = — di perde hoepels, banden omleggen ; —ellare, v. a.
sone, partijdige rechter; —zione, f. aanne(als Accerchiare) ; —ellato, agg. rond,
ming, opneming ; accept (v. e. wissel) = — in
schijfvorm,
blanco-accept, o ; —tevole, agg. =
biauto,
(in
't
gelaat).
sterk
verhit;
erg
rood
Accerito, agg.
Acetta.
Accenrare, v. a. (Tess.) zelfkant aan 't weefsel
m. gerusstelling, bevrediging,
Acchetamento,
maken ; knoopen, franjes maken.
verzachting, v.; —are, v. a. Zie Aequietare.
Accertamento, m. zekerheid, verzekering, bekrachtiging, v. ; —are, v. a. zekerheid geven, Acchiappacani, m. hondenvanger m. ; —are,
v. a. onvoorziens grijpen, snappen, vangen; beverzekeren ; — uia notizia, een bericht
trappen ; — qd sul fatto of Baldo, Galdo,
bevestigen, bekrachtigen ; — la rendita, het
iem. op heeterdaad betr.; inhalen ; acchiinkomen vaststellen • — 11 tolpo, den slag
appolo i houdt hem ! — una infredzeker uitvoeren : — la mira, het doel goed
datura, eene verkoudh. oploopen ; fare ad
zich
verzekeren,
vergewisrsi,
opnemen ; —
— rsi, krijgertje spelen ; —arello, en —asen (v. e. zaak), fam. accertati, s'accerti !
tello, m. val, m. list, strikvraag, v.; —atoio,
zeker, vast en zeker, g ij kunt er zeker van z ij n.
m. valstrik, m., fig. list, hinderlaag, v. ; agg.
fatto
zeker
gemaakt
;
accertato,
— p.pass
tot het vangen dienstig.
een vast bewezen feit ; —ainente, adv.
v. a. slakkenbuisvormig win—to,
Acchiocciolare,
op zekere bepaalde, ontwijfelb. wijze ;
den ; —rsi, ineen hurken ; —latura, f. slakm. zekerheid, -- delta lingua, treffende uitkenbuisv.winding v.
drukking ; con — op zekere, bepaalde wijze.
Accesamente, adv. op vurige, bezielde w ij ze Acchitare, v. a. —il pollino, van 't acquit
spelen (bij 't billart); opzetten (den bal) ; to,
(spreken).
m. acquit o. opzetten (v. d. billartbal) ; =
Acceso, p.pass van Accendere.
di
primo, —, bij den eersten stoot ; terstond.
toegankelijk,
genaakbaar;
Accesi'bile, agg.
—ità, f. toegankelijkheid, genaakbaarheid, v. Acchiudere, v. a. Z. accludere.
Accessione, f. toestemming, inwilliging, toe- Accia, f. draad, m., garen o.; verward garen;
= werk, o.
treding; vermeerdering, toeneming (van koorts);
v. ; kenteeken, o.

Aceensare, v. a. interest geven, leenen ; ver-

—
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.Acciabattamento, m. het schoenlappen o.
= fig. prulwerk, o. knoeierij, v. ; — tare, v. a

toevallige onvoorz. wijze; —oso, agg. toeveilig, onverwacht.
schoenen lappen, flikken ; = fig. knoeierig Accidia, v., afkeer, m. ; tegenzin, tn. ; traagwerken, den boel in den war brengen, stumpeheid ; lusteloosheid, v.; iosamente, ave.
op trage, lustelooze wijze; lare, V. U. zich
rig handelen ; battio, m. voortdurende
aan traagheid, lusteloosheid overgeven ; -ioso,
knoeierij, v. ; battone, m. --ona, f. knoeier,
agg. traag, lui, lusteloos.
m., knoeister, V.
Aeciaccanoci, in., notenkraker, m. ; amen- Accigliamento, m., aceigliatura,fronsen
T. h. voorhoofd, samentrekken der wenkbr.
to, in., het fijnmalen, verpletteren, kneuzen,
somber, zwart gezicht, o. ; are, v. a. (de
o. ; are, v. a. fijmnalen, pletteren, kneuzen,
onder den voet treden, in den grond slaan
jachtvogels) den wenkbrauw toenaaien ; —rsi,
(vruchten door hagel); (noten) kraken ; verde wenkbrauwen samentrekken ; fronsen (h.
voorhoofd); ernstig, boos, somber worden, een
zwakken; atura, f. = acciaccamento,
zwart gezicht zetten ; p. pas. --ato, boos,
= (Muz.) korte aanslag (v. e. toon).
ciacciare.
Acciacciare,
norsch, toornig, somber ; persona a, bromAcciaceinarsi, v. rill. zich aftobben ; ato,
merig mensch ; atamente, avv. op norsche,
afgetobd ; ijverig, bezig.
sombere wijze.
.Acciacco, in. (lichaams) gebrek, o.; kwaal, Aceiglionare, v. a. (Mil.) door aarden wallen,
V. ; ongeluk o. ; verlies, o. (v. vermogen); smaad
dammen, borstwering omgeven.
m., beschimping, v.; —oso, agg. zwakketijk, Aceignere, Z. aceingere; aceinguimento, m., uitrusting, v., voorbereiding, V.
gebrekkelijk.
Acciaiare, V. a. verstalen, tot staal malen. Accileceare,‘,/. a. verlokken, lokken, vleien ;
p.pass.
M., slant gereed maken (geneesm.); =
plagen. foppen (door iets te laten zien en niet
acciaiato, in staal veranderd ; ferro
te geven).
gehard ijzer ; tintura a, staaltinctuur, v.; Accimare. Z. Azzimare.
atura, f. staalbereiding, v.; aieria,
Accineignare, v. a. verfrommelen ; rsi, V.
staalfabriek, o.; aino, m., = acciaiolo;
rill. zich opschorten.
aio, m. staal, o.; = fig. dolk, in., zwaard, Aceingere, v. a. omgorden (de lendenen); (het
o.; kling, o.; di Damaseo, dainascener
zwaard) omdoen; = rsi, v. rill. zich uitferrigno, ijzerstaal; fig. esserd'
kling;
rusten, gereed maken. de hand a. i. leggen.
— van ijzer 7.011, een ijzeren gestel hebben ; Aceintolare, v. a. een band op een kleed
aiolini of acciaini, m. pi. stukjes, plaatjes
naaien.
staal (ter versiering); aiolo, en acciaiu- Accio, uitgang der verslechting,svorm ; = fam.
olo, m., wetstaal o., messenscherper rn. ; dare
als egg. gebruikt ; treurig, leelijk, slecht ;
l' a una coltella, een slagersmes aanquestO vino non è poi , deze wijn is
zetten ; rino, m. vuurstaal, o.; vuurslag,
overigens niet slecht ; era un cosaccio,
m. ; = batter l' , vuur slaan ; fig. den.
ma
bene, hij was een slechte kerel, en
koppelaar spelen = pan m. (op vuursteenwel heel slecht ook; = in phi ats van avvacco;
geweren); drevel m., drijfnagel m., wetstaal
snel,spoedig; o o tardi, 't zij vroeg, 't zij laat.
0.; aro, ifl1 kling, m. ; zwaard, o., staal o. Aceio, hetzelfde als Acciocchè,
Aeciambellare, v. a. den vorm van een Acciocchè en Accio che cony., opdat, ten
kring geven.
einde, weshalve.
Acciannarsi, V. rift. = acciaceinarsi.
Acciocelito, app. slaapdronken ; versuft,
Aceiapinare, en aeciapp.— —i-si, v. rifl.
verdoofd.
zich aftobben, afmatten; fig. toornig, woedend Acciocco, app. (Bot.) busselvormig ; ------ viola
worden.
. a, dubbele, gevulde viool.
Acciarpamento, m. oppervlakkig werken, Acciottolare, v. a. bekiezelen, met grint beknoeien ; are, v. a. en v. n. knoeierig, slumstrooien ; = door elkander smijten (borden
perig werken ; tamente. avv. op knoeierige
bij het vaten wasschen) ; lato, m pas bewijze ; atore, m. ora, V. = aceiar
kiezelde weg ; latura, f. bekiezeling, bepone; pio, (pl.
i i.) m. knoeierij, v.
strating met grint ; lio, m. het rammeien
slordige arbeid m.; pone, m. ona, v.
(met borden en schotels bij 't wasschee).
knoeier, protser, m.; knoeister, v., stumper m. Accipigliare, v. ii. de wenkbrauwen samenAccidentale, app. toevallig. onvoorziens;
trekken ; het voorhoofd fronsen ; boos, knorrig
V. toevalligheid, v.; toeval, m., neworden ; ato, toornig, boos.
venzaak, v. ; talmente, ave. op toevallige, Accismare, v. a. hetzelfde als Fendere.
onvoorziene wijze, als nevenzaak; tato, Acciueehire, V. n. verdoofd worden (door
app. (Med.) door een beroerte getroffen; ter
een slag).
reno , oneffen, hoog laag loopend,dobr- Acciurfare, v. n. bij den kuif pakken ; vatten,
sneden terrein ; te, m., toeval, o., onvoorgrijpen, bij den kraag pakken ; = iets met
ziene gebeurtenis, v. ; (Files.) nevengaande
geweld naar zich trekken ; =
elkander
verschijning, onwezenlijkheid, o., (Gramm.)
in 't haar vliegen, vechten, plukharen.
afleiding ; omvorming, uitgang (v. e. woord) ; Accinga, f. (Nat.) sardijn, ansjovis V. ; =
(Muz.) voorteeken, verhoog. of verlag. N. een
fam. esser secco come aan'
esser
toon; (Med.) beroerte, v. ; fain. — a secco,
lin' , zoo droog als stokvisch zijn ; = litti
a diaccio, a compana, a ferrainolo,
serrati
come
le
, als haring opgeof
plotselinge beroerte ; (interj.) accidenti!
pakt zitten ;
fig. een nietigheid ; = (Bet.)
verduiveld ! verdord ! — a te, de drommel
erba , hetzelfde als Regamo;
bale ie! — al meglio, laten ze allen naar
m. oud papier (slechts goed om haring in te
den drommel loopen ! accidente d'una
doen); ata, f. sardijnen, anschovissauce,
vecchia! verwenschte heks! (fig.) ha pref.; ghina, f. (dim. van acciuga,) kleine
so per moglia tin —, hij heeft een echte
.sardijii ; = fam. en fig. lang, slank en mager
xantippe tot vrouw genomen ; per , op
meisje (een boonestaak).
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Aecivanzarsi, v. rifl. hetzelfde als Avvantaggiarsi.
Accivettare, v. a. met den uil vogels vangen;

vogels verschrikken ; fig. om den tuin leiden,
bedotten, lokken ; —ato, aangelokt, slim, uitgeslapen ; persona —a, een persoon van
ervaring.
Accivitnento, m. verzorging v. ; —ire, v. a.
verzorgen ; aanschaffen ; v. n. tot een gelukkigen
uitslag komen ; = —rsi, v. rill. zich voordeel verschaffen ; —lto, agg. van 't noodige
voorzien, verzorgd, gelukkig.
Acclamare, v. a. toejuichen, bijval roepen;
door handgeklap eenparig verkiezen (acclameeren) ; —tore, m. —trice, f. toejuicher,
m. —ster, v. ; die bijval geeft, toejuicht, lofprijzer, m.; —zioncella, f. (disp. v. acclamazione), geringe, korte bijval m. ; —zione,
f. toejuiching, v.; bijval m.; vreugdegeroep o.
acclamatie, v. ; eleggere qd per —,
iemand door toejuiching, bij acclamatie verkiezen.
Acclimare = Acclimatare, v. a. aan het
klimaatgewoon maken; acclamatiseeren;—rsi,
v. rifl. zich aan de luchtstreek gewennen;
—tazione = Acelimazione, f. gewoon
wording (aan 't klimaat) inburgering, v. akklimatatie.
Acclino en Accline, agg. hetzelfde als inclinato.
Acclive, agg. stijgend, klimmend; —vita, f.
stijging (v. h. land); steilheid ; oplooping, v.
Accludere, v. a. insluiten, inbegrijpen, bijvoegen ; (corn.) bij in sluiten ; accluso, bijgesloten ; lettera —a, bijgesloten, ingesloten
brief, bijvoegsel, o.
Accoccare, v. a. de pijl op de pees leggen ;
den draad in de kerf van de spoel steken
fig. — una cosa, iets in samenhang brengen ; fig. — un tolpo, een slag uitvoeren ;
accoccarla ad uno, iemand een poets
spelen, = v. n. fig, beginnen te spreken ; _
prov. tal ti ride in bocca, che dietro te

l'accocca, wacht u voor die u vleien, en u
achter den rug bepraten ; —cati, m. p1. uit-

keepingen (in den weefstoel).

Accoccolarsi = accoccovarsi, v. rifl. in-

eenhurken, op de hielèn gaan zitten.
Accodamento, m., accodatura, f. het aaneenkoppelen, aan elkander binden (van lastdieren) ; —are, v. a. (lastdieren) koppelen.
achter elkander binden (den kop v. h. een
aan den staart v. h. and.) = fig. in eene bepaalde volgorde brengen; de eene zaak na de
andere afdoen ; = den staart van den lokvogel vastkind. = —rsi v. rifl. zich achter
iem. houden, hem op den voet volgen ; dicht
achter elkander loopen ; —ato, achter elkander geplaatst; = (tact.) zimbello —, lokvogel.
Accoglienza, f. het ontvangen, 0. ; ontvangst,
V. ; opname v. ; trovar —, ingang vinden ; far una bella, bruta —a qd. iem.
goed of slecht ontvangen ; (corn ) —d'una
tratta, honoreering van een wissel; -ogliere
en accorre, v. a. ontvangen, opnemen, aanvaarden ; fig. goedkeuren, billijken ; (corn.)
— nna tratta, een wissel honoreeren ; _
(in zich) opnemen ; omvatten ; fig. inoogsten ;
—rsi, v. rifl. zich vereenigen, verzamelen ;
fig. in zich zelven keeren ; —rsi ad ano,
zijne opmerkzaamheid aan iem. schenken ; _
in zich zelven gekeerd, ingetogen zijn; —gll-
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mento = accoglienza ; --glitlecio,
agg. in haast bijeengeraapt; —glltore, hetz.

als raccoglitore.

Aecolitato, m. (Eccl.) accolietschap, (een der

lagere wijdingen) ; —olito, m. (Eccl.) accoliet,
m. helper, m.; navolger, m., aanhanger, m.
Accolacciato, agg. hetz. als accollato ;
—are, v. a. op den hals leggen (een last) ; _
—i bovi, de ossen in het juk spannen ; —
utt carro, een kar voorgewicht geven ;
fig. -- ut1 debito, en obligo, eene schuld,
verplichting op zich nemen ; rsi, v. rill. un lavoro, zich met een werk belasten;
—rsi du fare q. c., op zich nemen iets te
doen ; = v. n. tot aan den hals omsluiten,
vast om d. h. sluiten, = p. pass, —ato, op
den hals geladen ; -- agg. tot den hals toegeknoopt ; veste —e, hoog gewaad ; _ (Arald)
arme —e, gehelmd wapen ; —lata'rio, ni.
hij die e. arbeid of e. schuld overneemt ; bouwondernemer ; die volgens accoord werkt ; —latura, f. hals, m.; halswijdte v. (a. e. kleed);
jukplaats, plaats waar bet juk (b. d. os) drukt;
—lo, m. voorgewicht (v. e. wagen) ; overname v. (v. e. schuld ; arbeid) ; = dare in
—, op akkoord geven ; prendere in —, in
akkoord nemen, aannemen (v. e. werk); (Arch.)
vooruitstekend gedeelte van een gebouw door
kraagst. gesteund ; esser, stare in — over
de grondlijn uitsteken.
Accolta, f. = raccolta, verzameling (van
menschen) ; —colto, m. = accoglienza,
p. pass. v. accogliere.
Accolteliare, v. a. met een mes verwonden ;
—atore, m. trice, v. die met een mes verwondt ; messenvechter, m. (stor.) zwaardvechter, m. — fig. vechtersbaas, m., bekkensnijder, m.
Accoltellato, m. (Arch.) muur van met de
zijkanten opeengebouwde steenen ; klinkerweg m.
Aceo:amanda, f. handelsgenootschap, o.;
commandietgenootschap, o. ; bewaring v. :
—agione, accommandigia, f. bescherming, voogdijschap, v.; deposito, o.; —dare,
v.a. toevertrouwen ; in bewaring geven ; aanbinden ; —rsi, v. rifl. zich aanbevelen ; bescherming zoeken ; = p. pass. —ante, toevertrouwend; sost. m. deponent, in bewaring
gever, m.; —atorio, m. die iets in bewaring krijgt; depositair m. ; = commanditair,
handelsvennoot; —ita,f. (corn.) handels-,commandietgenootschap, o. ; gew. società per,
of in —, dare In —, op aandeelen vestigen; fare —, een handelsgenootschap
vormen.
Accomntandolara, v. a. de draden van een
weefsel vastknoopen.
Accomiatare, Accommiatare, v. a. zijn
afscheid geven, ontslaan, verlofgeven ; —rsi,
v. rifl. zijn afscheid nemen, afdanken, in
verlof gaan.
Accomignolare, v. a. (Arch.) gevel-, dakvormig aaneenvoegen.
Acco'moda, m. die alles op zich neemt,
allen arbeid doet; esser 1'— della famiglia, de werkezel, de asschepoetser zijn ;
—abile, agg. wat zich ten goede laat wenden ; verstelbaar (v. kleed) ; —amento, m.
accomodatara, f. inrichting, regeling; bijlegging (v. e. geschil) ; verzoening, vergelijk,
akkoord (bij faill.); far un —, een vergelijk,
een akkoord sluiten ; venire ad un,tot een
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vergelijk, akkoord komen ; —are, v. a. weer
in goede staat, in orde brengen ; —u.na facenda, eerie zaak regelen, een geschil beslechten ; verstellen (v. kleederen), verbeteren ;
de kamer, de tafel opruimen ; le proprie cose, zijne zaken in orde brengen ; —
le sue cose con Dio, zich voor den dood
voorbereiden ; conti, rekeningen vereffenen, betalen ; tine persona, iemand
aankleeden, zijn kleeren terecht brengen,
tooien ; ram. en iron. — uno pel di della
festa, iemand streng terecht zetten ; una
persona con alcuno, iemand eene plaats
bezorgen ; una lita, een strijd beslechten;
= V. n. passen, gemakkelijk zitten, genoegen
doen, aanstaan (v. personen), welkom Zijn;
—agli altri, anderen een dienst bewijzen ;
—rsi, V. rill. zich voegen, schikken naar ; —
a qd., met tern. overeenkomen, een vergelijk
sluiten ; s'accomodi, neem a. xi. b. plaats;
zich tooien, opsieren ; poseeren (v. e. schilder) ; to stomaco, zich versterken (m.
spijs en drank); p. pass. —ato, in orde gebracht ; app. geëigend passend; —atamente,
avv. op passende wijze; op den weg van een
vergelijk; —ati'ecio, een half, slecht vergelijk;
slecht vereffende zaak ; —ativo, accomodatizio, m. app. passend, gemakkelijk ; verzoeningsgezind.
Accompagnamento, m. Accompagnatura, f. het begeleiden, geleide, begeleiding, v.;
= fig. hetgeen bij iets behoordt ; garneering,
v. (v. kleed); = far. — con qe. ergens bijpassen ; tegenhanger, pendant, m. (Muz.) begeleiding, v , accompagnement, o. (van piano
enz.); —nare, v. a. begeleiden, vergezellen ;
tin defanto, een doode de laatste eer
bewiizen, naar 't graf vergezellen ; alcuno
coil' occhio, iem. in. h. oog volgen ; —
col cuore «na persona cara, met het
hart bij een (Herb. persoon zijn ; = Die t'accompagni ! God behoede u! — le merci,
le koopwaren (tot het tolstation) vergezellen;
con lettera una persona, una istanza,

een persoon, een verzoek, per brief aanbevelen; accompagno colla precente
mio ultimo libro, ik zend u met dezen
brief mijn laatste boek toe; — le parole
con gesti, de woorden met gebaren vergezeld doen gaan ; (Muz.) begeleiden, accompagneeren (den zang met instrum.);—rsi, v. rill.
(con. gd.) zich (met iemand) vereenigen ; geslachtelijken omgang hebben; huwen, — bene
of male, een goed, slecht huwelijk doen ;
overeenstemmen, harmonieeren ; v. n. overeenstemmen, passen; le seggiole non accompagnono col canapè, de stoelen
passen niet bij de kanapé; —ato, agg. begeleid, vergezeld, in gezelschap ; prov. megho soli che male accompagnati,
beter alleen dan in slecht gezelschap; -natore, m. -trice, v. vergezeller, begeleider,
Ill.

--ster, v.

Accontuna'bile, agg. vereenigbaar, toegankelijk ; —amento, m. het gemeenschappelijk,

toegankelijk maken, o. ; gemeenschappelijkheld, verbroedering, v.; —are, v.a. gemeenschappelijk maken, mededeelen ; —gl'
pieghi, de ambten toegankelijk maken ; —la
persona, zijn persoon wegwerpen, aan alien
toebehooren (v. vrouwen); —qd. con altti,
iem. op gelijken voet stellen, = V. n. deelhebben ; = —rsi, V. rill. zich verbinden, zich
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vermengen, zich verbroederen (met anderen);
z. in. and. gelijk stellen.

Acconcezza, f. deugdelijkheid, het geëigend

zijn ; voortreffelijkheid. v.; opschik, tooi; gemakkelijkheid, gunstige gelegenheid ; = scrivere, parlare con —, op passende wijze
spreken, schrijven ; —cia'bile,agg. vereeni,gbaar, licht in orde te brengen; —amento,
m., acconeiatura, v.; het passend, geschikt
maken ; deugdelijkheid, goede gelegenheid ; opschik, m.; opsiering. v.; bijlegging, v. (v. e.
geschil); —ciapadelle, m. bordenkrammer,
m. —ciare, v.a. in orde brengen, tot een
goed einde brengen, oplappen, fig. — uno,
iemand goed straffen ; eene plaats bezorgen,
onder dak brengen; uithuwelijken ; verzoenen,
stillen, tam maken kastreeren (hanen); —
frutta, vruchten inmaken ; una bevanda, een drank gereedmaken ; — i conti, de
rekeningen vereffenen ; — i lath i suoi, zijne
zaken regelen ; rsl, v. rit!. zich tooien, zich
voegen, het zich gemakkelijk maken ; — rsi
ai tempi, zich naar den tijd schikken, —
con 11110, met iemand overeenkomen ; ato,
app. geschikt, geëigend, passend, ergens voor
deugen, goed zijn ; ingelegd ; acqua—, limonade ; frutta — e, ingemaakte, geconfljte
vruchten ; —atamente = Acconciamente ; —cime, in. inrichting, herstelling, verbetering (v. gebouwen) ; in orde brengingen
(van kamers, akkers); —cio, m. gunstige gelegenheid ; nut, voordeel, o.; mi cade in
acconcio di dire, het schijnt mij passend
te zeggen.
Accondensare. v. a. Z. Condensare.
Accondiseendere, v. n. Z. Condiscendere,
Acconigliare, v. a. (Mar.) de riemen in het
schip !MIN.
Acconsentire, v. n. toestemmen; prov. chi
tace acconsente, wie zwijgt stemt toe;
toegeven ; treffen (in 't doel) ; = fig. overtuigen ; goed bekomen (v. spijs); = v. a. toestaan,
goedkeuren, — rsi, v. rill. zich buigen (voor
d. wil v. e. ander).
Accontare, v. a. h. z. als Contare = gd.
kennismaken, bevriend maken ; = —ato, aug.
bevriend, vertrouwd.
Accontentare, v. a. Z. Contentare.
Aeconto,
gedeeltelijke betaling, afbetaling;
dare, pagare, rieevere mi —, een gedeelte
op afbetaling geven of ontvangen.
Accoppare, v. a. doodslaan (d. e. slag op h.
a ch terhoofd.
Aecoppia'bile, agg. wat zich vereenigen, paren laat; paarbaar; —amento, m. accoppiatura, v., paring, v. (van dieren) ; tot paren
vereenigen, koppelen ; —are, v. a. tot een paar
bijeenbrengen ; koppelen, paren ; tezamenkoppelen, spannen, jukken ; — colonne, zuilen
paarsgewijze koppelen ; — rsi, v. rut. bijeenkomen, paren; p.pass — ato, paarsgewijze
bijeengebracht, gekoppeld ; app. andare —1,
paarsgewijze gaan ; —atoio, m. koppelriem,
leizeel o.; duivenslag, m. ; —atore, m
— trice, v.; die paarsgewijze bijeenbrengt,
koppelt, de paring (van het vee) leidt ; (stor.)
—i, titel van eene overheid in Florence.
Accoramento, o., droefenis, v.; harteleed, o.,
kommer, ni. ; --are, v. a. in 't hart steken
(de te slachten varkens); = — qd, iemand
zwaren kommer, harteleed veroorzaken ; het
hart bewegen, ontroeren ; moed instorten ; —
rsi, v. rift. zich diep bekommeren, bedroeven ;
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— ato, agg. treurig, bedroefd; egregia j
mepte —, slim , vol overleg; -atoio, m.;

lang spits mes voor 't slachten der varkens;
(tact.) everspeer.
Accorcia'bile, agg. verkortbaar; —dmento,
m. accorciatura, v., afkorting, verkorting ;
(Gram.) woordverkorting ; ca è — di casa,
ca is de verkorting van casa ; —are, v. a.
verkorten, • afkorten, korter maken ; — rsi,
v. rii. korter worden, afnemen (der dagen) ;
inkrimpen, tezamentrekken ; —atamente,
adv. op afgekorte, verkorte wijze; —ativo,
agg. af-, verkortend; = sost. m. (Gram.) atkorting (v. e woord), afgekorte vorm ; —atoio,
agg. afkortend, verkortend; via —a, kortere
weg, voetweg, weg die afsnijdt ; —cire, v. a.
h. z. als Accorciare.
Accorda'bile, agg. vereenigbaar, goed in overeenstemming, in akkoord te brengen, samenstembaar ; —are, v. a. de snaren stemmen ;
-- uno strumento con un altco, een
instrument met een ander stemmen ; (Pitt.) —
i colori, de kleuren doen stemmen; — le
panti d'un discorso, een rede goed indeelen; fam. non sa — ii notne col verbo,
hij weet niets ; — due persone, twee personen verzoenen, tot overeenst. brengen ; —
una grazig, een gunst toestaan, vereeegen;
— la veritit, de waarheid erkennen ; — il
creditore, den schuldeischer betalen ; v. n.
overeenstemmen, een accoord sluiten, het eens
zijn ; — rsi, v. rill. het eens worden (over
iets) = — ato, agg. toegestemd, verleend, toegestaan ; —atoio, m. (Mus.) stemhamer m.;
—atore, m. verzoener, die tot overeenstemming brengt; bemiddelaar ; (Mus.) stemmer,
accordeur (v. muziekinstrum.) ; —atura, f.
besnaring, V. ; opspannen van snaren ; stemmen, o. ; overeenstemming, v. ; fain. andarsene in —e, lang praten zonder tot overeenst. te komen ; prov. è come la veglia
del Padella, che se n' asdo in accordatara, het gaat als met het avondgezel-

schap van Padella, waar men na lang praten
tot geen einde kwam ; —ellare, v. a. tot een
strik ineendraaien ; —ellatino, m. gewone
wollenstof, in smalle strepen als patroon;
—ellato, m. streepen geweven stof ; fig. overeenstemmen in slechten zin ; essere dell' —,
overeenstemmen in slechte streken ; —do, m.
(Mus.) overeenstemming, v. ; akkoord, o.; harmonie, v. ; = /1g. overeenstemming, eendracht,
eensgezindheid ; overeenkomst, v.; verdrag. 0.;
prov. è meglio un magro — che una
grassa sentenza, een slecht akkooi d is
beter dan het beste proces ; Galare, venire
agli —i, tot een vergelijk komen ; non stare
agli —, zich niet aan de overeenkomst houden ; di boon —, di commune —, d'amore e d'--, in goede overeenkomst, verstandhouding ; fam. pochi e mal d'—, met
weinigen en nog oneensgezind ; fam. d'accordo ! akkoord ! goed zoo ! daar blijft 't bij !
Accordonare, v. a. met koorden bezetten,
zoomen ; — ato, met koorden versierd.
Accorgersi, v. rifl. gewaarworden, bemerken,
opmerken, vermoeden ; in 't oog vallen ; l' ho
fattu renza accorgerrnene, ik deed het
zonder het te willen ; accosto, agg. slim,
scherpzinnig, voorzichtig; stare — i, op z ij n
hoede zijn ; male — onvoorzichtig; fare —
qd di cq,
ergens opmerkzaam opmaken,
waarschuwen voor, o. ; passo —, goed afge-

meten stap; —ginnento, m. bet waarnemen,
o.; waarneming, erkenning ; inzicht, o. ; omzichtigheid, v. ; vlugge opvatting, v. ; sluwheid, v.; norno di poco, weinig opgewekt
mensch ; goed overlegd plan; goede regeling.
v., uitvlucht, o.
Aceorpato, agg. drachtig (v. vee).

Accorre, Z Accogliere.
Accorrere, v. n. aan, toe komen loopen, toesnellen ; molti sotto accorsi a vedere
lo spettacolo, velen kwamen toeloopen om

het schouwspel te zien ; tezamenstroomen ; te
hulp snellen ; —rimento, m. het tezamenstroomen ; oploop, m.; — ruomo ! interj. Hulp !
gridare — om hulp roepen.
,

Accortare, Z. Accorciare ; —tamente,

adv. op sluwe, slimme, voorzichtige wijze;

.

—tezza, f. sluwheid, slimheid ; scherpzichtig--

heid ; list, v.

Accortigionarsi, v. rill. hoveling worden.
Accortinato, agg. met voorhangsels, gordijnen

voorzien ; (Mil.) met tusschenwallen, kortienen
verbonden.
Accosciarsi, v. riil. nederhurken.
Accostainento, m. accostatura, v. ; nadering v.; naderbijtreding,v., toespreken o.; —are ,
v. a. naderbrengen, nadertreden, naderen ; leunen (tegen een deur) ; —qd, veel omgang hebben (m. iem.) ; fam. zich opdringen ; —rsi,
v. ril. naderen, naderbijkomen ; non mi sotto,
accostato phi a lui, ik heb geen omgang
meer met hem ; —rsi al Sacramento,
tot de H. Sacramenten naderen ; —rsi a nna
cosa inessa in vendita, op eene te koop
geboden zaak bieden ; = V. n. overeenkomen,.
nader staan ; hij elkander passen ; proza. ac.

costa pia la catni'cia che la gonella,
het hemd is nader dan de rok.
Accostarello, (Agri) h. z. als Accostatore ;
—tore, m. iem. die iets nadert, bijbrengt;

(Agri) ploegknecht, helper bij het dorschen ;.

—te'vole, agg. toegankelijk, genaakbaar; —to,

prep. (met a) naast, bij, terzijde; camera .

—al salotto, aan de zaal grenzende tamer ;
adv. sedere, farsi —, naast, nabij zitten ;.
d'—, in de nabijheid, er naast; accosta
accosto, dicht er hij ; sost. m. ondersteuning, begunstiging, v. ; aver di buoni —i t.

goede begunstigers hebben ; = agg. (aqc), tegen iets leunende, steunende op ; bevriend, vertrouwd met.
Aceostolato, m. (Mar.) geraamte van een
schip.
Accostolatura, f. (Lanif.) valsche breuk (in
't laken).
Aceostuinanza, f. Z. Costumanza; —are,.
v. a. gewennen, gewoon maken ; —rsi, v. rill.
zich gewennen, gewoon worden.
Accotonare, v. a. (Lanif.) het laken opkrassen ; —atore, m. (Lanif.) laken-, wolkrasser,.
m.; —tura, f. (Lanif.) het opkrassen, opkrabben v. 't laken ; —ne, m. (Lanif.) far 1'—, .
h. z. als Accotonare.
Accottimare, v. a. op akkoord geven; verhuren.
Accovacciarsi, —ciolarsi, v. rill. zich in een

hol, sluiphoek verbergen ; zich ineenrollen (v.
dieren) ; hurken (v. menschen).

Accovonare, v. a. tot schoven, schelven binden.
Aceozzaglia, f. het onordelijk ophoopen, b(jeenwerpen ; fig. mengelmoes ; —zaeneuto,.

m. vereeniging, verbinding, v. ; mengsel, o. ;
—zare, v. a. vereenigen, bijeendoen, bijeen-

.
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brengen ; op een hoop werpen ; una cotta, I Accusa, f. aanklacht, beschuldiging, v.; — di
Pluto —, van diefstal; cap' d' —, punten
iets bijeenbrengen; ram. (een boek) bijeenvan —; atto d' —, akte van beschutd.;
flansen; Z. Cozzare ; —ii desinare eolla
camera d' —, kamer van inbesch. stelling;
eena, genoeg te eten bebben, geen gebrek
testimoni dell' —, getuigen van den aanlijden ; (am. — i pentolini, een pick-nick
klager, A charge; mettere in stato d' —,
houden; botje b ij botje doen (om te eten);
—rsi, V. rill. zich vereenigen ; bijeenpassen;
in staat van beschuldiging stellen ; muovere
una eosa non s'accozza con un' altra,
eontro qd, een aanklacht t. doen ;
de eene zaak past niet altijd bij de andere ;
prov. seusa non riehiesta manifesta,
wie onbeschuldigd zich verontschuldigt klaagt
—zo, m., vereeniging, v.; samenstoot, m.;
zichzelf aan ; —amento, m., h. aanklagen,
bijeengeworpen hoop, m.
Aceredere, V. n. h. z. als Credere; —itare,
beschuldigen o.; —are, v. a. aanklagen, beschuldigen ;
cielo, den hemel beschulv. a. in aanzien, krediet brengen ; geloof, aandigen ; — la propria sorte, zijn noodlot
zien verschaffen, geloofwaardig maken, bebeklagen ; — 1111 malore, zich niet wel bekrachtigen, bevestigen ; (een gezant) accredivinden ; —ii rieevimento d'una letter a,
teeren ; (corn.) een krediet openen ; per cento
de ontvangst van een brief laten weten ; —tre
lire, tot een bedrag van 100 lire ; --rsi, v. rid.
assi, drie azen bekennen (b ij 't kaarten);
zich aanzien, krediet, geloof verschaffen; =
—rsi, v. rill. zich aanklagen, schuldig bekenp.pass —tato, agg. gezien, van goeden naam.
nen ; —rsi da semedesimo, zijn eigen
Acereseere, v. a. doen toenemen, groeien, verschuld verraden ; —ato, p.poss. beschuldigd,
grooten, vermeerderen, (in macht) stijgen ;
sost. in. de aangeklaagde, beschuldigde ; —ata,
—rsi, v. rid. toenemen, groeien, grooter worf. bekennen, aangeven (de kleur bij 't kaartspel)
den, wassen, zich vermeerderen ; —cimento,
—ativo, m. (Gram.) accusatief, vierde naamm. vergrooting, toeneming, vermeerdering, v. ;
val, m., —atore, m., —trice, f. beschuldistijging, v., aanwas, m.; —citivamente,
ger, in., -ster, v., aanklager, m., aanklaagster,
adv. op toenemende wijze, als vergrootingsv., —atorio, agg. aanklagend, aria —a, aanvorm ; —eltivo, agg. stijgend, toenemend, verklagend gelaat, verraderlijk.
grootend ; = (Gram.) vergrootend toevoegsel;
sost. m. vergrootingswoord, o.; stanzone è Acefalo, app. zonder kop, hoofd ; koploos;
— di stanza, stanzone is het vergrootingsacephalisch, zonder begin, onvolledig b ij het
f.
woord van stanza; —eitore, m.,
begin (v. boeken) ; (Eccles) concilio— , condie vergroot, vermeerdert, toevoegt.
cilie zonder voorzitterschap v. d. paus ; sost.
m.
Acerespare. v. a. Z. Increspare; —patupl. naam eener secte die geen hoofd
ra, f. valsche vouw in het laken.
erkent ; (Anat.) misgeboorte, met gebrekk.
Accrezione, f. (Med.) ophooping van etter.
hersenvorming; (Nat.) —i, pl. koplooze weekAceroecare, v. a. met een haak vatten.
dieren, acephalen.
Accruseagliare, v. a. met zemelen aanvullen ; Am-a, f. (Bot.) Z. Acero.
fig. vermengen.
Aceraia, f. ahornbosch, o., --eta, f. —eto,
Aceubito, m. (Archeol.) het liggen (aan tafel,
m. ahornboschje, o.
zoo als bij Rom. en Griek.)
Acerbamente, avv. op bittere, ruwe, scherpe
Accuciarsi, Accuciolarsi. v. rid. zich in het
wijze, vroegtijdig ; morto —, in den bloei der
hondenhok leggen ; fam. naar bed gaan.
jaren gestorven ; —bare, v. a. bitter maken,
Accudire, v. n. (aqc) op iets letten, iets ververbitteren ; v. n. zuur, bitter worden ; —rsi,
alla casa, huiselijken arbeid verzorgen ;
v. rill. verergeren (v. ziekten) ; —betto, app
richten ; — alla bottega, winkel houden, op
(dim. v. aecerbo), een weinig zuur, bitter ;.
den winkel passen ; — Alfa enema, den keufig. een w. bits; —bezza, f. het zuur zijn ;
ken verzorgen ; — a qd, helpen, bijstaan.
zuurheid, onrijpheid ; fig. strengheid, hardAeenlamento, m. (Mar.) te diep gaan v. h.
heid;
f. zuurheid, bitterheid, strengachterged. v h. schip; —tare, v. a. (een paard
heid, hardheid ; zwaarte (v. d. pijn) ; —ho,
enz.) achteruitdringen ; accula 11 cavallo app. onrijp (v. vruchten), fig. vroegtijdig (v. d.
a quel tnuro, dring het paard tegen dezen
dood), zuur; fig. hard, wreed ; parole —e,
muur aan ; —rsi, op de achterpooten, op het
ernstig, streng gebittere woorden ; viso
achterdeel gaan zitten; —lattare, v. a. iem.
zicht ; un easo —, een treurig geval ; bits ;
opheffen en dan vast op het achterste neerraggazza —a, bits, snibbig meisje ; sost.
zetten ; fan;. — le pancite, de banken platm. onrijpheid, zuurheid, bitterheid ; fam. bac
drukken, op de beerehuid liggen.
ehiare le —e e le mature, zijne luimen
Accumila'bile,agg. ophoopbaar ; —lament°.
aan iedereen doen gevoelen ; —cerrimo
m aan-, ophooping, v.; —lare, v. a. op een
sup. v. acre, zeerbeftig,wildtrotsch,odio—
hoop brengen, ophoopen, opstapelen ; —sense,
gloeiende haat; nemico—, doodvijand, in.
zich in verontschuldigingen uitputten ; — ar- Acertello, in. (Nat) torenvalk, m.
gumenti, bewijsgronden, op bewijsgr. stape- Acervale, app. (Log.) sillogismo
ket
leo —rsi, v. rid. zich ophoopen ; —latore, in. tingslot ; soritus, m.
—trice, f. ophooper, opstapelaar (v. rijkdom- Acervato, app. opgehoopt; —vo, m. hoop, m.
men), gierigaard, vrek ; (Mec.) krachtophoomenigte. v.
per ; (El.) accumulateur ; —lazione, f. ophoo- Acescente, app. (Glum.) in zuren overgaande;
ping, opstapeling, verzameling ; (Bet.) woordop- —eenza, f. (dam.) het overgaan in zuren.
hooping ; (Alec.) krachtophooping, accumulatie. Acetarbolo, m. (Archeol.) groot vat met azijn ;
Accuparsi, v. rill. somber, nadenkend, bevierde deel eener heminal ; (Anat.) gewrichtsdroefd worden.
pan, in, ; —tarie, f. pl. slakruiden, in azijri
Aecuratamente, adv. op zorgvuldige wipe;
ingemaakte vruchten ; —tato, app. naar azijn
—tezza, f. nauwkeurigheid, zorgvuldigheid,
riekend of smakend, met azijn vermengd,
V., vlijt, m.; —to, app. zorgvuldig, nauwletgroenspaan :
(chim.) azijnzuur, o., rame
tend, vlijtig.
sost. in. (chim.) azijnzout, azijnzuurzout ;
-
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piombo, azijnzuurloodoxyde, 0.; —tella, f.
azijnwater, o.; —tico, agg. (chim.) azijnzuurhoudend, azijnzuur; etere —, azijnether,
ether, m.; —ifieazione, i. (Chim.) azijnvorming; azijnbereiding, v.; —tino, m. (Min.)

kleine, oostersche granaat ; daarop gel. stukje
glas ; —to, m. azijn, m ; —di vino, wijnazijn ; —cosnletico, toiletazijn, kruidenazijn;
—di quattro, (of sette) ladri, azijn
met geneeskr., kruiden, aldus genoemd ; prendere of pigliare 1' zure reuk of smaak
aannemen, zuur worden ; fig. een steek krijgen ; 'nettere sotto 1' in den azijn leggen,
inmaken ; fig. —rinforzato, leelijke vrek ;
fig. il suo — è di vino dolce, hij is boosaardig onder een zacht uiterlijk; —tosa,
f. (Bot.) veldzuring, m.; azijnwater, tn. suiker;
—cella, f. (Bot.) gew. klaverzuring, m., -sità,
f. het zuur zijn, zuurheid, v. ; zuurvorming,
v.; —so, agg. zuur, wrang, naar azijn riekend of smakend ; fermentazione —a,
zure gisting ; azijnzuur; —tante, m. in azijn
ingemaakt goed ; zuur, o.; zuur geworden
drank.
Acheo, m. (N. pr. stor.) Acheus; (N. etn.)

Achaei;r, m.
Acheronte, m. (Mit.) Acheron, m.; fig. onderwereld, hel, v. ; —teo, agg. acherontisch,
heisch, tot de onderw. behoorende ; —tico,
—runtieo, agg. op den dood, het lijkfeest
betrekk. hebbende ; cippi —1, lijksteenen.
Achille, m. (N. pr. stor.) Achilles (Log.)
sterkste tegenbewijs (Anat.) ; tendine d'—,

Achillespees, v.

Achillea, f. (Bot.) gemeen duizendblad, o.
Aciare, v. n. ademen, h ij gen.
Aciculare, agg. (Bot.) naaldvormig.
Acidetto, agg. (dim. v. Acido), een weinigje
zuur, zuurachtig ; —ezza, f. het zelfde als
Ae iditd ; —dificare, v. a. (Chim.) zuur
maken, zuur vormen ; --eazione, f. (Chim.)
zuurvorming. verzuring, v. ; —dino, ogg h.
z. als Acidetto ; —idità, f. Acidezza,

f. bet zuur zijn, zuurheid, v., scherpte; (Med.)
zuur maagsap, o.

Acido, agg. zuur, scherp smakend, riekend ;

sost. m. zuur, o.; scherpte, v., wrangheid, v.,
(Med.) gli —1 dello stomaco, rnaagzuren ;
(Chim.) zuur; —nitrico, salpeterzuur, sterk-

maker, o. ; —dulare, v. a. zuur maken ; in
zuren omzetten ; —dulo, app. (dim. v. acido),
het z. als Acidetto, Acidino ; aequa --a,
koolzuurwater ; —duule, m. in zuur ingemaakt (vruchten enz.), zuur, o.
Aciero, m. Z. Acciaio.
Acinace, m. (Archeal) korte rechte dolk (der
Perzen, Meden enz.)
Acino, m. bes, v., druif ; aalbes, v. ; —oso,
agg. uit enkele bessen, pitten bestaande ; besvormig, —achtig.
Acirologia, f. (Cram.) onjuistheid, onkorrectheid.
Acme of Acne, f. (Med.) zweerende uitslag, m.
Aconito, m. (Bot.) monnikskap, m. (Farm.)
Aconiet, o.
Acore en Acoro, m. (Med.) huiduitslag, m. ;

hoofdzeer, o.

Acoro, m. (Bot.) kalmoeswortel, m.
Acotiledone, agg. (Bot.) zonder zaadlobben
en kiemeblad ; acotyledonisch; —1, f. p1. acotle-

done, geheimbloeiende planten.

Acqua, f. 1. WATER n. nlulino ad—, watermolen, m. ; livella ad —, -n aterpas, o.;

ACQ,
color' ad —, waterverven ; = andarsene in —, waterig worden, in water zich

oplossen (van melk, bloed) ; fig. en scherz
sterk zweten ; andare 11 cervello in —,
stompzinnig, onnoozel worden ; inettere a
pane ed —, Op water en brood zetten ;
scherzi, ginochi d'—, waterkunsten, -spelen ; interj. —alle fooi ! helpt ! helpt ! = —
corrente, inorta of ferina, cheta, stroomend, staand water ; — viva, bron, stroomend water ; prov. le acque cllete rovinano i ponti of — cheta vermini porta,
stille waters hebben diepe gronden ; acque
basse, laag water, fig. essere, navigare
in acque basse, aan lager wal zijn, slecht
bij kas zijn ; iilo d'—, waterstraaltje; iïlo
dell' — loop van het water; pelo dell' —
waterspiegel ; a flor dell' — gelijk met de
oppervlakte van het water ; contr' —, tegen
den stroom op ; viaggiare per —, te w.
reizen ; fig. lavorare sott' in 't geniep werken ; fare — lek worden ; prender molta
poca —, diep of vlak gaan (van schepen) ;
II. REGEN m. fam. — a orei, a seechie
a eatinelle, a bigoncioli, come Dio

la sa inandare, stortregenen, bij emmers,
bakken vol enz. v. d. hemel vallen; roveseio,
seossa d'—, plasregen m. tetto a una, a
due, a tre, a quatro acque, dak met
1, 2, 3 of 4 schuine zijden ; un tempo c it e

vuole dare, darsi, buttarsi, nlettersi
essere all' — een weer dat naar regen
dreigt ; = interj fam. s'intende —e non
tempesta ! of —e non tempesta ! of
kortweg acqua ! dat is te veel ! dat gaat
over zijn kerfhout ! III, mineraalwater, geneesk.
w. ; bron ; le acque di Montecati ni,
het water van Monte catini; passar 1' — ,

mineraalwater drinken om te purgeeren. IV,
Sap (van planten of vruchten) ; coco,neri
tutti acqua, door en door sappige meloenen ; —di latte, wei, v. V. Afkooksel, aftreksel, water waarin iets afgekookt is: piu
grosso dell' —dei nlaccheroni, dikker
dan maccaroniewater, d. w. z. een lomp en
plomp mensch ; puro, innocente come
—dei inaccheroni, rein, onschuldig als maccaroniewater, iron. voor iemand die zich
onschuldig houdt; —d'orzo, di inalva, di
camomille, gerstewater, malva-, kamillethee ; esser —da occhi, eene onbeduidende
zaak zijn ; non è mica —da occhi, 't is
toch nog niet zulk een te versmaden zaak.
VI. Vloeistof in het lich. v. mensch of dier
= urine v. ; versamento d'acqua al
peritoneo, uitstorting van wat i. d. buikholte ; le acque (dell' utero) se rompono, het vruchtwater breekt; fare un
po d'—, aan eene kl. behoefte voldoen. VII.
Kunstm. verkr. wat.; met sap; —acciaiata,
staaldruppels ; —aeconcia, met een of and.
siroop (frambozen) bereid water; —cedrata
limonata, limonade; —di vite, brandewijn;
- ferl•ata, ijzerhoud, n. ; — forte, sterk
maker; — inaestra, loog, v. (om zeep te
maken) ; — —di i•agia, terpentijn ; — bene-

detta, santa, lustrale, wijwater, o.;
— tinta of pazza, zeer met water vermengde wijn ; Acquatinta, sneeuwjacht, v.
—dolce, piovana, regenwater; —sorgiva, viva. bronwater. VIII. Water, glans,
vuur (van edelgesteenten); ametista di
un — nericcia, amethist m. zwartacht.
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-glans. IX. modi farn. — in bocca! mondje I Acquario, m. Z. Aquario ; —rone, m. hzd.
hoe! affogare in tin biechier d'—
als Aequazzone ; —zente, f. gerectificeerde
spiritus, v., zuivere alcohol, m., —strino, agg.
z. biechiere ; andar per —col vaglio,
moerassig, waterig; —ta, f. aanhoudende en
wat. in een zeef halen, nutteloozen arbeid
overvl. regen ; (Mar.) watervoorraad, m.;
doen, aver l'— alla gola, bet wat. t. a.
—atico, acquatile, acquatrino, Z.
,de lippen hebben, in gr. gevaar zijn; bere
aquatic°, aquatile, enz. ; —tura, f. bed'ogni —, alle winstjes meenemen ; aver
watering, v.; —vitaio, m. brandewijnverkooIa vosglia dell'—, nooit stil zitten ; aver
mantello per ogni zich overal in weten
per, m., —vite, f. brandewijn, m., —di grano,
korenbrandewijn, m.; — di ciliegia, kirschle schikken; aver avuto ls— bollita adwasser; — can forata, kamferspiritus;
dossa, kleinmoedig worden, er uit zien als
—zione, acquagione, f. regenbui, v., waeen poedel die uit 't wat. komt ; essere nn
terpoel, m.; —zzone, m. regen, plasregen, m.;
pesee fuor d'--, buiten z. element zijn, als
—zzoso, app. regenachtig; —quedotto,
een visch op 't drooge zijn ; fare quattrini
acquidotto, m. waterleiding, v.; (Anat.)
in sull'—, op elke manier winst zoeken ;
kanaal, o.; —queità, f. waterigheid, v.,
friggere eon—, met water bakken, d. w.
waterige stof, Y. aequeo, app. waterig,
z. ongepaste middelen geb. ; fuggir sotto
le grondale, v. d. regen i. d. drop komen ;
waterhoudend; (Anat.) umor waterige vloeistof, kristalwater (tusschen lens en
laseiar andare of correre alla chihoornhuid v. h. oog); re'ecia, f. —ccio, m.
na, Gods water over Gods akker laten loopen ;
non sa neanehe mettere 19— in molle,
waterkruik, waterflesch, v.; —rella, f. fi jne
regen, motregen, m.; —rellare, V. a. met
niets kennen, 't water nog niet i. d. ketel
waterverf schilderen —rellista, m. aquarelkunn. doen; non quadagnar da lateekenaar, aquarellist, m.; —rello, m. opgiet.
varsi le mani, nog bet zout niet in de soep
V. w. op de druiven (om goedk. wijn te makunnen verdienen; non saper ehe— si
bevere, non saper in che pesken), fans. perdere, rimetterei Il mosto
e bij een arbeid moeite en tijd verliezen.
care, navigare, besluiteloos zijn, talmen;
pestare, battere nel mortaio, on= (Pitt.) waterverf, v., waterverfteekening, v.,
aquarel, v.; dipingere all' (in) —, met
nut werk doen (water in den mortier stamwatery. schilderen; f. stofregen, m.,
pen), portare — al mare, al mulino,
druppeltje, 0; --tta, f. (dim. v. aequa) fijne
water n. d. zee dragen, uilen naar Athene
regen ; — di Perugia, een langzaam werdrag.; tirare 19— al suo mulino, 't water
kend vergif; —quicella, f. fijne regen, m.;
naar zijn molen halen, zijn eigen voordeel
—doccio, in. gemetselde waterloop, m., riool,
zoeken ; prov. — else eorre non porta
o., kanaal, 0.; —doso, app. vochtig, waterig.
veleno, hevige toorn duurt niet lang ;
passata non maeina pia, voorbijge- Acquitrina, f. vochtigheid (v. h. oog) v.; zachte
regen, m.; —trino of aequatrino, m. het
stroomd water maalt niet meer, aan 't verledene moet men niet meer denken ; chi è
doorsijpelen van het water ; moerassige plaats,
V.; moeras, o., moerasgrond, m.; —trinoso,
.padrone non va per —, wie meester is
laat zich bedienen ; a una gran sete ogni
app. moerassig, vochtig; —vento, in. stormbuona, honger is de beste kok, — maakt
achtige regen ; storm-, regenachtig weer, 0.;
rauwe boonen zoet; chi è portato
—olina, f. (dim. v. aequa) watertje, o.;
zachte regen, in., speekseivioed, m., ram. mi
dall'— Wattacca a ogni spin°, de drenviene in bocca, het water komt mij
keling houdt z. a. e. stroohalm vast; chi ha
in den mond ; far venir in bocea,
passato a guado, sa quant'—tiene, de
ondervinding is de beste leermeesteres;
doen watertanden; —osità, f. waterigheid,
vochtigheid, v.
fiumetnon insgrossa d'— ehiara, groote
fortuinen zijn zelden eerlijk gewonnen; in Aequartieramento, m. (Mi/.) inkwartiering
cent'anni e cent° mesi torna
a sit'
V., —are, V. a. inkwartieren; —rsi, v. rill.
paesi, alles in de wereld komt op zijn tijd
kwartier betrekken.
Acquattarsi, V. rill. zich nederhurken, op den
terug, er is niets nieuws onder de zon.
Acquaccia. f. slecht bedorven, vuil water o.
grond drukken, verbergen.
Acquacehiarsi, v. rifl. het zelfde als ac- Acquieseente, app. toestemmend, tevreden ;
quattarsi.
—eenza, f. bevrediging, geruststelling,tevreAequadernare, v. a. het papier aan quaterdenheid, toestemming, v.; —etamento, m. genen binden of leggen.
ruststelling, stilling (der hartstochten), ver•
Aequaforte, f. sterkwater ; —tista, m. koper-,
zachting, v.; —tare, v. a. geruststellen, bestaalgraveur, m.
vredigen, stillen, tevreden stellen, te neer
Acquagione, f. Z. Aequazione ; —aio,
zetten, siechten. = —rsi, v. I'M zich gerust(pl. —a'j) m. gootsteen m.; fig. gola d'—,
stellen, liggen gaan (v. wind, storm); zachter
een keel zonder bodem ; groote drinkebroer,
worden; minder hevig worden (v. pijn); —rsi
mandare tutto per il buco dell'—
a qe., zich bij iemand aansluiten, voegen,
alles d. h. keelgat jagen ; (Agric.) watergeruststellen.
greppel, m.; —lobo, —arolo, m. waterdrager, Acquinternare, V. a. hzd. als acquaderwaterverkooper ; begieter, m.; voider, apprenare.
teur, m.; —ioio, agg. in 1 water levend ; Acquirente, m. (Giur.) kooper, verwerver;
water . . . topo
waterrat, v.; bolla —a,
(Corn.) kooper (van een wissel ; —sire, hzd.
waterblaasje, v.; vaiuolo
waterpokken,
als aquistare ; (Giur.) verwerven (integend.
m. pl.; —marina, f. (Min.) zeegroene, doorvan erven), door verjaring verkrijgen, (Med.)
schijn. edelsteen, Acquamarijn; —pendente,
malattie —te, verkregen ziekten (integend.
Aquapendere, m. —denza, f. helling van
van overgeërfde) ; —itivo, agg. (Giur.) wat
bergafhang, m.
tot verwerven geëigend is; atto verwerAcquare, v. a. het zelfde als innafflare.
vingsakte, v.; —izione, 1. verwerving, ver;
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krijging, v., aankoop ; het verworvene, verkregene, aangekochte, o., aanwinst, v.; —sta'bile, agg. wat zich verwerven laat, koopbaar;
-stare, v. a. verwerven, door koop a. z.
brengen, koopen, erlangen, zich verschaffen;
v. n. toenemen, winnen, gedijen ; — tempo,
terreno, tijd, terrein winnen; fig. — fede
a una cosa, vertrouwen schenken aan eene
zaak ; — aa luogo, eene plaats bereiken ;
— spazio, vooruit komen; — terra, landen; — tin flgliuolo in alcuna, een zoon
van eene vrouw hebben ; p. pass. acquisto,
verworven , agg. roba bene, male —a,
goed, slecht verworven goed ; —statore, m.
—trice, 1. verwerver, kooper, m.; —sto, m.
verworven goed, o., koop, m. ; voordeel, o.;
verovering, v., vergrooting, vermeerdering, v ;
fare — di qc., iets verwerven, koopen.
Acre. agg. zuur, scherp, bijtend, stekend; fig.
umore — bijtende humor; parole —1,
bittere, scherpe woorden ; —edine, f. (Med.)
scherpte, v. (der vloeist. in 't lich.); — dello
stomaco, maagzuur, o.; — del sangue,
scherpte in 't bloed ; —mente, avv. op scherpe,
bijtende wijze ; —igno, agg. een weinig scherp,
bijtend ; —mo'nia, f. zuurheid, scherpte,
wrangheid, v., fig. bitterheid, spitsheid ; scherpvindigheid, v.; —oso, agg. scherp, bitter.
Aero, m. akker, morgen, acre, m. (vlaktemaat).
Acroama'tico, agg. (Fil.) achroamatisch,
d. w. z. wat door mondelinge voordracht moet
opgehelderd worden.
Acro'bata, m. koorddanser, kunstenmaker,
acrobaat, m.; —ba'tico, agg. wat tot koordd.,
kunstenm. behoort ; acrobatisch. = compagnia —a, koorddanserstroep, m.; —tismo,
m. koorddanserij, kunstenmakerij, v.

smaak ; freddo —, snijdende kou, v., (Gram. )
accente —, scherp accent, toonteeken, o.;.
dolore —, hevige pijn ; febbre —a, acute
(in tegenst. van chronische) koorts; male
typhus, v.; nota —a, hooge toon ; vista —a,
scherp gezicht, o.; lente —a, scherpe lens, v.;
= scherpzinnig, doordringend ; risposta —a,
scherp, bits antwoord ; voglia —a, hevig
verlangen, vurige, geile begeerte, v., = sost.,.
m. scherpte, v., scherpe reuk of smaak r
questo latto a preso d'—, deze melk
heeft een scherpen, zuren smaak gekregen ;(Mus.) gli acuti, de hooge toonen ; andare
negli —, de hoogste toonen bereiken.
Acu'stica, f. acoustiek, v.; geluidsleer, v.; —o,..
agg ;acoustiek ; het geluid, het oor betreffende ;
(Anat.) nervo —. gehoorzenuw, v.; volta
klankgewelf, 0.; tromba —a, cornetto
—o, gehoorbuis, oortrompet, v. (voor duoven)..
Acu'zie, f. (Med.) scherpte, v.' (in 't bloed).
Ada'bile, agg. h.z.d. als abile.
Adacquamento, m. bewatering, besproeiing,.
v.; —are, v. a. besproeien, bewateren, bevochtigen, met water aanlengen ; —to'io,
(pl. —o'j), m. h.z.d. als annafflatoio
—tura, f. bewatering, besproeiing, v.
Adagiamento, m. het op gemakkelijke wijze
nederleggen, o.; gemakkelijke ligging; —are ,
v. a. langzaam en gemakkelijk nederleggen ;
goed te bed leggen ; iem. met alle gemakken
omgeven, = —rsi, v. rifl. gemakkelijk gaan
liggen, bet zich gemakkelijk maken , —a una
cosa, zich ergens in schikken ; —to, app.
gemakkelijk, langzaam ; —gine, (dim. en verr.
v. adagio), avv. langzaam aan; —gio. agg.
op langzame, gemakkelijke wijze, = paraare
zacht, met ingehouden stem spreken ;

kleur; z. kleurafwijking, achromatisch ; —tismo, m. kleurenloosheid ; het vrij van kleuren
zijn, achromatisme.
Acro'nico, agg. (Astr.) zonder tijd, achronisch ;
astro —, ster die met de zon op- en ondergaat.
Acro'poli, f. (Archeol.) Akropolis, v., burg,
citadel, v.
Acro'stico, m. —a, 1. naamdicht, o., achrosticon, o.
Acrote'rio, m. (Arch.) voetstuk, o., console, v.
(van beelden aan gebouwen).
Acuire, v. a. hzd. als aguzzare ; —ta, f.
scherpte, spitsheid, scberpzinnigheid,v.; —tivo,
agg. wat toegespitst kan worden.
Aculeato, app. spits als een angel of stekel;
(Nat.) stekeldragend ; van een angel of stekel
voorzien (insecten); doornig, stekelig (v. planten); —leo, m. stekel, angel, doorn ; fig.
scherpte, stekeligheid van een satiere; —me,
acu'mine, m. spits, v.; fig. scherpzinnigheid,
geestigheid, v.; —minare, v. a. toespitsen,
van een spits of punt voorzien. = —ato,
p. pass. agg. toegespitst, spits, puntig ; tetto
—, spits dak; —tamente, avv. op scherpe,
scherpzinnige wijze ; —ta'ngolo, agg. (Geom.)
scherphoekig; triangolo —, scherphoekige
driehoek ; —tezza, f. scherpte, v.; scherpzinnigheid. v., spitsheid, v„ uitstekendheid ; fig.
hevigheid, intensiteit,v.; scherpte, v. (in 't bloed);
—tire, v. a. hzd. als aguzzare ; —to, agg.
spits. puntig, scherp; angolo —, scherpe
hoek ; fig. bijtend, stekend, snijdend ; tuono
—, schrille toon, voce —a, scherpe stem;
odore, sapore — scherpe, bijtende reuk,

ondernemen; fare — con qc., voorzichtig
gebruiken b ij iets; — uu po' ! adagio,
adagio ! adagio Biagio ! wacht eens
wat ! pas op ! zachtjes wat ! — a' ma' passi
langzaam aan maar! — sost., m. (M.us.)lang
zaam tempo; muziekstuk, daarin voorgedragen ; spreekwoordel ij ke uitdrukking, spreuk, .
zinspreuk, v.
Adalberto, m. (N. pr.) Adelbert, m.
Adamante, m. diamant, m.; — tino, agg.
diamanten; diamantachtig; = fig. hart vast;
memoria —a, stalen geheugen, o.; petto
—, een onwrikbaar gemoed.
Ada'mico, agg. adamisch, van de oertijden
afstammend ; = terra —a, aangeslibd land, o.
Adainita, m. Adamiet, m. tot het gesl. van
Adam behoorende; —i'tico, agg. adamitisch..
Adamo, m. (N. pro bibl.) Adam, m. = flglinoil d'—, kinderen van Adam, menschenkin-deren, n. pl. = vestlto d'—, Adams kostuum,
o., naaktheid, v.; da --- in qua, van Adams
tijden af; [am. siamo tutti flgllnoli d'—,
wij z ij n allen kinderen van Adam, d. w. z.
gelijk; fig. quel d'—, menschelijk lichaam ;
(Anat.) pomo d'—, schildkraakbeen, Adamsappel, m.
Adasperare, —ire, v. a. Z. Inasprire.
Adastamento, m., adastanza, v., adastiamento, m. talming, draling, v., oponthoud, o. = prikkel, m., aansporing, v.; tare,
adastiare, v. a. aansporen, prikkelen, opwekken; — v. n. zich bemoeien, ijverig zijn,
= nijdig, vijandig zijn; —tioso, agg. nijdig,
vgandiggezind .
Adatta'bile, adatte'vole, agg. dienstig, ge-

,

Acroma'tico, agg. (Ott.) kleurenloon, zonder
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schikt, passend, aanwendbaar, bruikbaar;
adattezza, f. dienstigheid, geschiktheid, aanwendbaarheid ; —mente, avv. passende, doelmatige, dienstige wijze ; —mento,
Ill., adattazione, f. h.z.d. als l'adattare,
l'adattarsi; —are, v. a. passen, geschikt
maken, inrichten, =-. toepassen, in overeenstemming brengen ; —rsi, v. rill. zich voegen,
passend zijn, deugen voor, zich schikken, terecht komen ; assol. zich bij neer leggen, onderwerpen, bescheiden zijn ; —ato, adatto,
p. pass. gepast ; agg. passend, gunstig, geschikt,
dienstig; —tamente, avv. op passende, geschikte wijze.
Addanatiato, app. goed met geld voorzien;
(Arald.) arme -:-a, wapenschild met kleine
ronde schijfjes.
Addarsi, v. rift. gewaar worden, bemerken,
zich moeite geven; —rsi al maligno, al
rustico, booze, boersche manieren aannemen; —ato, p.pass. opmerkzaam geworden ;
app. ijverig, vol toewijding.
Addaziare, V. a. belasten, belastingen opleggen.
Addebbiare, h.z.d. als debbiare; —bitare,
v. a. tot schuldenaar maken; ten laste leggen,
beschuldigen, aanklagen wegens; —de'bito,
m. beschuldiging, aanklacht, v.
Addebolinaento, addebolire, h.z.d. als
iudebolimento, indebolire.
Addecimare, v. a. de tiendgoederen in de

registers schrijven, de tienden opleggen;

—azione, f. oplegging der tienden.
Addensamento, m. verdichting, verdikking,
V.; —are, v. a. verdichten, verdikken ; —rsi,

v. rifl. zich verdichten, dichter, dikker worden ; te samen trekken (van wolken).

Addentare, V. a. met de tanden pakken, bij-

ten, knijpen (met tangen); fig. knagen, onrustig zijn ; (Legn.) zwaluwstaarten in het
hout maken ; tanden maken ; —tato, getand,
met de tanden gepakt ; —tura, f. het pakken
met de tanden ; beet ; vertanding, v. van twee
planken, aanbrengen van tanden aan een rad;
—tellare, V. a. met wachtsteenen voorzien ;
lasciare un muro —ato, een muur onvoltooid laten; —ato, m. wachtsteenen, m.;
aanknoopingspunt, o.; laseiare l'—, de mogelijkheid tot aanknooping van een nieuwe
onderhandeling overlaten; servire di, tot
aanknoopingspunt dienen ; —atura, f. vertanden, o., vertanding, v.; verbinding, aanknooping, v.
Addentrare, v. a. naar binnen drijven,-dringen; —rsi, indringen, naar binnen dringen.
Addentro, avv. binnen, erbinnen, inwendig,
in 't binnenste, = esser — in una cosa,
goed vertrouwd zijn met eene zaak; spingersi — colla meute, eene zaak klaar
doorzien, er geheel in doordrongen zijn ; voler saper —, zeer nauwkeurig weten willen.
Addestramento, m. oefening; onderrichting,
africhting, v.; —are, v. a. geschikt maken,
oefenen, africhten, dresseeren, berijden, = gewennen, traineeren ; — V. n den stijgbeugel
houden, = —I's', v. rift. zich oefenen ; p. pass.
en app. addestrato, geoefend, afgericht;
eavallo —. goed toegereden paard; soldato —, geoefend, afgeexerceerd soldaat;
—atore, m. africhter, m.; (Mil) drilmeester.
Addetto, agg.toebehoorend, ingedeeld, bestemd ;
aanhankelijk, toegenegen; stanze —e all'.
ammanastrazione, kamers your het be-

heer ingericht ; — d'ambaselata, gezant-

schaps-attaché.

Addi, avv. (h.z.d. als adi) op den dag van ...,
op den ...; — guattordlei d'agosto, op

den H Augustus.

Addiacciare, V. a. en n. en Der. Z. agghlacciare.
Addiacciare, V. a. (Apr.) de kudde in den
stal drijven; —ato, uitgestrekt ; —a'ecio,

m. (Pastor.) stal, m., schaapskooi, v.; perk, N.

Addietro, avv. rugwaarts, achterwaarts, in
den rug, achteraan ; essere, andare achterblijven, achterloopen ; dare —, terug rollen

(van een wagen), achterlijk blijven (van kinderen), terugvallen (in eene ziekte); verminderen in kracht, afzien (van een plan); essere,
stare —, achterlijk blijven (het jaargetijde);
tarsi zich terugtrekken; lasciare —
gd., iemand achter zich laten, voorbij halen ;
lasciare — ge„ iets laten steken, onvoltooid laten ; stare, tenersi —, zich op den
achtergrond houden ; volgersi of voltarsi
—, in den geest achterwaarts keeren ; addietro ! achteruit ! achterwaarts! niet verder !
In —, nell' —, per l'—, da un pezzo—,

vroeger, eertijds, geruimen tijd geleden.

Addi uaanda, addomanda, addi man dare, enz. Z. Dimanda, domanda; addimesticare, addimorare, addimostrare. Z. addomestieare, dimorare,
di mostrare.
Addio! (interj., locuz. ell) (eigenlijk : ti rateeomando a Dio) Gode bevolen ga met
God vaarwel! adieu! — a pol ! vaarwel.
tot weldra! — a guest' altra settimana !
si
vaarwel! tot de volgende week ; fam.
dice a chi Intiore, alleen den stervenden

zegt men vaarwel (d. w. z. we zien elka nder
weer); un ammalato che vuol dirci
een zieke die er wel niet bovenop zal komen
dire — a un luogo, een plaats voor goed
verlaten ; absoluut gebruikt: — amore,
amieizia, en weg waren liefde en vriendschap! roba mia! alles is verloren ! ho
presso una minestra e — , ik heb wat
soep gegeten en niet meer ; sost. m. afscheid,
vaarwel, o.; afscheidsgroet, m.; dire l'ultimo
beginnen te sterven ; lezione, ace ademla d'—, afscheidslezing ; dire — al
mondo, de wereld vaarwel zeggen.
Addipanare, V. a. Z. Dipanare.
Addire, v. a. toewijzen, toekennen, bestemmen ;
—rsi, v. rift. zich eigenen, passen, goed aanstaan ; non ogni parola si addice
ogni stile, niet elk woord past bij eiken stijl
Addiritto, m. Z. Diritto ; —rittura, a
dirittura, ave. langs rechten weg, direkt,
zonder dralen ; —rizzamento, m. het recht
maken, richten, o.; richting, fig. verbetering ;
— zare en addrizzare, v. a. recht maken,
richten, oprichten, recht zetten; in even wicht
brengen, fig. op den rechten weg brengen,
terechtwijzen; fain. le gambe a' cani,
den moor wit willen wasschen; —rsi, v. rill.
recht worden, zich oprichten ; fig. zich tei,
goede keeren, verstandiger worden, bestendig
worden (het weder); —ass' a gd., zich to!
iemand wenden ; iemand aanspreken; — zatolo (pl. —ol), in. werktuig om de haref,
te scheiden; —zatura,
als addirizzamento, scheiding, verdeeling der haren.
Addi'scere, V. n. hid. als imparare.
—

Addisciplinare. Z. Disciplinare.
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Addistare, v. a. h.z.d. als desiderare.
Additamento, m. vingerwijzing, v.; aanwijzing, v.; aanmerking, v.; —are, v. a. met den

vinger wijzen, wijzen op iets; fig. aanduiden,
vermelden.

Addivenire, addiventare, addivinamento, addivinare. Z. Divenire, diventare, indovinamento, indovinare.
Addizionale, agg. toegevoegd, bijgevoegd,
neven ... ; articoli —i d'ana legge, bij-

Addoppiamento, m. het verdubbelen, dubbel
leggen, o.; —are, v. a. dubbel leggen ; tweer-

nen :(garen); verdubbelen ; —ato, verdubbeld;

refe —, dubbel garen ; —atore, m. zijdewerker, m., garenwinder, tweerner, in.; —atura, f. addoppio, m. samenwieder der
-z ij de ; het tweernen ; dubbele zijdedraad, m.
Addormentamento, m., addormentazione, v. het insluimeren, inslapen, o.; verdooving, v.; —are, v. a. doen inslapen, inslui-

meren ; slaap verwekken ; verdooven, gevoelgevoegde (additioneele) artikelen eener wet
loos maken ; onvruchtbaar, lui maken (den
centesiuii —1, opcenten (op eene belasting),
bodem door de vorst); —rsi, v. rill. inslapen,
(Mat.) operazione —, optellingen, sameninsluimeren ; fig. nalatig, zonder geestkracht
trekking, v.; —are, v. a. (Mat) optellen, sazijn; —rsi sugli allori, op zijn lauweren
mentrekken; —one, f. (Mat.) optelling, sainslapen, groeikracht verliezen (van planten);
mentrekking, toevoeging, v., toevoegsel, o.
slap gaan (de zaken). op de lange bank schuiAddopbamento, m. opsiering, optooiing, v.;
ven (een proces); —rsi nel Signore, in den
v.
a.
ver—are,
sieraad, o., uitrusting, v.;
Heer inslapen, zalig sterven ; —ato, p. pass.
fraaiers, opsieren; met huisraad voorzien; beingeslapen ; agg. slaperig, droomerig, zonder
kleeden, uitrusten, wapenen; (Conc.) — le
energie; fare 1'—, zich dom, onnoozel hou—rsi,
de
huiden
de
eerste
loog
geven
;
pelli,
den; —ti'ecio, agg. slaperig, slaapdronken;
v. ritl. zich in 't gelid stellen; —bo, m. ver—tivo,
agg. slaapwekkend; —mirsi, v. rifl.
siering, uitrusting, meubeleering,v.; huisraad,
h.z.d. addormentarsi.
het
geven
van
de
eerste
loog;
trog
o.; (Conc.)
m.; (Cuoc.) kruiderij, garneering (van gebraad). Addossaniento, m. belasting, v., het belasten,
beladen, 0.; —sare, v. a. opleggen, belasten,
Addocciare, v. a. (Legn.) uithollen (als een
beladen ; opdragen ; de schuld op iem. schuigleuf) ; uitkelen; p. pass. —ato, uitgekeeld ;
ven ; — lin muro a nn altro, een muur
scorbia —a, holschaaf, v.
tegen
een anderen aanleunen; (Agr.) — le aiAddocilire, v. a. leerzaam maken, temmen,
uole, le porehe, de voren, de bedden schuin
aan de hand gewennen (paard); — le pelli,
opwerpen; —rsi, v. rifl. iets op zich nemen,
il cuoio, de mo huid, het leder lenig maken.
zich belasten met ; —rsi un debito altrei,
Addosrare, v. a. (Arald) (een wapen) met
een andermans schuld op zich nemen ; tegen
streepen, dwarsvelden voorzien, met sfreepen
elk. aanleunen ; hoofd aan hoofd opdringen ;
bezetten.
—rsi MIA veste, een kleed aantrekken ;
Addogliare, v. a. Z. Addolorare.
—so, prep. (met a) en avv. op den rug, op
Addoleare, v. n. zacht, zoel worden (het weer);
het lijf, aan 't lichaam ; aan, op zich; aver
v. a. h.z.d. als raddoleire ; —ciinento, m;
troppo peso
te zwaar beladen zijn ;
verzachting,
bet verzoeten, zoet maken; fig.
dicht bij, tegen aan ; una villa ha il
mindering, v.; —eire, v. a. zoet maken, vermonte
-eene
villa
ligt tegen een berg ;
zoeten, de wrangheid wegnemen ; fig. verfig. aver la disgrazia, la fortiina
zachten, lenigen, verzwakken, leniger, weeker
ongelukkig zijn, niet meeloopen, tegenspoed
maken ; vruchtbaar maken, verwarmen ; (Pitt.)
hebben ; aver — 11 minchione, il grullo,
(kleuren) dempen, verwasschen, licht en schadom, onnoozel zijn ; dare — a qd„ iemand
duw verdeelen ; —rsi, v. rifl. zacht, mild, zoel
overvallen, iem. aanklagen, iem. op het lijf
worden; bedaren (de toorn); —tivo, agg. vervallen ; ii saldo nil da —, de hitte overvalt
verweekende,
opzoetend, verzachtend ; (Med.)
mij; al ladro, dategli —! houdt den dief !
lossende middelen.
slaat er op los! porre le !nani — a qd.,
Addolorare, v. a. smart veroorzaken; fig.
de
hand aan iem. slaan; d'addosso, blijf
v.
ritl.
pijn,
smart
—rsi
krenken, bedroeven;
mij van 't lijf ! cavarsi, levarsi d'— qe..
toornig worden ; sost. l'Adolorata,
gevoelen,
zich
iets van den hals schuiven ; levarsi i
de Moeder der Smarten.
Addomandare, addomare. Z. Doman- panni d'—, de kleeren uittrekken.
Addotto, p. pass. Z. Addarre.
slare, domare.
Addoine, m. (Anat.) onderlijf, 0.; ---minale, Addottoraniento, m. verlening, verkrijging
van den docterstitel ; —are, v. a. tot docter
tot
het
onderlijf
behoorende;
onderlgfs
...,
agg.
maken ; leeren, onderwijzen ; iron. in slechtigbuik ... ; tifo —, buiktiphus.
heden
onderw ij zen ; —rsi, v. rill. den doctersAddoniest ica'bile, agg. tembaar ; —mestititel verwerven, docter worden ; iron. spoedig
cainento, m. temming, tammaking; vruchtslechte gewoonten aannemen ; scherz. essere
baar-, ontgonnenmaking (van het land); —are,
addottorato in tiitroque (voor utroque
addomestiehire, v. a. temmen, tam mase eire), een ingebeelde gek zijn.
gewennen,
vertrouwd
maken,
=
veredeken.,
len (planten); glad maken, glanzen (van stof- Addottrinauiento, m., addottrinatara, f.
onderrichting
. , onderwijzing, v.; —are, V. a.
fen •; —rsi, V. ritl. tam worden; — con qd.,
onderwijzen (in eene leer) ; iron. slechte leemet iemand vertrouwd worden, zich gewenring geven ; --rsi, v. rail. leeren, zich ondernen aan iemand; —ato, tam, getemd; anirichten; p. pass. —ato, beleerd; agg. ondermala —i, huisdieren; terre —e, pas ontricht; —e'vole, agg. geleerig, leerzaam.
gonnen land; —atore, m. —trice, v. temmer, dierentemmer, m.; —tuna, f. h.z.d. als Addove, avv. h.z.d. als dove.
v. a. met laken behangen. beAddrappare,
agg.
addoinesticainento ; —che'vole,
kleeden ; drappeeren ; —rsi, v. ri ll zich met
tembaar; —chezza, f. tamheid, v., vertroukleedaren omhangen, drappeeren.
welijkheid, v., vertrouwdheid, v.
Addoparsi, v. rill. zich achter iemand of iets Addrappellare, v. a. in kleine troepen afI deelen.
plaatsen; verbergen.
,
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ADO

Addreto, addrleto, h.z.d. als addletro.
vermelding van den naam des schrijvers ;
Adduare, V. a.
als accoppiare of anoniem.
addoppiare.
Adesso, avv. nu, thans, tegenwoordig, terAddubitare, v.a. h.z.d. als dubitare.
stond; adesso adesso, oogenblikkelijk;
Addu'cere, V. a. Z. Addurre ; —ci'bile,
tutto —, zonder dralen.
agg. aanvoerbaar.
Adicente,agg. aanliggend, aangrenzend; (Geom.)
Addurare, V. a. harden, verharden; —rsi, v.
angoli
aansluitende hoeken, nevenhoeken; —enza, f. (gew. in 't meery.) omstreek,
rill. zich harden ; v. n. verhard, verstokt worden, = talmen, dralen; —rirsi, v. rill. h.z.d.
omgeving, v.
als indurirsi.
Adiante, m. (Bot.) Venushaar, o.
Addurre, V. a. aanvoeren, bijbrengen, aan- Adibire, v. a. (Giur.) aanwenden (bewijs, m.),
halen, citeeren: —rsi, V. rill. zich (ergens
bijbrengen (getuigen).
heen) begeven ; —uttore, m. (Anat.) aantrek- A'dice, 1. en Adige, (Geogr) Adige, v. (rivier).
spier, v., adducteur, al.; —zione, f. (Anat.) Adiettivamente en aggett—, ave. als bij-

aantrekkende spierbeweging.

Adeguamento, m. het gelijk, evenredig ma-

voeging, als eigenschapswoord, als verklaring;
—are en agg—, v. a. (Gram.) een woord of
vorm tot eigenschapswoord maken of als zoodanig gebruiken ; —vo en aggettivo, agg.
eene toevoeging, bijvoeging bekomend ; sost.
m. eig,enschapswoord, biivoegelijk naamwoord ;

ken, o., gelijkmaking, v., overeenstemming, v.;
-are, V. a. gelijk maken, effen maken ; — al
snob), met den grond gelijk maken ; fig.
vergelijken ; p. pass. —ato, gelijk gemaakt ;
fig. non accordare l'— col sostantivo,
wig. gelijkkomend, overeenkomstig; —ataMente, ave. op overeenkomstige, passende
den samenhang verliezen.
wijze.
Adimare, v. a. naar omlaag laten, in de diepte
Adela'ide, f. (N. pr.) Adelheid, Adelaide, v.
laten zakken ; —rsi, v. rill. afdalen, afstorten ;
Adempi'bile, cog. vervulbaar, uitvoerbaar;
fig. zich verdiepen.
—mento, m. Vervulling, uitvoering; waar- Adimoranza, add—, f. h.z,d. als dimora.
held worden ; —ire, adempiere, v. a. vol- Adinamia,f. (Med.) krachteloosheid, v., zwakte
voeren, volbrengen, vervullen, nakomen ; —rsi, v., adynainie; agg. krachteloos,
zwak.
V. rill. zich vervullen, bewaarheiden, in verNulling gaan; —itore, in. vervuiler, voltrek- Ardipe, m. vet, smeer, spek, o. (der dieren);
ker, voltooier, m.
—ocera, f. lijkenvet, o., vetwas, v.; —oso,
Adeline, f. (Med.) klierontsteking, v.; —oso,app. smeer-, vetrijk.
app. (Med.) kliervormig, klierachtig ; tumore Adipsia, f. (Med.) dorstloosheid, v.
—, kliergezwel, o.
Adiramento, m. het toornig worden, o., toorn,
Adenzione, f. (Giur.) herroeping, v. (van een
twist, in., strijdigheid, v.; —are, V. a. toornig,
volmacht).
boos, vergramd maken, tot toorn aanhitsen;
Adequare, V. a. Z. Adeguare ; —zione, f.
—rsi, v. rifl. toornig worden ; — con qd.,
vergelijking, gelijkmaking, vereffening, !Jeremet iemand in twist geraken; (prov.) chi
kening, v.
s'adira ha torto, die boos wordt heeft
Aderbare, V. a. met gras voederen; in eene
ongelijk; adirato, vertoornd, toornig, verweide veranderen ; voederen.
gramd; fare
eene toornige houding
Aderente, agg. p. pass. V. aderire; —enza,
aannemen; —aniente, avv. op toornige, gramf. samenhang, m., vergroeiing, v.; fig. —e, f.
storige wijze; —atello, adirati'ecio, adipl. vriendschap, v., ondersteuning, gunst;
ratetto, agg. (dim. van atlirato) een weiavere motte —e, veel kennissen hebben,
nig toornig, vergramd.
neiging, v.; (Mec.) som van den wederstand Adire, v. a. (Giur.) — ii tribunate, il gin(hij raderen), wrijving (op de rails).
dice, voor 't gerecht gaan ; — an eredita,
Ade'rgersi, v. rill. zich verheffen, opheffen.
een erfenis aanvaarden.
Aderimento, m. het aanhangen ; toetreding, v., Ardito, m. ingang, toegang, m., entrée, 0.; fig.
toestemming, v.; —ire, v. n. aanhangen, aanmiddel, aanleiding, gelegenheid, mogelijkheid;
gehecht zijn, samenhangen ; vergroeid zijn met ;
wijze, v.; dare l'— a qd. di fare qc.,
fig. toetreden (tot eerie partij), aansluiten bij
iemand gelegenheid, aanleiding geven om iets
een gezelschap ; — a una domanda, een
te doen ; dare — a un errore, eene dwaverzoek inwilligen ; —erente,p. pass. samenling verspreiden.
hangend ; agg. vergroeid, klevend, hangen A'dito, m. (Arch.) achterste gedeelte van den
blijvend; — sost. m. aanhanger, partijgenoot,
tempel, het heilige der heilige, addyton, m.
leerling, m.; —sione, f. samenhangmg, v., Adivem
re v. n.bla.z.d. als addivenire.
samenhang, m., toetreding, v., toestemming, Adizione,f.
' aanvaarding eerier erfenis.
goedkeuring; gehechtheid, toegenegenheid, v.; Adizzare, v. a. Z. Aizzare.
(Fis.) adhesie, aanhechtingskracht, v.; (Giur.) Adnata. f. (Anat.) uitwendig vlies, hoornhuid,
voto, atto d'—, verklaring van instemming
v. van het oog, het wit in 't oog.
(met de meening van een ander; —sivo, agg. Adocchiamento, m. het aanzien, o., in 'toog
aanhangend,aanklevend,kleverig;impiastro
vatten, blik, 0.; —are, aocchiare, v. a. op-, kleef-, hechtpleister, m.; parere
h.z.d.
merkzaam aanzien, met begeerte beschouwen,
als voto d'adesione; —so, agg. aangezijn oogmerk richten op; oogjes geven; erkenhangen, aangekleefd.
nen, ontdekken, bemerken.
Aderpicare, V. a. Z. Inerpicare.
Adolescente, app. jongelingachtig, jong; sost.
Adercamento, m. het met aas lokken, o.,
m. jongeling, m.; —enza, f. jongelingsleeftijd,
aanlokking, vleierij, verleiding, v.; —care,
m., jongelingsschap, in., jeugd, v.= het eerste
V. a. met aas lokken; aanlokken, verleiden,
sap (van planten), het rijpen (van den geest),
vleien; —catore, m., —trice, V. verleider,
jeugdigheid (van den geest).
vleier, m., vleister, V.
Adolfo, m. (N. pr.) Adolf, Dolf, m.
Adespoto, agg. zonder beer; (Bibliogr.)zonder Adombra'bile, agg. licht te verduisteren, in
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de schaduw te stellen, verduisterbaar; licht

te verwarren (den geest); —amento, m.
aonibr—, m., adombrazione, f. verduis-

sering, verhulling, beschaduwing, verwarring,
verbijstering (van den geest); schaduwing, v.,
lichte aanduiding der grondlijnen (eener teekening); —are, aomb—, v. a. beschaduwen,
schaduw geven, verduisteren ; (Pitt.) schaduwen, schatteeren ; fig. verbergen, verhullen,
licht aanduiden, zinnebeeldig voorstellen ;
—rsi, v. rill. verduisteren, met schaduwen
bedekken ; verschrikken, schuw worden (van
paarden), onthutst worden ; ram. — nella
biada, zelfs bij het haver-eten verschrikken
(d. w. z. door alles onthutst worden); — nel
ragnateli, voor een schaduw wegloopen;
—atore, m. schetseerder, teekenrar, m.
Adonare, v. a. nederslaan, temmen, nederdrukken (den geest); —rsi, v. ri ll . zich overgeven, bij nederleggen, wijken, overwonnen
verklaren.
Adoue, in. (N. pr. mit.) Adonis, m.; fig. fat,
jonge gek, pronker, vrouwengek, m.; far i'—,
den gek spelen; (Bot.) for d'—. Z. Adonide ; —ide, f (Bot.) Adonisbloem, v., Kooltje vuur. o. (zekere bloem) ; —o'nio, agg.
(Metr.) adonisch ; sost. m. adonisch vers, m.
Adonestare, aonestare, v. a. met een schijn
van eerbaarheid, rechtvaardigheid omgeven,
verschoonen, verontschuldigen.
Adontamento, m. beschimping, v. ; —are,
V. a. berispen, beschimpen; —rsi, v. rill. zich
(iets) tot schande aanrekenen. zich beleedigd
gevoelen, kwalijk nemen ; —oso, agg. beleedigend, beschimpend.
Adopera'bile, agg. aanwendbaar, bruikbaar;
—amento, m., adoperazione, f. aanwending, gebruikmaking, v., gebruik, 0.; —are,
v. a. in gebruik nemen, gebruiken, aanwenden, benuttigen ; v. n. werkzaam zijn ; —rsi,
V. ri ft zich moeite geven ; —rsi in qe., aan
iets arbeiden ; —ato, p. pass. gebruikt ; agg.
verbruikt, versleten.
Adora'bile, adore'vole, agg. aanbiddel'ij'k,
aanbiddings-, vereerenswaardig; —ita, f. aanbiddings-, vereerenswaardigheid,v.; —are, v.a.
aanbidden, vereeren, innig liefhebben, vergoden; —i deereti di Dio, de raadsbesluiten
van God eerbiedigen ; (Eccles.) huldigen (der
kardinalen); (Assol.) aanbidden; adori o
tad, aanbid en zwijg ; chi per altri adora
per si lavora, wie anderen ophemelt werkt
in zijn eigen belang; adorato, p. pass. aangebeden ; agg. hoogst vereerend, innig bemind;
—atore, m., —trice, v. aanbidder, vereerder, m., -ster, v.; —zione, v. aanbidding,
vereering, vergoding, huldiging, v.
Adorbare, v. a. berooven, blind maken, ontblooten.
Adorerzare, v. n. schaduwrijk zijn.
Adorna'bile, agg. versierbaar, verfraaibaar;
—amento, m. versiering, verfraaiing, sieraad, o., tooi, m.; —are, v. a. verfraaien, sieren, tooien, een sieraad vormen ; —rsi, v. ri ll .
zich tooien, opsieren, verfraaien ; —ato, m.
h.z.d. als adornarento ; agg. Z. Adorno ;
—no, agg. gesierd, versierd, = goed gewapend, goed uitgerust.
Adotare, v. a. Z. Dotare.
Adotta'bile, agg. aanneembaar. adopteerbaar;
—are, v. a. (Giur.) als kind aannemen, adopteeren; fig. zich eigen maken, billijken, invoeren (een maatregel); p. pres. adottante,

adopteerend ; sost. m. de adopteerder, die (als
kind) aanneemt; —ato, p. pass. aangenomen,
geadopteerd ; sost. m. de geadopteerde, als
kind aangenomene ; —tore, • m. die adopteerde, adoptief-, pleegvader, m.; —zione, v.
h.z.d. als adozione, v. aanneming, adoptie,
opname, v., keuze, v., voorkeur, m. (van het
vaderland); figlignolo d'—, padre d'—,
h.z.d. als adottivo ; —ivo, agg. als kind aangenomen, geadopteerd, opgeent (van planten;
figlinolo, padre —, adoptiefzoon, -vader;
patria —a, aangenomen vaderland.
Adovrare, v. a. Z. Adoperare.
Adraene, f. (Bot.) wilde aardbeziestruik, m.
Adragante e —ti, 1. (Bot.) Z. Dragante.
Adriano, m. (N. pr.) Adriaan, Adrianus, Janus, m.
Adriano'poli, (Geogr.) Adrianopel, m.
Adria'tico, agg. adriatisch ; Mare — of
1'Adriatico, Adriatische-, Middellandsche
zee, v.
Adro, agg. Z. Atro.
Adu'ggere, v. a. Z. Aduggiare ; —amento,

m. beschaduwing, verduistering, verblinding,
v ; —are, v. a. schaduw maken, geven ; beschaduwen, het licht benemen, verduisteren,
verblinden, door de schaduw hinderen (boomen); fig. in de schaduw stellen ; v. n. in de
schaduw st.; —ato, p. pass. omschaduwd ; agg.
schaduwrijk ; luogo — beschaduwde plaats ;
—atore, m. beschaduwer, verblinder, m.
Adugnare, adunghiare, v. a. met de klauwen, nagels grijpen ; schuin doorsnijden.
Adulare, v. a. vleien, buitenmate prijzen, liefkoozen; [am. lo speechio non adula, de
spiegel liegt niet, vleit niet; —rsi, v. rifl. zich
vleien, zich inbeelden ; —ato, p. pass. en agg.
gevleid ; sost. m. de gevleide ; atore, m.,
—trice, f. vleier, liefkoozer, m., -ster v.;
prov. 1'— ha miele in boeca e H e
d el
nel cuore, de vleier heeft honig in den mond
en gal in het hart; agg. vleiend ; —arnente,
avv. op vleiende wijae; —rio, agg. vleiend,
verlokkend, liefkoozend ; -zioneella , f. kleine,
lieve vleierij, v.; —zione, f. vleierij, oogendienerij, verleiding, v.
Adultera'bile, agg. vervalschbaar ; -amento,
m. vervalsching, v.; —are, v. a. vervalschen
(levensmiddelen), verdunnen, aanlengen (wijn);
v. n. echtbreken, prostitueeren; fig. lasteren,
beschimpen ; —rsi, v. ritl. bederven, slecht
worden, = —ato, p. pass. veranderd, = app.
vervalscht, verdund, aangelengd ; —atore, m.,
—ora, —trice, v. vervalscher, echtbreker,
m., -breekster, v.; —azione, f. het vervalschen. o., vervalsching, v., echtbreuk, v.,
schending van de huwelijkstrouw; —erino,
agg. vervalscht; chiave —a,valsche sleutel,
m.; bilanee —e, valsche weegschaal, v.;
echtbrekerig, buiten huwel ij k, in echtbreuk
gewonnen ; —e'rieo en adultero, m. echtbreuk, v., verbreking eener geloftc, tegennatuurlijke liefde, ontucht, v., bevlekking, v. (van
heilige zaken); —n'ltero, agg. echtbrekerig,
ontrouw; donna —a, vrouw die baar man
verraadt, = vervalscht; solt. m. echtbreker;
—a, f. echtbreekster, v.
Adulto, agg. volwassen, manbaar; eta —a,
rijpe leeftijd; fig. volkomen ontwikkeld; ingegno — ontwikkelde geest, m.; essere —
in una arte, in eene kunst zeer ontwikkeld
zijn ; sost. m. volwassen knaap, man, m.
Adumiliare, v. a. Z. Umiliare.
,

—
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sche post, buizenpost, v.; —seopo, m. werk.Aduna'bile,agg. vereenigbaar, tot vereeniging,
tuig ter waarneming van de luchtverschijngezelschap geschikt ; —amento, m., adunaselen, aeroskoop, m.; —so, app. h.z.d. als
zione, 1. vereeniging, verzameling, bijeenarioso; —terapia, 1. luchtgeneesmethode, v.
komst, v.; —anza, f., adunata, f. vereeniging, v., gezelschap, o., zitting, v4 aver, Aetite. Z. Etite.
fare, tenere un —, zitting houding; sci- Aescare, v. a. Z. Adeseare.
ogliere l'—, de zitting opheffen; — civile, Afa, f. zware, drukkende lucht, drukkende
hitte, v., fig. walg m. (v. spijzen), fare, dare
,de menschelijke maatschappij, v.; —are, V. a.
verzamelen, vergaderen, vereenigen, bijeenroepen (eene vergadering); —rsi, V. rill. zich
verzamelen, bijeenkomen, zitting houden, vergaderen; —ato, p. pass. verzameld ; gil —ti,
de vergaderden, deelnemers aan eene vergadering ; —atore, m., —trice, v. vergaderaar,
oproeper (eener vergadering), te samendrijver;
Glove — di nubi, Jupiter de wolkenverzamelaar.
Aduncare, V. a. aan de spits ombuigen, haakvormig omb.; —FS, V. rifl. ombuigen ; —co,
agg, omgebogen, haakvormig; naso —,haakneus, m.; fig. sluw.
Adunghiare, V. a. Z. Adugnare, augnare.
,Adu'nque, conj. alzoo, dernalve.
Adu'rere, v. a. hid. als bruciare.
Adtergere, V. a. h.z.d. als incalzare.
Adusare, v. a. h.z.d. als assuefare.
Adustezza, f. het verbrand, verdord, verzengd
zijn ; —ione, f. verbranding, verzenging, verdoffing, V. (Med.) uitbranding eener wonde,
V.; —ivo, app. zengend, verdorrend, uitdrogend ; —to, agg. verzengd, verdord, verbrand,
dor, mager; stagione —a, warme, zomerjaargetijde, 0.; 1101110 -, bewoner der heete
gewesten.
Ae'mpiere, v. a. Z. Adempire.
•

Aerato, app. Z. Aereato.
A'ere, m. lucht, atmosfeer, v., gas, o.,

damp, m.; fig. karakter, o., natuur, v., wezen,
o.; di buon openhartig gelaat, o.; all' —
chiaro e al fosco, bij dag en bij nacht ;
—a'bile, egg. voor de lucht toegankelijk,
licht te luchten ; —eamento, m., aereazione, 1. het luchten, o., luchting, v.; —eato,
areato, app. luchtig, goed gelucht (kamer),
luchtvormig, ruim van lucht voorzien ; — emoto, m. storm, m., snelle luchtwisseling, v.;
—reo, app. uit lucht bestaande, met lucht

gevuld, luchtig ; in de lucht levend, hoog in
de lucht zwevend, = fig. ijdel, nietig, leeg,
zonder vasten grond ; fig. verheven, in de wolken zwevend; (Pitt.) prospettiva —a, lucht,perspectief ; —o' lito, areo'lito, m. meteoorsteen, donderbijtel, m.; -na' uta, areonauta,
m. I uchtschi pper, m.; —na'utica, areonautic's, V. luchtscheepvaart, v.; —sta'tica,
areosta'tica, 1. (Ms.) leer van de zwarte
en het evenwicht der luchtvormige lichamen,
.aerostatiek, v.; app. globo
luchtballon, m.; —iforme, app. luchtvormig,
op lucht gelijkend; —imante, m. waarzegger
uit luchtverschijnselen; —imetria. Z. Aerometria ; —mo, app. luchtig; colore
hemelblauw, o.; —rio. Z. Aereo; —odina'mica, f. aerodinaniek, v., leer van de
krachtw. der luchtvormige lichamen ; —fobia, V. luchtschuwheid, v.; —fabo, app.
luchtschuw ; —grafia, v. luchtbeschrijving,
V.; —logia, v. leer van de lucht, luchtleer, v.;
—logo, app. de leer van de lucht betreffende ;
--mele, in. honigdauw, v.; —metria, v. meting van de dichtheid der lucht; —metro, m
instrument om de dichtheid van de lucht te
..meten, aerometer, m.; —posta, f. pneumati-

—, door ijdel gesnap vervelen, lastig vallen.

Afanite, f. (Min.) aphaniet, 0., groensteen,

probeersteen, m.

Afati'ecio, app. fig. ellendig, zwakkelijk, ver-

sukkeld.

Afato, app. versukkeld, voor de rijpheid ver-

dord, ellendig, zwak, slecht gevoed (v. menschen), slecht gedijend (v. plant).
m. (Astr.) afelium o., verste afstand
van een planeet v. d. zon.
Afe'resi, f. (Gram.) af korting van het begin
V. e. woord.
f. (Med.) nalaten, verminderen eener
Affarbile, app. minzaam, vriendelijk, licht genaakbaar ; inaniere —e, beminnenswaardige, minzame manieren, —Hit, f. minzaamheid, vriendelijkheid, v., —mente, adv. op

vriendelijke, minzame wijze.

Affacendarsi, v. rifl. zich druk maken, zich
aftobben ; —ato, app. met arbeid overladen,

druk bezig.

Affaccettare, V. a. Z. Sfaccettare.
Affaechinarsi, V. nil. zich als een pakdrager

afsloven, overmatig arbeiden, zich afsloven ;

—ato. afgesloofd, afgewerkt.
Affacciamento, m. h.z.d. als sfacciattaggine, improntitudine.
Affacciare, V. a. iem. of iets aan het venster,

in de deur zetten, aan het venster, uit het
venster toonen, fig. — a une difficoltà,
un dubio, eene moeielijkheid, eene twijfel
opwerpen ; —rsi, V. rifl. (alla finestra, alla
porta) aan het venster, in de deur treden,
zijn gelaat laten zien, zich vertoonen ; — a
una bottega, zich in een winkel als kooper plaatsen ; a on incanto. bij een verkoop meebieden;

— bezoeken,(al teatro, alla
chiesa, den schouwburg, de kerk); — a un
impiego, naar een ambt dingen, fig. onvoldoende, nauwelijks kennen ; non —rsi molto
a un libro, zich nauwelijks om een boek
bekommeren ; una idea mi si affaceia,
daar krijg ik eene goede gedachte ; una
malattia si affaccia, eene ziekte komt tot

uitbreken = (Mil.) naar voren (uit bet gelid
treden ; —rsi in qd., met iem. samenkomen,
—rsi incontro al nemico, den vijand
tegemoet gaan ; p. pass. affacciato, juist
tegenover gesteld, = essere, starsi
tegenover elkander staan.

Affacciatamente,adv.Z.Sfacciatamente.
Affacilitare, v. a. Z. Facilitare.
Affaggianare, v. a. (cucin) als een fasant

toebereiden.

Affaggotare, v. a. tot bundels, bossen bin-

den, zonder orde bijeenbinden, = te haastig,
slordig aankleeden.

Affaitamento, affattamento, affettamento, m verfraaiing, versiering, = tooi, m.,
sieraad, m., —are, —atare, —etare, v. a.

verfraaien, sieren, tooien.

Affaldare, V. a. (set.) in vouwen leggen, laag
op laag leggen ; —rsi, V. rill. met plooien worden, plooien krijgen, kreukelig worden.
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A ffaldellare, v. a. bij strengen afdeelen.
j slechte, gemeene zaak, v.; —u'eolo, m. zaakje,,
Affaiare en Affalsleare, v. a. falsare en
onbeduidend iets.
Affascivameuto, m. betooveren, o., betoovefalsiticare.
Affamare, v. a. hongerig maken, honger laten
ring, beheksing, v., bedrog, o., bedriegerij,
lijden, uithongeren, v. n. honger hebben, =
—are, v. a. betooveren, beheksen, verblinden,.
—di qe., hunkeren, vurig verlangen naar
verleiden, bedriegen, misleiden ; bellezza.
affascinante, betooverende schoonheid, o.; .
iets; —ticelo, agg. half verhongerd, mager,
armoedig uitziend, —to, agg. hongerig, uitge—tore, m., —trice, f., betooveraar, verleihongerd, uitgeteerd, vermagerd ; stagione
der, m., —ster, v.; —zione, v. betoovering,
beheksing, verleiding, v.
—. dure tijd, = lig. ijverig naar iets strevend,
begeerig, sost. m. arme, ongelukkige ; fac- A tfascinare, affasciare, v. a. bout of takcia, figura d'—, uitgehongerde trekken,
ken in bundels, bossen binden.
prov. secea annata non è— a, een droog Affastellamento, m. bet door elkander werjaar is zelden een hongerjaar ; —tore, m. die
pen, o., vermenging, V.; —are, v. a. tot bun-

hongersnood veroorzaakt, uithongeraar, bloedzuiger, monopolieti —1 de' popoli, monopolisten die de volken uitzuigen; —mire,
v. n. honger lijden, honger hebben.
Affangare, v. a. met vuil, slijk aanvullen of
werpen, bevuilen, bezoedelen ; —rsi, v. rill.
zich met slijk vullen (vijvers), vuil worden,
zich vuil maken.
Affannameiito, m. het bedroefd maken, het
met kommer vervullen ; —oso, agg. bedroevend, kommer verwekkend; —are, v. a. bedroeven, kommer veroorzaken, beangstigen,
verontrusten = assol. bedrukt, beangst worden, = —rsi, v. rifl. zich bedroeven, verontrusten, overstuur maken ; —rsi dietro a qe.,
zich ergens zeer voor inspannen, = —ato,
bekommerend, angstig, zwaar ademend, ingespannen naar ; —e'vole, affannoso, agg.
bekommerd, zorgvol, zwaar (ademend), drukkend, smartvol ; —no, m., moeielijk, zwaar
ademen (door ziekte), groote inspanning, overwerking, = angst, v., kommer, m., zorgen m.,
barteteed, o.; (Med.) ademnood, moeiel(jke
ademhaling ; prendersi —di qe., zich bezorgd maken over iets, = far venir 1' ,
lastig, vervelend worden (door zijn gesnap),
—one, m.; —ona, f., die zich over alles bekommerd maakt, die het altijd even druk
heeft ; —osamente, adv. op lastige, drukke,
angstige wijze; —oso, agg. bekommerd, vol
zorg, zwaar (van ademen), smartvol.
Affantocciare, v. a. de takken bij den stam
binden, als een pop b ij eenbinden.
Affara'ecio, m., ongunstige, moeielijk in orde
te brengen, slechte zaak.
Affardellare, v. a. tot een bundel te samen
binden, eeti bundel maken.
Affare, m. zaak, aangelegenheid; concludere,
terminare un —, een zaak ten einde brengen, = stand, verhouding, aanzien ; persona
di grande —, aanzienlijk persoon ; persona
di mal of eattivo, onbetrouwbare handelsman, donna di mal —, slecht ter naam
staande vrouw ; casa di nial —, publiek
buis, bordeel, 0.; uomo d' —, man van zaken,
handelsman ; non é —, er is niets te doen ;
qui sta 1' —, bier zit 'm de knoop ; calmi
d' —i, stilstand in de zaken ; —etto, m.,
goed zaakje, klein winstje ; —ino, m. onbeduidende zaak, aangelegenheid, v.; è un — di
nulla, 't is eene zaak van niets; —io, m.
lam. heen en weer loopen, o., bezigheid, v.,
gedoe, o.; —Ismo, m. zucht naar gemakkelijke en niet altijd eerlijke winst, dubbelzinnige
zakendoeneri.j, v.. windhandel, m.; -ista, m.
dubbelzinnige zakendoener, speculant, m.;
—one, m. groote, beduidende, veel winst aanbrengende zaak ; —51, v. rill. zich leenen,
eigenen tot, deugen tot, passen ;—u'ccio, m.
—

dels, bossen verzamelen of binden, ordeloos
ophoopen, fig. —arguinenti, eene menigtebewijsgronden voor den dag brengen ; —io, m.
wanordelijke ophooping,v., warboel, m., mengelmoes. m.
Affastidiare, affastidire, v. a. infasti

dire.
Affastamento, m. Z. Affaitamento.
Affatappiato, agg. in een roes verkeerend,,

verward van zinnen, dom.

Affaticaiiiento, m. vermoeidheid, v., inspan-

ning, v,; —are, v. a. vermoeien, moei maken,.
afmatten, kwellen ; — uno colic suppliehe,
iemand met smeekbeden lastig vallen ; overmatig belasten, uitputten (den bodem); —rsi,
v. rill. zich vermoeien, moei maken, versl ij ten
(v. gereedsch.), fig. — per impoverire,.
zich afwerk. om arm te worden ; —ato, agg.
afgemat, vermoeid, overarbeid, veel bezig
—atore, m. onvermoeibare werker, m.; _
—che'vole, agg. tot afmattenden arbeid geschikt; —oso, agg Z. Faticoso; affatto,adv.
volkomen, geheel en al, juist zoo, inderdaad, .
= nient —, volstrekt niet ; tutt' alfalto,
affatto, juist zoo, zoo is het inderdaad.
Affattucehiare, v. a. Z. Affatturare.
Affatturamento, m., betoovering, beheksing,.
v.; —are, v. a. betooveren, beheksen, fig. verleiden, misleiden, aan zich ketenen (door tooverdranken), vervalschen (v. wijn enz.); —a
tore, m.; —trice, f., toovenaar, m., toove-nares, v., heks, v., vervalscher, in. (van wijn);
—azione, v. betoovering, vervalsching, v.
Affazonamento, m. opsiering, optooiing, verfraaiing, v., tooi, m. sieraad, o ; —are, v. a.
tooien, opsieren; —rsi, v. rill. zich opsieren,
optooien.
,

Affè, affeddeddio, affè di Dio, affed
deddina ! affè di Bacco, affeddedieci,
enz. interj. waarachtig, op m ij n woord.
Affegatarsi, v. rifl. h.z.d. als accorarsi.
Afferniamento, m., h.z.d. als affermazi
one, —are, v. a. bevestigen, verzekeren, beamen ; —rsi, v. rifl. sterker worden, in kracht

toenemen, zich bevestigen, zich verschansen ;

—ativa, f. bevestiging, beaming, v.; —va-mente, adv. op bevestigende, beamende, toestemmende w ij ze ; —vo, agg. bevestigend, be-krachtigend,toestemmend; —ore, m., —trice,
v., die beaamt, bevestigt, bekrachtigt; —zione,,

v. bevestiging, bekrachtiging, verzekering, v.,

Afferramento, m. het grijpen, vatten ; —are,

v. a. niet geweld grijpen, houden, pakken, =
fig. tem. geheel in zijne macht houden ; — la
riva, la sponda, den oever met moeite
bereiken = — il concetto, il pensiero, de.
bedoeling, de gedachte goed begrijpen ; —
l'occasione, de gelegenheid vastgrijpen, vat-ten; toeknijpen, goed vasthouden (v. instru-
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menten); —rsi, v. nil. vasthouden, vastklemmen (v. planten), inwortelen (v. gewoonten);
tolo, m , tang, v., elk grijpend, knijpend Instrument, haak. greep, m., fig. voorwendsel, o, list,
kneep, m.
Afferrante, app. grijs, witharig, (v. paarden)
= sost. rn., strijdros, o.
A ffertilire, v. a. vruchbaar maken, bevruchten.
A ffettare, V. a. in sneden, stukken verdeelen,
snijden, (Lanir) in vouwen leggen = in stukken houwen (m. h. zwaard); —nu braccio,
een arm afhouwen, —le rieotte, alledaagsch
werk doen, = —rsi, V. rill. 1111 dito, zich
een vinger afsnijden, tam. è 1111 buio, una
nebbia che s'affetta, de nevel is zoo dik.
dat men hem snijden kan; —to, tn. aangesneden, koud vleesch 0.; V. arbeider, -ster die
in de lakenfabrieken de stukken vouwt;
—tura, V. het in stukken snijden, vouwen
van het laken.
Affettare, v. a. een gevoel huichelen, voorgeven ; op in 't oogloopende wijze doen; doen
alsof; op gedwongen wijze nab000tsen, den
schijn aannemen; indruk maken, op het gemoed werken ; V. n. zich sieren, gekunsteld,
gemaakt zijn, eene gemaakte,gedwongen houding aannemen ; —ato, p. pass. gehuicheld ;
app. gesierd, gekunsteld, sost. m. gehuicheldheid,gemaaktheid v.; —tamente, avv. op gemaakte, gekunstelde wijze; —tezza, v. h.z.d.
als affettazione; —tore, rn. —trice, f. iem.
die een gevoel huichelt; gemaakt mensch;
—tuzzo, app. op kleingeestige wijze nadpend,
gemaakt voordoen, opgesierd ; —zIoncella, f.
kleine gemaaktheid, opgesierdheid v.; —zione,
v.gemaaktheid,gedwongenheid,opgesmuktheid,
na'aperij, zucht, v.; —ivo, app. hartstochtelijk, nit het gemoed komend; indruk makend,
op het gemoed werkend; —to, m. gevoel a;
hartstocht m.; gemoedsaandoening; neiging,
liefde, genegenheid, welwillendheid, v.; prendere —a qd genegenheid voor iem. opvatten; hartstochtelijke, gevoelvolle uitdrukking:,
V.; trattare bene gij —I, aan de gevoelens goede uitdrukking geven, (Med.) ziekelijke toestand V. h. lichaam.
A ffetto, app. ingenomen, overvallen, —da une
malattia, door eene ziekte overvallen; —da
debiti, met schulden overladen ; (Guir.)casa
—a da ipoteca, da servitii, een huis met
hypotheek of een servituut bezwaard ; (Mat.)
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prijs, consolatieprijs, m. (Med.) aandoening„
ongesteldheid; —nervosa, zennwaandoenlng,
v.; —dl euore, hartkwaal, V.
Affiaccare. Z. Fiaecare.
Affiammare. Z. lnfiammare.
Affiatamento, m. het vertrouwd worden ; vertrouwelijkheid v., omgang, m.; —arsi, V. rifl.

vertrouwd worden, vertrouwd maken, (Teatr.)
goed samen spelen, goed samen werken ; —to,
app. (Star.) als leengoed verleend.
Affibbia'glio, m. h.z.d. als affibbiatoio;
—amento, m. het toegespen, toesluiten 0.;
—are, v. a. met eene gesp, bevestigen, toegespen, toepinnen ; fain. —up eolpo a qd,
iemand een slag geven ; — un titolo ingiurloso a qd, iemand een scbeldnaam
la a uno, iemand een poets spegeven ;
len; fain. — bottoni senza oechielli a
qd, kwaad van iem. spreken, iem. belasteren; —rsi le searpette, zich uit de voeten
maken, het hazenpad kiezen ; —ato'io, tn.
rei knoopen (v. e. kleed); gesp m., nestel m.,
werktuigje om toe te knoopen; —tura, f. het
toegespen, toeknoopen; ged. v. h. kleed dat
toegeknoopt, gegespt wordt ; gesp v.; nestel tn.;
slot o., sluiting v.
Affidamento, in. h.z.d. als l'affidare.
Affidanza, f. vertrouwen, geloof o.; zekerheid
V.; borgstelling v.; —are, v. a. toevertrouwen
verzekeren, vergewissen ;
pensieri alla
zijne gedachten aan 't papier toevertrouwen ; —qe alla memoria, zich iets in
't geheugen prenten; —rsi a qd v. rill. zich
aan iem. toevertrouwen, in iem. zijn vertrouwen stellen; zich verlaten op fem., assol.
zich vergewissen, app. vertrouwvol, -amente,
avv. op vertrouwvolle wijze, zonder bedenken.

Affiebolare, e affiebolire, Z. Affiebolimento, affievolire, affievolimento.
Affienare, V. a. met hooi voeren, hooi geven,
—ata, f. voedering (tn. hooi), hoeveelheid hoot
(v. een dier); —atura, f. voedering m. hooi.

A ffieni re, V. n. (Apr.) dun, spaarzaam groeien
(v. granen).
Affievolimento, m. zwak maken o. verzw akking, zwakheid, v.; —ire, v. a. zwak maken,
verzwakken, v. n. en —rsi, v. nil. zwak,
zwakker worden, moede worden.
Affi'ggere, v. a. hechten, aanhechten, aanslaan, aanplakken ; —l'occhio in qd, den
blik op hem, vestigen ; —rsi, V. rill. onbeuna quantita —a da un esponente,
weeglijk staan blijven; — in qd iem. onbeeene met een exponent voorziene grootheid ;
weeglijk aanzien.
bene, male — goed, slecht gezind voor Affigliare, V. a. Z. Affiliare; —olare, V.
iem.; —tuare, V. a. invloed uitoefenen, indruk
a. als kind aannemen.
maken, h.z.d. als effettuare; —osamente, Affiguramento, in., affigurare, Z. Raffiguramento, raffigurare.
ave. op liefdevolle, welwillende wijze ; — osità,
V. vriendelijkheid, hartelijkheid v.; —050, app. Affilamento, m. het scherpen, slijpen, wetvriendelijk, liefdevol, hartelijk, innemend.
ten, —are, v, a. scherpen, slijpen, wetten, aanAffezionamento, m. toegenegenheid, voorzetten (een scheermes), fig. aanprikkelen,
liefde, v.; —are, V. a. genegenheid liefde veraansporen, gladmaken, (metaalstukken v. het
munten); —rsi, V. rifl. scherp, dun worden,
wekken, genegen maken, innemen; —rsi, V.
rill. genegenheid opvatten; zich gewennen (v.
11 viso s'affila a qd, iemands gezicht valt
dieren); —ato, app. aanhankelijk, toegenegen;
in ; —ato, p. pass. gescherpt, geslepen, — app.
—atissimo, (aan 't slot van brieven), uw
scherp ; naso —, scherpe, rechte neus ; viso—
geheel toegenegene; —cella, f. voorbijgaande,
mager, ingevallen gelaat; —ata, f. lichte
a un rasoio,
oppervlakkige genegenheld v.; lichte ongesteldscherping, v.; dare
heid, v.; — d'occhl, lichte oogkwaal; —one,
een scheermes aanzetten; —to'io, in. wet-,,
V. gevoel, o.; gemoedsbeweging, v.; hartstocht
slijpsteen, in., wet-, vuurstaal 0.; —tura, f.
m , neiging, toegenegenheid, liefde, welwilhet scherpen, wetten, o., scherpte van e. mes.
lendheid, N.; conciliarsi — zich de gene- Affilare, v. a. in rijen planten, (Mi/.) in 't gegenheid winnen; prezzo d'—, liefhebberslid treden, een gelid vormen ; —rsi, V. rifl.
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z. in 't gelid stellen ; —ato, agg. op rijen I —trice, v. verhuurder, m. -ster, v., pachter,
huurder, m., -ster, v.; —to, m. verpachting,
geplaatst.
verhuring, v.; dare, prendere in—, in pachAffillettare, T. a. (Mar.) (een muur) voegen,
geven, nemen, pachtsom, v. pacht v., huur m.,
het breien o. van netten.
pachtgoed, 0.; —wile, affittua'rio, m,
AffiBare, V. a. in een orde, genootschap op—a'ria, V. pachter, huurder.
nemen ; —rsi, v. rift. intreden, zich laten opnemen (in e. orde of gezelsch.); —ato, p. pass. Affittire, V. a. dicht, dichter maken ; —rsl, v.
Nil. zich verdichten, dicht worden.
opgenomen (in e. orde); sost. m. lid (van e.
genoots.); —zione, V. opneming (in e. orde Affiare, V. n. waaien, ademen.
enz.), lidmaatschap o., onderafdeeling v. (van Affiato, m., adem, m., ingeving, openbaring,
begeestering, v., uitgieting, uitstorting, v., (v.
e geheim genootschap), vertakking, v.
d. geest); —zione, v., h.z.d. als ispirazione.
Affinamento, m., affinatura, f. loutering,
zuivering v., affineeren, frischen der me- Affirggere, v. a. bedroeven, krenken, kwellen, bezoeken (door ziekten), beschadigen, vertalen. Draadtrekkerij v.; —are, V. a. fi jn, dun
woesten; —i-si, v. rifl. zich bedroeven, zich
maken, verfijnen ; (Tec.) tot draden trekken,
ergeren, gram worden, zich kwellen ; —lit°,
affineeren, zuiveren, frischen (metal.), spitsen,
p. pass. agg. in treurigheid gedompeld, bescherpen ; — rocchio, rorecchio, den
droefd, treurig, terneergeslagen, gekweld;
blik, het gek verscherpen ; — l'ingegno,
—imento, m. het bedroeven, o., bedroeving,
lo stile, den geest, den stijl zuiveren; —rsi,
V., rouw, m.; —itivo, afflittivo, agg. wat
v. rill. zich louteren, gelouterd worden, fig.
droefheid veroorzaakt, bedroevend, krenkend ;
Ja virtii si affina nel dolore, de deugd
(Giur.) pena —a, lichaamsstraf; —itore,
wordt door de smart gelouterd; —to'io, m.
m., kweller, peiniger, m.; —zioncella, f.
smeltoven m., smeltkroes v.; fig. plaats der
lichte krenking, lichte droefheid, v.; —zitine,
loutering ; —tore, m louteraar, draadtrekker,
V., krenking, neergeslagenheid, bedroefdheid,
goud-, zilverproever, m.
bekommernis, droefheid, smart, v.
Attachè, conq. opdat, wijl.
Affine of a fine, (cong.) (alt. verb. m. di en Affioscire, v. n. slap, zwak, mat worden,verwelken; —Ito, p. pass. agg. slap geworden,
volg. infinitief) om te, ten einde, opdat ; —di
verwelkt, uitgebloeid ,. verzwakt.
saper la verita, ten eiude de waarheid
Affinente. Z. Afflulre, —enza, v., samente kennen.
strooming, V., toevloed, m., toestrooming, v.,
Affine, agg. verwant, fig. te samen behoorend ;
sost. m. pl . verwanten.
fig. overvloed, m., menigte, v.; — ire, v. n. toevloeien, toestroomen ; p. pres. affiuente, toeAffinità, f. verwantschap, v. verzwagering, v.;
stroomend, sost. m., nevenrivier, v.; —so, m.,
—spirituale, geestelijke verwantschap (v.
toevloed, m.. het toestroomen ; —di sangue
peter tot peetkind), peterschap, o., keurveralla testa, aandrang v. h. bloed naar h. hoofd.
wantschap 0.; (chin.) affiniteit chem. verwantAfflusionato, agg. verkouden.
schap, aantrekkingskracht, v.
Affocare, V. a. vurig, gloeiend maken, verhitAfflnito, agg. uitgeput, zwak, onmachtig
ten, in brand steken ; —i-si, V. rill. zich verAfflocamento. affiochimento, m., affio bitten, ontbranden, fig. gloeien (v. toorn).
catura, f., het heesch worden, o., heeschheid, v.; —are, affiochire, v. a. heesch Affoga'ggine, V. affoggamento, m., verstikking, v., verdrinking, v.; — di fiato,
maken, de stem verzwakken, v. n. en —i-si,
asthma, o.; —gare, v. a. verstikken, verdrin V. rifl. heesch worden, zwakker branden, beken, verzuipen (v. dieren); — uno coi disginnen uit te gaan (licht); —Ito, p. pass.
corsi, iemand dood, lam praten ; — una
heesch geworden, agg. heesch, met heeragazza, een meisje slecht uithuwelijken;
sche stem.
sin caldo chi affago, 't is een drukAffione, tn. (Farm.) met amber en saffraan
kende, verstikkende hitte, v.; — una cosa,
verm. opium.
eene zaak in de doos stoppen, overstroomen
Affioramento, m. beslaan, verwering (van
(m. water), v. n. stikken, verdrinken ; — dalla
muren).
bile, dalla rabbia, in zijne woede sttkken ;
Affiorata, agg. gebloemd, met bloem. gesierd
— nelle facende, geen weg in zijne zaken
(v. stollen.)
weten (v. drukte); — net debiti, over de ooren
Affirmare, V. a. Z. Affermare.
in schulden steken, prov. o bere o affogare,
Affissamento, m. het aanstaren, o., aanstapompen of verdrinken,interj.ch'io affoghi
ring, v., blik m., idee fixe ; —are, v. a. straf,
(se non è vero), ik mag sterven (als 't niet
onafgewend aanzien, aanstaren ; — rocchio,
waar is); —rsi, V. rifl. zich verdrinken, fig.
het oog onafgewend vestigen ; —zione, v. h.
een slecht huwelijk doen, zich door slechte
z d. als fissazione.
onderneming rifineeren, [am. affogati! va
Affissione, V. aanhechting, aanplakking, v.;
affogarti, stik ! laatje hangen !p. pass. affoverboden aan te plakken ;
proibita
gato, verstikt, verdronken, app. onder water
—so, m. alles wat in een huis spijkervast is,
bekendmaking, v., aanplakbrief m., affiche v.,
gezet (van land); stanza —a, kamer met
slechte lucht ; nova —e, hart gekookte eieren
plakkaat 0.; (Gram.) aanhechtsel van een
met sardinensaus ; sost. m., gestikte, verdronwoord, affixum ; (stor.) naam der gilden (in
kene, m.; —to'io, m., plaats met slechte lucht;
Florence), aanduiding V. V. h. beroep.
—tura, V. Z. affogamento.
Affita'bile, agg. te verhuren, verhuurbaar;
—calnere, m kamerverhuurder, m. -ster, v.; Affogliare, v. a. (Agr.) stroo, bladeren strooien
(v. h. vee), een leger van blad. maken.
m. Z. Fittaiolo; —mento,m.verhuring, verpachting, v., pacht, v., huur, ver- A ffollamento, m., dringen, o., gedrang, o.,
aandrang, m ; —are, v. a. dringen, opdringen,
pacht land 0.; —are, V. a. verhuren, verpachdrukken, in menigte bijeenkomen ; —qd , om
ten, in huur, pacht nemen ; prov. chi affitta
iemand dringen, in menigte omgeven ; esser
sfitta of chi affitta sconficca, wie veraffollato dalle facende, door bezigheden
huurt vermindert de waarde ; —atore, m.
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overstelpt worden; mi si affollano alla
mepte mille idee, duizende gedachten dringen zich bij mij op ; v. n. hijgen, zwaar ademen; —rsi, v. a, in menigte samenstroomen,
— a an luogo, op eene plaats te samenstroomen ; —rsi a un piatto, met gulzigheid
op een schotel aanvallen.
A ffollato, p. pass. tesamengedrongen ; mangiare —, gulzig eten ; —tamente, adv. dicht
opeengedrongen ; mangiare —, gulzig eten;
—mento, m. ophooping, opgedrongenheid, v.,
haast, overijling, v.; —tare, v. a. tesamendringen, dicht maken, persen, fig. overmannen, onderdrukken ; —rsi, v. ri ft zich tesamendringen, opeensluiten, in menigte samenstroomen, zich overhaasten.
Affondamento, m., het verzinken, onderzinken, onderduiken, verzinken, uitdiepen, uitholen, verdiepen ; —are, v. a. op den bodem
zinken, in den grond boren, onderdompelen ;
— l'aratro, den ploeg dieper stellen, dieper
graven, uitdiepen ; v. n. diep indringen (m. d.
voet); —rsi, v. rill. onderzinken, verzinken,
ten gronde gaan ; —tore, m., —trice, v., iem.
d. een ander verdrinkt, die dieper graaft; —
bastimento — , ramschip, o.; —tura, v.,
het verdrinken, verstikken, dieper maken, o.,
uitdieping, uitgraving, uitholing, o.; —do, agg.
diep, tot op d. grond gaande, h.z.d. als a fondo,
sost. m. geheele ondergang v. e. handelshuis,
krach, m.; andare nell' —, geheel ten gronde,
bankroet gaan.
A fforeare, v. a. aan den galg hangen ; de gedaante van een vork geven.
A fforestiare, v. a. Z. Inforestiare.
Affornellare, v. a. (Mar.) de riemen omhoog
bevestigen, affornella ! riemen hoog!
Affortilleare, affortire, v. a. Z. Fortiflcare.
Affortunato, agg. gelukkig ; provv. esser
—come i cani in chiesa, in alles hoogst
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gedrukt; —tura, v., terneergeslagenheid, uitputting, ontkrachtiging, v.

A ffrappare, v. a. Z. Frappare.
Affrattellarpento, m., affrattellanza, v.
Z. Frattellanza, v., verbroedering, v., vertrouwel. omgang, m.; —are, v. a. verbroederen, bevriender ; —rsi, v. rifl. zich verbroede-

ren, zich (als broeders) verbinden.

Affratto, m. Z. Anfratto.
Affreddamento, m. het koel worden, o., verkoeling, v., afkoeling, v.; —are, v. a. koud
maken, afkoelen ; —rsi, v. rifl. zich afkoelen,

koel worden, onverschillig worden, verkouden
worden.
Affrenameuto, m., beteugeling, temming, v.;
—are, v. a. met den teugel regeeren, in toom
houden, fig. beteugelen, matigen, terughouden,
onderdrukken ; —ato, p. pass. beteugeld, agg.
gehoorzaam, gewillig, getemd.
Affresehista, m., frescoschilder, m.; —co, m..
schildering op versche kalk, frescoschildering, v.
Affrettainento, m., bespoediging, v., haast,
ijlyaardigbeid, v.; —are, v. a. bespoedigen,
aansporen, sneller maken, bespoedigen ; —rsi,
v. rill. zich spoeden, haasten ; —ato, p. pass.
bespoedigd ; lavoro—, afgerammeld, overhaast werk ; —tamente, adv. op haastige,
overijlde wijze ; —tore, m., ---trice, v., bespoediger, m., -ster, v.; —toso, agg. haastig,
overhaast.
Affrica. v. (Geogr.) Afrika, 0.; —ano, agg.
afrikaansch ; sost. m., Afrikaan, m.; —ino,
a'ffrieo, m., Zuidwestewind, m.
Affli'gere, v. a. Z. Affligere.
Affrittellare, v. a. koken, bakken, eierkoeken
bakken, fig. in den pan bakken ; —ato, p. pass.
gebakken ; agg. nova —e, spiegeleieren.
Affronta'bile, agg. aantastbaar ; —mento,
m., affrontata, v., het hoofd bieden, trotseeren. o., samentreffen, o., aanval, m.; (Mil.)
het richten, opstellen ; —are, y. a., het hoofd
bieden, trotseeren, aanvallen, beledigen ; — no
pericolo, la morte, een gevaar, den dood,
moedig onder de oogen zien ; — rsi, v. rifl.
con qd., met iem. handgemeen worden, op
elkander stooten, elkander ontmoeten (v. legers); —rsi di Tina cosa, zich ergens beleedigd door gevoelen ; —ato, p. pass. agg.
aangevallen ; prov. coma — e mezzo
morte, een overvallen mensch is half verwonnen; stimarsi—, zich beleedigd gevoelen ;
atore, m., —atrice, v., aanvaller, beleediger,
m., -ster, v.; —to, m., aanval, m., gewelddaad,
o., beleediging, v., schande, v., smaad, m.
Affrutato, agg. met ooftboomen beplant.
Affumare, v. a. h.z.d. als affuinicare,

ongelukkig zijn.
Afforzamnento, m., bevestiging, versterking,
v.; —are, v. a. bevestigen, versterken ; —rsi,
v. rifl. zich versterken ; fig. zich vermannen,
—zo, m., b.z.d. als Sforzo.
Affoscare, v. a. Z. Affascare.
Affossamento, m., affossatura, v., bet
uitgraven v. e. gebouw; kuil, hol ; —are, v. a.,
een kuil, graf maken ; — tin campo, een
veld met slooten doortrekken, uitholen, uitgraven ; —rsi, v. rifl. zich yerdiepen, hol worden, le guance si affossano, de wangen
vallen in ; —ato, p. pass. uitgehold, agg. ingevallen.
Alfra'gnere, v. a. Z. Affrangere.
Affralimento, m., verzwakking, uitputting, v.;
—are, affrallre, v. a., gebrekkig, zwak
—camento, 0., affamicata. v., affuunicatura, v., het rooken, in den rook hangen,
maken, uitputten ; —rsi, v. rif. zwak, moede,
mat worden.
berooken, o.; —are, v. a. rooken, in den rook
Affranca'bile, agg. vrij (van belasting), franhangen (v. ham, spek enz.), zwart maken
(door rook of roet); -- le lettere, de brieven
keerbaar, te frankeeren ; —care, v. a. van
belasting enz. bevrijden, vrij maken, de vrijdoorrooken (bij cholera); —rsi, v. rifl. zich
heid weergeven, frankeeren (v. e. brief), fig.
zwart maken, zwart worden, —ato, p, pass.
gerookt, gezwart, agg. rookerig ; casa —a,
bemoedigen ; —rsi, v. ri ft zich vrij maken,
(v. belastingen, vooroordeelen); —ato, p. pass.
somber, vuil huis.
vrijgemaakt, agg. gefrankeerd, postvrij; —tore, Affunare, v. a. aan touwen ophangen, met
touwen binden.
m., bevrijder m., die frankeert (e. brief); —tura,
v., vrijmaking, frankeering, v.; —zione, v., A ffuori, adv. Z. Fuorchè.
Affusare, affasellare, affusolare, y. a.
bevrijding, frankeering, v.
spoel-, spilvormig toespitsen ; —ato, p. pass.
Affra'ngere, affra'gnere, v. a. breken, verbreken, zich afmatten, uitputten, nederslaan ;
toegespitst, agg. spoelvormig ; colonna —a,
affranto, p. pass. gebroken, moede, neder(Arch.) aan beide einden toegesp. zuil.
,
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Ujking, toegevendheid, vriendelijkheid ; fare,.
usare delle —e a qd, tern. beleefdheden
bewijzen ; —lino, app. licht te mennen, te
besturen ; —mente, avv. op toegevende, vriende spraak, stem beroofd.
Aforismo, 0. korte uitdrukking, spreuk, v.,lelijke, beleefde wijze.
Aggallato, m. moerassig, drassig land.
aphorisme, 0.; —Fstico, app. aphoristisch.
Agganciare, v. a. met een haak bevestigen,.
Afoso, app. drukkend, zwoel.
toehaken, aan- ophaken.
Afretto, app. een weinig wrang, zuurachtig;
—zza, V. Ntrangheid, zuurheid, v.;—icogno, Aggangherare, v. a. met een pin, spil bevestigen of sluiten.
africo'gnolo, agg. een weinig wrang, zuurachtig, .cost. m. soort wrange druif, v.; —ro, Aggarbare, v. a. Z. Garbare.
agg. wrang, zuur; —ore, sterke, wrange, Aggattonare, v. n. (Cacc.) als een kat nader
sluipen, bekruipen, besluipen.
zure reuk, m., wrangheid, zuurheid, v.
Afrodïsia, f. (Med.) ouderdom der geslachts- Aggavettare, v. a. in bundels verdeelen.
rijpheid, zinnelijke, geslachtelijke aandrift, v., Aggavignare, V. a. bij den keel, bij den strot
grijpen.
Aprodite toebehoorende; —si'aco, agg. (Med.)
Aggeechimento, m. vernedering, nederigtot geslachtsdrift prikkelend.
beid, v.; —chirsi, v. rill. zich vernederen.
Afronitro,m.(Min.)salpertersehuim,m.,muurzout o., uitzweeting (van steen, muren enz.), Aggeggiare, v. a. ram. goed inrichten, goed
opsieren.
salpeterigheid, v.
Afta, f. (Med.) mondzwam, m., spruw, v. (bij Agge'ggio, m. tam. kleinigheid, v., zaak van
kinderen).
weinig of geene waarde, zaak waarvoor men
Aga. m., Aga, m (Turksche waardigheid).
niet terstond de rechte beteekenis weet, ding
Aga'lloco, m. (Bot.) Aloehout, o.
o.; datemi
geef me dat ding eens;
Agame'mnone, m. (N. pr. stor.) Agamemonaangenaamheid, verwarring, onkiesche behandeling, nuttelooze dingen, rommelzoo, prul
non, m.
len, v. m. mettersi attorni tanti —, zich
A'gano, app. (Bot.) geslachtloos, o.
allerlei prullen aan 't lijf hangen.
A'gape, f. liefdesmaal, Agape, v.
Aggelare, v. a. doen bevriezen, aan sterke
Aga'pito, m. (N. pr. stor.) Agapitus, m.
Agar, V. (N. pr. bibl.) Agar, Hagar, v.
koude blootstellen ; V. n. en —rsi, v. rill. beAga'rieo, f. (Bot.) geslachtsnaam voor vele
vriezen, tot ijs worden ; —zione, f bevriezing, v.
eetbare paddestoelen.
Agasella, 1. (omit.) h.z.d. als averla.
Aggentilire, v. a. schooner, liever maken, verA'gata, f. (Min) agaat, m., agaatsteen, m.;
truaien, verfijnen, een fraaier uiterlijk geven ;
—rsi, v. rill. schooner, fijner warden, zich
—tato, agg. Agatoso, egg. agaatachtig, als
verfraaien.
agaat geteekend.
Agata, f. in den naald stekend garen, spoeltje Aggerato, app. damvormig, als een dam.
Aiggere. m. dam, aardewal, m., schans, v.,.
met garen, kluwen, o.
A'gata, f. (N. pr.) Agatha, v.
grafheuvel, m., aardophooping, v.
Age'mina, f. (oref) lavorl
ingelegd Aggestione, v. het ophoopen, verzamelen, o.,
werk (goud- of zilverdraad in staal ingelegd).
ophooping, v., aanspoeling v.; —ivo, app. opgehoopt, verzameld.
Agenda, f. agenda, v., notitieboekje, a.
Agente, app. handelend, werkend, werkzaam, Aggettare, o n, (Arch.) uit de loodlijn vallen,
vooruitsprong, uitspringen ; —to'io, m. (Arch.)
(Fibs.) cause —I, werkende krachten, oorzaken ; —libero, necessatio,vrij, noodzakevooruitsteeksel, o., vooruitstekend voorwerp,
o., kraagsteen, 01.; —to, m. (Arch.) voorkelijk werkend; sost. m., (Gram.) handelend
deel van den zin, onderwerp, o.; (Chim.) wersprong, kraagsteen, m., het vooruitspringen.
kende stof, agens, m.; —1 chimici, chemi- Aggettivamente, aggettivare, enz. Z.
Adiettivamente, enz.
sche agentia, reagentia, o. pl., (Fis en Med.)
inwerkende kracht; agent, handelsreiziger, m.; Agghermigliare, v. a. h.z.d. als ghermire..
—di campagna, rentmeester, m.; —di Aggheronato, app. met geeren gemaakt, bont,
cambio, wisselagent, m.; —di polizia,
gesprenkeld; (Arald.) met driehoeken in 't wapolitieagent ; — diplomatico, In. diplomapenschild.
tieke vertegenwoordiger ; —delle strade, Agghiacciamento en addiacciamento,
opzichter der wegen ; —zia, f. agentuur, agenm. bevriezing, v.
d'annunzi, advertentiebu- Agghiacciare en addiacciare, v. a. doen
tuurzaak, v.;
reau, o.
bevriezen, tot ijs maken, doen verstijven ; V. n.
Agenzare, h.z.d. als ingentilire.
en —nil, v. rill. bevriezen, koud warden, tot
Agerato, f. (Bot.) tuinbalsem, m. duizendijs worden ; far —11 sangue nelle vene,
blad, o.
het bloed in de aderen doen verstijven, beAgesilao, m. (N. pr. stor.) Agisalaus, m.
vriezen.
Agevolamento, m., verlichting, vergemakke- Agghla!ccio, m. perk, o., afsluiting, V., (Mar.)
lijking ; —lare, v. a. gemakkelijk maken, verroerpen, v., helmstok, m.
gemakkelijken, verminderen ; —ge'vole, agg. Agghiadamento, m. het verstijven, o., verstijving, v.; —are, V. n. verstijven (van koude),.
gemakkelijk, licht, niet vermoeiend, tam, toegevend, goed te behandelen (v. dieren); —di
fig. van schrik, afschuw ; rillen, afschuw gebocea, licht te mennen, week in den bek ;
voelen ; v. a. koud maken, doorsteken, doorlicht hearbeidbaar (v. land), laag van prijs,
boren, dooden, fig. krenken, beangstigen.
duidelijk, verstaanbaar, gunstig gezind (v. per- Agghiaiare, v. a. met kiezel, grint bestrooien;
sonen), bekwaam, flink, degelijk ; all'
—ato, in. kiezelweg, m., kiezelplaats, v.
op toegevende, vriendelijke wijze; per fare Agghindamento, m. tooien, opsieren, (Mar.),
all'—. om niet lang te dingen (bij den verophijschen (van zeilen, mast); —are, v. a.
koop); —lezza, f. verlichting, vergemakkefam. tooien, opsieren ; (Mar.) (de zeilen) hijAfrusto, 0. (Artigl.) affuit, o.
Afonia, V. a. verlies der spraak, stem-, sprakeloosheid ; —no, app. (Med.) geheel of bijna van
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schen, de mast oprichten ; —rsi, v. rill. zich
optooien.

Aggiacenza, f. Z. Adiacenza.
Aggina, 1. (Pastor.) aangewezen gedeelte in

de gemeenteweide, gemeentehaag, v.

Agginocchiarsi, v. rill. Z. inginocchiarsi.
A'ggio, in. (Com.) agio, o., voordeel bij het
geldwisselen, opgeld, 0.; —ta'ggio, m. (Corn.)

agiohandel, m., beursspel, o., wisselhandel, m.,
agiotage, v.; —tatore, m. wisselhandelaar,
beursspeculant, fondsenhandelaar, m.
.Aggioga'bile, agg. geschikt voor het juk,
om ingespannen te worden; —amento, m.
het in 'tjuk spannen; —are, v. a. in het juk
spannen, inspannen; —atore, m. die het vee
inspant, ossenknecht, m.
.Aggiorna'bile, agg. verdaagbaar, verschuifbaar, niet haastig ; —amento, m. verdaging,
verschuiving, uitstellen, vaststelling (van een
dag of datum); —are, v. a. verdagen, verschuiven, uitstellen, vaststellen van een termijn; v. n. dagen, aanbreken (van den dag);
—rsi, v. rill. verschoven, verdaagd, uitgesteld
worden.
Aggiovare, v. a. Z. Giovare.
Aggiramento, m., aggirata, f. rondzwerven, rondsluipen, o., omhaal, m. (van woorden),
bedriegerij, v., bedrog, o.; —a'ndola, f. kringbeweging, v., uitweiding, v., omweg; —are,
v. a. in een kring rondbewegen, - rondvoe,
ren ; fig. bedriegen, om den tuin leiden ; —rsi,
v. rifl. zich bewegen (om), in een kring (om
iets) gaan; fig. zich draaien, iets tot middelpunt, hoofdzaak hebben, hoofdzakelijk handelen (om iets); lam. niet meer in of uit weten ;
—atore, m.; —trice, f. bedrieger, landlooper, rondzwerver ; — di eani, di orsi, die
met gedresseerde honden, beeren rondloopt,
beerenleider, m.; iron. reizend kunstenaar, m.
Aggiucehire, v. n. zwak van verstand, onnoozel worden.
Aggiudicare, v. a. gerechtelijk toekennen ;
toekennen (van prijzen), toewijzen (bij openb.
verkoop), aanbesteden; —ata'rio, in. wien
iets gerechtelijk wordt toegekend ; —cazione,
v. gerechtel ij ke toekenning, v., toewijzing, v.
(h j openbare verkoop).
.Aggiu'iigere, aggiu'gnre, v. a. hij-, toevoegen, verbinden, mengen, bereiken ; v. n.
aankomen; —rsi, v. rill. zich voegen bij;
—rsi qd. in qc., zich een deelgenoot voor
iets uitkiezen ; lam. ei s'ha ad — anche
questa ! ook dat nog ! dat ontbreekt er nog
maar aan! —gimento, aggiugnimento,
m. toevoeging, toekenning, v., toezegging, v.,
toeslag, m ; —iunta, f. toeslag, m., toevoeging, toegift, v., vermeerdering ; per —, bovendien, op den koop toe.
Aggiuiitare, v. a. verbinden, te samen voegen, aaneenvoegen ; (Calz.) aaneennaaien (verschillende deelen van een schoen); —rsi, v.
rill. verbonden worden, zich verbindeu, opgeent worden; —tatore, m. (Calz.) arbeider,
die de versch. deelen van een schoen aaneennaait; -tatura, v. het aaneeuvoegen, -naaien,
o., naad, v. (van een schoen); —tivo, agg.
toevoegend, verbindend ; —to, m. (Gram.)
hulpwoord, vervangend woord, 0.; helper, m.,
adjunct. m.; —tochè, avv. bovendien, te meer
daar, daar komt bij ; —tura, aggiunzione,
v. toevoeging, toegift, v., toeslag, m.
Aggiusta'bile, aggiuste'vole, agg. wat zich
laat gelijkmaken, aaneenvoegen ; —tainento,

m. vereffening, bijlegging, v., vergelijk, o. ;
—tare, v. a. gelijk, passend maken, in orde
brengen, aanbrengen, inrichten, beslechten
(strijd) ; — di sale, di acqua una vivanda, zout, water bij bet eten doen ; — le
nionete, aan de munten de juiste legering
geven; — le partite, 1 conti, de afrekening in orde brengen ; fig. — i conti con
qd., iemand rekening, voldoening vragen ;
-- un creditore, een schuldeischer tevreden stellen ; iron. — vno come va, iemand
geducht betaald zetten; — il tolpa, la
mira, nauwkeurig mikken ; — fede, geloof
schenken ; — nu peso, een gewicht ijken;
—rsi, v. rill. zich voegen, zich richten, overeenkomen, eens worden, afrekenen ; prov.
quan t() la came diventa frusta anco
l'anima s'aggiiista, met de jaren komt
ook het verstand ; —tatamente, avv. op
overeenkomstige wijze; —tatezza, v. juistheid, passeudheid, nauwkeurigheid, v.; —tato,
agg. gemeten, volgens maat, passend ; —tatore, m. die iets in orde maakt, ijker, m.,
ajusteur, m.; —tatura, v. het in orde maken,

ineenzetten, o.

Agglobare, v. a. kogelvormig maken; —rsi,

v. ritl. tot een bal oprollen.

Ag glomerainento, m. ophooping, v., samenpakking (tot een bal); —rare, v. a. te samen

brengen, vereenigen, ophoopen, tot een bal
samenpersen; —rsi, v. rill. zich ophoopen ;
—razione, v. het ophoopen, ophooping, v.,
de verschillende voorsteden, die hij eene stad
behooren, de omvang, aanhoorigheid, v. (van
een stad).
Agglutinarnento, m., agglutinazione,
f. aaneenkleving, vastkleving, lijming, v..,
(Gram.) aglutinatie, v.: —nare, v. a. aaneenkleven, lijmen, samenvoegen ; —rsi, v. ril.
zich vast verbinden, zich samenvoegen.
Aggobbire, v. n. en —rsi. v. rifl. bultig, krom
worden ; fig. zich afwerken, aftobben; — su'
libri, altijd over de boeken zitten ; v. a. glianni lo hanno aggobbito, de jaren hebben hem gebogen.
Ag;ociolarsi, v. rill. dropvormig worden,
droppels vormen.
Aggomitolare, v. a. tot een kluwen oprollen ;
—rsi, v. rifl. zich tot een kluwen opwikkelen,
ineen rollen ; —ato, p. pass. opgerold; agg.
ineen gehurkt; andare, stare, giacere
—, zeer ineengedoken gaan, staan, liggen ;
—latura, f. te samen kromming, het opkluwenen, o.
Aggottare, v. a. (Mar.) leegpompen, uithoozen
(eerre boot); —tato'io, m. waterhouder, m. in
de zoutkeeten ; —tatura, v. uitpomping, uitboozing. v.
Aggozzare, v. a. h.z.d. als strozzare.
Aggradare, v. n. aanstaan, believen ; fa
come t'aggrada, doe zooals het u belieft;
—de'vole, agg. wat behaagt, aanstaat; aangenaam, welgevallig, vriendelijk, aanvallig;
— volinente, avv. op welgevallige, aangename, vriendschappel'ij'ke wijze : —dimento,
m welgevallen, o , toestemming, goedkeuring, erkenteliji held, v.; —dire, v. a. hetzelfde als gradire; v. n. bevallen, aangenaam zijn.
Aggraduirsi, aggratuirsi, v. a. zich (bij
iemand) bevriend maken.
Aggradare, aggraffignare, v. a. grijpen,
pakken, In den kraag pakken.
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Aggrampare, y. a. met den klauw pakken,
gr ij pen.
Aggranare, v. a. korrelen, tot korrels maken.
Agranehiare, —chire, v. a. doen verstijven;
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gew. lid toevoegen; —rsl, v. rifl. zich aansluiten (bij een genootsch.), zich vereenigen ;
—gativo, dgg. wat een vereenig. bewerkt,
(Med.) de sappen mengend; —gato, m., ver-rai, V. rill. verstijven (van koude).
eeniging, ophooping, y., agregaat, in., buitenAggraneire, V. a. b.z.d. als grancire.
gew. toegev. ambtenaar; —gazione, V. verAggrandimento, m. vergrooting,uithreiding,
eeniging, toetreding, v., (Min.) agregatie.
V., het vergrooten, o., overdrijving, v.; —dire, Aggreggiare, v. a. tot eene kudde vereeniv. a. groot, grooter maken, vergrooten, uitgen, ophoopen ; —rsi, v. rill. zich in menigte
breiden, vermeerderen; — qe. con parole,
verzamelen, ophoopen.
iets overmatig prijzen, tot de wolken verhef- Aggressione, v., aanval, m.; —sore. m. aanfen, ophemelen ; —nil pericolo, een gevaar
Nailer, struikroover, m.
overdrijven ; —rsi, V. rill. groot, grooter wor- Aggrezziare, agrezzire, v. n. van koude
den, zich vergrooten, fig. rijker worden; zich verstijven.
groot voordoen, eene hooge borst zetten ; —di- Aggreeehiare, v. n. van koude verstijven,
tore,
m. vergrooter, m., overdrijver, bluffer, m. samentrekken; —ato,agg. verstijfd
Aggranfiare, v. a. met de klauwen grijpen,
v. rill. rillen (van koude, angst, afschuw).
tam. ontrukken, ontvreemden.
Aggrinzare, aggrinzire, v. a. in rimpelen
Aggrappare, V. a. vast omklemmen, met gevouwen, vouwen, verfrommelen ; —rsi, V. rift
veld pakken, (Mar.) — nu bastimento,
rimpelig, piooierig, verfrommeld worden;—ato,
een schip enteren ; —rsi, v. nil. zich vastp. pass. gerimpeld, verfrommeld, app. plooierig.
klemmen, omranken, vast ranken (van plan- Aggrommare, v. a, h.z.d. als aggrumare.
ten); —polato, agg. (Bot.) trosvormig.
Aggrondare, v. n het voorhoofd fronsen, boos
Aggrassare, V. a. h.z.d. als ingrassare.
wonden ; —datura, v., fronsing (v. h. voorh.),
Aggraticeiare, v. a. vlechten, in elkander
v., het boos worden, o.
vlechten, omwinden, omgeven ; —rsi, v. rifl. Aggroppare-, aggroppamento. Z. Agomslingeren, omkiemmen, omranken, door elkgruppare, aggruppamento.
ander slingeren (van planten).
Aggrottamento, m. indamming, opwerping,
Aggratigliare, v. a. achter de tralies stopv., (van dammen); —Aare, v. a. een dam oppen, fig. innemen, boeien.
werpen, fig. — le ciglia, de wenkbrauwen
Aggrato, app. h.z.d. als grato of gradito.
samentrekken, het voorhoofd fronsen ; —ato,
Aggravamento, m., aggravazione, f. bep. pass. opgeworpen, agg. boos, ernstig, soulzwaring, verzwaring, belasting, verergering, v.
ber ziend.
(eener ziekte); —vare, v. a. zwaarder maken, Aggrotteseare, v. a. arabesken trekken, teeverzwaren, belasten, fig.— qd. di molestie,
kenen, n. d. fantaisie versieren.
doleri, iemand met moeielijkheden, leed over- Aggrovigliare, aggrovigliolare, v. a. in
laden ; — di faceende, met bezigheden overelk. slingeren, verwarren ; — rsi, v. nil. zich
stelpen
; — un eittadino, een burger met
in elkander slingeren, zich verwarren (draden
belastingen overladen ; (Giur.)— la pena, de
van planten).
straf verzwaren ; — la mano, te zwaar met Aggrumamento, m., stolling, v., het in elkand.
de handen drukken bij 't schrijven, teekenen ;
loopen, o.; —mare, v. a. verzamelen ;
— la penna su' conti, de rekening hooger
V. rifl. ineenloopen, stollen, een korst vormen,
maken ; — la stomaeo, den maag overladik worden, ineengroeien ; —ato, p. pass. ge; —rsi, v. rifl. (met zijn lichaam) leunen,
zijn
ronnen.
drukken, zich (iets) zwaarder, lastig maken, Aggrutnolare, v. a. ophoopen, verzamelen
verergeren, — di panni, zich warmer klee—rsi, v. rifl. een kern, een hart vormen (in
den ; — di eibi, zich den maag overladen,
salade. kool enz).
— la coscienza, zich bet geweten belasten ; Aggruppamento, m. ophooping, groepeering,
—ante,
p. pres. verzwarend ; (Giur.) eirv.; —pare, V. a. in een groep opstellen,groecostanze —I, verzwarende omstandigheden ;
gen waken, groepeeren.
—ato, p. pass. bezwaard, verzwaard ; app. Aggruzzolare, v. a. een spaarduitje verzamalato —, erger geworden zieke ; —vezmelen, sparen, fam. bijeenscharrelen (geld).
zare, V. a. met belastingen overladen ; —ato, Agguglia'bile, app. vereffenbaar, wat z. verapp. belast, bezwaard ; —vio, m. zwaarte, v.,
elf. laat; —iamento, m., vereffening, gelijklast, m., ongerieflijkheid, v., nadeel, o., belasmaking, v.; —lanza, v., h.z.d. als uguagliting, verplichting, v.. beschuldiging ; far un
anza, eguaglianza. —litre, v. a. ver- a qd. di qc., iemand iets ten laste legeffenen, effen, glad, gelijkmaken, gelijke stukken
gen ; — di of alla eoseienza, gewetensuitzoeken (v. stroohoeden); —rsi, v. rill. zich
wroeging; farsi un — di qe., zich ergens
gelijk stellen (m. iem.), wedijveren, fam. a
een gewetenszaak van maken.
male agguagliare, een hinkend vergelijk
Aggraziare, v. a. aangenaam, welgevallig
maken ; —ato, p. pass. gelijk gemaakt, agg.
maken, smakelijk maken, kruiden ; —rsl, v.
terreno
geëffend terrein ; paglia —a,
rill. iemands gunst verwerven, zich aangen.
uitgez. stroo ; —atamente, adv. op gelijke
maken ; —ato, agg. smakelijk, aanvallig, sierwijze ; —atura, v , het gelijk, effen maken,
lijk, bekcorlijli ; —atamente, adv. op aangelijkmaking, v.; —11o, m., vergelijk, o., gelijkvallige, bekoorlijke wijze ; —atino, aanvallig,
stelling, v.
schalkachtig; bambino —, aanvallig kind.
Agguantare, v. a. yatten. met geweld aaniggredire, v. a. aanvallen, aangrijpen.
grijpen, nemen, vatten, gevangennemen, rooAlggregamento, m., aggreganza, o., ver- ven, wegnemen ; (Mar.) rancor& aggueeniging, verzameling, v., opneming, aanneanta, bet anker vat.
ming (in een gezelschap); —gare, V. a. aan-, Agguardare, v. a. Z. Guardare.
opnemen (i. e. gezelsch.); — a un pubblico Agguatare, v. a. vervolgen, loeren (op tern.).
uffizio,
als helper (in een ambt), als buitenV. n. op den loer liggen, —tatore, m., loer-
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der, spion, m.; —ato, aguato, m., hinder- j den geest overwegen ; — il cappelio, il fazlaag, v., val, v.; tendere —, zich in een hinzoletto, den hoed, den zakdoek zwaaien ;
derlaag leggen ; prendere agli --1, door
—rsi, v. rift zich weren, heftige bewegingen,
list, onverhoeds vangen ; essere, stare in —,
gebaren maken, fig. zich verontrusten, opwinop den loer liggen ; sbucare, uscire dagli
den; —ato, p. pass. bewogen, agg. onrustig;
—I, door de hinderlaag breken ; fig. una
mare —, bewogen zee ; natte — a, onruspolitica piena di —, I een arglistige staatflee nacbt; animo —, opgewonden gemoed,
kunde, v.
(Mus.) alegro — levendig, opgewekt allegro,
Agguattarsi, v. ri ft . Z. Agguattarsi.
o.: —tore, m., --ora, —trice, v., die in onAggueffare, v. a. toevoegen, verbinden; —rsi,
rust, beweging brengt, opruier, m.; —zione,
V. rifl. bijkomen.
v., beweging, onrust, opgewondenheid. v„ onAgguerrimento, m., voorbereiding, v. (tot d.
rustige woelige stemming, v, (v. d. bevolking).
oorlog); —rire, v. m. voor den oorlog geschikt A'gli, prp. met artic. Z. onder A.
maken, voorbereiden ; agg. —rito, escercito Agliaio, m, knoflookverkooper, m., tuin, m.,
—, een goed voorbereid leger.
veld, o. met knoflook ; —ata, v., soep, v., van
Agguindolarnento, m., het opwinden (v. H.
knoflook, fig. gezwets, gesnap, o.; —etto, m.,
garen op de spoel), fig. list, v., bedrog, m., om
jonge, versche knoflook, m.; prov., confor—dolare,
tarsi congli —1, zich met hersenschimmen
den tuin leiding. v.;
v. a het garen
op den spoel winden ; fig. bedriegen, misleitroosten ; a'glio m., (Bot.) knoflook, m., fa m
den, om den tuin leiden; —dolatore, m., opesser verde come nu — ziekelijk, bleek
winder, opspoeler, m., bedrieger, schelm, m.;
uitzien; mangiar, roder 1'—, beleedigingeri
—i'ndolo, m. Z. Guindolo.
slikken, zijne woede verbijten, tam. far mtinAggustare, behagen, bevallen, genoegen geven.
glar 1' —a qd., iemand reden tot ergernis,
A'ghero, m. h.z.d. als agro.
naberouw geven ; qe. mi sa d'—, berouwt,
Aghetto, f., loodglit, o.
hindert mij ; mod.prov. esser come gli —,
Aghiforme, agg. naaldvormig.
chi hanno 11 capo blanco e la coda
verde, in den ouderdom nog kras zijn, prov.
Aghirone, m. Z. Airone.
Agiamento, m. b.z.d. als agio, agiatezza,
tanto è puzzar d'un— che d'una resta,.
—are, v. a. b.z.d. als adagiare, —tawie in 't kleine niet getrouw is zal het in 't
mente, adv. op gemakkelijke, zorgelooze wijze;
groote ook niet zijn.
—tello, agg. tamelijk welgesteld ; —tezza, Agna, v. h.z.d. als agnella.
v. gemakkelijkheid, langzaamheid, welgesteld- Agnacenza, v., b.z.d als superfetazione.
heid, v.; —to, agg. gemakkelijk, langzaam, be- Agna'tico, agg. successione —a, erfopv. in
middeld, welgesteld, ruim ; — di qe., met iets
de mannel. nakom. v. vaderszijde ;
voorzien, uitgerust.
agg. van vaderszijde afstammend, tot de zijAgi'bile, agg. doenbaar, uitvoerbaar ; (Filos.)
verwantschap behoorende ; —to, m., verwante
de handeling betreffende.
v. vaderszijde, in de mannelijke linie ; —zione,
A'gile, agg. vlug, beweeglijk, behendig; — a qe.,
v., verwantschap van•vaderszijde.
tot iets geschikt ; mano — bekwame, vlugge Agnella, v„ vrouwelijk lam, o.; —a'io, m.,
hand ; voce — zachte, buigzame stem ; — lità,
lammerenslachter, verkoop v. lamsvleesch ;
v., vlugheid, behendigheid, gemakkelijkheid,
—atura, v., het werpen (v. lammen), ooien,
beweeglijkheid. v.; canto, note d'—, geooitijd, v.; —1110 m., lammetje, o., fig. zachtzang, m., nooten, v., die zonder inspann. gemoedig mensch ; agg. tot het lam behoorende,
zongen worden ; cantante d'—, geoefend
lams ...; pelle —a, lamsvel, o.; —1o, m.,
zanger, snelle opvatting, v.; —tare, v. a. gelam, o.; pasquale benedetto, paaschlam,
schikt, gemakkelijk maken, verlichten; —men•
0.; -- di Dio, Lam G ods, fig. geduldig, zachtm,
te, adv. op geschikte, lichte wijze.
mensch ; prov. agnello non figlia lupo_
A'gina en a'ina, v. haast, ijlvaardigheid v.
de natuur verraadt zich niet, een lam brengt
A'gio, m., gemak, o., gemakkelijkheid, v., gungeen wolf voort; —lotto, m., balfvolw. lam,
stige gelegenheid, v.; —j., m.pl., voordeelen
o., jaarling, m.; —i pl., vleescbpasteitjes,
(v. d. welstand); gli —j. della vita, de gepasteitjes, m., lamsvleesch ; —Ina, v., ongenoegens, gemakken des levens ; avere, dare
looid lamsvel, o.; —lno, agg. tot het lam be— a fare qe., tijd, gelegenheid geven om
boorende, lams; agno, m., lam o,
iets te doen ; volerci — a fare, qe , tijd Agnese, 1. (N. pr.) Agnes, v.
noodig hebben om iets te doen ; ad —, a Agnimento, m., agnizione, v. wederherbell' —, a info, tuo et bell' —, op zijn
kenning, v.
doode gemak, met alle gemak.
Agno, in. gezwel, o., buil, v., in de liesstreek ;
A giografia, f., levensbesch. der heiligen. v.,
—i, pl. liezen ; volg. tagliarsi 1'—, moed
hagiographie, v.; —o'grafo, m., levensbevatten, een kloek besluit nemen ; tagliari
schrijver d. heil., hagiograaf, m.
l'— a qd, iem. elk voorwendsel benemen.
Agire, v. n., handelen, doen, zich gedragen; Agnocasto, m. (Bot.) kuischboorn m.
mode d'—, wijze van doen, handelwijze, zich Agnolo, m. Z. Angiolo, (Sion) Engelendubewegen, werkzaam zijn, werken, uitwerken ;
katon, m. (oude fr. munt).
— su qe., uitwerking uitoefenen, optreden, Agnusdei, m. Agnusdei, m. rond stuk was
spelen, ageeren; —ta'bile, agg. beweeglijk;
met het Lam Gods erop ; gedeelte der Mis,
—tamento, m., het heen en weer bewegen,
waar het Agnus Dei enz. gebeden of gebet schudden, o., ontroering, opwinding, v.,
zongen wordt ; parer of fare un —, zich
fig. opruiing, v.; —tare, v. a. heen en weer
zeer zachtmoedig voordoen.
bewegen, schudden, heftig bewegen, roeren, Ago, m. naald, v.; —da cadre, naainaald
opwinden, opruien, opstoken, in onrust bren— da stole, da fláschi, da materasse,
gen ; — lo stomaco, den maag in beroering
naald v. li. vlecht. v. stroomatten, voor het
brengen ; — una causa, eene zaak opwern. van matrassen ; —da calze, breinaald,
pen, behandelen ; qe., nella mente, tets in
— da racconciare, stopnaald, v.; —torto,
,
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haakpen, ID.; lavori d'-, naaldewerk, 0.;
stekend, bijtend; faccia -a vi so -0, droe'calDpar 8ull'-, van naalwerk leren, invlg, zuur gezteht: colore -, scneue kleur v..
ftla.· r-, den draad in de naald steken ,
tuooo-, scnel, scherp geluld, 0.; - sost.
(am. Infllar 'gli -I al bulo, van dingen
m.zure smaak, zure drank, m., cttroensap, 0.;
spreken die men niet kent; (am. aver sem-dolee, agg. zuurzoet , -ore, m. h.z.d. als
pre -e tllo, altijd gereed zijn: angel m. (der
agrezza, -stume, m. (meestal in pl.) zure
wespen); -della bussola, del calaolivrucnten V. (cltroenen).
taio, magneetnaald , -della stadera, tong j\greste, agg. in 't wild groeiend, landelijk,
m. v. d. weegsebaal; -della toppa, slotpin,
noerscn, sost. m. boer; gli -i. de landv.; -della fibbia. tong van de gesp , provo
Heden.
dare un ago pe.· riaver 110 pal di ferro, ;\gri'cola, ID. h.z d. als agricoltore,
een scnelvlscn ultgoolen om een kabeliauw
m. landman, landbouwer m., agg. landte vangen. (Nat.) geep, m.; -one, m. groote
bouwend, nkkerbouwdruvend, provo avaro
naald, v.; -puntura, v. net met naalden in
- 000 fll mai ricco, een gierige landman
een zlekltcnaamsdeel steken, Agopunktuur,v.;
wordt nooit rijk; -tu..a, v.landhouw, akkera'gore' f. pl. naalden, v. pl.; -ato, (pl.-a'j)
bouw, m.
m. naaldenkoker, m., naatdenverkooper, m., ligrifo'glio, m. (Bot.) hulst, v.
maker, m.
."~u·igellto, m. (Geog. stor.) Agrigentum, 0.,
.i\gognare, v. a. vurig verlangen, naar haken,
Grigentt, O.
-atore, m. die iets vurig verlangt,
/lgrhnani, m. pl. verslerlngen, v. m. agrementen, O. m. (op kleeren).
ilgonale, agg. (Arc/~eol.) tot een.wedstrijd benoorende , giuochl, feste - I , wetkampen, J\g.olnlensore, m. landmeter, m., -sura, v.
landmeelkunst, v.; agro, m. (stor.) akker,
wedstrijd, m.
Agone, m. pl. .(Afcheol.) feeslelijke spelen (in
m., land, 0.; -roolauo, Rom.stadsgebied,0.:
de.oudheld), wedstrdden, m. pl., kamp, strijd,
-oomia.v.landbouwkunde,vo; -ontico, agg.
m., kampplaats, v., plaats v. d. wedstrijden. tot de Jandbouwkunde behoorenof nekwaam ,
llgonia, v. doodstrud, m.. doodsangst, v. fig.
-oomo, m. landman, landnouwkundlge, m.
angst, v., kwellende twijfel, m., nevlgstreven .-\grinlO'oia, V. (Rot.) leverkrutd, O.
(n. iets); essere In -, op 't sterven liggen, l\griotta. O. (Bot.) zure kers, V.
met den dood worstelen , -nizza..e, V. n. in A-g.-ippilla. f. (Tappez.) Kanapee met een
doodstrijd Jiggen, sterven,m. d. doou worstelen ,
leunlng, chaise longue, V.
-ante. p. pres. stervend, sost. m. stervende, Agro'stide, f. (Bot.) strulsgras, o.
zieltoogende, m.
Jlgrotto, m. (Ol'nit.) groote zuverretger, ID.
Agoo'ista, (pl. -sti), m. (Archeol.).wetkam- Agllato, m. Z. Aggllato.
per, athleet, m.; -tarca, (pt. -chi), m. Agll'ccbia. v. bretnaald. v.; -are, v, n. een
(Archeol.), voorzitter bij de kampspelen;
weinig breien,leeren breien ; -otto, m. groote
stica, v. Kunst om bet lichaam v. d. kampnaald (v. matrassen); -i'glia, V. h.z.d. als
spelen te oefeneD, t~a~neerIng, v". kampvech- ago, of KlIglia, -gliotti, m. pI. (Mar.)
terskunst, v., a~omstlek, v.; -tIco, agg. tot
vingerling, m., roerhaa~ m.
.t\gll'gHa, f. Z. Aguila.
de kampspelen belloorende.
Jlgostaro, m. oude Sieil. munt, v.
.t\.&,ugnare, V. a. Z. Jlgognare.
Jlgostiniano, m. Augustijner m., -monnik, m. Agilluentare, V. a. Z. Annlentare.
ilgost'ino, m. (N. pr.) Augustinus,August, ro, Agllrarsi, V. rifle Z. Augurarsi.
Agosto, m. (de maand) Augustus, m.; la Ma- Jlguti, aguto, ID. (Nat.) aguti, m. (800rt
donuA di mezz'-, feest v. Maria hemelknaagdier).
vaart; ferrare -, feestviereo, vroolijk zijn, JlglltO, m. lange, dunne nagel, m.
gasten hebben.
AgllzzameDto, m. het slijpen, wetten, scherA' g.·amente, avv. op zure, wrange wijze,met
pen, 0.; -are, anzzare, V. a. scherpen,wetten, slijpen, toespitsen; fig. -I'ingegllo, het
zekere hardheid.
.Agraria, v. akkerbouwkunst, -wetensehap,0.,
verstand scberpen, f.; -8110i ferri, alles verlandbouw, m.; -rio, (pI. -aj), agg. tot den
zinnen, aHe zeilen bijzetten om tot zijn doel
akker, denakkerbouw behoorende;legge -e,
te geraken; -I' occbio, den blik scherpen;
(stor.) wetten over de verdeeling del' ver-I'appet.ito, den eetinst prikkelen; (am.
overde landen (lex agraria), akkerwet, v.
-rsi II pallo, sulle ginocchia, tets ten,
Agrestare, v. a. zuur, wrang maken; -tata,
eigen bate ondernemen ; -ata, auzzata, L
v. drank m. van onrijpe druiven met suikel';
het wetten, scherpen; dare uo'- een weinig
-tezza, v. zuurheid, wrangheid, Y., wildaanzett~n; -atore, m. wetter, slijper,scberheid, ruwheid, boerschheid,v.; -Ino, agg. een
per, m.; -tura, Vo h.z.do als agguzata.
weinig wrang-, = sost. m. kleine, niet rijp
auzzatnra, f. arval, m. bij het scherpen
gew. druit, v,; -to, m. niet rijp gew. druit,
billen der molensteenen.
v., sap o. dat er uit gem. wordt; far r-, Agllzzetto, auzetto, m. raadgever, vertrouwiets tel' zijde leggen, verhelen; olenar 1'-,
ling, bemiddelaar, tolk, m.; -zhlo, m. sladoor belorten paaien, aehterwege houden;
venopziehter, m. flg. en (am. tiran, dwingecorre of cog-Here 1'-, stelen, rooven; provo
land (vo Z. ondergesehikten) huistiran, ro.;
rendere - pe.· uva acerba, met gelijke fare 1'-, zijn ondergeschikten met builenmunt betalen; bere il vino 10-, de huid
gew. gestrengh. behandelen.
V. d. beer verkoopen eel' hij gevangen is; Aguzzo, auzzo, aga. spits, scherp.
-toso, agg. zuur, wrang; -tume, m. zuur All! ahi! inierj. ach I ah! wee! (bij 8marte0., zure, piKante vruchten; -to, agg. een
lijke gewaarwordingen); ahi ! ahi! Ua ! (verweinig zuur, wrang van smaak; - (Bot.) wawondering), ah all if (vragende uitroep).
terkers, v.. tuinkers, v.; -ezza, v. zuurheid, Ahime! interj. ach helaas! aeh arme!
wrangheid, scherpte v.; -iallo, agg. zuur- Ai, prep. met art. Z. a.
<\ehtig; -agro, agg. zuur, wrang, seherp, fig. ill, (am. De -ne bai, volstrekt niets, Benza
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dir nè— nè bai, zonder boe of ba te zeggen. j zijn voordeel letten ; iem. op de tand voelen;
trachten zijn geheimen te ontlokken.
A'ia, f. oppaster, kindermeid v., opvoedster der
meisjes, gouvernante, v.; aio, m. oppaser Aizzamento, m. ophitsing, aansporing, v.,
aandrift, v., opruiing, v.; —are, v. a. aanvan kinderen, goeverneur, hofmeester, m.
sporen, ophitsen, aanhitsen, uitdagen, opruien ;
A'ia, f. dorschvloer m., deel v.; questo letto
— il fuoeo, het vuur nog meer aanblazen ;
pare eui — , dit bed lijkt wel een dorsch—rsi, v. rifi. verbitterd, toornig, opgewonden
vloer (van grootte); mettere in —, het graan
worden.
op den dorschvloer brengen; rifarsi, pagarsi all'— zich het dorschen laten be- Al, prep. met art. Z. a. prep.
talen (v. d. boer (lie zijn eigenaar bedriegt); Ala, f. vleugel, vlerk, m., vin, v., vlieghuid,
zijvleugel (van een gebouw), nevengebouw, o.;
prov. evenare it cane per 1'-- geen eind
— destra, sinistra, rechter-, linkervleugel
aan zijn verhaal maken ; esser 1'— di Ghi(v. e. leger); far —, haag vormen, in 't front,
andone, (che tutti ci andavano a battere)

gelid staan ; fig. en poet. zeilen van een schip,
schutsweer, dam, m., sluis, v.; (Anat.) okselholte, v.; fam. abassar l'—i, de vleugels
laten hangen (kleinmoedig, onderworpen worden); alzar alargare l'—i, zijne vlucht
nemen, zich omhoog werken ; aver l'—i al
piedi, vleugels aan de voeten hebben, snel
loopen ; far vader of tarpar I'—i, de vleugels korten, kortwieken ; mangiarsi nu'
— di polmoni, zijne woede, toorn verbijten ;
spotar up' -- d1 polmone, met veel ijver
spreken, snel een berg opklimmen ; stare
sulle —ï, op sprong staan; stare desto
Aiosa, Z. Iosa.
sulle —i, op zijne hoede zijn ; ala ! interj.
Aire, m. dare' prendere 1'—, vrijen loop
geven, nemen, wegloopen ; pigliare 1'—, Z.
plaats gemaakt !
woorden den vrijen teugel laten ; wegdrijven, Alabandina, f. (Min.) oostersche granaat, m.
verschrikken ; richting v. loop, m.; prendere Alabarda, f. hellebard, m.; fam. appog1'-- verso qe, de richting naar iets nemen ;
giar 1'— in qualehe luof.go, zonder beprendere nn bruto —, slechte manieren
talen in een huis wonen en eten ; —data, f.
aannemen, z. op de slechte zijde leggen.
slag, steek m. met den hellebard ; —diere, m.
Airone, aghirone, m (omit.) reiger, m.
hellebardier, m.
.Aisonne, v. Z. Isonne.
Alabasso, m. (Mar.) nederhaler, m.
Alta, v. hulp, v., bijstand, m.
Alabastra'io, m. albastbewerker, m ; —trino,
Aitante, agg. koen, dapper, moedig, sterk.
agg. van albast, albastachtig, wit als albast,
Aitare, v. a. h.z.d. als ajeetare, aito, m. h.
—tro, m. albast, 0.
z.d. als ajato ; --amento, m. h.z.d. als Alacre, agg. levendig, kloek, opgeruimd, beajeeto, —ante, m. helper, medehelper, m.;
reid (tot iets), voorkomend (in iets); —ere(Mil.) adjudant, m.; —di campo, officier v.
mepte, avv. op levendige, opgeruimde enz.
cl. generalen staf; —niaggiore, bataljonswijze; nn' operazione proeede —, eene
adjudant ; (Min.) scheepsmaat m., —tare, v.
handeling gaat bedaard voort, zijn gang,
a . helpen, bijstaan ; — qd da qe, iem. tegen
--erità, f. levendigheid, bedaard-, rustigheid,
iets verdedigen ; — nee malato, een zieke
v.; ijver, m., opgeruimdheid, uitgelatenheid,
verplegen ; — nn terreno„ een veld goed
opgewektheid, v.
mesten ; — it vino, den wijn krachtiger Alamarena, f. (Bot.) edelbes, v.
maken ; — la meinoria, het geheugen te Alamaro, m. versiering met tressen, snoeren ;
hulp komen ; — la barva, eene zaak he—i, pl. tressen, snoeren.
vorderen, de boot een stootje geven ; se Dio Alano, m. bullebijter, m., Engelscbe doghond, m.
m'aiuti, met Gods hulp; clee Dio t'aiati , Alare, m. (gew. in pl. gebr.) haardijzer, o.
Oom Gods wil ; Dio t'aiuti, God helpe u, Alare, v. a. (Mar.) het touw strak aantrekken ;
sta bij ; (na het niezen) proficiat. wel bekome
— la bolina, de boelijn, het razeiltouw
het; —rsi, v. rifl. zich zelven helpen zich
aanhalen.
inspannen ; —rsi, eon le mans e coi piedi, Alarieo, m. (N. pr. stor.) Alarik, m.
met handen en voeten werken, voortstrom- Alata, f. vleugelslag, m.; —to, agg. gevleupelen ; — con qe, zich ergens van bedien.,
geld, snel ; sost. m. vogel, m.
'ten nutte maken ; prov. chi s'aiuta Dio Alaterna, 1. en alaterno, m. (Bot.) wegeVaiuta, help u en God zal u helpen ; aiutati
doorn, m
che t'aiuto, help u zelf eerst en ik zal u Alatore, m. scheepstrekker, scheepsjager, m.
helpen; —ativo, agg. helpend, tot hulp ge - Alba, f. morgenschemering, o., morgenstond,
eigend; —tatore, m., —trice, v. helper, m.,
m.; all' —, sull' — hij 't aanbreken van den
helpster; —te'vole, agg. helpend, behulpzaam;
dag ; scherz. levarsi all' — dei tafani,
gunstig ; —to, m. hulp, ondersteuning, v., bijlang slapen, een gat in den dag slapen ; faxsi
stand, m., helper, medehelper, m.; essere
1'—, het dagworden, o.
prestare, dare —, helpen, hulp ver- Albagia, f. ijdele hoogmoed, valsche trots, m.,
leenen, de behulpzame hand bieden ; eorrere,
opgeblazenheid, ijdelheid, verwaandheid, v.;
venire in —, ter hulpe ijlen ; chiedere —,
—gioso, agg. verwaand, opgeblazen.
hulp vragen ; —i, pl. hulptroepen ; —di costa, Alba'gio, m. grove wollen stof.
toelage, v. ainto ! aiuto ! help! help!
Albaione, m. (Mar.) zandheuvel, m., duin, o.
.Aiuola, v. kleine mand; tuinbed o., vinken- Albana, f. zekere witte druifsoort.
baan.
Albanella, f. (Omit.) de weidewouw, m.
.Aieeolo, m. vogelnet, o.; tirar 1'-- , fain. op Albanese, agg. albaneesch ; sost. m. Albanees,
wordt v. e. huis gezegd waar ieder zich ten
koste van den eigenaar te goed doet; —ata,
1. eén dorschvloer vol ; romper 1'—, beginnen
te dorschen ; --cola, v. kleine dorschvloer,
m., tuinbed, o., vinkenbaan, v.
A'la, f. (Geoq.) 's Gravenhage o., den Haag, m.
Aiaee, m. (N. pr. Stor.) Ajax, m.
Aiato, avv. andare, leegloopen; —one, aioni,
avv. fam. andare —, rondslenteren, ronddooien.
Ailanto, m. (Bot.) ailanthusboom, godenboom, m.
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Arnaut, m.; far l'—, zich houden alsof men
boom; (Bot.) witte populier, m.; —oso,
niets begrijpt ;
(Geog.) Albanië, o.;
boomrijk.
—ba,no, m. zekere druifsoort ;
etn.) in- Alberto, m. (N. pr.) Albert, m.
woner van Albano.
Albicante, app. witachtig;
agg.
Albarde'ola f. (Nat.) lepeleend, v.
achtig, dof ; fig. aangeschoten; (am. grijs.
Alba reale, '(Geogr.) Stuhlweissenburg, o.
Albicocca, f. (Bot.) abrikoos, v.; —cocco, m.
Albarello, m. (Bot.) zilverpopulier, m.; —baro,abrikozenboom, m.
m. (Bot.) zwarte populier, m.
Albigesl, m. pl. Albigensen, m. pl.
Albastrella, f. (Omit.) strandlooper, m.
Albinaggio en albinato, m. (Giur) recht.
Alba'tico, m. zekese blauwe druifsoort.
v. d. fiscus op de onroerende goederen van
Albatra, f. (Bot.) zeekers, v., zandbes, v.
een in 't land zonder testament gestorven perAlbatro, m. (Bot.) zeekersboom, m.; (Omit.)
soon. Verval m. aan den Staat.
albatros, m.
Albino, agg. witachtig, sost. m. Albino, m.
Albazzano, m. (Min.) gewone kalksteen, m. Albl'one, m. (Geogr.) Albion, Engeland, o.
Albe'dine, f. (scient.) witte kleur, v., het wit, o. Albire, m. h.z.d. als arbitrio.
Albeggiamento, m. het wit schemeren, 0.; Albis (in), settimana domenica in
het aanbreken o. van den dag, morgenscheweek, v., Zondag na Pas
chen.
mering, v.; —glare, v. n. in het witte trek- Albo, m. Z. album.
ken, witachtig schijnen, aanbreken (v. d. dag). Albo, app. wit; fig. aangeschoten, een weinigAlbera'ggio, m. (Mar.) overladings-, havendronken ; —bore, m. wit, o., witheid, v., witte
geld, o., uitvoertol, m.
schemering, v., morgenschemering, v.; al
Alberare, v. a. met boomen beplanten ; (Mar.)
primo —, bij 't morgenkrieken, bij 't aanbremet masten voorzien, eene vlag hijschen, uitken van den dag, maneschijn, m., schemering,
steken ; —ato, p. pass. beplant, bemast; —ra0.; fig. gil —I, de eerste dageraad (b. v. (lag
tura, f. bemasting v. van een schip, het
der vrijheid.
mastwerk, o., de masten, beplanting, v., het Al'bore, m. Z. albero.
beplanten met boomen.
Alborete, m. Z. albereto.
Alberella, f. (Bot.) ratelpopulier, m.
Albu'ccio, m. populier, in.
Alberello, in. klein aarden vat, o., apothekers- Albugine, f. witte vlek in 't oog, witte vlek v.
pot, m., doos, v., verfpotje, o.; Tam. imbian- op de hoornhuid; —gineo, app. witachtig,..
car due murl con un medeslmo —, twee (Anat.) umore — ' oogvocht, co.; —bum en
vliegen in een klap slaan; (Bot.) berkenzwam,
albo, m. album, stamboek, 0.; — di ritratti,
m., zilverpopulier, m.
di fotografie, portretalbum ; iron. versi
Alberese, m. kalksteen, m. (waarvan de moda —, kreupelverzen ; register o. van de lelensteenen gemaakt worden), kalkaarde, v.,
den eener akademie; —bume, m. eiwit, o.,
molensteengroeve, v.
—mina, f. albumine, o., eiwitstof, v.; —oso„
Albereta, f. en albereto, m. met boomen
agg. eiwitachiig.
(vooral met populieren) beplante plaats,popu- Album°, m. (Bot.) spint, o., binnenste boomscbors, V.
lierlaan, V.; etto, m. boompje, 0., kleine
boom, m.
Alca, f. (Nat.) alk, m., reuzenalk, m.
Alberga'gione, 1. herberg, v.; gameuto, Alcalco, app. alkaisch, sost. m. alcaisch vers..
m. herberg, v., onderkomen, o., herberging, v.; Alcalescente, agg. (Chim.) aan de alkaliën
—gare, V. a. herbergen, onderkomen verleeverwant ; —lescenza f, alkali-ontwikkeling,
nen, onder dak brengen ; v n. zijn intrek ne-v.; —II, m. alkali, o., foogzout, o.; — vegemen, onderkomen zoeken, overnachten ; —gatabile, potasch ; — volatile, ammoniak,
tore, m. —trice, V. herbergier, tn., waard, tn.;
salmoniak, m.; —lico, app. alkalihoudend ;
—gheria, V. h.z.d. als albergo, m. her—limetro, in. alkalimeter, m ; —lino, app.
berg, v., hotel, o., woning, v., toevluchtsoord,
alkalisch, alkalihoudend ; —zare, v. a. alka-0.; dare — a qd., iemand een onderkomen
liseeren, tot loogzout branden ; —zione,
verleenen ; prendere — in una casa, eene
alkaliseering, loogzoutbereiding, v.
woning nemen ; gil uccelli vanno of ven- Alcanna, f. (Bot.) alcanna, helm& v.
gono ad —, de vogels zoeken hunne slaap- Alice, tn. (Nat.) eland, m.
plaats op; caccia all' —, vogelvangst bij Alcea, f. (Bot.) stokroos, v.. heemst, v.
de slaapplaatsen.
Alchenna, f. Z. alcanna.
Alberino, m. kleine boom, m., boompje, co.; Alcherm es, in. alkermes, kermes, v.
—ro, m. boom, m., mast, v.; — maestro, Alchi'mia, f. Alchimie, v., goudmakerskunst,
groote mast ; — di mezzana; bezaanmast ;
v.; —are, —ntizzare, v. n. alchimie drijven ;
— di trinchetto, fokkemast ; nave a tre
fig. bedrog uitdenken;
agg.
—I, driemaster, m., maestro d'—, mastenalchimistisch ; —mista, —mizzatore,
della
macina,
as
van
maker ; as, v.; —
alchimist, goudmaker, M.
den molensteen ; (Oriuol.) veerstift, v., stam- Alcione, m. (Omit.) ijsvogel, m.; Alcione, f.
boom, in.; (Teol.) — di vita, kruisboom, in.,
ster van de pleiaden, Alcyon.
della scienza del bene e Alcool, in. alkohol, wijngeest, M.; -11C09 app.
kruis, o.;
del male, de boom van de kennis van goed
alkoholisch ;
m. (Med.) alcoholisme,
en kwaad ; tam. stare sull' — a cantare,
o., langzame virgiftiging door alkohol ; —liz—
onverschillig, inschikkelijk zijn ; al primo
zare, V. a in alkohol omzetten, alkoliseeren.
colpo non cade l'—, de boom valt niet bij Alcorano, Corano, in. Koran, Alkoran, m.
den eersten slag; Rome is Diet op éèn dag ge- Alcova, f. alkoof, V.
bouwd; provv.— spesso trapiantato mal Alcunché, in. iets, weinig, o., een klein weinigje.
di frutti è caricato, een vaak verplaatste Alcuno, app. eenig (meestal in pl.), eenige, verboom draagt geen vruchten, een rollende steen
scheidene ; sost. in. iemand, deze of gene, (met
neemt geen mos aan ; dal frutti si coontkenning) niemand ; aleun'ora, somwijlen.
nosce l'—, aan de vruchten kent men den Alderman°, in. alderman, in.
—

—
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Aldino, agg. edizione —a, aldinische uit- i non esser —, geen moeielijkheid aanbieden;
volerci —, wat begrip er bij noodig hebben;
gave, aldina, v. (drukschrift door Aldin uit—bricaniente, algebraicainente, avv.
gevonden).
in algebraïschen, algemeenen vorm, m.; —geA'ldio, aldione, m. (stos.) Aldione, veldarbelbrico, —breico, agg. algebraïsch; —brista,
der (bij de Longobarden).
Allea, f. (Giur.) dobbel-, hazardspel, n., kans, o.,
m. die algebra verstaat, wiskunstige raadgever bij verzekeringmaatschappijen.
toeval, o.; correr 1'—, op het toeval rekeA'lgere (alleen in per . alsI gebruikt), v. n.
nen, gewaagd spel spelen.
Aleatieo, m. donkere zoete druif, v., wijn, m.
bevriezen, koud worden ; p. pres. algente,
bij freddo —, ijzige koude, v.
hieruit
Aleato'rio, agg. (Giur.) op het toeval berus- Algeri, m. (Geogr.) Algiers ; —ia, f. (Geogr.)
tend, onzeker; condizione —a, toevallige
Algerië, o.; —lno, m. Algerijn, m., inwoner
voorwaarde; contratto —; op toeval berusvan Algiers of Algerië.
tend contract.
A'lgido, agg. ijzig, ijskoud; (Med.) stato —,
Aleggiare, v. n. met de vleugels slaan, viiewarmteloosheid (der leden).
gen, fladderen.
Algore, m. zeer strenge, grimmige koude.
Aleinagna, Allemagna, f. (Geogr . ) Alle- Algorismo, algoritmo, m. (Mat . ) opstellen

mannie, f., Duitschland, a

van algerneene formulieren, rekenkunst, v.

gespreide vleugels.

diopter, o.

Alemanno, agg. Allemaniscb, Duitsch
A'lia, f. h. z. d. als ala, —are, v. n. vliegen.
Alena, f. adem, m.; —amento, m. het adefladderen ; fig. rondsluipen (om eene plaats),
—dorato, agg. met gouden vleugels.
men, o., ademhaling, v.; —are, v. n. ademen,
ademhalen ; —oso, agg. zwaar ademend, Alibi, in. (Giur.) Alibi, o., afwezigheid v. eene
hijgend.
plaats; provar 1'--, zijn alibi bewijzen.
Alenzona, f. Alencon, o.
Aliearnasso, m. (Geogr. stos.) Halicarnassus o.
A'lere (alleen in de 3e pers. pres. ale),v.a.voeden. Alice, aliee, f. h. z. d. als aceinga.
Alerione, m. (druid.) kleine arend met uit- Alidada, f. (Fis.) visier o., (aan meetwerkt.),
Alessa`ndria, f. Alexandrië, 0.; —drino, agg. Alidezza, f. droogheid, dorheid, v.; —dire,
alexandrijnsch ; verso —, alexandrijn, m. sost.
v a. uitdrogen, verdorren ; —do, aqq. droog,
m. inwoner van Alexandrië.
uitgedroogd, dor ; Sost. m. b. z. d. als —dove,
Alessandro, m. (N. pr.) Alexander, m.
m. droogte, dorheid, v., droog weer, o.
Alessifa'rinaco, m. (Med.) tegengift, o., Alieggiare, v n. Z. aleggiare.
—te'rio, agg. gift afdrijvend ; sost. m. tegen- Aliena'bile, agg. vervreemdbaar; —are, v. a.

gift, o.

Aie'ssio, m. (N. pr.) Alexis, m.
Aletta, f. (Nat.) groep kleine veeren aan de
teenen der vogels ; — de pesci, vin, m.,
p1. —e, muurijzers; (Mar.) rantsoenhout, o.
Aletto, f. (N. pr. mit.) Alecto, f. (eene der drie
toriën).

Aleutini, m. pl. (Geogr.) Aleuten, pl.
Alfa, f. alpha, v. (eerste letter van het griek.
alfabet) ; fig begin, o., aanvang, m.; dall' -all' omega, van a tot z, van 't begin tot
't einde ; Dio è — e omega, God is het be gin en bet einde
Alfabeticaniente, avv. in alfab. orde, op

alfab. wijze.

Alfabeto, m. alfabet, o.; fig. begin, o., grondslag, m.; essere all' —, nog aan 't begin zijn,
per —, alfabetisch ; perdere 1'—, niet meer

weten wat men zegt.

Alfana, f. groot, arabisch paard, rijdier, o.
Alfanica, alfanetta, f. (Nat.) Barbarijsche
valk, m.; (star.) jachtvalk, m.
Alfenite, f. alfenide, o. (metaalmengsel van

overdragen, vervreemden, ontvreemden, ontrooven ; —l'anirno di aleuno da qd. of
qe., van iets of iemand afkeerig maken ;
—rsi, v. rifl. zich ver houden, zich vervreemden ; —ato, p. pass., vervreemd ; agg. —di
seni, di 'lente, waanzinnig, krankzinnig,
zinneloos ; sost. m. zinnelooze, krankzinnige ;
—da sè stesso, geheel buiten zich zelf zijn ;
—ta'rio, ni. (Guir.) op wien het bezit van
een ander overgaat, verwerver, m.; — tore,
m. die iets vervreemdt, afstaat; (Giur.) verkooper, in.; --zione, f. niento, m., vervreemding, v., afstand, m., ontvreemding, v.;
di mente, zinneloosheid, krankzinnigheid.
geestverstoring, v.; nigena, agg. in vreemd
land geboren ; sost. in . vreemdeling, buitenlander, m.; —no, agg. afkeerig, vreemd, er
niet toe behoorend, doelloos.
Alifante, ni. olifant, m.
Aliflorito, aqq. met bloemenvleugels (v. d.
Zephir); —gero, app. gevleugeld ; —pede,
agg. aan de voeten bevleugeld, snel, vlug,
lichtvoetig, Sost. m. renner, m. renpaard o.
—

—

—

koper, zink en nikkel).
A'ligo, aligoso, Z. alga, algoso.
Alfiere, m. (Mil.) vaandeldrager, vaanderig, m., Aligusta, f. kreeft, v., lagoust, in.
pion, m. (schaakspel); —reria, f. ambt van Alimentamento, m., alimentazione, v.
vaandeldrager.

voeding, v., onderhoud, o., verzorging, voedering, v.; —tare, v. a. voeden, voederen, verAifino, m. pion in 't schaakspel.
zorgen, onderhouden, bekostigen, verplegen;
Alfonsilio, m. alfonsien, m. (goudstuk); agg.
—rsi, v. ritl. zich voeden, voedsel tot zien
(Astr.) tavole —e, alphonsinische tafels, f. pl.,
nemen ; fig. — di speranze, zich met versterrentafel, v.
wachtingen voeden.
Alfonso, m. (N. pr.) Alfons, m.
Alimenta'rio, alimentare, agg. tot de voeAlfredo, m. (N. pr.) Alfred, m.
ding behoorende; generi —i, voedingsmidAlga, a'liga, f. (Bot.) zeegras, o.; —oso, agg.
delen, o. m.; sostanze —ie, voedingsstoffen,
vol zeewier, vol algen.
v. pl.; (Anat.) tubo, condotto —, voedingsAlgaria, algheria, f. h.z.d. als albagia ;
kanaal, o.; leggl —e, verplegingswetten ;
algaroso, algheroso, h.z.d. als alba(Giur.) legato —, onderhoud-legaat, o.; —tigioso.
zio, agg. tot de voeding behoorende; —to, o.
A'lgebra, f. algebra, v., wiskunde, v.; fam.
voedsel, o., spijs, v., levensonderhoud, 0.; —050,
Alfine, avv. eindelijk, ten slotte.
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agg. voedzaam, tot de voeding bijdragend, I Allapidare, v. a. Z. lapidare.
geschikt.
Aliappare, v. a. den mond samentrekken (van
m. (Bot.) strandmelde, v.
zure vruchten), den eetlust wekken.
A Itimurgia,tverhandeling over volksvoeding,v. Allappolare, v. a. vleeschstukjes in vet wikAli'nea, m. tusschenvoegsel (in wetsontwerpen),
kelen (om te braden).
onderafdeeling, v., beginregel m. van een vers. Allardare, v. a. Z. lardellare,
Aliosso, m. bikkel, m., dobbelsteen, m., staafjes- Allargamento, m. verwijding, verbreeding, v.;
—gare, v. a. verwijden, verbreeden, verbreispel, o.
Mina°, m. korte overmantel, m.
den, uitsprelden, uitstrekken, vergrooten, verAli quoto, agg . (Mat.) gelijkdeelend ; parte
der laten uitstrekken ; — una regola, een
—a, deel van een geheel, dat met geheele
voorschrift zachter, minder streng maken ; —
getallen vermenigvuldigd weer het geheel geeft.
la ,nano, vrijgevig zijn ;
more alla
gioia, zijn hart voor de vreugde openzetten ;
Aliseo, agg. venti —i, (Mar.) passaatwin— ii cuore a qd., iemand opbeuren, verden, m. pl.
Alisma, f.,alismo,m. (Bot.) waterweegbree, v.
troosten, het hart ruimer maken ; (Mus.) —
tempo, het tempo langzarher nemen ; — le
Aliso, m. Z. fioraliso.
redini, de teugels laten vieren ; —rsi,v. rifi.
Alisso, m. (Bot.) steenkruid, o., schildzaad, o.
Alitare, v. n. ademen, zacht waaien, suizen
zich verwijden, uitstrekken, zich uitbreiden,
terugwijzen ; signori, si allarghino un
(van den wind); senza —, met inteliouden
poco ! een weinig achteruit, hemp. ! (Mar.)
adem, met ingespannen aandacht ; a'lito, m.
adem, m., zacht waaien, o., zuchtje (wind),
het ruime sop kiezen, in volle zee gaan, opgeur, uitwaseming, v.; fig. kleinste deel eener
helderen (van de lucht); —rsi in parole,
er is geen windje
breedsprakig worden ; — II polmone, zuizaak; non si setae
te voelen ; riavere, raccogliere l'—, weer
vere lucht scheppen ; --rsi ii cuore, vreugde
tot adem komen ; lavoro raft() coil' —, op
ondervinden, zich het hart verlicht gevoelen
de fijnste wijze uitgevoerde arbeid ; —toso,
—rsi a far qc., iets met grootere vrijheid,
alituoso, agg. uitwasemend, geurend.
(of ook) met grootere nalatigheid doen ; (Mar.)
interj. allarga! afhouden ! —gata, f. verAlla, prep. met art. Z. a. prep.
wijding, v.; dare all
Alla, ala, f. overdekte openbare plaats, v.,
a eq., iets snel
wijder maken ; —gatina, f. klei lie, snelle verhal, m.
wijding, vergrooting, v.; —gato, agg.
Alla, f. Engelsche maat, m., el, v.
agg. verlokkend, verleidend.
Allaceiamento,
lijk, overvloedig ; —gato'io, in. groote meAllaceiamento, m. het toebinden, toesnoeren,
taalboor, v., uitbreeder, in., —tura, f. h.z.d.
o., verleiding, verlokking ; —eiare, v. a. toeals allargamento, het gedeelte waar iets
binden, met een strik binden, boeien, den
verbreed of verwijd is, de verwijding, v.
teugel aanleggen, koppelen (van dieren), in Allarmare, v. a. alarm slaan, in opstand
verbinding brengen (spoorbanen door dwarsbrengen, verschrikken, verontrusten ; —rsi, v.
rifl. zich verontrusten, in angst geraken; p. pres.
rails); (Chir.) — una vena, una arteria,
—ante, verontrustend ; — notizia, stato,
een ader, een slagader onderbinden ; — polle,
onrustbarend bericht, angstwekkende toestand;
sorgenti, waterstroomen in een zelfde kale vile, de wijnstokken aan
—me, m. alarm, o., alarmgeroep, geweeklaag,
naal leiden ;
o., vrees, v.; mettersi, stare in —, in angst
palen binden ; (Mar.) sjorren ; fig. verleiden,
geraken, verkeeren; —mista, m. verspreider
verlokken, boeien, innemen, toebinden, vastsnoeren ; —rsela alta, het hoog in den kop
van onrustbarende berichten, bangaard, m.,
hebben, zich veel verbeelden ; —rsela al
hazenhart, o.
dito, iets achter het oor schrijven, iets niet Allassamento, m. vermoeiing, verslapping,
vergeten ; —ciante, p. pres. bindend ; agg.
vermoeienis, v.; —care, v. a. vermoeien, zacht,
hoofdgracht (waarin meer waterslap maken; —rsi, v. nil. moede, slap worfosso
den, verslappen (in iets).
loopen uitkomen); —ciativo, agg. fig. aanlokkend, bekoorlijk, innemend; —tore, m. die de Allastricare, v. a. Z. lastricare.
jonge paarden opvangt; verleider,m.; —tura, Allato, a lato, ave. ter zijde, daarnaast, er
naast, tegenover ; non aver denari —, geen
V. het toesnoeren, o., toesnoering, v., band, m.,
breukband, m., schoenveter, ni.; stringere,
geld bij zich hebben ; allato allato, dicht
bijeen.
allentare l'—, de banden vaster, losser
Allattamento, m. melkgeven, o., zooging, v.,
maken.
Allagamento, allagazione, allagagiovoeding door de moederborst ; —tare, v. a.
met melk voeden, zoogen, de borst geven, voene, m. overstrooming, v.; —gave, v. a. met
water bedekken, onder water zetten, tot een
den, onderwijzen, onderrichten, bevruchten ;
—tatrice, v. zoogster, min, v.; —tatura, o.
meer maken, overstroomen ; fig. met iets overzooging, v., zoogtijd, m., loon o. eener min.
trekken, geheel innemen, overstroomen (met
iets); —rsi, v. riff. overstroomd worden, onder Allattinare, v. a. latijnsch maken, in latijnwater gezet worden of zijn, tot een meer worschen vorm overbrengen.
agg. gemakkelijk te overstroo- Alleanza, f. bondgenootschap, o., bond, m.,
den ;
men, onder water te zetten; —mare, v. n.
verbond, verdrag, 0.; fare, stringere
een bondgenootschap aangaan ; sciogliere
poelachtig, moerasachtig worden.
l'—, het bondgenootschap opzeggen ; —ato,
Allampare, v. n. dun en doorzichtig worden,
agg. verbonden, sost. m. bondgenoot, m., ververmageren; —ato, p. pass. vermagerd, secco
bondene, m.
-, zoo droog, zoo mager als een talhout.
Allampare, v. n. branden, verbranden, alleen Alleccolo, in. h.z.d. als lecco.
fig. ho una seta che allampo, ik verga, Alleccornire, v. a. bij andere eetlust opwekverbrand van dorst.
ken door lekkernijen, begeerig maken, prikkelen, verleiden, vleien, stroop om den mond
Allantolde, f. (Anat.) allantbis, m., urinesmeeren.
vlies, o. (14 den foetus).
-
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Allefieare, V. a. grootbrengen (van dieren), i
kweeken (van planten); — rsi, v. rill. gedijen,

vooruitkomen, wortel vatten, zich akklimatiseeren.
Allega'bile, agg: (Giur.) wat als bewijs kan
aangevoerd worden ; anent°, m. bewijsvoering, v., legering (van munten); — dei dente,
soorheid (der tanden als men zuur gegeten
heeft); gare, v. a. aanvoeren (als bewijs),
aanhalen (citaten), zich op iets beroepen, voorwenden, bij insluiten (akten); ato, p. pass.
aangevoerd, bijgebracht, gelegeerd ; ato, m.
het aangevoerde, bijgevoegde, o.( van een actezooals uit het aangestuk); come dall'
voerde blijkt; azione, f. bewijsvoering,
rechtvaardiging, aanhaling, v.; gare, v. n.
zetten (van vruchten), vrucht vormen, niet
doordringen (van wapens), steken blijven ; —
V. a. soorheid (aan de tanden) verwekken.
Allegaeeiare, v. a. vast toebinden, toesnoeren.
Allegagione, f. het zetten der vruchten,
vruchtvorming, V.
Alleggerimento, m. verlichting, vermindering, af-, verkorting, verzachting (van straf) v.;
fig. troost, v.; genre, V. a. alleggiare,
lichter maken, verlichten, vergemakkelijken,
verzachten, draaglijker maken ; soldati,
de soldaten den ransel laten afleggen ; scherz.
aleuno di qe., iemand van iets berooven ; —rsi, V. rill. lichter worden, zich verlichten, lichter kleeden ; prov. d'Aprile non
t' alleggerire, trek in April geen zomerkleeren aan ; —ito, p. pass. verlicht ; app.
di meute, onnoozel, zwak van verstand ;
le'ggio, m. lichter, m., lichterschip, o.
Alleghimento, o. gevoel o. van soorheid in
—

—

—

—

—

—

—

—

—

de tanden.
Alleglaire, v. a. en n. h.z.d. als allegare.
Allegoria, f. zinnebeeldige voorstelling, alle-

gorie, v., zinnebeeld, o., figuurlijke uitdrukking.
gelijkenis, v., voortgaande reeks van metaphoren, verbloemde redevoering, v.; eamente, avv. op allegorische, zinnebeeldige
wijze ; go'rieo, agg. zinnebeeldig,
risch, verbloemd ; linguaggio
beeldrijke
taal ; quadro
allegorische schilderij, v.;
rista, m. die zich gaarne in zinnebeelden
uitdrukt ; zzare, v. a. allegoriseeren, in gelijkenissen, beeldspraak schrijven of spreken.
Allegramente, avv. op blijde, vroolijke wijze,
gaarne, met genoegen, op lichtzinnige wijze ;
interj. komaan ! frisch aangepakt ! mento,
m opvroolijking, vervroolijking, v., vroolijkheid, v.; grave, V. a. rsi, v. rill. Z. ralle
grare, rsi, gretto, app. (Masi eenigs zins levendig; grezza, v. vroolijkheid,
vreugde, opgeruimdheid, v., jubel, m., reden in.
tot vroolijkheid, gria, v. vroolijkheid, uitgelatenheid, vroolijke stemming, feestelijkheid,
V., feest, o.; far , vroolijk, uitgelaten zijn,
zich in feestelijke stemming bevinden : gro,
app. tevreden, vroolijk, opgeruirnd, goeden
moed, opwekkend, licht beschonken, aangeschoten ; donna a, lichtzinnig vrouwspersoon ; diseorsi 1, teugellooze. oneerbare
gesprekken ; coloni i, heldere, vroolijke
kleuren ; (Mus.) sust. m. levendig, opgewekt
tempo; interj. — of allegri! moed gevat!
vroolijk aan ! stare i, tevreden, gerust
zijn ; all' a, op vroolijke, opgeruimde, levendige wijze ; prov. gente allegra lddio
l'atuta, de vroolijken helpt God; groecio,
—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

app. een weinig vroolijk, een weinig aangeschoten.

Allelu'ia, m. Halleluja, Alleluia, o., lofgezang ;
Tam. veeehio quanto l'—, zoo oud als
Mathusalem ; fino al giorno dell' —, tot
aan den jongsten dag ; — iare, v. n. alleluia

zingen, lofzingen.

Allenamento, m. h.z.d. als rallentamento.
Allenare, V. a. (Equit.) een paard voor de

wedrennen voorbereiden, traineeren, kracht,
volharding geven, opbeuren ; rsi, v. rill.
kracht verkrijgen, gewinnen.
Allenare, V. fl. licht worden, uitgespannen
worden, nalaten ; fig. een weinig adem scheppen, rsi, V. rill nalaten.
Alleuire, V. a. week, licht maken, verzachten,
zwakkelijk maken, fig. bedaren ; rsi, v. rill.
slap worden, aan kracht verliezen.
Allentagione, tatura, f. (Med.) breuk, v.
Allentamento, m. verslapping, v., het tangzanier worden, vertraging, v.; tare, v. a.
slap maken, de spanning verminderen, los maken, losknoopen, opschorten (kleeding), inkorten (den stap); — ii lavoro, nalatig worden
in het werk ; l'empegno, eerie verplichting lichter maken ; (Chir.) — la vena, eerie
kleine aderlating doen, v. n. en i-si, v. rill.
siap worden, nalaten, losgaan (van kleeren),
het zich gemakkelijker maken, geringer, minder steil worden ; (Med.) een breuk krijgen
(door te groote, inspanning); ato, p. pass.
slap geworden ; app. breaklijdend, met een
breuk aangehaald, sost. m. breuklijder,
Allenzamento, m het toesnoeren, o., toesnoering, v., verband, o.; —zare, V. a. toesnoeren, aan-, toebinden, een verband leggen.
Alleppare, v. n. hid. als leppare.
Allessamento, in. het koken, afkoken;
sare, V. a. koken, afkoken ; so. agg.
gekookt, afgekookt; prov. chi la vuole -e ehi arrosto, de een wil 't zus, de andere
zoo, de een wil 't gekookt, de ander gebraden,
fain. de smaken zijn verschillend.
Allesthnento, m. het gereed maken, in orde
brengen, o , voorbereiding, v., uitrusting, v.,
gereedmaking, v.; tire, v. a. in orde brengen, gereed maken, voorbereiden; — un Cannone, een kanon op de afruit zetten ;
nave, een schip vechtklaar maken ; rsi,
V. rill. zich gereed maken, zijn kleeren in orde
brengen, zich bereid houden, op het punt
zijn van.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Alletamare, v. a. Z. letamare.
Allettaiuolo, m. (cacc.) lokvogel, m.; — tamento, m. — tativa, 1. het lokken, aanlokken, o., loktniddel, o., lokspijs, v.; — tare, V. a.

lokken, verlokken, verleiden, uitnoodigen, aanhalen ; fig. — ii sonno, slaap verschaffen,
slaperig maken ; tativo, arm. te'vole,
aanlokkend, verlokkend, verleidend, tatore,
m. trice, f. verlokker, verleider, m., -ster, v.
Allettare, V. a. naar bed brengen, te bed leggen, herbergen, op den grond werpen (de wind
iet koorn); rsi, v. rill. zich naar bed begeven, zich nederleggen, zijn intrek nemen,
wonen ; ato, p. pass. te bed gelegd ; egg.
bedlegerig; tura, f. het nedergeslagen zijn
van het graan.
Alletterare, v. a. leeren, onderrichten.
Allevamento, 0. het grootbrengen (van kinderen, dieren), kweeking„ teelt, v., opvoeding,
v., onderricht, 0.;
equino, paardenfokkerij,
stoeterij, v.; vare, v. a. opbrengen, grout—

—

—

—

—

—

—

—
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brengen, voeden, zoogen, kweeken, teelen ; fig.
opvoeden ; —rsi la serpe in seno, de slang
aan zijn boezem voeden; —ato, p. pass. grootgebracht, opgebracht ; sost. m kweekeling, m.;
—vatura, f. grootbrenging, opbrenging, v..
kweeking, teelt, v., het kweeken van planten.
Alleviagione, alleviazione, f., alleviamento, m. verlichting, verzachting, v.; —are,

Allisione, v. het stooten, kwetsen, o., stoot , m.,

kwetsing, v.

Allistare en allistrare, v. a. Z. lintare.
Allitare, v. n. aan den oever komen, landen.
Allitterato, app. h.z.d. als letterato.
Allitterazione, f. (Met.) alliteratie, v., staf-

rijm, o.

Allivellare, v. a. voor de grondbelasting verpachten, horizontaal maken, nivelleeren; —zione, f. —mento, m. verpachting tegen grond-

a. licht, lichter maken, verlichten, verzachten ; —rsi, v. rifl. zich verlichten, bevallen,
belasting.
baren.
Allevime, m. (Pastor.) broed, o., worp, m., Allividiinento, m. het verbleeken, bleek worden, o., vorming van bruine en blauwe vlekjonge lammeren of geiten, jonge kudde.
ken ; —dire, v. n. vaal, loodblauw worden,
Allezzare, v. n stinken, naar drek rieken.
blauwe vlekken bekomen, bleek, doodsbleek
Allianza, f. Z. alleanza.
worden, verbleeken.
Ailibbiinento, m. verstomming, v., bet verstomd staan, versteld staan, stijf staan (van Allo, prep. met astic. Z. a. prep.
Allo'brogo,
m. (N. pr. etn.) Allobroog, m.,
v.
n.
van
vrees,
ontzetting
schrik); —bire,
oorspronkelijke inwoner van Savoie.
verstomd, versteld, stijf staan.
Allibbrarnento, m. —zione, v. inschr ij ving, Allocare, v. a. h.z.d. als allogare.
registreering, v ; —brave, v. a. inschrijven (in Allocca, f. ram. dom, dwaas vrouwspersoon,
o.; —ca'eeio, m. lam. domoor, lummel, stumde boeken), registreeren, belasten.
per, m.
Allicciare, v. a. (Tess.) den ketting aan den
v. a. h.z.d. als allocchiare.
Alloccare,
la
sega,
de
punweefboom maken ; (Lege.)—
ten van de zaag ombuigen, de zaag scherpen. Alloccheria, f. het rondfladderen, het omfladderen, o.; —co, m. (Nat.) uil, nachtuil, m.,
Allicenziarsi, v. rifl. Z. licenziarsi.
dom mensch, lummel, m.; — one, in. groote
Allicere, v. a. aanlokken (alleen in den yorm
domoor, groote ezel, m.
allice, hij, zij lokt aan).
Allichisarsi, illichisarsi, v. rifl. Z. lis- Allocutore, m. die een aanspraak houdt, toespreker, redenaar. m.; — zione, f. toespraak,
eiarsi.
v., openlijke rede, allocutie, v.; —cella, f.
Alli'dere, v. a. vertrappen, verpletteren, stukkorte toespraak, rede, v.
stampen.
Allietare, v. a. tevreden, vergenoegd maken, Allodiale, agg. (Giur.) eigenerflijk, leenvrij,
tot een allodiaal bezit behoorend; beni i,
bevredigen; —rsi, v. rifl. vergenoegd zijn, zich
vrije goederen, vrijleenen, pl.; —lo'dio, m.
ermaken.
(Giur.) Allodium, o., eigen goed, vrijleen, o.,
A liievare, v. a. h.z.d. als alleviare; —vo,
vrijdom m. van leenscijns.
m. —va, f. leerling, zuigeling, m., jong, o.
V.

—

(van dieren).

Alligatore, m. (Nat) alligator, kaaiman,

amerik. krokodil, m.

Alligazione, f. (Aritm.) alligatie-, vermen-

nringsleer, v.

Ailo'dola, lo'dola, f. (Nat ) leeuwerik, m.,
— cappelluta, cappellaccia, kuifleeuwerik ; — panterana, veld - , — mattolina,
boom-; (am. dare 1' — of carne di lodola,
vleien, lokken ; mangiar came di —, zich

gaarne hooren prijzen.
Allogagione, f. allogavnento, m. verhuring, v., leenen 0. van geld op intrest; —gare,
telen, groeien, gedijen ;!fig. zich vastzetten, vesv. a. stellen, plaatsen ; —cure, moeite aantigen, vasten voet krijgen.
wenden ; — denari, capitali, gelden, kapiAllindare, v. a. zuiver, rein, sierlijk maken,
talen uitzetten ; — una casa, een huis versierlijk inrichten, optooien, opsieren ; fig. —i
huren ; — qd., iemand verzorgen, eene plaats
periodi, de zinnen polijsten ; —rsi, v. rifl.
voor iemand zoeken ; — Tina ragazza, la
zich klaar maken, optooien ; —datore, m.
ilglinola, een meisje, de dochter uithuwepolijster, oppoetser; =-datura, v. het reinigen,
lijken; — un lavoro a qd., iemand een
gereed maken, opsieren.
werk opdragen; —rsi, v. rill. een dienst, een
Allineamento, m. het op rijen stellen, in 't geambt aannemen, in dienst gaan ; —gatore,
lid stellen, afpassing v. met de koord, richten, o.;
m., —trice, v. verhuurder, verpachter, m.,
—are, v. a. in dezelfde richting brengen, in
-ster, v., plaatsbezorger, m., besteedster, v.;
een gelid opstellen, op eene lijn plaatsen, rich—gazione, v. verpachting, verhuring, v.,
ten, afmeten ; —rsi, v. rifl. zich richten, zich
bestelling, opdracht, v. (aan een kunstenaar).
in 't gelid plaatsen ; allineatevi ! richt u!
Alloggeria, f. soms gebr. voor albergo of
(mil. commando).
alloggio ; —giamento, m. inkwartiering,
Allinguato, tn snapachtig, praatzuchtig.
v., onderkomen, kwartier, v., nachtrust, v.,
Alliquidare, v. a. vloeibaar, dun maken, smelrustplaats; abbruclare 1'—, voor altijd van
ten, buigzaam maken, opweeken ; (Pitt.) —1
een plaats afscheid nemen, zich ergens oncolori, de kleuren dun en doorzichtig mamogelijk maken ; dar — ai soldati, de troeken, ze versmelten, doen vervloeien ; —dire,
pen inkwartieren ; prendere, porre gli
v. n. vloeibaar, week, buigzaam maken, zich
met de troepen rust houden, de legerplaats
oplossen, vervloeien, smelten, vervliegen, veropslaan ; —giare, v. a. herberging, onderkodwijnen; —ito, p. pass. vloeibaar gemaakt,
men, dak geven, herbergen ; (Mil.) de troepen
agg. buigzaam, rekbaar.
inkwartieren, v. n. zijn intrek nemen, een onAllirare, v. a. belastingen opleggen.
derkomen zoeken, wonen, huizen (ook v. dieAlliscare, v. a. (Carrozz.) inkerven, gleuven
ren); —rsi, v. rifl. zijn kwartier opslaan; prov.
maken (op de treden der r41tuigen); —cato'io,
chi tardi arriva male alloggia, die te
m. holbijtel (om gleuven op de treden te
laat thuis komt vindt den hond in den pot,
maken).

Allignainento, m. het wortel vatten, wortelen,
inwortelen ; —are, v. n. wortel vatten, inwor-
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—giatore, m. -trice, v. waard, m., waardin, Allucinare, v. a. verblinden, blind maken, bedriegen ; —rsi, v. rift. zich vergissen ; —nav., houder, -ster eener herberg ;
zione, f. zinsbegoocheling, v., vergissing, verm. woning, v., onderkomen, 0.; — militare,

kwartier, o., vrije woning, ambtenaarswoning,
blinding, dwaling, hallucinatie, v.
V.; prendere — in un luogo, ergens een Alluda, f. (Cone.) dun schapenleer ; conelare
onderkomen zoeken, zijn verblijf opslaan; dare
le pelle in —, witgerven ; conciatore di
herbergen, onderkomen verschaffen ; prov.
pelle in —, witgerver, zeemtouwer, m.; conla bottega non vuole —, in een winkel
cia di pelle in —, witgerverei, v.
mogen geen kletsers zijn, een winkel duldt Alludere, v. a. zinspelen op, duiden op.
Allumarare, v. n. een witte streep achter
geen inkwartiering.
Allogliato, agg. rijk aan onkruid; fig. dom,
zich laten (zooals de slakken), wit aanstrijken,
dwaas.
met schuim of zever bedekken, fig. den schijn
Allombato, agg. van sterke lenden voorzien
van valschen roem achterlaten ; —ato, p. pass.
(van paarden).
met schuim, zever bevlekt, aangestreken (van
Allontanamento, m. het verwijderen, o., verkleeren); —catura, v. bevlekking, vlek, v.
wijdering, v., verplaatsing, v.; —nanza, f. Allumare, V. a. verlichten, aansteken, terugstralen ; (caccia) fonkelen (met de oogen); )
h.z.d. als lontananza; —nare, V. a. verwijderen ; fig. scheiden, ontvreemden, afwenafvuren, losbranden.
den, verschuiven; da se qc., iets ver van Allumare, v. a. met aluin looien, zeemtouwen.
zich houden ; ulna persona of —sela, Allume, m. aluin, o.; — di rocca, natuurzich iemand van den hals schuiven ; —rsi, v.
lijk -; —miera, v. aluingroeve, v.; —mina,
rit]. zich verwijderen, zich van iemand afV. (Chim.) aluminium-oxyde, o., porceleinscheiden, met iemand breken; —rsi da an'
aarde, v.
abitudine, eene gewoonte afleeren.
Alluminare, Z. illuminare,p.pass. —ato,
Allopatia, V. (Med.) allopathie, v.; —palieo,
ziende, niet blind.
agg allopatisch (geneeswijze).
Alluminare, v. a. met aluin mengen; —atura,
Alloppiare, V. a. met opium vermengen, door
f. drenking, koking met aluin.
opium doen inslapen ; —rsi, v. Nil. licht in- Alluminazione, V. Z. illuminazione.
sluimeren ; —143/ppio, m. opium, m.
Alluminio, m. (aim.) aluminium, o., aluinAllora, avv. toen, in dien tijd, alsdan, toenaarde, v.; —oso, app. aluinachtig, aluinhoumaals ; allora! allora poi! dan ! ja dan!
dend; —ite, m. (Chim.) aluinsteen, m., alue allora en wat dan ? di allora, in dien
miet, o.
tijd ; gij uomini d'—, de menschen van Allungamento, m verlenging, v., afscheiding,
toen, uit dien tijd; d'—, zoo juist, zoo even,
verwijdering, v., tusschenruimte, v., afstand,
Jatte ntunto d'—, versch gemolken melk ;
m.; — di strada, omweg, m.
d'— in poi, d'— innanzi, van toen af, Allungare, v. a. langer maken, verlengen, uitsinds dien tijd ; per —, onder zulke omstanstellen, verdunnen ; a qd., qc., iets aan
digheden di qui —, tot dan toe ; fin d'—,
iemand aanreiken, overreiken ; passo,
sinds dien; ora per —,eens en voor altijd ;
den pas verlengen, versnellen; — la strada,
allora allora, juist zoo even ; allora
een omweg maken ; 11 collo a un polio,
eome allora, zooals de zaken toen stonden ;
eene kip den hals omdraaien ; tirar
allora Si, che ... te meer, des te meer ;
collo, met uitgestrekten hals (verlangend)
allorchè, —quando, ave. indertijd, toen,
naar iets uitzien ; — le mani, de handen
toenmaals ; — abitavo in quella Oita,
naar iets uitstrekken ; fig. zich aanmatigingen
toen ik in die stad woonde ; — vedi, cite ...,
veroorloven ; gli oreechi, de ooren spitals gij ziet, dat
sen ; — ii muso, mager worden, een lang
Allorino, app. van lauweren, van den lauriergezicht zetten ; prov. che piglia moglie
boom ; —loro, m. (Bot.) laurierboom ; fig.
e non sa luso assotiglia le gambe e
roem, m., lauweren, m. pl., feestversiering, v.;
allunga ii muso, wie eene vrouw neemt
essere come l'—, aan alle feesten deelneen er niet mee weet om te gaan krijgt dunne
men, alles meemaken ; far la festa senza
beenen en een spitsen neus ; —rsi, v. rifl.
iets zoo eenvoudig mogelijk doen, (of ook)
langdradig worden, de ledematen rekken, v. n.
de hoofdzaak vergeten; la festa non
langer worden, groeien ; p. pass. —ato, versemper dov' schijn bedriegt, 't is
lengd, app. dun ; brodo dunne bouillon, m,
niet al goud wat blinkt ; chi non vuole la Allungativo, agg. verlengend, —tiara, v. verfesta levi l'—, als men iets niet wil moet
lenging, v., het verlengen, verlengstuk, o.
men ook den schijn vermijden.
Allango, m. (Calz.) ondergelegd leer ; ( Tappez.)
Allotta, ace. h.z.d. als allora.
verlengstuk, o. (aan tapijten).
Allottare, v. a. uitloten, loten, iets tot prijs Allupare, v. n. honger hebben als een wolf,
voor eene verloting maken.
ho una fame ehe allupo, —pato, agg.
Allueehettare, v. a. iets met een hangslot
van den wolf gebeten, afgeknaagd ; —patuara,
sluiten.
V. afknaging, v. (van leder door wolven en
Allucciolato, agg. met goud- of zilverplaatjes
andere dieren).
belegd, goud- of zilverglanzend.
, Allusingare. Z. lusingare.
Alluciare, V. a. strak aanzien, aanstaren.
Allusione, v. zinspeling, v.; —sivo, agg.
Allucidare, V. a. glanzend maken (de haren,
spelend, duidend op.
den baard).
Alluviare, v. a. aanslibben, overstroomen;
Allueignolamento, m. ineendraaien, ineen—vionale, agg. (Geol.) aangeslibd, door aanfrommelen ; —lare, V. a. ineendraaien (als een
slibbing gevormd ; —vione, v. overstrooming,
lampepit), ineenfrommelen ; fig. verkreukelen,
aanslibbing, aanspoeling, v.; terreno d'—,
slecht behandelen, wanordelijk houden ; —rsi,
aangeslibd land, alluviaal gebied, o.
V. rill. verfrommeld, verkreukeld worden, den Alma, v. ziel, v. (h.z.d. als anima).
'vorm verliezen.
Alina'dia, f. lange boot, v.
,
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Almagesto, m. almagest, m., wereldstelsel, o. I AltAna, v. open plat o. op een dak, overdekte

volgens Ptolomeus.

galerij, v., balkon, o.

Alinanaccare, v. n. luchtkasteelen bouwen, Altano, agg. vento —, hoog waaiende win d,

sost. m. Noordwesten wind.
grillen hebben, fantaiseeren, suffen, waarzeggen ; —chio, m. grillenverkooperij, v., sufferij, Altanto, avv. h.z.d. als altretanto.
v., altijd in gedachten zitten ; —chista, m. al- Altare, in . altaar, o.; — maggiore, hoofd- , .
groot-altaar ; — privilegiato, bevoorrecht.
manak-, kalenderschrijver, m.; —cco, ni. alaltaar, o. (waaraan bijzondere gunsten verbonmanak, kalender, m.; —ceone, m. —ona. v.
den zijn); ministro deli' —, bedienaar m.
grillenverkooper, suffer, m., zwetser, m., ondes altaars, priester, m.; saerifizio dell' —,,
rustige kop, m.
het altaaroffer, d. w. z. de Mis ; (Astr.) altaar,
Alinanco, ave. h.z.d. als almeno.
o., naam van een sterrengroep ; prove. essere
Apnea, f. oostersche danseres, v., - zangeres,
securo come suil' —, bepaald zeker zijn
v., improvisatrice, v.
(van zijn geld); mettere suil' —, iem. buiAluieno, avv. ten minste, allerminst; almeno
tengewooii prijzen, ophemelen ; scoprire ure
almeno, ten allerminste.
— per rieoprire un altro, het eene gat
Almira'glio, m. h.z.d. als auiiuiraglio ;
met het andere stoppen ; sbaglia il prete—mirante, m. admiraal, m., admiraalschip,
all' — e ii contadino all' aratro, een
o., vlaggeschip, o.
ieder kan zich vergissen, dwalen is menscheAlmo. agg. geest en leven gevend, goddelijk,
lijk ; a tal paliotto tal —, zoo de monnik
eerwaardig, onsterfljjk.
zoo de kap, zoo heer zoo knecht.
Almuria, f. pelsmuts, v.
Altarino, m. klein altaar, o., bidbank, knielAlno, m. (Bot.) els, m.
bank, v.; fare gli —i, kerkje spelen (van
Aloe, aloe, m. (Bot.) aloëboom, m., aloëhout,
kinderen); scoprir gli —i, de fouten va n
o.; (Farm.) aloësap, 0.; —etico, agg. met aloëanderen bekend maken.
sap vermengd.
Altea, (Bot) gemeene heemst, v., althea.
Alone, m. rand, m. (om de maan, enz.)
Alteggiare, v. n. trotsche manieren hebben,
Alopecia, f. (Med.) het uitvallen der haren.
zich hoogmoedig voordoen.
Alore, m. h.z.d. als olore, odore ; aloroso,
Aitera'bile, agq, veranderlijk, veranderbaar,.
h.z.d. als oloroso, odoroso.
ongestadig ; —bilità, f. mento, m. veranAlo'scia, f. drank uit gekookte citroenen, honig
derbaarheid, veranderlijkheid, prikkelbaarheid;
en specerijen bereid.
—rare, v. a. veranderen, vervalschen, naAlosa, f. (Nat.) elft, v., meivisch, m.
bootsen, prikkelen, boosmaken, beangstigen
Alpe, f. Alp, in ., (hooge) berg, m., gebergte, o.;
(van personen); — lo stomaco, mislijk mapl. le —i, (Geogr.) de Alpen ; tam. esser
ken, tot braken prikkelen ; —rsi, v. rill. zich
sceso of venuto dall' alpe, ruwe manieveranderen, veranderen, slecht worden, onren aan den dag leggen.
.

.

Alpestre, alpestro, agg. alpachtig, bergach-

tig, wild, ruw, onbeschaafd.

Alpigiano, aqq. in de Alpen wonend; sost. m.
Alp-, bergbewoner, m.; —pinismo, m. het

zuiver worden, zich beangstigen, ontstellen,_
verontrusten ; ante, p. pres. veranderend,
—

als sost. in . geneesmiddel o. dat eene geheele
verandering in het organisme verwekt ; —ato, .
p. pass. veranderd, agg. vervalscht, valsch,
beoefenen van den bergsport, de bergbestijvertoornd, opgewonden ; — dal vino, licht
ging ; —nista (pl. —sti), m. bergbestijger,
aangeschoten ; — dalla Bete, versmacht van
Alpenbezoeker, m., berg-; kretin. societa
dorst ; (Med.) polso —, ongestadige, koortsdegii —i, alpenclub, v.; —no, agg. alpachachtige pols ; —ativo, agg. veranderend, ver-tig, tot de Alpen behoorende, Alpen ...; paese
andering brengend ; —azioncella, f. kleine
-, Alpenland, bergachtig land ; gli —i, de
verandering, v.; azione, f. verandering,.
Alpenjagers, Alpentroepen, pl.
vervalsching, v., opgewondenheid, gemoedsAlquauto, agg. en avv. iets, eeneg, een weinig.
beweging, v., toorn, in., boosheid, v., wankeAlquantuni, h.z.d. als alcuni.
lende gezondheid, v., verstoring, v. (der vriendAlsaziano, m. Etsasser, m.; —zia, f. (Geogr.)
schap); — di stomaco, misselijkheid, v., —
Elzas, m.
dei prezzi, prijsverandering, v.
altresi.
h.z.d.
als
Alsi,
Alsina, alsine, f. (Bot.) murik,muurkruid, o., Alteramente, avv. op trotsche, hoogmoedige,.
waardige, voorname wijze.
vogelkruid, o.
Altai, in . pl. (Geogr.) Altai, in ., Altaige- Aftercare, v. in . twisten, kibbelen, kijven;
—ativo, agg. strijdlustig, twistgierig, twisten,
bergte, o.
tweedracht bevorderend ; —cazione, f. —co,
Altalena, f. schommel. m., wip, v., het schomzich
schommelen,
in. woordenwisseling, v., gekijf, o., twist, m.,.
fare
all'
—,
melen, o.;
strijd, o.
wippen ; fig. het wankelen, besluiteloos zijn,
besluiteloosheid, veranderlijkheid, onbestendig- Alterezza, f. edele trots, m., fierheid, v., waardig, voornaam, optreden, fiere denkwijze, hoogheid, v.; —lenare, v. n. zich schommelen,
hartigheid; —ri'gia, f. overdreven zelfgevoel,
wippen ; —leao, m. (Archeol.) werpmachine,
0., hoogmoed, in., hoovaardigheid, v., valsche
v., slinger, in., zwengel, in .
trots, m.
Altalevo, m. pompwerk, o., wateropvoermaAlternamente, avv. —natainente, —nativ-chine, v.
amente, afwisselend, wederkeerig; —nare,
Altarnente, avv. hoog, in de hoogte; chiav. a. wisselen, ver-, afwisselen, afwisselend
mare —, met luider stem roepen ; op diepbrengen ; 1 autunno alterna le buone egaande wijze, diep; fig. parole che seenle cattive giornate, de herfst brengt afdono — nel cuore, woorden die diep in
wisselend goede en slechte dagen ; —rsi, v.,.
het hart dringen ; —nato, van aanzienlijke
reil. elkander aflossen, verwisselen ; —ativo,
geboorte ; — educato, op grooten voet opgeafwisseling, wederkeerigheid, v., noodzakelijkbracht; sentire — di s e , hoogen dunk van
heid om tusschen twee dingen te kiezen;,
zich hebben.
—
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alternatief, o., gedwongenheid, verlegenheid;
dare, proparre l'— het alternatief stellen,
de keus laten ; mettere nell'—, iemand voor
de keus stellen ; —ativo, agg. afwisselend,
wederkeerig; moto—, heen en weer beweging;
—azione, f. afwisseling, v., verwisseling v.;
- 110, agg. wederkeerig, afwisselend ; (Geom.)
angoli —i, afwisselende hoeken.
Altero, alteroso, altiero, agg. trotsch, hooghartig, edel, fier, waardig; andare, essere
di qc, fier op iets zijn, zich ergens op voor
laten staan.
Altetto, agg. weinig hoog, matig hoog; —del
vino, h.z.d. als alticcio, —tezza, f. atticrezza, hoogte, v., grootheid (v. h. licht), lengte,
verhevenheid, grootheid, hoogtesta ad, m., voornaamheid, hooge positie, titel, Hoogheid v.;
vostra —tezza, uwe Hoogheid ; hooghartigheld, edelmoedigheid, dikte, zwaarlijvigheid
(v. e. boek), breedte (v., linnen enz.), diepte
(v. h. water, van eene groeve); (Idraul) —viva
del flume, verval, v. v. een rivier (in tegenstelling met —morta, diepte v. een staand
water; —zosamente, avv. op hoogmoedige
wijze ; —zoso, agq. trotsch, hoogmoedig.
app. licht beschonken, aangeschoten.
Alticornuta, agg. met lange, hooge horens ;
—fremente, agg. luid bruischend ; —frodoso, agg. hoog en dicht bebladerd ; —sonante,
app. hoogklinkend ; —tonante, agg. hoogdonderend ; Giove—, de hoogd. Jupiter,
—volante, app. hoogvliegend.
Altimetria, f. hoogtemeting, v.; —metro, m.,
werkt. oni de hoogte te meten, hoogtemeter, m.
Altipiano, in. hoogvlakte, v. plateau, o,
Altire, V. H. h. z. d. als inalgarsi.
Altissimo, app. superl. zeer hoog ; sost. m. de
Allerhoogste, God, m.
Alto, app. hoog, verheven, uitstekend, zich verhellend boven (b.v. b. den zeespiegel), groot,
lang (v. gestalte), voornaam ; condizione
—a, hooge positie ; famiglia a—, voornaam
geslacht ; —d'animo, verheven zin ;

—1 Y. alle hens op 't dek ; — als ave. voor
altatnente, nbnposso levarmi col pensieve tanto mijne gedachten reiken zoo
hoog niet; alto, alto, ongeveer; —to, m.
(Mil.) halt, V. rust, v., rustplaats, 0,; far—,
halt houden ; ! halt ! (commando); lam. —
la! opgepast ! let op ! far— IA, heerschzuchtige manieren hebben ; —bordo, m. (Mar)
linieschip ; —to'ccio, agg. een weinig, eenigszins hoog ; —tolocato, app. hooggeplaatst ;
sort. m. een hoog ambtenaar, m., waardigheidsbekleeder, m.; ram. een groot dier, o.;
—tore, m., —trice, v., voeder, m., voedster,
V.; —iare, Z. aintaire.
Altore, rn. h.z.d. als autore, altorità, f. =
auto rita.
Altorfa, f. (Geogr.) Altorf, o.
Altorno, ave. h.z.d. als intorno.
Altresi, ace. ook bovendien, evenwel, evenzoo,
eveneens ; non—, ook niet.
Altrettale, agg. juist zulke, even zulke ; avv.

evenwel, eveneens.

Altrettanto, agg. even zoo, zoo veel ; sost., ra.,

dezelfde hoeveelheid, v.
Altri, pron. indecl., deze of gene, men, een
ander ; alcuni—, eenige anderen ; —tri ....
—tri, de een . . . . de andere ; noi—, voi—,
wij, gij ; —triche, behalve, uitgenomen, uitgezonderd.
Altrieri, avv. eergisteren, onlangs.
Altrimente, altrimenti, ace. anders op
andere wijze ; senza —, zonder in 't minste,
zonder ook mar, anderzins, in 't tegenovergesteld geval.
Altro, agg. ander, verschillend, tweede, nieuw,
verder, vroeger, voorafgaand, volgend, later ;
lr— giorno, onlangs ; quest'— anno, in
't toekomend jaar ; altra cosa è il dire
cd Mira il fare, zeggen en doen zijn twee ;
ben—, tutt'—, geheel iets anders ; tuit'—,
volstrekt niet, waarlijk ! zeker ! —chè', bovendien ; non elm—, om van 't ander te zwijgen,
(met voorafg. ontkenn.), zelfs niet ; non sara,

't zal geen gevolgen hebben ; non ne far —di
cuore, hooghartig, edelmoedig;
una cosa, niet verder over iets spreken
no, 'talentvol, verheven geest; nnlibro—
quattro dita, een boek van vier vinger dik ;
fain. 110111 Si mancherebbe —, dat ontacqua motto —a, zeer hoog, diep water, 0.;
braek.t er nog maar aan ; oh questa è altra,
fosse motto —a, zeer diepe gracht, v.;
dat is heel wat anders; all' altra, den naasten
son no —, diepe slaap; fig. gij alti consign
keer ; all' — casco, ik was bijna gevallen ;
dell'—, bovendien, meer nog ; per overidi Dio, de ondoorgrondelijke raadsbesluiten
v. God ; in — mare, in volle zee ; l'—a Asia,
gens, wat dat betreft ; se non —, ten minste ;
Hoog-Azië ; l'—a Italia, Opper-Italie ; l'alto
tra le altre, bij al het andere ; senza
Nilo, de Boven-Nijl, m.; —giorno, —di,
zonder verder, zeker, gewis.
volle dag ; a voce —a, met luider stem ; Altronde, ace. ergens anders ; fig. d' —, anderteller —a une merce, een waar duur
zijds.
verkoopen, op prijs houden ; la pasqua Altrove, ace. andersheen, ergens anders ; fig.
è —a, Paschen valt laat in 't jaar ; esser
essere —, met zijne gedachten ergens anders
—del vino, dronken, aangeschoten zijn ;
zijn, verstrooid zijn.
farla —a, te hoog, over het doel schieten ; Altrui, pron. een antler; ii bene
sost, m. hoogte, o. open, volle zee; lig. hemel,
een anders goed ; senza giovare
zonder
m., — de Hooge (in samenstell.) dall' alto,
een ander tot nut te zijn.
uit den Hooge, van Boven (scende la virt4 Altura, f. hoogte, v., top, m., verhevenheid, v.,
cite m'ainta) komt de kracht die mij staande
trots, hoogmoed, m.; levarsi montare,
houdt ; d'—, dall'—, van boven af ; lig. fare
starsene in —, hoogmoedig worden, zijn ;
cascare un a cosa dall'—, eene zaak overparlare in —, uit de hoogte, trotsch spreken.
drijven ; da—, van verre af, van boven af; Alunna, v., —11unno, m., leerling, pleegincominciare da—, van voren af beginnen ;
dochter, kostschoolleerling, v.; —ato, m.,
in—, de vlucht opwaarts nemen ; fig. levarsi
kostschool, v., pensionnaat, o., het in den kost
in—, hoogmoedig worden ; guardare qd d'
zijn, kostschooltijd, verpleegtijd, m.
in basso, iem. van 't hoofd tot de voeten Aluta, f. gelooid geitenvel, o.
verachtelijk bezien; aver degli —i e bassi, Alvan°, in. (Rot.) ahornboom, m.
nu eens beter dan weer slechter zijn ; fare Alveare, alvea'rio, m. bijenstok, m., bijen—e basso, den baas spelen ; (Mar) tutti in
korf, v.
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1l' iveo, m. rivierbed, o.
Alve'olo, m. (Anat,) tandholte, v.; (Bot.) al-

veool, v., cel, holte, v., honigcel, v.
Alve'rnia, f. (Geogr.) Auvergne, o.
Alvino, agg. (Med.) tot het onderlijf behoorende,
i. h. onder]. bevindend.
Alvo, m. (Anat.) onderlijf, o., baarmoeder, v.;
fig. middenpunt, o.
Alzaia, f. (Mar.) kabel, v., trektouw, 0.; tirar
1'—, bet schip voorttrekken ; (am. en fig. zwaar
arbeiden, met veel moeite er komen ; (Mil.)
strik, m. aanhaall;n, v.
Alzarnento, m , alzatuira f. verheffing, verhooging, v., het verheffen, opheffen, o., stijging
(v. d. prijs), oprichting, v.; —ana, b. (Mar.)
schoot, m.
Alzare, v. a. heffen, opheffen, oprichten ; fig.
— la meute, den zin verheffen; — la eresta,
zijn kam opsteken, hoogmoedig worden; — le
rnani, de handen opheffen (tot tem.), dreigen
te slaan ; — di grado, di potenza qd,
iem. in rang, in macht verhoogen, machtiger,
sterker, grooter maken, opnemen, optillen (de
kleeren); — le vele, de zeilen hijschen ; — le
carte, de kaarten afnemen ; — gli occhi,
de oogen ten hemel slaan ; — la voce, de
stem verheffen ; non poter — un dito, geen
vinger kunnen opsteken (v. zwakte); — il gomito, il Banco, zich te goed doen ; — i
nlazzi, boos worden, de stem verheffen (in
toorn); — le spalle, de schouders optrekken ;
— il bollore, beginnen te koken; — il
servito, de tafel afdekken; alzano motto,
de vogels vliegen hoog, afstooten (een billardbal van den band); —rsi, v. rifl. zich verheffen ; fig. toenemen (v. d. wind enz.), zich
oprichten, opstaan v. 't bed, uit eene ziekte),
zich verheffen (boven d. horizon); — ato, p.
pass, verheven, agg. verhoogd, opgericht, opgenomen, opgeschort (v. kleeder.); gli uccelli.
Alzata, v. ophooging, verhooging, v.; — di
terra, terras, o., aarden dam, m. hoogte der
muren ; — di ingegno, kunstgreep, list, m.,
slechte streek, m.; — di spalla, schouderophalen, 0.; — d' insegne, onverwachte uitbreking v. d. oorlog ; — di seudo, schildheffing, oorlogverklaring ; (Part.) per — e seduta, door opstaan en zitten blijven (stemmen); aver poes of molta —, weinig of
veel drukking hebben (van waterleed., bronnen);
—ato, m. opstand, m., grondteekening, v.,
platte grond, m. (v. e. gebouw).
Alzatore, m. —trice, v., die iets of iem.
opheft, toewerper (v. d. bal), handlanger m.
(bij het hoefbeslag).
Alza'vola, f. (Nat.) Zomertaling m.
Alzo, m. (calz.) vulleer, o., (Mil.) opzet, o. (op
d. staartschr. van het geschut).
Ama'bile, agg. beminnenswaardig, lieftallig,
voorkomend, teeder, zacht, zoet (v. wijn); poncino —, punsch met weinig rum en veel
suiker; (Mus.) tempo tusschen andante en
adagio; sost. m. zachtheid, zoetheid (v. dranken); —bilemente, ave. op beminnenswaardige wijze ; —bilità, f. beminnenswaardigheid,
lieftalligheid, vriendelijkheid, voorkomendheid, v.
Amaea, f. amae, m. hangmat, v.; (Mar) kooi.
Amadeo, m. Amedeo (N.-pr.) Amedeus, m.
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metaal met kwik, amalgama, 0.; fig. verkwikking, vermenging, v. mengelmoes, o.; —amare
v. a. Chim.) een metaal met kwik vermengen,
amalgameeren ; fig. verkwikken, vermengen,
—rsi, met slecht gezelschap vermengen.
Amalgamazione, f. (China.) vermenging v.
met kwik, amalgameering.
Ama'ndola, amandorla, ama'ndula, f.
Z. mandorla, amandorlato, Z. máitdorlato, —dolata, f. met amandelen toebereide drank, m. of geneesmiddel, o.
Amante, p. pres. van amare.
Amante, m. (Mar.) mantel, m. van een Spaansche takel, magneet m.
Amantemente, ave. als een minnaar, met
liefde, ha rtstocht.
Amantigliare, v. a. (Mar.) tappen, een ra
schuinsch stellen.
Amanuense, m. schr ij ver, afschrijver, m.,
amanuensis, helper, m.
Amanza, f. liefde, v. verlangen, o.
Amara'eeiola, 1. (Bot.) bezemkruid, o.
Amaraeino, m. (Farm.) majorlein-olie, v.;
—aeo, in. (Bot.) majorlein, m.
Ainaramente, a ll y. op bittere wijze, met groote
bitterheid.
Amarantino, agg. amarantkleurig; —ranto,
(Bot.) amarant, m., duizendschoon, m.; agg.
amarantkleurig, v.
Amaranto'ide, f. (Bot.) soort kers, v.
Amarasea, f. (Bot.) amarena, weichselkers,
zure kers, v., Morel, v.; —raseato, agg.
vino —, kersenwijn, m , morellen wijn ; —raschino, m. mareskijn, m.; —rasco, m. , mo-

rellenboom, m.

Amare, v. a. beminnen, liefhebben, verliefd
zijn, gaarne zien, gaarne doen ; —rsi, v. recipr.
elkander beminnen, liefhebben ; perduta-

mente —con tutto il cuore, —phi de
proprj occhi, tot over de ooren verliefd
z ij n, hartstochtelijk beminnen ; farsi—, sapersi fare —, zich bemind maken, gaarne
doen; amo che accada qe., ik zie gaarne
dat iets gebeurt ; —meglio, liever hebben,

liever zien, voortrekken ; fig. van' houden,
eischen, noodig hebben (v. planten betref. den
bodem); pros. clii ama me, ama i-1 mio
cane, die mij lief heeft houdt ook van hetgeen
mij toebehoort; chi ama tutti, non area
nessuno, die de geheele wereld lief heeft,
heeft niemand lief ; chi atna, terne, wie bemint, vreest; chi ama, Brede, liefde maakt
lichtgeloovig ; p. pres. amante, beminnend;
sort. m. minnaar, vriend, beminde, (van vrou-

wen zegt men, 1'ainata, 1'inanmorata).
Amareggiamento, m. verbittering, o., het
verbitteren, o. bitterheid, v.

Amareggiare, o. a. bitter maken ; fig. ver-

bitteren, bitterheid veroorzaken, vergallen;
—rsi, v. rill. groote droefheid, toorn, droefheid
hebben.
Amare'ggiola, f. amarella, f. (Bot.) vuurwortel, m.
Amarena, f. h.z.d. als amarasea.
Amaretto, agg. een weinig bitter ; —rezza,
f. amarore, m. bitterheid, v., bittere smaak,
m.; fig. droefheid, v. toorn, m., verdriet o.,
zwaar verdriet, o., verbittering, wederwaardigheid.
Amadore, drice, Z. amatore, amatrice. Amarezzare, v. a. marmeren, marmer sprenAmadri'ade, a, f. (Klit.) boom- of woudkelen (papier).
nimf. v.
Amarezzare, v. a. = amareggiare, v. n.
Ama'lgama, m. (Chim.) vermenging v. e.
bitter worden; poco fièle amarezza motto
—
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miele, een beetje roet maakt al de soep bitter.
Amaricare, V. a. bitter maken, verbitteren;

Ambasciata, f. gezantschap, o., opdracht, v.;
mandare, fare un' —, een boodschap zen—rsi, V. Nil. zich bedroeven, treurig worden ;
den, een boodschap overbrengen, gezantschapssost. m. (Farm.) maagbitter, m.; —redo,
hotel, o., personeel van het gezantschap, amapp. een weinig bitter.
bassade, V.
Amarificare, V. a. h.z.d. als amaregaiare. Ambasciatora, f. (scherz) overbrengster:
Amarilli, amari'llide, f. (Bot.) amarillis, v.,
boodschapster, V.
narcis, V.
Ambascioso, app. beklemd, angstig, bekomAmarina, f. h.z.d. als amarena,amarasca.
rnerd.
Amarino, app. h.z.d. als amaretto.
Atnbassi, m. dubbel één, twee asen (in dobAmarire, V. n. Z. inamarire.
belspel); fare — in fond°, zijn vermogen
Amaritu'dine, f. Z. amarezza.
verspillen.
Amaro, agg bitter, sterk ; —di sale, te veel Ambe, ambedue, ambeduo, ambedui,
gezouten ; bocca —a, bittere smaak, m.;
pron. beiden, alle twee, zoowel de een ais
boccone —, bittere brok, m., hard woord, 0.;
de ander.
lig. bitter, pijnlijk, onaangenaam, streng ; sost. Ambelite, f. (Min.) zwarte, ijzerhoudende aarde,
m. bitterheid, T., toorn, m., verbittering, v.;
am billet, o.
aver dell— in corpo contro gd , ver- Ambi, m. pl. ambe, f. pl. ambo, m. en f. pl.
bitterd zijn, boos zijn op iem.; c'è'dell'— a
ambedue.
Ira due persone, er is verbittering, onge- Ambiadura, ambiatura, f pasgang, m.,
noegen tusschen twee personen ;prov. chi ha
halve draf; mod prov. lasciar ii trotto
dell' — in corpo non pub sputar dolce,
per l'—, goed voor minder goed geven.
uit een verbitterd hart komen zelden goede Ambiare, —eggiare, v. n. in den pas gaan,
woorden.
in halven draf gaan.
Antaragno, amaro'gnolo,agg. bitter (maar Ambidestro, app. even vlug met de rechterniet onaangenaam).
als de linkerhand ; fig. fam. sluw, geslepen,
Atnarra, f. (Mar.) scheepstouw, meertouw, o.;
door alle gaten gekropen.
—rare, V. a. (Mar.) vastmeeren, het schip Ambidue, enz. = ambedue.
aan de meerpalen vastleggen.
Ambieggiare, v. n. op den pas gelijkenden
Amarulento, app. bitter, scherp, bijtend.
gang houden.
Amarume, m. bitterheid, v., bittere dingen; Ambiente, m. omgevende lucht, v., atmosfeer,
che diavol d' —, wat een drommels bitV.; fiy. het midden waarin men leeft, omvang,
ter goed is dat.
in., ruimte of vlakte-inhoud, m.
Ama'sia, f. —sio, m. beminde, liefste (in Ambiguamente, avv. op dubbelzinnige wijze;
slechten zin), boelin, f., minnaar, boel, m.
—guità, f. dubbelzinnigheid, v., onzekerheid,
Amata, f. liefste, in beteekenis gelijk met het
v.; —guo, app. dubbelzinnig, slecht, onduidem. amante.
lijk uitgedrukt, verdacht, onbetrouwbaar ; un
Amatista, I. (Giol.) amatist, m.
nomo
een mensch van wien men niet
Amatita, f. Z. ematite en matite, roode
weet wat te denken, twijfelachtig mensch.
steen, m.
A'mbio, m. h.z.d. als ambiatura ; fig. en
Amativa, f. vermogen om te beminnen ; —vo,
fans. pi-endere, pigliar
zich uit de
app. van liefde brandend, van liefde gloeiend.
voeten maken ; dare — a gd., iemand den
Amatore, nt. —ova, —trice, f. liefhebber,
looppas geven, op den weg brengen.
minnaar, m., dilettant, verzamelaar, in.
Ambire, V. a. om iemand heen draaien, vurig
Amatolio, agg. op de liefde betrekking hebverlangen, streven, dingen (naar ambten enz.);
bende, liefde . .., minne . ..; poesia a, min— nu uffico, naar een ambt dingen, — di
nedichten, pl.; filtro
minnedrank ; (Anat.)
passare per spiritoso, gaarne voor geestig
schuine oogspier, V.
willen doorgaan ; V. n. streven, eergierig zijn,
Amattamento, m. (Mar.) wenk, m., teeken
bemoeid zijn, zich moeite geven om.
om hulp ; —are, v. a. (Mar.) om hulp roepen Armbito, m. omvang, m., omtrek, m.; (Archeol.)
(door geroep of teekenen).
borstwering V. der oude strijdwagens, (stor.)
Amaurosi, f. (Med.) zwarte staar, v.; —tico,
onrechtmatig en onzedelijk dingen naar een
agg. (Med.) tot de zwarte staar behoorende,
ambt, posIjesjagerij, v., omkooperij, v.
staarbh nd; sost. m. die aan de zwarte staar lijdt. Ambizioncella, f. kleine belachelijke eerAmazzone, f. (Mit.) amazone, v.; fig. heldhafzucht, v.; —zioue, f. eer-, roemzucht, ijdeltige vrouw, v., manwijf, o., dame die te paard
heid, v. (der vrouwen op kleeren), levendig
rijdt ; vestito all' —, rijkleed, o.; (Geogr.)
streven naar iets ; aver di fare gc., zich
fiume delle —I, Amazonenrivier, v.
veel moeite geven iets te doen.
Ambage, f. (meest in pl.) omhaal m. van woor- Ambiziosa'ccio, app. onverdragelijk eerzuchden, breedsprakigheid, v.
tig of ijdel ; —sa'ggine, f. overdreven, beAmbasceria, 1. gezantschap, o., rang m. van
lachelijke eerzucht, v., titelnajagerij, v.; —sagezant.
mente, avv. op eerzuchtige, ijdele wijze ;
Ambascia (pl. —see), f. beklemdheid, v.,
—sello, m. (am. en scherz. kleine, eerzuchademnood, m., angst, v., bangheid, v., komtige schalk, m.; —etto, agq. —sino, ietmer, m., droefheid, v., zwaar leed, o.
wat eerzuchtig, ietwat ijdel; —so, agg.
Ambasciadore, —tore, m. gezant, ambaseergierig, eerzuchtig, roemzuchtig, strevend,
sadeur, diplomat. gevolmacbtigde, m.; — orhakend, sost. m. eerzuchtige, titel- en ambten dinario of residente, — straordinario,
najager, m.
gewone, resideerende, buitengewoon gezant; Ambligo'nio, agg. (Mat.) stomphoekig.
[am. meestal scherz. zendbode, overbrenger ; Ambo, pron. Z.
ambi.
taw — non porta pena, de overbrenger Ambo, m. twee nommers (bij 't lottospel), winst
verdient geen straf ; —trice, V. gemalin van
op twee nommers behaald, twee nommers in
een gezant.
horizontale lijn op de lottokaart; lam. en iron.
—
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bell' — of guardo, che bell' —, wat een Ame'riea, f. (Geogr.) Amerika, o.; —ano,

agg. amerikaansch ; sost. m. Amerikaan, in.

mooi span !

Ainbodue, prou. Z. ambedue.
Ambone, m. (Eccles) een der twee kanzels in

Ametista, f. —to, m. ametist, m.; —lino, agg.

a metistkleurig, licht violet.
de oude basilieken, ambona, v., hooge leze- Ametistina, f. (Bot.) ametistplant, v.
Ametria, f. wanverhouding, onregelmatignaar ; —, zangkoor, o.
hei d, v.
Ambra, f. (Min.) amber, barnsteen, 0.; —gialla, geel barnsteen ; — grigia, gewone of Amfi'bio en de afleidingen daarvan. Z. anfibio, enz.
grijze amber ; chiaro come I'—, helder als
water ; ambeurreuk, v., ambergeur, m.; -cane, Amf teatro, m. Z anfiteatro.
m. h.z.d. als ambra grigia, welriekende Amfitrione, m. (N. pr. lett.) Amfltrion, m.;
scherz. gastheer, gul,e waard, m., horendraamber, ambergeur, tn.
ger, m.
Ambrare, V. a. met amber doorrooken, amber
Amiante, m. asbest, amiant, berg- of steenbranden.
vlas, o.
Ambretta, f. (Bot.) bisam-, amberbloem, V.;
Arn ica, f. vriendin, beminde, v.; —abile, agg.
graneill d'—, bisamkorrels, pl.
—bilità, —le, —mente, Z. amieheArnbragetta, f. vierkant marmer plaatje,
vole, enz.
mozaiek plaatje.
Amlcare, v. a. tot vriend maken, verzoenen ;
Ambro'gio, m. (N. pr.) Ambrosius, m.
—rsi, v. rifl. zich tot vriend maken, de vriendAmbro'sia, f. ambrosia, v., godenspijs, v.;
schap, gunst gewinnen.
(Bot.) druivenkruid, o.
Amiehe'vole, agg. vriendschappelijk, vriendeAmbrosiano, agg. ambrosiaansch • inno
lijk,
liefderijk, gastvriendelijk, voorkomend;
Te
Deum,
o.
ambrosiaansche lofzang, m. =
comporre le di IFerenze all' —, het geAmbu'ceio (pl. —cci), m. klein gewin op twee
schil op vriendschappelijke wijze beslechten ;
nommers.
trattare uno of con uno all' —, met iem.
Ambalaero, m. wandelgang, v., korridoor, m.;
zonder complimenten omgaan ; —ezza, f.
(Arch.) koorgang, v., wandelweg, m., plaats
vriendschappelijkheid, v.; —mente, avv. op
met boomrijen.
vriendschappelijke wijze.
Ambulante, agg. rondtrekkend ; libraio — ,
kolporteur, m.; mereiaio —, venter, leurder, Amici'zia, f. vriendschap, v., genegenheid,
vertrouwelijkheid, v.; fig. overeenkomst, v.,
m.; reuma —, vliegende reumatiek, v.; vita
verwantschap van stof of wezen, analogie, v.;
—, ongestadig, rondtrekkend leven ; iron. caaver un' —, eene vrijerijtje aan de hand
davere —, wandelend lijk, o.; biblioteca,
hebben, bondgenootschap, o.; —e, pl. vrienvocabulario —, een wandelende biblioden, kennissen ; — di capello, oppervlaktheek, encyclopaedie (van iem. die alles weet).
kige kennissen ; legarsi, stringersi in
Ambulanza, f. (Mii.) veldhospitaal, lazaret,
of fare, appicare — con qd., vriendo., ambulance, ziekentrein, m.; oorpo d' ,
schap sluiten met iemand ; in , met alle
gezondheidskorps, o.; carro d' , zieken-,
openhartigheid ; dire eq. in — a qd., iem.
ambulancewagen, m.
iets in vertrouwen zeggen ; per —, uit vriendAmbulare, v. n. ronddolen, rondzwerven, wanschap, om dienst te bewijzen.
delen ; /ig. zich uit de voeten maken ; —atorio, app. zonder vaste woonplaats, v.; sost. Amico, m. vriend, m.; fare 1'— a uno, zich
als vriend betoonen ; farsi — uno, iemands
m. wandelgang, v., perron, o., vrijtrap, m.,
vriendschap winnen ; essere — di eq., neioverdekte gallerij, v., boomallée, v.
ging ergens toe hebben ; — del enore, boeA'mbulo, m. (eigenl. gang); fain. dare 1'—,
zemvriend; — d'infanzia, vriend uit de
wegzenden; pigliar 1'—, zich uit de voeten
di casa, huisvriend, m.; — di
jeugd ;
maken.
capello, di saluto, koffiehuiskennis, opAmburghese, agg. hamburgsch; sost. m. Hampervlakkige kennis ; — politico, politieke
burger, in ; Ambiirgo, m. (Geogr.) Hamvriend, partijgenoot ; (in verkeer met vrouwen)
burg, o.
minnaar, vereerder, m.; quell' —, volg. beAmebeo, agg. afwisselend ; canto —, wisselteekenis voor : duivel ; o — : of quell' —!
zang, ni.
he ! goede vriend (als uitroep) ; ainici ! goed
Ame'dano, m. (Bot.) els, v.
volk (als antwoord op de vraag : wie is daar);
Amedeo, m. (N. pr.) Amedeus, m.
iron. — da starnuti, een vriend waarvan
Ame'lia, f. (N. pr,) Amelia, v.
men niets te wachten heeft als een : God
Aiello, m. (Bot.) aster, m., sterrebloem, v.
zegene je ! (bij 't niezen) ; — di vetro, kort
Amen, Z. amrnen.
aangebonden vriend ; prov. patti chiarí,
Amenamente, avv. op aangename, lieflijke,
armei earl e la borsa del pari, effen
aanvallige wijze.
arnmendare.
rekening maakt goede vrienden ; da —, avv.
Amendare, v. a. Z.
als vriend, op vriendschappelijke wijze.
Amenità, f. lieftalligheid, lieflijkheid, behaaglijkheid, v., schoonheid, v., schalksch gesprek, Amico, agg. bevriend, toegenegen, welwillend
agg.
lieftallig,
bekoorlijk,
gezind.
o., scherts, v.; —no,
schoon, behaaglijk, aangenaam ; discorsi —i, Ainicone, m. boezemvriend, een groote vriend.
vermakelijke gesprekken ; — uomo, capo, Amidina, f. (Chim.) dextrien, v., stijfselgom, v.
aangename, vroolijke, geestige man, kop, grap- A' mido, m. stijfsel, v.; dar 1'—, stijven ; Carnicia coll' — , seiiza 1'—, gesteven, onpige kerel, iron. zonderling, verrassend, grapgesteven hemd; —oso, agg. stijfselachtig,
pig (in iron. zin).
stijfselhoudend.
Amenta'eeo, agg. (Bot ) katjesdragend.
Amiene, f. (Geogr.) Amiens, o.
Ameritare, v. n. afnemen, verdwijnen.
Amigdali, f. pl. halsamandelen, -klieren, v.mv.;
Amente, agg. h.z.d. als demente.
.—lire, f. (Med.) ontsteking der —.
Amento, m. (Bot.) katje, o. (bloemenvorm)
Auienza, Arne'iizia, f. h.z.d. als dennenza. Amilcare, m. (N. pr. stor.) Hamilcar, m.
—
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Amisio, (Geogr.) Ems, v. (rivier).
Ammaniare, V. a. met de bijl onthoofden.
Amissibile, agg.(Giur.) verliesbaar ; —ilith, Ammaninconire, v. a. h.z.d. als ammalinf verliesbaarheid, v.; —sione, f. verlies, o.
conire.
Amistà, —tade, —tanza, t vriendschap, v. Ammannamento, m. —nimento, m. geAmitto, ammitto, m. schouderdoek, amict, m.
reedmaking, toerusten, v., toerusting, toebeAm maceamento, m. stukslaan, kneuzen, o.,
reiding, voorbereiding, v
verplettering, V.
Ammannare, v. a. in schoven binden, in zwaAmmaeeare, v. a. verpletteren, stukstampen,
den leggen, bijeendragen, ophoopen, het veld
stukslaan, platdrukken, vertrappen (onder de
(v. 't zaaien) gereedmaken ; Tam. ammanua,
voeten); .—rsi, V. rill. zich kneuzen, platgeche io lego, maak de schoven, opdat ik ze
drukt worden ; —tura, f. kneuzing, v., gebinde ; —rsi, v. rill. zich gereed maken, voorkneusde plek, v.; (Art.) ingedrukte plaats, v.
bereiden. toerusten.
Ammacchiare, V. a. in kreupelhout veran- Ammannellarc, v. a. tot kleine schoven of

deren ; —rsi, v. nil. zich in het kreupelhout bundeltjes maken, in strengetjes verdeelen.
verbergen, in kreupelhout veranderen, ver- Ammannire, v. a. in orde brengen, terecht
wilderen. leggen, toerusten, voorbereiden, gereedmaken
Ammaestra'bile, app. geleerig, leerzaam;
(b. v. bij den maaltijd), den grond leggen tot,
—stramento, m. —statura, —zione, f.
de eerste hand leggen.
onderrichting, onderwijzing, beleering, onder- Ammannitura, f. toerusting, voorbereiding,
richt, voorbeeld, o., waarschuwing, v.; —stragereed maken ; dare l'—, de eerste toebere,
V. a. onderrichten, onderwijzen, leeren,
reidselen maken.
africhten (van dieren); fig. tot leering strek- Ammansare, —sire, v. a. tam maken, aan
ken, een voorbeeld, eerie leer zijn ; —stratade band gewennen ; fig. tot kalmte brengen,
mente, avv. naar schoolsche wijze ; —straweder goed maken ; —rsi, v. rill. tam worden,
tivo, wig. leerrijk, ter leering geschikt of
kalm, bedaard worden.
dienstig —stratore, m. —trice, f. leeraar, Ammantare, —tellare, v. a. den mantel
onderwijzer, opvoeder, africhter, m., -es, -ster,
omhangen, in een mantel hullen, bemantelen,
V.; —strevole, app. geleerig, leerrijk, leerverontschuldigen, verschoonen, verhelen, kalzaam ; —strevolmente, avv. op bekwame,
ken; —rsi, v. rill. zich bedenken ; fig. gij
meesterachtige wijze.
alberi s'ammantano di fronde, de booAmmagliare, V. a. balen of kisten dichtsnoemen bedekken zich met loof; zich met valsche
ren, toesnoeren ; —tura, f. het toesnoeren, o.,
deugden tooien ; —tura, f. bedekking, omhultoesnoering, verpakking, v.
ling; fig. bemanteling, verschooning, v.
Ammagrire, v. a. h.z.d. als dimagrire.
Ammanto, m. h z.d. als manto.
Ammaiare, v. a. den mei(boom) uitsteken, met Ammarcimento, m. rotting, het in verrotting
mei(bloemen, boomen) sieren, met bloemen en
overgaan, ettering, v.; —cire, v. ii. Z. marslingers tooien.
cire.
Ammainare, v. a. de zeilen strijken ; — la Ammarezzare, v. a. Z. marezzare.
bandiera, de vlag strijken ; fig. —le vele, Ammarginare, v. a. de randen samenvoezich terugtrekken, achteruit wijken.
gen, hechten (van wonden); —rsi, v. rifl. zich
Ammalare, V. a. ziek maken, (met eene ziekte)
sluiten, helen (eene wonde).
aansteken ; —rsi, V. nil. ziek worden ; —ato, Ammaricarsi, v. rill. Z. rammicarsi.
p. pass. en agg. ziek, zest. m. zieke, kranke, m. Ammartellare, v. a. met den hamer slaan,
Ammalaticcio, app. h.z.d. als malatiecio,
hameren ; fig. plagen, kwellen, lastig vallen;
— Iattire. V. n. h.z.d. als ammalarsi.
— ato, p. pass. gehamerd, app. geplaagd;
Ammaliamento, m. —atura, f. —azzione,
d'amore, door liefde geplaagd.
f. het betooveren, o., betoovering, beheksing, v. Ammascherare, v. a. Z. mascherare.
Ammaliare, v, a. iem. betooveren, beheksen, Ammassamento, m. ophooping, v.; —sare,
V. n. tooverij, hekserij bedrijven; fig. betoov. a. ophoopen, verzamelen, bijeenbrengen ; fig.
veren, verleiden, van 't verstand berooven.
bijeenschrapen (rijkdommen), opstapelen (wa.Animatinconire, v. a. treurig stemmen, droefren); —rsi, v. rill. zich verzamelen, in menigte
geestig maken; V. n. en v. nil. zwaarmoedig,
bijeenkomen, zich te zamen dringen, zich opdroefgeestig worden.
hoopen (van de menigte); —atore, m. —trice,
Ammalizzire, —ziare, v. a. boosaardig mav. opbooper, m.
ken, tergen, ophitsen, met booze gedachten Ammassellare, v. a. tot een klont of blok
vervullen ; V. n. boosaardig worden, sluw, voorbijeenvoegen, aaneensmeden.
zichtig worden ; —ato, p. pass. boosaardig Ammassieciare, v. a. opeenboopen, ophoogemaakt ; app. sluw, voorzichtig.
pen, opeendringen, vast, massief maken ; —
Ammammolarsi, v. rifl. indutten, een uiltje
una strada, een weg bepuinen ; ekste-roogen
vangen ; app. —ato occhi —i, slaperige,
veroorzaken, een dikke huid maken ; —rsi,
matte, halfgesloten oogen. v.
rill. zich ophoopen, tot een berg ophoopen ;
Ammandorlato, app. ruitvormig; sost. m.
fig. ervaren, standvastig worden ; —ato, P.
ruitvormige muur, ruitvormig traliewerk.
pass. opgehoogd ; sost. m. opgehoogde widerAmmandriare, y. a tot kudden samendrijven.
grond, m. (der wegen), puin, o.
A•manettare, Y. a. met handboeien kneve- Ammasso, m ophooping, v., hoop, m.; fig.
len, de handboeien aandoen.
menigte, massa, groote menigte, v.
Ammanieramento, m. het gemanierd, ge- Ammatassare, v. a. tot een kluwen maken,
maakt, gekunsteld zijn, o., gemaaktheid, geopwinden ; —rsi, V. riff. tot een kluwen worzochtheid, opgeschroefdheid, v.; —erare, v. a.
den, samenbollen, in wanorde geraken, verop gekunstelde wijze iets doen, op overdreven
warren.
wijze opsieren, temmen, africhten, kweeken ; Ammattimento, m. zwarigheid, zware taak,
—
ato, p. pass. gekunsteld uitgevoerd, agg.
v., groote plaag, v.; —ire, v. a. gek, dol magezocht, gekunsteld, opgeschroefd.
ken, het verstand verliezen ; fig. zich erg veel
—
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moeite voor geven, het hoofd breken ; far —
qd., iemand veel hoofdbrekens geven, iem.
het hoofd op hol brengen ; —ito, p. pass. gek
geworden; (meestal fig.) ma ehe sel ammattito ? ben je dan gek geworden?
Ammattonamento, m. —atura, f. bestrating, v.; —nare, v. a. met klinkers bestraten,
—ato, p. pass. met klinkers bestraat ; sost. m.
klinkerweg, klinkervloer, m., steenen vloer, m.;
restare lasciare sull' -- h.z.d. als restare lasciare sul lastrico ; prov. e c'è
—, le non s'attaeeano, dat pakt hier niet,
wordt hier niet geloofd.
Ammazzabovi, m. ossenslager, m.
Ammazzadaoli, m. pijnverdelger, m.
Ammazzagatti, m. indict. scherz. kattendooder, m., klein pistool of geweer, o.
Ammazzameiito, m. het dooden, o., dooding,
v., vermoording, v., doodslag, moord, m.; fig.
overmatige arbeid, doodwerken, o.; —zare,
v. a. dooden, doodslaan, vermoorden, ombrengen, slachten, den hals afsnijden, omdraaien
(van dieren); fig. overmannen, onderdrukken ;
l'asso ammazzo il dieci, de aas troeft
den tien af ; una voce ammazza tutte le
altre, eene stem overheerscht alle andere ;
un solore ammazza gli altri, eene
kleur overstemt de andere ; — qd. coi discorui, iemand lam, dood praten ; la noia lo
ammazza, de verveling brengt hem om ; —
il tempo, la noia, den tijd, de verveling
dooden ; — le bestie e le ehristiani, den
praalhans, den bluffer uithangen ; scherz. non
1'ha aminazzato la balia, hij is niet in
de wieg gestorven ; mod. prove. quel ehe
non ammazza ingrassa, als hij er niet
van sterft zal hij vet worden; —rsi, v. rifl.
,

v. n. slap, los worden, afvallen, vervallen (v.

menschen).

Ammenda, f. boete, schadeloosstelling, vergoeding, v., verbetering, beterschap, v.; far —,

boete betalen, verontschuldigingen aanbieden;

—da'bile, agg. h.z.d. als emmendalbile,
—are, v. a. verbeteren, weder goed maken,
vergoeden, boeten ; —rsi, v. rilt. zich beteren.
Ammennicolare, amminicolare, v. a.

ondersteunen, met schijngronden staande houden, steeds in verwarde gedachten leven ;
—ato, p. pass. slecht gegrond ; app. (Gins'.)
una prova — een op vermoeden berustend
bewijs.
Ammennicolio, m. schijngrond, m. uitvlucht,
v., advocatenstreek, v., spitsvondigheid, haarkloverij, v.
Aminenniealone, m. —ona, f. haarklover,
in., twistzoeker, bedrieger, afzetter, m.; fam.
sluwerik, draaier, m.
Ammensare, v. a. bij de bisschoppeljke inkomsten voegen.
Ammentarsi, v. rii. Z. rammentarsi.
Aminenticare, v. a. Z. dimenticare.
Ammestare, v. n. zich mengen in, het groote

woord voeren, den baas spelen.

Ammestatore, m. ammestone, iem. die den

baas speelt, het groote woord voert, bemoeial,
twistzoeker, m.

Ammetere, v. a. aannemen, toelaten, opnemen;
—a qd. an diritto, iemand een recht toe-

kennen, toestaan, veroorlooven, toegeven,
erkennen, gelden laten ; fig. prikkelen, ophitsen ;
(Gramm.) toelaten (eene constructie), regeeren,
z. verbinden met ; p. pass. amnesso, toegelaten, ook als sost, m.,
aangenomen
dat, nemen wij aan dat ....

zich dooden, ombrengen, zelfmoorden, zich den Ammezzamento, m. deeling, v., in tweeën
dood op den hals halen ; —rsi allo studio,
verdeeling, v., midden, o., helft v.

al lavoro, zich dood studeeren, werken ; Ainmezzare, v. a. iets ten halve voltooien,
—rsi d'ira, van toorn stikken ; fam. la
beginnen en niet ten einde brengen, tot de
geiïte ei si ammazza, het volk dringt er
helft vullen, ledigen, tot aan de helft komen,

zich dood.

in het midden doorsnijden, in tweeën snijden,
halveeren ; p. pass. --ato, half gemaakt ; agg.
half gereed, van middelb. leeftijd ; opera —a,
Ammazzasette, m. ivdecl. bluffer, grootsprehalf voltooid werk, 0.; una tovaglia —a,
ker, praalhans, ijzervreter, m.
halfvuil tafellaken, o.
Ammazzato'io, agg. doodend, moorddadig, Ammezzato, m. tweeslachtigheid, v.; —atore,
fig. overweldigend.
in. half voltooidheid, m. coupe, v. (rijt.)
Aminazzatoio, m. slachthuis, o., overmatig Ammazzire, v. n. —rsi, v. n il. beurzig woringespannen arbeid, plaats waar buitengeden, melig worden van rijpheid, zat zijn.
woon gedrang is, waar men elkander dood- Ammi, f. en m. (Bot.) kummel, m.
drukt ; —tore, m. —trice, f. doodslager, don- Ammiccare, v. n. met de oogen wenken, een
der, moordenaar ; fig. en scherz. plaaggeest,
wenk geven, knipoogen.
rogantino —! kleine neuswijs, je vermoordt Ammicco, m. het knippen (m. de oogen), knipme! (door vragen, wildheid, enz.); —tura, f.
oogen, o., wenk, m.
h.z.d. als ammazzamento, slachtgeld, o.
Ammigliorare, v. a. Z. migliorare.
Ammazzalare, v. a. tot bloemtuilen, ruikers Amministramento, m. amministrazione,
samenbinden, tot bundels, schoven binden,
v. —d'una medicina, toediening, v., v. e.
bijeenvoegen.
geneesm.
Ammazzerare, v. a. h.z.d. als inazzerare. Amministrare, v. a. beheeren, besturen, het
Ammelmare, ammemmare, v. n. in het
toezicht houden, regeeren, de zaken leiden ;
slijk wegzinken, steken blijven ; fig. in slechte
—una casa, de huishouding voeren ; —la
daden gewikkeld zijn ; —rsi, v. ri ll . zich met
guerra, oorlog voeren ; —la giustizia, de
slijk bedekken, met slijk gevuld worden, moerechtspleging handhaven ; ingeven, toedienen,
rassig worden
(geneesm.); — saeramenti, de sacramenten
Aromen, interj. amen, zoo zij het; prov. 11
toedienen; lam. en scherz. — un Bolpo, un
troppo — guasta la messa, al te veel
carico di bastonate, eene slag, m., eene
is ongezond; fam. in un —, in meno d'un dracht, v. slagen toedienen ; p. pass. ato,
—, in één oogenblik.
bestuurd, als sost, m. pl. gli —i, de tot een
Ammenare, v. a. uitvoeren, doen, een slag;
bestuur behoorenden, de beiastingbetalenden;
— un pugno, een vuistslag geven.
—tivamente, ave. op bestuurlijke wijze, van
Ammencire, v. a. week, slap, murw maken;
bestuurswege ; —trativo, agg. tot het bestuur:
Ammazzare, v. a. een ruiker, bouquet m.

maken.

—
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beheer beboorende, bestuurs ....; diritto— I hoedzaam; interj. — bedaard wat, zachtjes
aan wat.
administratiefrecht, 0.; anno—, bestuursjaar,
boekjaar, o.; trattarre un affare in via Ammodo, a modo, avv. behoedzaam, voorzichtig, op bekwame, matige, verheugende
-a, eene zaak langs administratieven, bewijze, — (als bekrachtig. van een bevestiging,
stuurlijken weg behandelen.
na de vraag: bevalt het u?) uitstekend, voorAniministrátore, m. —trice, v., —tora, v.,
treffelijk! of het! uomo'—, een verstandige
bestuurder, beheerder, opzichter, m., —ster,
een uitstekende vrouw, eene
man ; donna
V., administrateur, m., voogd, beheerder, (v.
dame zoo als 't behoort.
't vermogen eens minderj.
Amministrazione, v. bestuur, beheer, o., Antmöggiare, v. n. schepelsgewijze, hoops—
toenemen, vermeerderen.
regeering v., handhaving (der wetten); —di
giustiza, rechtspleging, o.; tenere l'—, het Ammogliare, v. a. eene vrouw geven, trouwen ; —rsi, v. riff. eene vrouw nemen, huwen ;
beheer, de administratie voeren ; — dei safig. zich nauw verbinden met; p. pass. —ato,
cramenti, toediening der sacramenten.
gehuwd, getrouwd ; sost. m. een gehuwd man ;
Ammini'eolo, m. Z. ammennicolo.
—iatore, m. —trice, f. huwelijkstichter,m.,
Ammiuuire, v. a. h.z.d. als dintinuire.
—ster, v.
Atnminutare, V. a. h.z.d. als sminuzzare.
Ammoinamento,
m. vleierij, liefkozing, aanAmminutire, v. n. kleiner worden.
halerij, v.; —are, v. a. yleien, liefkozen,aanAmmira'bile, ammire'vole, app. bewonderenswaardig, verbazend, buitengewoon voor- talen verlokken, lokken ; —gil ochi di gd,
la mente,
lea zacht doen inslapen ;
f. bewonderenswaardigtreffelijk ;
cuore, den geest, het hart bekoren.
beid, voortreffelijkheid, v.; —bilmente, avv.
Ammollamento, m. bevochtiging, weeking
op bewonderenswaardige wijze.
f. admiraal-V.; fig. verzachting (v. pijn); —lare, v. a. week,
Ammiragliato, m.
schap, o., admiraliteit, v., ministerie o. vanvochtig, nat, buigzaam maken, bevochtigen ;
bucato, den wasch vochten; vierenlaten;
f. pl. admimarine ; (Geogr.) Isole dell'
tira ! ammolla! trek aan! haal op! laat
raliteitseilanden.
vieren! Jig. ge a gd, iem. iets opdringen,
Ammira'glio, m. admiraal, vlootvoogd, m.;
aansmeeren, bedriegen met iets; fig. week,
app. admiraals ....; nave —a, admiraalslap maken, verweekelijken, tot ontucht verschip, o.
voeren ; ram. un colpo, una bastonata,
Ammirare, V. a. bewonderen, verwonderd an
een afranseling, dracht slagen geven; —rsi,
over iets ; —rsi, V. rif. zich verwonderen,
bewonderend,
verv. rill. doornat, vocht, week, slap warden,
verbazen ; p. pass. —ato,
minder worden, zwak worden, toegeven ;
wonderd, verbaasd.
—tivo, —litivo, app. verzachtend, verwee
Ammirativo, agg. bewonderend ; —tore,
kend ; —mento,m. het weeken, o., weeking,
m.; —trice, f. bewonderaar, m.; —ster, v.,
v., toegeving, slapwording. v., verweekelijking,
aanbidder, bewonderaar, m.; —razion, f.
v.; —ire, v. a. week, slap maken, hardheid,
—ramento, m., —ranza, f., bewondering,
bewonspanning verminderen, week maken (gezwel
V.; sentire, provare, — per ge,
door pleister); fig. verweekelijken ; —rsi, Y.
dering, v., iets gevoelen, voorwerp der bewonrill slap, zacht worden, toegeven, verweekedering; volg. opmerkzaamheid, v.; far a ge,
lijken ; p. pres. ammolliente, verweekend ;
zijne opmerkz. ergens op richten.
sort. m. (Med.) afvoerend, yerweekend middel.
Ammiserare, V. a. h.z.d. als immiserire.
Ammiserire, V. a. ellendig, gering, klein maken, Ammone, m. (N. pr. mit.) Ammon, m.
,

-

AmmonFaca, f. (Chim.) amminiak, salmiak,
vernederen, deemoedigen.
m.; —eale, app. (Chim.) ammoniakachtig, tot
Ammisrbile, app. aanneembaar, geoorloofd;
amm. behoorende; —eat°, app. (Chim.) am—sione, f. toelating, opneming, v.; tassa
moniakhoudenp, m. amm. samengest.; —aeo,
d'—, admissiegeld, o.; exame d'—, toelam. (Chim.) sali —ei, ammoniakzouten, n. pl.,
tings-, admissieexamen.
gomma —a, ammoniakgom, v.
Ammistione, f. h.z.d. als mescalanza.
Ammisurare, v. a. h.z.d. als misurare, Ammonimento, m. vermaning, waarschuwing,
herinnering, o., verwijt, o., berisping, opbeuring,
ammisuratamente, ave. h.z.d. als misu v.; —nire, v. a. vermanen, waarschuwen,
ramente, —ato, agg. geregeld, regelmatig,

in orde.

goede lessen geven, opbeuren, berispen, verwij-

ten; fig. tot voorbeeld, tot les dienen); (stor.)
Ammite, m. Z. amitto.
Ammobiliamento, m. meubeleering, stof- onbekwaam v. e. ambt verklaren (in Florence).
feering, inrichting, v. van een huis of kamer, Ammonite, m. (Nat.) ammoniet, m., ammonshoren, m.
meubelen, pl. huisraad, 0.; —are, V. a. meubeleeren, inrichten, (met huisraad); stanza, Ammonitore, m. —trice, f. waarschuwer,
raadgever, m., —ster, v.; —to' rio, app. vercasa —a, gemeubeleerde kamer, huis; guarmanend, manend, waarschuwend ; letter&
tiere —a, gemeub. woning, v.
—a, maanbrief; —zione, f. vermaning, maAmmo'criso, m. goudzand, o.
Ammodamento, ammodare, ammode-fling, waarschuwing, berisping, verwijt, o.,
rare, Z. maderazione, moderare.
opbeuring, opmontering, V.
Ammodernare, v. a. nieuwmodisch maken, Ammontamento, m. ophooping, v., hoop, m.;
—tare, v. a. tot een berg opstapelen, opnaar den nieuwen tijd omwerken, veranderen,
hoopen ; vn. —a, beloopen, bedragen, oploopen
moderniseeren ; —rsi, v. rill. zich bij den
(eene reken.); —rsi, v. riLl. zich ophoopen,
nieuwen tijd aansluiten, zich moderniseeren,
opeendringen ; p. pass. —ato, opgestapeld, app.
—natore, m. modermseerder, vernieuwer,
dicht opeengedrongen ; —tatamente, avv.
omarbeider, m.
hoopsgewijze, door elkander, zonder orde.
Ammodernatura, f. moderniseering, omwer Ammonticare, ammontichiare, v. a. op
king, vernieuwing, V.
kleine hoopjes dragen, ophoopen ; —rsi, v. rid.
Ammodino, ave. voorzichtig, langzaam, be-

AMM

AMO

48

zich op een hoop te samen dringen (v. dieren);
—catura, f. ophooping, v., opgehoopte massa,
v., hoop, m.
Ainmonticellamento, m. ophooping, samendringing, v. om iets ; —cellare, y. a. tot
kleine hoopjes maken ; —rsi, v. rill. zich groepeeren, aaneensluiten.
Ammorbare, v. a. ongezond maken, verpesten, met stank vervullen (de lucht) aansteken,
ziekte overdragen (op iem.); fig. bederven, met
ongezonde denkbeelden vervullen ; puzza che
ammorba, bet stinkt om om te vallen; Y.n.
stinken, zeer slecht rieken ; —rsi, v. rifl. zich
aansteken, aangestoken worden ; fig. verdorven
worden ; p. pass. —ato, aangestoken, door
ziekte aangetast; agg. aria —a, verpeste lucht.
Ammorbatello, aqq. . ziekelijk, slecht uitziend.
Amrnorbidare, —bidire , —vidire, v. a.
week, buigzaam, lenig, zacht maken, de hardheid wegnemen ; /1g. bedaren, kalm, tam, deemoedig maken ; Pitt. de kleuren verzachten ;
—rsi, Y. rifl. week, murw worden ; fig. den
moed verliezen, kleinmoedig worden, zich aan
een verwijfd, weekelgk, wellustig leven overgeven.
Ammorchiato, agg. droevig, troebel.
Ammorito, agg. gebruind (door de zon), hruin
als een Moor.
Ammorsare, v. a. aanbijten, een beet doen,
m. den schroefstok aanvatten, met tanden
voorzien ; p. pass. —ato, (Arch.) getand, vertand ; muro—, muur met verhandsteenen.
Ammorsellato, m. ragout, m. van gehakt
vleesch en eieren, vleeschpasteitjes, Y. pl.,
lekkerbeetje, o., lekkern ij , v.
Ammortamento, m. dooding, v.; (Giur.) aflossing, delging, v.; Gram. elisie, v., afwervan een letter ; —tare, v. a. dooden, uitblusschen, delgen, verdelgen, onderdrukken, verzwakken, beslechten (een strijd), slap maken,
naar den grond richten (de planten door de
hitte) ; amortiseeren (eene leening, schuld) ;
—rsi, v. rifl. uitgaan (v. h. vuur).
Ammortimento, m. dooding, v., (Med.) dood
gaan (v. een lichaamsdeel).
Ammortire, v. a. krachteloos maken, de kracht
benemen, aan een doode gelijk maken, verzwakken, de kracht, uitwerking benemen,
blusschen, wegmaken (vlekken); (Pitt.) dempen
(d. kleuren) ; v. P. en —rsi, v. rifl. uitgaan,
uitblusschen, den dood naderen, verlammen ;
—ito, p. pass. verzwakt, krachteloos, verwelkt.
Ammortizzamento, m. ammortiseering, ammortisatie, afbetaling, delging, v. (eener schuld);
zere, Y. a. amortiseeren, afbetalen, delgen
(schuld), in de doode hand laten overgaan,
onovererfbaar maken ; —zazione, f. h.z.d.
als ammortizzamento, cassa d'—, ammortisatiekas, v.
A mmorvidire, Z. ammorbidire.
Ammorzamento, m. blussching,o., verzwak-

king, afstomping, v., afwerping (v. e. letter),
elisie, v.

Amrnorzare, v. a. blusschen, uitblazen (licht);

fig. dempen, verzwakken, temperen, verwoesten, dooden, te niet doen gaan, opheffen, annuleeren ; —rsi, v. rifl. uitgaan, uitblusschen
(licht, brand); —zatore, m. uitblusscher, verdelger, m.
Ammoscire, v. n. slap worden, verwelken.
Amnnostare, v. a. tot most maken, persen
(de druiven); v. n. most worden, most geven,

tato'io, m. stamper, m., wijnpers, v., hout
(om de druiven in de gistkuip onder te duwen); —statore, m. wijnperser, mostbereider, m; —statura, f. mostbereiding, wijnpersing, v.
Ammotinare, v. a. —namento, tn. Z. ammutinare, enz.
Ammottamento, m. aardstorting, bergstorting, aardverschuiving, v., afgeschoven aarde
of steen.
Ammotare, v. n. Z. smottare.
Ammozzamento, m. verbrokkeling, v.; -zarSi, v. ritl. verbrokkelen, in kluitjes vervallen,
korstig, droog worden (van brood, de aarde);
—zicato, agg. in stukjes, gesneden, verminkt.
Ammucchiameiito, m. ophooping, v., hoop,
m.; —chiare, v. a. op een hoop brengen, ophoopen, bijeenverzamelen ; —rsi, v. rifl. op
een hoop dringen, zich verzamelen.
Aanmucidire, v. n. schimmelig, rot, beslagen,
duf worden.
Ammnffire, v. n. duf, schimmelig worden, beschimmelen, kiemen (van dranken); hokken,
gebogen zitten, verdrogen (boven zijn boeken),
muurbloempjes blijven, zitten blijven (van
meisjes O le niet voor de dans gevraagd worden).
Ammulinaare, v. n. dwarrelen, in een dwarrel-, wervelwind ronddraaien.
Ammuricciare, v. a. steepen ophoopen (om
iets), een steenen wal maken.
Ammusarsi, v. rifl. snuit aan snuit staan,
elkander besnuffelen.
Ammusire, v. n. —rsi, v. rifl. een zwart gezicht zetten, donker zien.
Ammutare, v. n. h.z.d. als ammutire.
Ammntinamento, ammotiiiamento, m.
ammutinazione, f. muiterij, v., oproer, o.,
opstand, m.
Ammutinare, ammotinare, v. a. tot oproer, muiterij, opstand aansporen, opruien, in
oproer brengen ; —rsi, v. rifl. in oproer, opstand komen, opstaan, aan 't muiten slaan;
p. pass. —ato, opgerukt ; agg. oproerig,
muiterig.
Ammunitatore, m. opruier, stokebrand, m.,
oproerling, m.
Ammutire, —talire, —talare, v. n. stom,
sprakeloos worden, de spraak verliezen ; fig.
(van den wijnstok) de jonge scheuten verliezen, ellendig, kommerlijk opgroeien.
Amnio, m. (Anat.) vruchtwaterzak, m.; acqua
dell' —, vruchtwater, o.
Amnistia, annistia, f kwijtschelding v. van
straf, begenadiging, amnestie, v.
Amnistiare, annistiare, v. a. de straf kwijtschelden, amnestie verleenen.
Amo, m. angel, vischhaak, m.; — dello strale,
weerhaken van een pijl ; fig. net, o., strik, m.;
fig. pigliar all' — qd., iemand verleiden,
lokken, aan den haak slaan, in 't net hebben ;
riinanere all' —, in 't net blijven hangen,
aan de verlokking gehoor geven ; andare a
pestar coil' — d'oro, d'argento, veel
op 't spel zetten om veel te winnen ; prov. in
van si pesca se 1'— non ha esca, wie
niet waagt wint niets.
Ainba'tica, f. werktuig om lasten op te heffen.
Amoerre, amuerre, moerre, moiré, o., gewaterde zijde, v.
Arnola, f. kleine emmer, m.
Amomo, m. (Bot.) kardamom, o., piment, m.
Ainora'ccio, m. ontuchtige liefde, v., lage
liefdesverhouding, v.; amento, m. h.z.d.
—

—
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als innamoramento ; —razzo, m. voorbij-

gaande, met eerbare liefde, v.

v.; lief, bekoorlijk kind; (Tapezz.) S-vormige
sofa, v.; (Bot) reseda, v.

Amorea, amurca, f. h.z.d. als morchla. Amorosa, f. geliefde, T., beminde vrouw, v.;
(Teatr.) minnares, v.; —osamente, avv. op
m. liefde, v., hartstocht, m., bronstigAmore,
liefdevolle, op verliefde wijze; —osetto,
heid, v. (van dieren), genegenheid, vereering,
—etta, —ino, —ina, (sost.) lieveling, schat,
V.; - del prossimo, naasteliefde, v.;
m.; —oso, agg. tot de liefde behoorende,
materno, paterno, finale, moeder-, vader-,
liefdes .; lettera —a, liefdesbrief ; liefdekinderliefde, v.; — di 86, zelfzucht, v , egoïsme,
rijk, liefdevol, aanhankelijk ; (Teatr.) minnaar,
o.; — proprio, eigenliefde, eerzucht, v ; —
del denaro, della gloria, geld-, roemm; (Mus.) op teedere, smachtende wijze uit
zucht, v.; il primo — non si scorda mai,
te voeren ;
m. voorbijgaande liefde;
oude liefde roest niet ; mal d' —, liefdes(am. kleine vreiertj, v.
smart, v.; geliefde persoon, liefste ; — mio, Amo'scina, f. (Bot.) prunelle, v.; damascener

pruim, v.
mijn waarde, mijn lieve (als toespraak); liefhebberij, v.; la caccia è il suo —, de jacht Amo'scino, m. (Bot.) prunellenboom, m.
Amovrbile, agg. verwijderbaar, afzetbaar, teis zijne grootste liefhebberij ; essere
zeer lief, buitengewoon schoon zijn ; bello
rugroepbaar;
f. verwijderbaarheid,
come un
schoon als de liefdesgod, zeer
afzetbaarheid, v.
Ampelide, ampelione, m. (Nat.) kernbijter,
lief, bekoorlijk (van een kind); è un
vedere come lui studia, 't is een lust te
appelvink, m.
zien hoe hij studeert; Amor, Cupido, liefdes- Ampelite, (Min.) aardhars, koolhoudende
god; 11 sommo, l'eterno —, de hoogste,
schiefer, m.
inearnato, Ampelopraso, m wilde look, V.
de eeuwige Liefde (n.I.God);
crosifisso, de menschgeworden, gekruiste Ampère, m. (indecl.) ampere, n. (eenheid voor
Liefde (n. I. Christus); — acceso, hemelsch
de stroomsterkte).
wezen, 0.; engel, m.; con —, met toewijding, Ampiamente, ave. in breeden, ruimen vorm ;
met vlijt, met hartstocht; d'— e d'accordo,
breedvoerig, rijkelijk, in overvloed ; —are,
in alle liefde en eendracht ; per l'— di, ter
v. a. h.z.d. als ampliare; —iezza, f. wijdte,
wille, ter liefde van ...; per —, uit liefde,
ruimheid, v.; omvang, m.; uitbreiding, breedte,
vrijwillig, zonder dwang; per — mio, ter
v.; — di tiro, schotwijdte; fig. rijkelijkheid,
wille van mij, om mij genoegen te doen; per
v., overvloed, m., omhaal, m., breedsprakig— di Dio, ter liefde Gods; dare, chiebeid, v., vrijgevigheid, v.
dere per — di Dio, ter liefde Gods (aal- Ampio, app. wijd, breed, ruim, uitgestrekt;
moezen) vragen of geven ; andare, entrare,
fig. gezwollen, breedsprakig, vrijgevig.
essere in —, in den bronsttijd zijn, bronstig Ampione, m. groote scheepslantaarn, m.
of
worden
(v.
dieren);
m. omarming, v.; fig. volare nell'
conoscere
d'—,
Amplesso,
zijn
intendersi d'— con qd., met iemand
— di Dio, tot de eeuwige heerlijkheid ingaan.
vleeschelijken omgang hebben ; essere tutto Ampliamento, m. verbreeding, verwijding,
— per of verso qd., geheel genegenheid voor
vergrooting, uitbreiding, v.
iem. zijn; fare all' — con qc., naar iets Ampliare, v. a. wijder, ruimer maken, verstreven, zijn oog op iets vestigen ; levare
wijden ; fig. uitbreiden, vergrooten ; —rsi, V.
11110 dall'
d'un altro, iemand de liefde
nil. zich vergrooten,uitbreiden; —ativo, app.
voor een ander benemen ; star, sugli —,
ter verwijding dienend, verwijdend ; —azione,
bet hof maken, den galant spelen; prov. l'—
fieazione, f. fieamento, m. verbreeè sieeo e pazzo, liefde is blind en dwaas;
nella guerra d'— vince else fuga, in
liefdestrijd wint de vluchtende; — e tosse
non si cela, liefde en hoesten kan men niet
verbergen ; —e signoria non voglion
eompagnia, liefde en heerschappij dulden
geen deelgenootschap ; l'— del tarlo rode
i crocifissi, de liefde van de houtworm spaart

—

—

ding, verwijding, v.; overdrijving, snoeverij, v.;

omschrijving, breedvoerigheid, hoogdravendheid, gezwollenheid, v.; —ficare, v. a. verwijden, vergrooten ; overdrijven, snoeven ;
p. pass. —ato, verwijd; app. breedvoerig, gerekt (van den stijl); —ficativo, app. vergrootend, overdrijvend (v. stijl); snoevend ; —ficatore, m. —trice, f. uitbreider (van het rijk);
zelfs het kruis niet (van eigenbaatzuchtige
overdrijver, snoever, in.
liefde gesproken); erba d'—, (Bot.) kleinste Amplio, app. h.z.d. als ampio, doch meestal
vogelpoot, m., muizenwikke, v.; perfetto —,
van wijde kleeren.
parfait-amour (zekere likeur).
Ampolla, f. glazen fleschje met handvat, f.;
Ammoreggiamento, m. vreiertj, v., hofma—e, de I fleschjes van een olie- en azijnstel;
kerij, v.; —reggiare, v. n. (con qd.) zijn hof
pl. —e, (Eccles.) ampullen (de eene voor wijn,
maken, galant zijn, vrijen ; V. a. naar iemand
de andere voor water, bij de Mis gebruikt);
vrijen; —retto, m. vrijerijtje, 0.; voorbijgaande pl. —e, water-luchtblazen (zooals bij regen) ;
helde, v.; —evole, app. liefderijk, liefdevol,
fig. opgezwollen spreekwijze; mod. prov. aver
beminnenswaardig, vriendelijk ;
di ulna
11 diavolo nell' —, den duivel in de flesch
cosa, ingenomen met iets ; sost.m.liefhebber
hebben (d. w. z. sluw, uitgeslapen zijn); far
van iets ; all' —, op liefdevolle, vriendelijke
veder altrui ii diavolo nell'
iemand
wijze; —evoleggiare, V. n. zich liefdevol,
knollen voor citroenen verkoopen ; (Mar.)
vriendelijk betoonen ; —revolezza, f. beminzandlooper, m., uurglas, o.
nenswaardigheid, vriendelijkheid, v.; liefde- Ampolletta, f. fleschje, o.; —liera, f. olievoile handelwijze, welwillendheid, v.; klein
en azijnstel, 0.; fam. apotheek, v.; —lina, f.
geschenk, - aandenken ; —revolmente, avv.
fleschje, o.; (Ottic.) luchtblaasje, o. in een te
op liefdevolle, welwillende wijze.
slijpen lens ; maatfleschje, maatkannetje, o.
Amorfo, app. (scient.) zonder bepaalde vormen, Ampollosamente, atm. op gezwollen, hoogvormeloos, amorf.
dravende wijze (schrijven of spreken); —loAmorino,m.liefdesgod, Amor, m.; Amourette,
sità, f. gezwollentieid, opgeblazenheid, v.,
ITALIAANSCH-NEDERLANDSCH.
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hoogdravendheid, v.; —loso, agg. blaasactetig; fig. hoogdravend, opgeblazen, gezwollen
(in den stijl).
Ampiitare, v. a. (Med.) afsnijden, afzetten, amputeeren ; —tazione, f. afsnijding, afzetting,
amputatie, v.
Amuerre, m. Z. amoerre.
Amiileto, m. amulet, o.
Amura, f. (Mar.) uithaler, m. (v. d. kluiver).
Amurca, f. h.z.d. als morchia.
Amurre, 1. p1. (Mar.) de halzen aanzetten, de
spantouwen aanhalen.
Ana, avv. (Med.) van elk evenveel (aanduiding
op de recepten).
Anabatista (pl. —stl), m. wederdooper, anabaptist, m.
Anacardo, m. (Bot.) olifantsboom, m.; mahoniehout, o.
A'nace, a'nacio, a'nice, m. (Bot.) anijs, v.;
stellato, ster-anijs; fam. anaci lig eamicia, gesuikerde anijs, v.; muisjes, pl.
Anaciato, agg. met anijs toebereid ; acgaavita —a, anijslikeur, anisette, v.
Anaclelo, m. (Bot.) ringbloem, v.
Anaconda, f. (Nat.) anakonda,v. (groote waterslang).
Anacoreta (pl. --1), anachoreet, kluizenaar,
m.; far 1'—, zich in de eenzaamheid terugtrekken; eenzelvig leven; —retico, agg. als
kluizenaar, afgezonderd.
Anacreonte, m. (N. pr. lett.) Anakreon, m.
Aiiacreontica, f. anakreontische ode, liefdeslied, v.; —tico, agy. anakreontisch ; metro
anakr. versmaat, m.; sost. m. Anakreontiker, bevallige, schertsende dichter.
Anacronismo, m. anachronisme, o.; verwisseling van de tijden ; verkeerde tijdrekening,
fout tegen de tijdrekening ; fam. niet meer tot
den tijd, tot de mode behoorende.
Anadiploris, f. (Rett.) anadiploris, v.; herhaling van hetzelfde woord ; beginnen van een
zin met het laatste woord van den vorigen zin.
Anafora, f. (Rett.) anaphore, v., plaats van
hetz. woord aan het begin van verscheiden
zinnen.
Anagallide, f. (Bot.) guichelheil, o.
Anagiri, anagiride, f. (Bot.) stinkboom, m.
Anaglifo, in. halfverheven werk ; gestoken,
gesneden werk, kamee, v.
Anagllptica, f. kunst van het halfverheven
werk, o.
Anagnoste, m. slaaf die als voorlezer diende
(bij Romeinen en Grieken); voorlezer, m.
Anagogia, f. mystieke zin, m. (van een tekst);
verheffing der ziel tot God ; —gleamente,
avv. op allegorische methode ; —gico, agy.
mystisch, allegorisch.
Anagrafe, f. bevolkingsregister, 0.
Anagramma, m. anagram, m.; wisselwoord,
o.; letterverzetting, v., letterraadsel, o.; —nmaticamente, avv. op de wijze van een anagram ; —matico, anagrammatisch; —matista, m. vervaardiger van anagrammas ;
—matizzare, v. a. in den vorm van een
anagram brengen ; een anagram maken ;
—rsi, v. rii. zijn naam onder een anagram
verbergen.
Anale, agg. tot den anus, de aars behoorende;
stuit ... ; regione --, stuitvederen ; pinna
aarsvin, v. (der visschen).
Analemma, f. (Astr.) dierkring, m.; teekendrager der zonnewijzers ; werktuig om den
--
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hoogsten stand der zon te meten ; astrolabium, o.
Analessla, f. (Med.) herstelling, v.
Analfabeta (pl. —1) -beto, m. die lezen
noch schrijven kan ; analfabeet.
Analist, f. (Cteim.) ontleding, analyse, v.;.
(Filos.) begripsontwikkeling, onderzoeking,
kritische uiteenzetting, beoordeeling, v.; (Mat.)
infinitesimaalrekening, oplossingskunst, v.; in
nitima — alles wel overlegd.
Analista (pl. —stl), m. (Mat.) analist; die
zich met zuivere wiskunstige berekening bezig
houdt ; —iticamente, avv. langs den weg der
ontleding, der begripsontwikkeling, door analitische methode; —litico, agg. analitisch ;
ontledend, oplossend, ontwikkelend ; iiigegno
—, logische, scherp denkende kop.
Analizzare, v. a. analiseeren, ontleden. oplossen, ontwikkelen.
Analogamente, avv. op overeenkomstige
wijze, in overeenstemming.
Analogia, f. analogie, gelijkheid, gelijkvormigheid, gelijksoortigheid; overeenstemming, overeenkomstigheid ; (Mat.) verhouding, groottevergelijking ; (Gram.) gelijksoortige vormingswet; —logieamente, avv. op gelijksoortige,
overeenkomstige wijze; —lo'gico, agg. analoog, gelijksoortig, gelijkvormig, verwant, overeenstemmend ; —logismo, m. slotgevolgtrekking op grond van gel ij kheid, analogie, v.; gelijkvormigheid, v.
Analogo, aqg. gelijk, gelijksoortig, -vormig,
overeenstemmend.
Analtino. agg. Anhaltsch ; sost. m. Anhaltenaar, inwoner van Anhalt.
Analto, m. (Geogr.) Anhalt, o. (hertogdom).
A'nanas, ananasse, ananasso, m. (Bot.)
ananasplant, v., ananas, v.
Anapestico, agg. anapestisch ; —pesto, m.
anapest, m., versvoet
Anaplasi, (Chir.) vergroeiing, v. (van gebroken beenderen).
Anarchia, f. anarchie; regeering-, wetteloosheid, v.; wanorde, v.; — morale, intellettaale, geestelijke, verstandel ij ke teugelloosheid, v.
Anarchicamente, avv. op regeeringlooze,..
bandelooze wijze; —chico, agg. anarchistisch,
regeering-, wetteloos ; zonder gezag of opperhoofd ; teugelloos, bandeloos ; sost. m. anarchist, m.
Anasarca, f. (Med.) huidwaterzucht, v.
Anassa'gora, m. (N. pr. lett.) Anaxagoras, m.
Anasta'gio, Anastasio, m. (N. pr.) Anastatius, m.
Anasto'mosi, f. (Anat.) Anastomose, in elkander monding der bloedvaten ; (Bot.) vereeniging v. der vertakkingen.
Anastrofe, (Gram.) woordverplaatsing, v.
Ana'tema en anate'ina, m. banvloek, m.,
kerkelijke ban, in.; anathema, v.; excommunicatie, v.; fig. verwensching, v., vervloeking, v ;
—inatizzare, --mizzare, V. a. in den ban
doen, excommuniceeren ; den banvloek uitspreken (over iemand).
Anatoeismo, m. interest op interest-winst, v.;
anatocisme, o.; woeker, m.
Anato'lia, f. (Geogr.) Anatolië, Klein-Azië, o.
Anatomia, f. anatomie, v.; kennis van den
bouw van het lichaam van menschen, dieren
en planten ; ontleding v. van het menscbelijk
of dierlijk lichaam ; ontleedkunst, v ; method.
onderzoek van een wetenschappelijk werk ;.
.
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pezzo d'—, anatomisch preparaat, o.; fig. I

en ram. zeer mager mensch ; ontleedzaal, V.
Anatomicamente, avv. langs anatom. weg;
—mico, app. anatomisch, tot de ontleedkunde
of anatomie behoorende ; gabinetto, teatro
- anatomisch kabinet, o., ontleedzaa v.; sost.
m. leeraar in de ontleedkunde; —mista, m.
anatoom, ontleedkundige, leeraar, m. in de
anatomie; —mizzare, V. a. ontleden, anatomisch onderzoeken ; nauwkeurig en methodisch
onderzoeken.

A'natra, a'natri, f. (Nat.) eend, v.; scherz.
parere un' camminare a —, met
scheeve beenen loopen, waggelen ; tirare
all' —, sterven ; —traia, 1. eendenstal, m.;
—trare, V. n. (cacc.) het gesnater der eenden
nabootsen ; —trino, m. jonge eend, v.;
eendje, o.; scherz. krombeenig kind, 0.; -trotto,

m. halfvolwassen eend, v.
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steunpunt, o. ; hoop, v. ; è l'—nostra, 110 is
onze steun ; mod. prov. è comer — che sta-

sempre nel mare e non impera mai

a notare, hij gelijkt het anker, dat altijd in
zee is en nooit leert zwemmen, (v. iem. die
moeielijk leert); (orolog.) anker o. (in het horloge); orologio ad —, anker horloge ; scappamento ad— anker echappement 0,; (MO
anker van de magneet ; (Mur.) muuranker o.;
verankering, o.
Ancora, avv. (van tijd) nog, nogmaals ; —chè,
ancorche, cong. ofschoon.
Ancora'ggio, (pl. ggl.) m. ankergeld o., ankerplaats, o., ankergrond, m.; —ra'io, m., ankersmid m.; —are, v. a. het schip voor
anker leggen ; V. n. ankeren, voor anker gaan,
het anker werpen ; —rato, app. ankervormig;
—atore, in. ankeruitwerper, m.; —retta,
f. kiein anker, ankertje, o. • (Mar.) werpanker
o. ; —rotto, m. klein, bij 'de vischvangst gebruikt anker.
Ancrola, f. (N. pr.) naam van een oud wijf
in veel ridder-romans, oude heks. v.

Aiwa, 1. heup, v.; — di pollastro, di cappone, kippen-, kapoenenbout, m.; ad ogni
muover d'—, bij eiken stap ; fig. battersi
wanhopig, erg bedroefd zijn ; dare
d'anche, vluchten ; (Mar.) buitenzijde v. van Anciedine, inesedine, ancude ineude,
f. aambeeld o.; (Anat.) aambeeld '(beentje in
het schip ; —cacciuto, wig. met sterke heuhet oor); prov. buona— non tense marpen ; —care, V. n. de zijden sterk intrekken
tello, een goed aambeeld vreest den hamer
ademen
(van
vermagerde
of
zieke
paarden).
bij 't
niet ; (een sterk gemoed vreest geen tegenAncella, —cilia, 1. dienstmeid, dienstmaagd,
spoed); essere tra 1' — e il martello,
V., meisje, o.
tusschen hamer en aambeeld zitten (in de
Anche, 1. pl. (Mar.) zijden, boorden van het

schip.

klem zitten).

Anclie, —co, conj. ook, eveneens ; bovendien, Aneudinetta, ineudinetta, f. klein aambeeld, o.
zelfs; né —, zelfs Diet ; troppo, veel te
veel ; ce n'è —, er is nog genoeg van; e Ancusa, f. (Bot.) gemeene ossentong, m.
— e —, en hoeveel misschien nog; avv. (van Andaltesia, f. (Geogr.) Andalusië, h. ; —luso,
tijd) tot nu ; non —, nog niet ; — a, (met
app. andalusisch ; sost. m. Andalusiër, in.:
—luzzo, m. paard, o. van andalusisch ras.
opvolg. infinit.) ofschoon, hoewel ; — a dirglielo mille volte non ubbidisce, hoe- Andamento, m., het gaan, o.; gang, m.; bon-

ding, handelwijze, v.; wending, v. (in een
wel men het hem duizendmaal zegt, toch gehoorzaamt hij niet ; per —, tot nu, tot heden ;
roman), verloop, o. (eener ziekte), voortgang,
(met volg. gerundium :) nauwelijks, zoodra,
m. (van onderhand.), (Mus.) modulatie, v.;
slechts ; — toccandolo si sente mishit°,
wijze van 't doorv. van het thema.
men behoeft het slechts aan te raken om ter- Andana, f. touwbaan, v., touwslagerij, v.;
rij boornen.
stond te gevoelen.
Andante, app. gaand, loopend; gangbaar (van
Anchilope, m. (Med.) traanzakontsteking, V.
A nehilosato, anchilotito, app. (Chir) gemunten enz.); meegaand, niet van complimenwrichtslam; —losi, ansilosi, f. (Chir.) geten houdend, ongedwongen (van pers.); anno,
wrichtslamheid, -stijfheid, v.
mese, loopend jaar, loopende maand;
Anchino, 1. nanking o.
dell'—, de laatste dag van 't — ; colore
Anchini, m. pl. (Mar.) ralijk, m.
doorloopende kleur; lavoro loopend,
Anchise, m. (N. pr.), Anchises, m.
gewoon werk ; nu muro, een doorloopende
A'ncia, f. mondstuk, o. (v. klarinet of fagot).
muur; prezzo loopende prijs ; roba
Anci'dere, v. a. dooden ; fig. plagen, kwellen;
gewone stof; stile loopende, vlugge stijl,
—rsi, v. rifl zich dooden.
(Mus.) langzaam voorgedragen, sost. m. AnAncile, m. (stor.) het heilig schild bij de Rodante, o. muziekstuk dat langz. voorgedr.
meinen.
wordt ; avv. vloeiend, zonder haperen; legAncipite, agg. onzeker, twijfelachtig,tweesnijgere greet', het Grieksch vloeie9d
dend; tweeslachtig, amphibieachtig.
lezen ; —tentente, avv. zonder onderbreking,
Anco, cong. Z. anche.
z. moeielijkheid; loopend; gewoonlijk, doorAncoi, ave. (van tijd) heden, nu.
loopend; Si usa — in Italia, men geA'ncona, f. altaarbeeld o., (Arch.) nis, v
bruikt het gewoonlijk in Italie; —tezza, f.
(voor beelden).
ongedwongenheid, voorkomendheid, onbevanAnco'neo, app. tot den elleboogspier begenheid, v.
hoorende.
Andare, v. n. gaan, loopen, wandelen,; zich
A'neora, f. anker, scheepsanker, o.; gettar
voorw. bewegen; varen, rijden ; in beweging,
l'—, het -werpen ; levar l'—, het -lichten;
in gang zijn ; fa — la macchina, zet de marestare sopra
essere, stare
chine in gang • in omloop, geldig zijn, koers
voor anker liggen blijven; arare sulle—e,
hebben (v. geld);
' bloeien, gedijen (wetensch.
op zijn ankers drijven; maestra, hoofdanker,
zaken); le prove d'una opera non
—di posta, gaffelanker, —padrona, di
vanno, de proeven voor een opera gaan niet,
salvezza, plecbtanker; —di riserva, di
bevallen nog niet; la salute non va, 't gaat
sti ma, di rispetto, noodanker; —di flusso,
niet met de gezondheid; goede aftrek hebben ;
di riflusso, vloed-, eb-anker, fig. vast punt,
[am. va a ruba of — come ii pepe, 't
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gaat weg alsof 't gegeven wordt, 't heeft een I va becca, e chi sta seccm, wie zich roert
verbazende aftrek, 't gaat weg als koek ; vervindt wat, wie staan bluft droogt uit; een
loopen, verstrijken, vervliegen (van den tijd);
slapende kat vangt geen muizen ; chi vuol
come va la stagione ? hoe staat het met
vada e chi non vuol mandi, wat men
't weer ? il tempo seguita a — piovoso,
gedaan wil hebben moet men zelf doen:; p.
't weer blijft maar altijd regenachtig; — a
pres. andante, gaande, loopende, p. pass.
conto di qd, voor iemands rekening gaan ;
andato, gegaan ; app. il tempo —, de vergoed smaken, behagen, aanstaan ; quel cibo
vlogen tijd ; son bell'e —, ik ben geruïneerd ;
non mi è mai andato, die spijs heeft mij
ulna cosa è bell'e —a, eene zaak is voor
nooit aangestaan; fig. la musica di Waggoed verloren.
ner non mi va, f. de muziek van Wagner Andare, m. het gaan, 0.; gang m.; wijze van
bevalt (gaat) mij niet; quest' abito non
gaan ; aard, m.; manier, o.; di questo —.
mi va, dit kleed staat mij niet; andare al
op deze wijze ; d'un medesimo — , op decuore, aan 't hart gaan ; in questo lazelfde wijze, manier ; weg, gang, m.; laan, v.;
voro ei andranno it ineno quattro
tuinpad, 0.; wandelweg, m.; quel parco ha
anni, met dit werk zullen minstens vier jaren
molti begli —1, dit park heeft veel fraaie
lanen ; verloop, o.; tijd, m.; a breve op
heengaan ; andersene del corpo, stoelgang hebben ; fig. sterven (van menschen),
korten tijd ; a tutto — , zonder tusschenpooze,
weggaan, verdwijnen (van kleuren) ; ne'vanvoortdurend; a grand' —, met reuzenno la vita, gli averi, l'onore, la saschreden.
lute, ecc. leven, vermogen, eer en gezondheid Andarino, agg. reislustig; sost. m. kleine
laan, v.
gaan daarbij verloren. II. — a spasso, a
zonzo, a girelloni, gaan wandelen, slen- Andarivello, m. (Mar.) wip, v.
Asdata,
weggaan
;
naar
teren, leeg loopen. III. —via,
f. gang, m.; het gaan, o.; ingang, m.;
invaart; biglietto per — e ritorno, kaartje
den vreemde gaan, uitgevoerd worden; —via
la testa, lo stomaco, van hoofdpijn, maagvoor heen en terug; — di corpo, ontlasting,
v., stoelgang, m.; wijze van gaan ; darl' — a
pijn vergaan; — ad uino, aan iem. gericht
liquido, eene vloeistof laten loopen;
zijn; — a male, slecht worden, bederven,
dar l'— a un uccello, aan een vogel, een
ziek worden ; — al fondo, ten gronde gaan,
verzinken ; fig. una speranza, un amore
gevangene de vrijheid geven ; loslaten ; —tura,
va a fondo, eene hoop, eene liefde verf. gang, m. ; manier van gaan.
al fondo d'una cosa, eene Andazzo, m. korte gewoonte ; gewoonte, mode;
dw4jnt;
è 1'— d'una malattia, eene ziekte schijnt
zaak grondig onderzoeken ; — in fondo
heerschend te zijn ; it mondo va per —i,
Ali qc, eene zaak ten einde brengen ; — al
di sotto, vervliegen, er hij inschieten; —
alles in de wereld is modezaak.
da uno, iem. gaan bezoeken ; — per al- Ande, f. pl. (Geog.) Andes gebergte, o.
euno. iem. gaan roepen; — di li, hart- Andirivieni, m. (indeel.), heen en weer looin là cogli anni,
pen, o. ; geloop, o.; verborgen boeken, m. pl.,
nekkig zijn zin volgen;
fig. omhaal, m., lange inleiding v. (bij geoud worden ; — in qua e in là, rondloopen ;
sprekken).
— giu, vervallen, afvallen, kwijnen ; — su
e gil, op en afgaan; (Teatr.) — su optre- Anditino, m. enge gang, v., korridoor, m.;
straatje, o.
den, (Mus.) — a tempo, het tempo in acht
nemen ; — in lungo, lang duren; -- sul A'ndito, m. gang, korridoor, ingang, toegang,
zeker
gaan,
geen
gevaar
v., voorkamertje, o.; -tu'ccio, m. slechte, donsicuro, al sicuro,
kere ingang, m.
loopen; lasciar — un colpo, een slag
geven; lasciarsi — , zich overgeven, zich Andrea, m. (N. pr.) Andreas, m.
overlaten. — IV. — met p. pass.; moeten, Andrienne, m. (indeel.) lange, wijde vrouwenrok, sleeprok, m.
passen, behooren; la cosa andava fatta
diversemente, de zaak bad anders moeten Andro'gino, m. manwijf, o.; hermafrodiet, m.;
kwee, m.; tweeslachtige plant.
gaan; met gerundium duidt eene herhaling
aan ; — dicendo, facendo, voortgaan met Androlo, agg. grano — grootkorrelig koorn
(der Marenmen).
zeggen, doen; e va discorrendo, en zoo
voorts; -- fallito, diluso, bedrogen, teleurge- Andromeda, f. (N. pr. Mit.) Andromeda f.
(ook naam van een sterrebeeld).
steld worden ; — superbo di qe, trotsch
zijn op iets. V. Andiamo I laat ons gaan! Androne, m. huisgang, v.; poortweg, m. (Agr.)
strook land tusschen twee rijen wijnstokken
voorwaarts ; andiamo via, loopt heen ! dat
gaat te ver ! ; — va' vi'a ! ga heen ! weg! Androrella, f. (Bot.) harnaskruit, o.
vada ! mijn ! (bij 't mijnen, verkoopen); va' A ndrorem e, m. (Bot.) wilde ruit, 0.; hertshooi, o.
là! va par la! ga toch heen! laat me met Aneddo'tico, app. anecdotisch.
rust! come va va, 't ga zooals 't gaat; 't Ane'ddoto, ane'doto, m. anecdote, v.; kleine
geestige vertelling, v.
kan me niet schelen ; chi va là ? werda ?
come va ? hoe gaat het? dove va va, laat Anelare, v. n. moeielijk ademen, hijgen ; fig.
iets vurig verlangen ; —ante, p. pres. hijgend,
maar door gaan, laat loopen waar 't wil;
agg. ademloos ; vurig verlangend ; —ato, p.
fam. dove vai ? le son cipolle, draaf
pass. vurig begeerd.
niet zoo door (in 't spreken); un uomo, una
cosa come va, een fijne man, eene voor- Anellare, v. a. h.z.d. als inanellare.
treffelijke zaak ; fam. scherz. — a Lodi voor Anellato, agg. h.z.d. als inanellato, Nat.
i, gelede dieren, ongeleden ; ringworlodara ; — a Piacenza voor piacere ;
men, m. pl.
— a Legnaia voor essere bastonato ;
-- a Volterra voor morire (vuolterra); Anellatura, f. het kroesen, krullen, o. van
bet haar.
— all' Accattolica voor — accattando ;
prov. chi va piano va sano, die langzaam Auelletto, m. (Arch.) smalle lijst om eene
zuilenschacht (Ortic.) klein strookje bast (dat
gaat, gaat zeker ; haast u langzaam ; chi
—

—

—
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men bij het enten afsnijdt; —lino, m. kleine I kromming, bulging, V.; bochtigheid, v.; boogv.
snyding, v.; —titoso, agg. krom, gewonden,
ring, in. ringetie, o.
Anello, m. (pl. —1, en —a pl, f.), ring, 'singer- bochtig, vol kloven of kuilen.
ring, m.; — matrimoniale of benedetto, Angaria, f. h.z.d. als anglieria.
trouwring, al.; giorno dell'—, bruiloftsdag ; Angariare, angherlare, v. a. kwellerij,
dwingelandij uitoefenen ; onderdrukken, kueldar l'—, prender l'—, den ring wisselen,
len, tiranniseeren, beangstigen ; —tore, m.,
trouwen ; — del pescatore visschersring,
—trice, v. kweller, onderdrukker, kwelgeest,
mare, yinm. (zegelring v. d. Paus) ;
m.; gewelddadig mensch, m.; —eggiare, v.
maat, waarmede de poppen der
gerhoed,
a. hid, als angariare ; p. pass. —ato
zijdewormen gemeten worden ; della chiin de klem gebracht.
dell' araave, oog van den sleutel ;
tro, disselring v. d. ploeg; — dell chiavetto, A'ngela, A"ngiola, f. Engel, m., engelachtige vrouw ; (vit.) soort wilde druif, v.
kram (voor een grendel); della bandella,
di capelli, haarlok, Angelesco, agg. h.z.d. als angelica
oog voor een haak ;
Angeletta,
angeoletta, 1. kleine engel.
m.; (Zool.) ring om het lich. v. d. insecten ;
(Astr.) — di Saturn°, ring van Saturnus ; Angelica, f. (N. pr.) Angelique, o. (Bot.) engelwortel, m. (Mus.) angelica, zestiensnarige
ringspel (Stor.) correre
giuoco dell'
luit, v.
all' — , ringsteken ; essere 19—, l'— intermedio, l'— di congiunzione, het ver- Angelicamente, avv. op engelachtige wijze ;
—ge'lico, agg. engelachtig, als een engel ;
bindingslid, de schakel zijn ; —lone, m. groote,
zware ring, m. ; —loso, agg. -van, met ringen ; coni —1, de engelenkoren ; salutagione
—a, Engelsche groetenis, v.; wees gegroet,
anelluzzo, m. slechte, waardeAve Maria, o.; voce —a, Engelenstem (v.
booze ring.
h. orgel); Dottor—, Engelachtig Leeraar (bijAnelo, agg. h.z,d. als andante, ansante.
naam v. d. H. Thomas v. Aquine ; -gelino,
Anemia, f. (Med.) bloedarmoede. bleekzucht v.
angiolino, m. kleine engel, m., engellje, o.
Ane'mico, agg. aan bloedarmoede, bleekzucht
(liefkozende
naam voor kinderen); fam. en
lijdende.
scherz. —di stucco of di Lucca, aardig,
Anemagrafia, anemologia, f. (Fis) leer
lief meisje (volg.) —1 pl. spotnaam der politieder luchtstroorningen.
agenten in Florence.
Anemonietro, m. werktuig om de sterkte en
A'ngelo, aingiolo, m. engel, m.; fig. engelde richting der luchtstr. te meten.
achtig wezen ; —custode of tutelare, beAne'mone en anemolo, m. (Bot.) Anemone.
benedetto! of del
schermengel ; (interj.)
Anemoscopio, (Fis.) m. windwijzer, weerParadiso! goede hemel ! Groote God! (uar.
haan, m. anemoskoop, m.
v. verwond.); sonare ad —, voor de begraf.
Anerolde,f.(Fis) aneroide, metaalbarometer in.
v. kinderen luiden ; color d'—, licht roozeAnestesia,f. (Med.) gevoelloosheid, anestesie, v.
delle tenebre, — malign°,
rood, o.;
Anetino, app. met dille ingemaakt.
engel der duisternis, booze engel = duivel ;
Aneto, m. (Bot.) dille, V.
1— neri of —1 colle coma, helsche geesAneurisma, m. (Med. hartaderverwijding, v.;
ten; Tam. far l'—, in onmacht
aneurisme, o.; —ma'tico, app. (Med.) aan
Angere, v. a. h.z.d. als angoseiare.
hartverwijding lijdende, aneurismatisch.
Anfanamento, m been en weer loop; in 't Angheria, f. gewelddadigheid, tirannie, verdrukking, kwellerij, o.; Tam. afzetterij, v. ;
honderdom praten, gezwets, gebazel, o.; -nare,
openbare laster, m. pl.
v. n. doelloos heen en weer loopen ; fig. zwet sen, zoutelooze praat verkoopen, bazelen ; —a Anghiere, m. (Nar.) bootshaak, m.
secco, onzin praten, domheden zeggen ; zich Agina, (Med.) kwaadaardige keelziekte, y.;
kroep, m.; —noso, app. door kwaad. keelom andermans zaken bekommerd maken ;
ziekte aangetast; daartoe behoorende.
-natore, m. kletser, babbelaar, zotte praatverkooper, rn. —neggiare, v. n. zotte praat Angiè, m. (Geogr.) Anjou, o.
Angiografia, f. (Anat.) beschrijving der bloedvertellen, kletsen, bazelen ; v. a. foppen.
vaten.
Anfesibena, f. ringslang, v.
Anfibio, app. tweeslachtig in 't water en op Angioite, f. (Med.) ontsteking, v. der bloedvaten.
f. leer der bloedvaten.
naAngiologia,
belzinnig —;
t land levend ; nomo — dub
soort zure herfstturale
dubbelzinnig, onstandvastig ka- Angiolona, agg. pera
rakter.
peer, o.
Anfi'bolo, m. (Min.) amphibal, m. hoornblend, Angiotomia, f. (Anat.) ontleding, v. der
bloedvaten.
o ; —logia, f. dubbelzinnige uitspraak, v.;
dubbelzinnigheid, v.; —logicamente, avv, Angiporto, m. steegje, o,; zakstraat, v.
op dubbelzinnige wijze; —lo'gico, app. dub- Anglicanism°, m. Anglikanisme, o ; -cano,
belzinnig, duister.
app. anglikaansch; sost. rn Anglikaan,
Anfl'broco, m. Amphibrochis, m. (vers- Anglicism°, in. anglicisme, 0.; engelsche taaleigenaardigheid.
voet
—
Anglo'mane, app. voorliefde voor al wat
Aflone, m. (N. pr. mit.) Amfion, m.
Engelsch is; —mania, f. anglomanie, v.;
Anfiteatrale, app. amphitheatrisch, als een
voorliefde voor wat Engelsch is ; nadping, van
amphitheather ; —teatro, m. amphitheater, o.
Anfitrione, m. (1V. pr. mit.) Anfitrion, m. ,
Eng. zeden en gewoonten.
Angolare, agg. hoekig; boa ; pietra
gastheer, m.; horendrager, m.
f. hoekigheid, v.;
hoeksteen, in.;
Anfizionato, m. ambt der amphictionen, m.;
—larmente, avv. op scheve, hoekige wijze ;
duur van dit ambt.
Anfizioni, m. pl. amphictionen, m. pl.
—lato, app. met hoeken, hoekig gemaakt;

A'nfora, f. (Archeol.) wijnkruik, v.
kuntig, bultig.
Anfratto, m. kromming, buiging, v.; kromme Angoleme, m. (Geogr.) Angoulème, o.
weg, m.; afhang, afgrond, m.; —tuosità, f. A'ngolo, in. hoek, in.; — rettilineo, cur-
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vilineo, retto, acuto, ottuso, rechtlij-

nige, kromlijnige, rechte, scherpe, stompe hoek;

— solido, sferico, vlakke, sferische hoek;
mettere qd in un —, iem. in een hoek
zetten ; fare —, een hoek vormen (v. e. huis).
Angoloso, agg. hoekig, kantig ; un uomo —,
een stijf mensch ; —Into, agg. veelhoekig.
Angore, m. beangstiging, angst, v.
Angosee'vole, agg. beangstigend, angst inboezemend ; —go'scia, f. angosciamento,

m. angst, beangstiging, v.; kommer, m.; beklemdheid, v,; ademnood, m. terneergedruktheid, V.; zorg, m.; vurig verlangen o.; darsi
—di qe, zich ergens angstig over maken ;
—eiare, v. a. beangstigen, kwellen, kommer,
zorg veroorzaken, bedroeven ; —rsl, v. rifl.
zeer bezorgd, beangst zijn ; —ato, agg. beangstigd, bekommerd, bezorgd ; —ciosamente, avv. op kommervolle, zorgvolle wijze;
—cioso, aqq. angstig, zorgvol, kommervol,
bezorgd ; beangstigend, zorgwekkend ; dreigend.
A'ngue, m. slang, v.
Anguichioinato, agg. slangenharig.
Anguilla, 1. aal, v.; paling, m.; /1g. klein, mager,
beweeglijk, vrouwspersoon, 0.; sguizzare di
inano come un' —, als een aal door de
handen glippen ; aver la voglia dell' —
onvrijwillig niet de ledematen trekken, krampacht. ziekte ; fam. pigliare 1'—, zich vermaken, boemelen, luieren,; tenere 1'— per
la coda, de aal bij den staart houden (eene
moeielijke taak op zich nemen); fare la
serpe tra le —e, een slimmerd onder de
onnoozelen zijn ; come 1'— a preso l.'amo
bisogna che vada dove è tirata, als
de aai aan den haak zit, moet zij gaan waar zij
getrokken wordt, d.w.z. wie geschenken aanneemt, blijft den gever altijd verplicht; 1'che vuol mangiar iiisalata, bisogna
che verga a terra, als de aal salade wil

eten moet zij aan wal gaan, d.w.z. geen genot
zonder moeite ; —laia, f. plaats waar zich
veel aal ophoudt.
Anguillare, m. lange en rechtlijnige rij wijnstokken.
A ngitina. f. (Apr.) slangenkomkommer, m.
Angiiina'ia, 1. (Anat.) schaamstreek, m.; (Med.)
gezwel, o., in de lies.
Angui'pede, agg. slangenvoetig.
Angu'ria, f. (Bot.) watermeloen, m.
Angnstare, v. a. beperken, enger maken ; -rsi,
v. rill. zich versenigen.
Angu'stia, f. engte, beperktheid ; -di mente,
bekrompenheid, o. van geest ; —di anima,
enghartigheid, v.; angst, bangheid, beklemdheid, v.; nood, m.; behoeftigheid, v.; bekrompen toestand, m.; vivere in , bekrompen,
armoedig leven ; in angst verkeeren ; —e
econoiniche, geldnood, m.; -e doinestiche, behoetige omstandigheid, v.
Aiigustiare, v. a. beangstigen, kwellen, met
zorgen overladen ; —rsi, v. rifl. zich beangstigen, bedroeven, bezorgd maken ; —tioso,
agg. angstvol, kommervol, bedroefd; —sto,
agg. eng, smal, beperkt, armzalig, bekrompen.
A'iii, a'ni ! interj. roep waarmede men de
eenden lokt.
—

A'nice, a'nieio , a'nace, Z. Anacio.
A'nile, a'nil, m. Indigoplant, v.
Anima, f. I. ziel, v.; geest, m.; fam. era lui
in corpo e —, hij was 't in levende lijve;
— sensitiva, gevoel, o., gewaarwording, v.;
verstand, m.; instinkt, o. (bij dieren); pre-
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gar per le —e dei nostrl morti, voor
de zielen onzer af;estorkene bidden ; b is on'
— of la buon' —, zaliger. in ; la b is on'
— di niio padre, mijn vader zaliger; nu'
- persa, eene verlorene ziel (zonder berouw gestorven); — dannata ! vervloekte
kerel ! (sterke verwenscbi ag tegen iemand);
gridare come un' -- dannata, als een
wanhopige schreeuwen ; fig. c' è da dannarsi of da far dannar 1'—, 't is om er
het verstand bij te verliezen, om gek te worden ; je zoudt er je ziel en zaligheid bij verwenschen ; mangiarsi, rodersi 1'—, geheel wanhopig zijn ; pensare alle cose
dell'—, zich op zijn laatste uur voorbereiden;
mod. prov. il diavolo non andrebbe per
un' —, men zou geen hond de deur uitjager
(om 't slechte weer). II. geweten, n.; Homo
d'— een man van geweten ; aver —, een
geweten hebben ; aver all' — of sult' —,
op z ij n geweten hebben ; volg. mettersi all'
zijn geweten met een moord bezwaren ; rimettersi tin tanto d' —, schade aan zijne
ziel doen ; uccider 1'--, het geweten in slaap
sussen. III. gemoed, gevoel, hart, o.; aver —
een goed hart hebben ; adoperarsi con
tutta 1'—, met geheel zijn hart er aan hangen ; recitare con —, met gevoel opzeggen ;
andare all —, tot het hart gaaa ; rubare
1'— ad uno, het gansche hart stelen ; gli
gira 1'—, hij is slecht geluimd; romper
1'— ad uno, iem. kwellen, lastig vallen ;
due —e in un nocciolo, twee zielen en
een gedachte IV. leven, geest, 0,; esalar
1'—, den geest geven, sterven ; rimetter 1'in corpo a qd iem. weer het leven, moed
geven ; beversi, giocarsi 1'— overmatig
drinken, spelen ; V. wezen, o.; persoon, m.;
quante —e fa la città, hoeveel inwoners
telt de stad ; stato d'—, bevolkings,- geboorteregister ; -di messer Domineddio, achtbare, vrome, aanzienlijke persoon, 111.; aver
cura d'—, zielzorg hebben. V. levenssap,
levensbeginsel; — vegetale of vegetativa,
grceikracht (der planten); — del mondo of
universele, wereldbeginsel; (Bot.) de in de
kern besloten zaden eener vrucht ; merg, o.,
der wortels ; merg van het hout ; prender
1'—, vrucht aanzetten. VII. kern, m., binnenste, o. (Falign) —d' una porta, post eener
deur; (Calz.) — delie scarpe, inleg tus•
schen binnen- en buitenzool ; (Legat) —d' un
libro, het stuk karton dat op de binnenzijde
van den lederen rug wordt gelegd ; (Gett.)
— della statua, grondflguur van een te
gieten beeld; (Arm.) — della canna ziel
van den loop ; — delle canna da organo,
tong der orgelpijpen ; —d' un bottone, kern
m. van een overtrokken knoop.
Animaccina ! interj. fam. maar mijn hartje !
Animadversione, f. Z. Aniivavversione.
Animala'ccio, m. leelijk dier, o. (als scheldes.
tegen iemand gebruiken).
Animale, m., levend wezen, dier, 0.; —ragione'vole, verstandig levend wezen, mensch,
m.; —nero, zw ij n, o.; fig. onwetende, grove,
boersche mensch ; —da carro, trekdier, o.;
fig. ook als scheldnaam voor een grof persoon gebruikt.
Animale, agg. dierlijk tot het dier behoorende,
dieren .... ; regno —, dierenrijk ; —lescanuente, ave. op dierlijke, beestachtige
wijze ; —lesco, agg. dierlijk, beestachtig ;
,
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—oso, agg. moedig, koen, kloek ; hartsklein dier, diertje, 0.; —letm.
tochtelijk, verbitterd, vooringenomen; parm.
klein, leelijk dier ; —lino,
tijdig ; begeerig, hakend (naar iets).
f. het levend zijn,
m. aardig diertje, o.;
o.; hetgeen tot het dierenrijk behoort ; dierlijk Animu'ecia, f. erbarmelijke ziel, v.
wezen, 0.; dierlijkheid, v.; dierlijke natuur, v.; Animu'eelo, m. lage zin, m.
zinnelijkheid, v.; —lone, m. groot, geweldig AnIfietta,f. anijswater, o.;anijslikeur, anisette,v.
dier, o.; —heed°, animaluzzo, m. ellen- A'nitra, f. Z Anatro ; —trace°, anitra'ecob,
dig, leelijk dier, o.
m. jonge, halfwassene eend ; fig. knaap
met kromme beenen.
,Animare, v. a. bezielen ; ziel, leven inademen ;
moed geven ; vuur, uitdrukking verleenen ; Anna, f. (N. pr.) Anna, v.
aanvuren, aansporen, opvroolijken ; —rt_41, V. Annaequamento, m. begieting, besproeiing,
nil. leven bekomen , zich bezielen, moed vatbewatering ; wateren, o.; vermenging v. met
ten ; levendig, opgewekt worden ; p. pres.
water ; —quare, V. a. met water vermengen ;
—ante,
bezielend, levend en levendmakend ;
verdunnen ; fig. verzachten, verzwakken ; bleeker, minder schitterend, dunner maken ; bep. pass. —ato, bezield, app. vol vuur, moedig,
gieten, nat maken, bespoelen, bewateren ; p.
vol leven ; —tamente, avv. met gevoel, met
vuur,
met uitdrukking ; —tivo, app. belevend,
pass. —ato, gewaterd, verbleekt ; fig. discorso —, vervelend gesprek o.; colore
bezielend ; —tore, m.; —trice, f. bezieler.
verweinig schitterende kleur ; riso
.Animavversione, f. afgekeerdheid ; afkeuring ; berisping, v.; verwijt, o.
valschte rust ; sole, lume —, matte zonneAnimazione, I. bezieling, beleving, v.
schijn, mat licht; —quata, f. verdunning,
A'ninie, f. (Bot.) animehars, v,; Kopal, m.
verwatering, v.; opgieting van water.
Animello, f. (meest. in pl.) kalfsomloop, m., Annafflamento, m. annaftlatura, f. be(Tecn.)
zuigerklep v. van een pomp; 't hart 0.
sproeiing, begieting, v.; —flare, v. a. begievan een pompzuiger.
ten, besprenkelen, besproeiien ; bet stof neerAnimellata, f. gedeelte van een kalfsstrot, n.
slaan (van lichten regen); —flata, f. begiebegieten (de
Animetta, f. zieltje, o.; (stor.) klein borstting, bewatering ; dare un'
harnas, 0.; (Anat.) tandmerg, o.; —mina,
planten); —flatina, f. kleine begieting, v.;
f. lieve, kleine ziel, 1.; hartje, o.
lichte regen, m.; —flato'io, m. gieter, m.,
—flatore, m. begieter, besproeier, m.
m. gemoed, gevoel, hart, karakter, o.;
—constante, vast karakter, o.; moed, m.; Annale, app. jaarlijksch ; —nali, m. pl. jaarmoed vatten ; perkoenheid, v.; farsi
boeken, annalen, m. pl.; —lista, (pl. —sti),
dersi d'—, den moed verliezen ; non mi
annalist, schrijver van jaarboeken.
regge l'— di fare, ik heb den moed niet Annarello, m. Z. Annerello.
het te doen ; zin, geest, m.; aver in —, in Annasare, v. a. annusare.
den zin hebben ; nil viene in —, 't valt mij Annaspare, v. a. garen ophaspelen, opwinden
in,
ik
denk er aan ; un sospetto mi eade
fig. met de armen in de lucht slaan, levennell'—, er komt eene verdenking bij mij op;
intorno a qe.,
dige gebaren maken ;
leggere nell'— di qc., in iemands hart
zich (ergens) tevergeefs om aftobben ;
lezen ; neiging, genegenheid, v.; alienar
— la vista, den blik verwarren ; p. pass.
da
qd. of qc., de neiging voor iemand of
—ato, opgehaspeld, gegesticuleerd; app.
iets
doen verliezen ; mal —, afgunst, v.; afverward.
keer, m.; verstand ; voorgevoel, o.; inwendige Annaspio, m. veel drukte maken ; onzeker
stem, v.; mi diceva un
. . .; een voorheen en weer loopen ; verwarring, v.
gevoel zeide mij ; opmerkzaamheid, v.; aver Annaspo, h.z.d. als aspo en naspo.
altrove, zijne gedachten ergens anders Annaspone, m. —outs, f. die zich veel moeite
hebben ; aver volto
agli studj, al
geeft en niets uitvoert; veel drukte makende
zijne aandacht op de studie hebben ; geheuleeglooper; praatjesmaker; bedrieger, m.
gen, 0.; tener viva nell' — di qd. una Annata, f. jaar, o.; loop, m. van het jaar;
cosa, iets voortdurend in iemands geheugen
jaargang. m.; oogst m.; jaarlijksch inkomen,
houden ; meening, v.; goedvinden, 0.; plan, m.,
0.; jaarlijksch aandeel, o.; (Lede.) eerste jaaravere un — di fare qe., iets van plan zijn ;
geld o. van eene geestelijke prebende ; -ta/cessere di — eon qd., overeenstemmen
cia f. slecht jaar, 0.; slechte oogst, m.; -tina,
iem.; pigliare — addosso qd., macht
met
f. een middelmatig jaar, o.; middelm. oogst, m.
over iem. nemen ; stare di buon —, goeden Annebbiamento, in. omneveling, verduistemoeds zijn ; prov. tanti uomini tanti —1,
ring door nevel ; opstijgen o. van nevel ; bezooveel
hoofden, zooveel zinnen ; avv. ad —,
wolking, v.; nevelachtig weer, 0.; verduisteper
—, sopr' —, zonder bewustzijn, blindering, omfloersing der oogen ; —blare, v. a.
hugs, zonder overleg ; di bison —, gaarne ;
met nevel omhullen ; fig verduisteren ; (Apr.)
di
mal
—, ongaarne; ad — searlco, op
met rijp, met meeldauw bedekken.(Pitt.)met
onpartijdige wijze ; ad un
in overeenelk. versmelten (de kleuren); —rsi, V. rill
stemming; di buon —, op oprechte wijze ;
verduisteren, somber, droevig worden ; zwakdi tutto
van ganscher harte, in allen
ker worden (v. d. geest). p. pass. —ato, omernst; — ! interj. houd moed!; prov. —e
neveld, verduisterd (door vorst,rijp,meeldauw
cera vivanda vera, een vroolijk hart
bedekt) (vruchten); viso — bleek, slap gelaat,
komt over veel heen ; — risoluto non ha
o.; nadenkend, ernstig gelaat, o.
orecchi e non vuol consign°, wie vast Annegamento, m. onderdompeling, o.; verbesloten is luister naar geen tegenwerpingen.
drinking, v.; het verzuipen, o.; ondergang, m.;
'Animosamente, avv. op koene, kloeke wijze ;
—gare, V. a. verdrinken, verzuipen, onderop hartstochtelijke, verbitterde, vooringenodompelen ; fig. onderdrukken verzwakken ;
mene wijze; —ositis, 1. moed, m.; man—rsi, v. rill. zich verdrinken, in 't water
haftigheid, o.; koenheid, v.; hartstochtelijkgaan ; p. pass. —ato, verdronken ; Sost. rn.
beid, verbittering, vooringenomenheid, v.;
drenkeling, m.
,
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Annegazione, abnegazione, f. zelfverloo- Annitrio, m. aanhoudend gehinnik, 0.; -trire,
v. n. hinniken.
chening, V.
Anneghittiniento, m. luiheid, traagheid, v.; Anniversa'rio, m. verjaardag, m.; verjaarfeest, 0.
nalatigheid, v., lusteloosheid, verveling, v.;
—ghittire, v. a. lui, traag, lusteloos maken ; Annizzare, v. a. h.z.d. als aizzare.
—rsi, v. rift lui, nalatig, lusteloos worden ; Anno, m. I. jaar, 0.; — astronomico, ci.
vile, bisestile, cliinaterio, embolis--rsi di fare qc., verzuimen iets te doen ;
male, emergeiite, lunare, sidereo of
p. pass. — ito, lui geworden, gemaakt ; agg.
siderale, astronomisch, burgerl ij k, schrikachteloos, lusteloos.
kel-, kritisch, m., maan-, sterrejaar; tropiAune'llidi, m. p1. (Nat.) ringwormen, m. pl.;
co, platonico, ecclesiastico, santo,
ongewervelde dieren, p1. annelliden.
tropisch of natuurlijk, platonisch, kerkelijk,
Anneramento, annerimento, m. zwartjubeljaar ; aspettare li no all'— santo,
making, v.; zwarten, o.; zwartwording, v.
zeer lang wachten ; essere phi lungo
Annerare, annerire, v. a. zwarten, zwart
dell'— santo, zeer langzaam z ij n ; —scolamaken ; donker maken ; verbranden (d. d. zon);
stico, acadeinico,uiiiversitario, school- , .
belasteren, bepraten; v. n. en —rsi, v. rifl.
academisch-, universiteitsjaar. II. Jaargang ;
zwart, bruin worden, verbranden, verduisteloop v. h. jaar ; tijdduur van 12 maanden;
ren (v. d. lucht); p. pass. —rito, zwart ge1'— andante, corrente, het loopend, dit
maakt, geworden ; agg. gebruind, verbrand
jaar; 1'— decorso, scorso, 1'— passato
v. d. zon, zwart gemaakt.
(of alleen) l'anno, het vorige jaar ; da— in
Annerello. annarello, m. jaartje, o.
qua, sinds het vorige jaar ; quest altr' —,
Anneritura, f. het zwart zijn ; zwartmaking,
• un altr' -,'t volgende jaar ;1'- dipoi dopo,
v.; verduistering, v.
appresso, het jaar daarop ; 1'—, all' —
f. toevoeging, aanhechting, verper —, jaarl ij ks, per jaar ; non è 1'—, 't is
binding, annexeering, v.; inlijving, annexatie, v.
domini,
Annesso, m. toebehoor, 0.; aanhoorigheid, v.;
nog geen t ij d (om iets te doen);
di grazia, della salute, in 't jaar des
deel, 0.; aanhangsel, o.; la villa coi suoi
Heeren, des heils ; sono —i domini olie ...;
—i, de villa met hare aanhorigheden ; —1 e
't is reeds zeer lang geleden dat ...; d'— in
connessi, alles wat er bij en toebehoort
— of — per —, jaar voor jaar ; i e —i,
p. pass. agg. Z. Annettere.
jaren en jaren, zeer langen tijd ; —i fa, —
Annestamento, m. enting, griffeling, inenting,
sono, vele jaren geleden, III. Levensjaar,.
v.; verbinding, aaneenknooping, v.
levenstijd ; —I della discrezione, jaren
Annestare, v. a. enten (een tak op een boom),
des onderscheids ; gli ultimi —i of gli
griffelen ; inenten ; —il vainlo, de pokken
inenten ; verbinden, samenknoopen ; (am.anni estreini, de oude dag; innanzi gli
—, voor den tijd ; essere in là cogli
—sul secco, op een ander onderwerp overaver inolti —i sul groppone, veel jaren
gaan; p. pass. —ato, geënt, ingeënt.
op den rug hebben ; giocarsi, dorunirsi
Annestatura, f. enting, inenting, v.; tijd voor
gli —i, zijn tijd verspillen ; levarsi gif
bet enten, plaats v. (van den boom, van den
met de jaren smokkelen, zich voor jonger uitarm) waar geënt, ingeënt wordt ; verbingeven ; portare bene gli —i, zijne jaren
ding v.
met eere dragen ; dare 11 mal -- a qd.,
Anne'ttere, v. a. aan-, bij-, toevoegen, insluiiemand verwenschen. IV. Capo d'—, hieuwten ; inlijven, vereenigen, verbinden met ...;
jaar, o.; boon — ! veel geluk in 't nieuwe
annexeeren; p. pass. annesso, b ij -, toegejaar ; dare il boon capo d'—, iem. gevoegti, in-, b ij gesloten.
lukkig nieuwjaar wenschen ; fare il capo
Annetto, m. jaartje, o., niet geheel en al een
d'—, een nieuwjaarsgeschenk geven ; in cajaar, o.
po all' —, a capo all' —, aan 't einde
Anni'bale, m. (N. pr. Stor.) Hannibal m.
des jaars ; entrar nell' —nuovo, nieuwe
Annichilamento, m. annichilazione, f.
vernietiging, afschaffing, annulleering, v.; uitvrucht eten. V. Prov. pan d'un giorno e
vin d'un anno, het brood moet een dag,
roeiing, vernedering, verdeemoediging, V. ;
—chilare, annichilire, v. a. vernietigen,
de wijn een jaar oud zijn ; da quarant' aniii
In là, o nii duol qui, o mi duol qua , .
verwoesten, uitroeien ; fig. op den grond werpen, terneerwerpen ; door den grond doen
na het veertigste jaar begint men zijn licha am
te voelen ; chi di venti non ha, di trenta
zinken ; —rsi, v. rifl. tot niets worden, alle
non aspetti, die op z ij n twintigste jaar geen
aanzien verliezen ; zich vernederen, verootverstand heeft, moet het op zijn dertigste niet
moedigen ; p. pass. —ato, —ito, vernietigd,
meer
verwachten; molto plu sanno gil
terneergeworpen, vernederd.
—i che I libri, de jaren leeren meer dan
Annidare, v. a. in zijn geheugen houden, in
de boeken.
zijn geest opnemen ; —rsi, v. rilt. nestelen,
het nest maken ; zich nestelen, vastzetten ; Annobilimento, m. verheffing v. in den
adelstand.
p. pass. —ato, genesteld, ingenesteld ; agg.
Annobilire, v. a. in den adelstand verheffen,
vastgeworteld.
adelen ; fig. sieren, verfraaien, veredelen ; p.
Annientamento, m. tenietdoening, verniepass. —ito, geadeld, verfraaid, veredeld.
tiging, v.
Annientare, v. a. teniet doen, vernietigen, Annodaniento, m. het knoopen, aaneenknoo
pen, o.; aaneenknooping, v.
het nederwerpen ; /1g. verwoesten ; —rsl, v.
rifl. vernietigd, ter neder geworpen worden, Annodare, v. a. knoopen, aaneenknoopen, met
een knoop toebinden ; binden ; fig. verbinden ;
zich diep vernederen ; p. pass. —ato, ver-- un alfare, een zaak ten einde brengen ;
nietigd, verwoest, ten gronde geslagen.
— un matrimonio, een huwelijk sluiten,
Anniffare, v. n. brommen, knorren.
tot stand brengen ; fam. e' non annoda,
Anniffare, in slaap zingen, wiegen.
hij komt tot geen besluit; (Agri) v. n. aanAnnistia, f. Z. Amnistla.
—
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zetten (van vruchten); —rsi, V. riff. in een
knoop geraken ; zich verbinden, zich verwikkelen, verwarren ; — la lingua in bocca
a gd., in erge verlegenheid geraken ; —ato,
p. pass. aaneengeknoopt ; —tura, f.
aaneenknooping, v.; verbinding, v.; knooppunt;
verbindingspunt, o.; gewricht, o., verbinding
der beenderen.
Annoiamento, m. verveling, v.; verzadiging,
V.; walg, m., afkeer, m.
Annoiare, v. a. vervelen, lastig vallen, walg
veroorzaken ; —rsi, v. rill. zich vervelen, walg
ondervinden ; —ato, p. pass. verveeld ; agg.
nomo —, een geblaseerd mensch ; sost. tn.
fare l'—, den geblaseerde spelen.
Annoiatore, m. —trice, f. die verveelt, lastig
valt ; vervelend persoon,
Annona, f. levensmiddelen, o. pl.; voorraad,
proviand, m.
Annonario (pl. —rj), agg. de levensmiddelen
betreffende ; leggi —e, wetten over de verdeeling der levensmiddelen ; provvedimenti
—I, maatregelen ter verkrijging van proviand.
Annone, m. (N. pr.) Hanno, tn.
Anno'nia, f. (Geogr.) Henegouwen, o.
Annoso, agg. bejaard, oud (vooral van boomen).
Annotare, V. a. met aanmerk.,aanteek. voorzien ; opschrijven ; noteeren; opmerken ; p.
pass. —ato, met aanteekeningen voorzien.
Annotariare, V. a. tot notaris maken, benoemen ; —rsi, v. rill. het notaris-examen maken ; —ato, p. pass. tot notaris benoemd.
Annotatore, m. —trice, f. die aanteekeningen, aanmerk. op een schrijver maakt; cornmentator, m.; zioneella, f. kleine betnerking, aanteekening, v.; —tazione, f. aan-,
bemerking, aanteekening, verklaring, v.
Anno'tino, app. eenjarig (dier) ; van dit, van
't zelfde jaar (vruchten).
Annottare, V. n. —rsi, V. rill. nacht worden,
duister beginnen te worden ; —ta, de nacht
breekt aan.
Annottalare, v. a. toegrendelen.
Annovaie, app. Z. aanuale.
Annovellato, app. bedrogen.
Annoveramento, m. tellen, op-, aftellen, o.;
optelling, v.; verare, v. a. meetellen ; optellen, er b ij rekenen ; —ratore, m. die een
telling, optelling doet ; opteller, m.
A nnoverese, app (Geogr.) Hannoversch.
Annovra, f. (Geogr.) Hannover, o.; —ano, m.
Hannoveraan, m.
Annuale, —novale, m. loop, verloop, duur
van het jaar, jaardag, in.
Annuale, agg. h.z.d. als ammo ; —mente,
avv. jaarlijks, elk jaar; —ità, f. jaarlijksch
inkomen, o.; jaarwedde, v.; jaarlijksche afbetaling, v.; lijfrente, v.; annuiteit, v.; —a'rio,
m. jaarboek, o.; kalender, m.; app. jaarlijksch,
zich elk jaar vernieuwend ; —nu'ecio, m.
slecht jaar, o.; slechte oogst, m.
Annuenza, f. toestemming, be-, inwilliging,
goedkeuring, v.
Annuire, v. n. toeknikken, toestemmen, inwilligen, goedkeuren, bewilligen ; p. pres. -uente,
bewilligend, goedkeurend ; p. pass.—ito, toegestemd, ingewilligd ; f. annuiteit, f.,
jaarrente, v.
Annullamento, m. —zione, f. nietigverklaring, annuleering ; (Giur.) opheffing, herroeping, cassatie. v.; —lare, V. a. ongeldig, nietig
verklaren ; opheffen, herroepen, verbreken (een
—
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vonnis); —rsi, V. rill. h.z.d. als annichilarsi;
app. annuleerend, opheffend.
Annumerare, V. a. Z. annoverare,
Annunziamento, m. aankondiging, bekendmaking, v.; —ziare, v. a. aankondigen, bekend maken, aanmelden, melden ; voorspellen,
vooraf aankondigen; — la parola di Dio,
het woord Gods verkondigen ; — la guerra,
den oorlog verklaren ; —ziata, f. feest van
Maria Boodschap ; la Santissitna —, de
kerk van Maria Boodschap (te Florence en
elders); ordine dell' —, Annunziata-orde
(hoogste Ital. ridderorde) ; —ziatore, m.
—trice, v. aankondiger, bode, boodschapper;
angel° —, de engel die laria boodschapte ;
segno — di tempesta, een voorteeken van
storm ; stella —trice dell' alba, morgenster, v.; —ziazione, f. verkondiging; Boodschap van den engel aan Maria ; feest van
Maria Boodschap.
Annunzio, f. aankondiging, v.; bericht, m. ;
boodschap, kennisgeving, v.; voorteeken, o.,
voorbeduiding, v.; —I, pl. aankondigingen,
advertenties, bekendmakingen, v. m.
Annul°, app. jaarlijksch ; een jaar durend ; in
elk jaar; piante —e, eenjarige planten.
Annusare, —nasare, v. a. beruiken, ruiken
aan iets ; luchten, snuffelen (van dieren); —
nu& presa, een snuifje nemen ; — ii cielo,
zijn neus in de lucht steken ; far —
pugno, iem. zijn vuist voor gezicht houden,
met de vuist dreigen ; fig. het karakter, den
aard van iemand erkennen.
Annusata, f. het ruiken, het beruiken, o.; besnuffeling, v.
Annuso, m. besnuffeling, beruiking, v.; conoseere lino all' —, iemand aan den reuk
kennen.
Annuvolare, v. a. verdonkeren, bewolken ; fig.
dof, droevig maken, storen, verwarren, verzwakken , V. n. en —rsi, v. rill. bewolkt worden, zich met wolken bedekken, verduisteren;
p. pass. —ato, verduisterd; app. bewolkt,
somber.
Ano, m. opening van den mastdarm ; aars, v.;
achterste, o.
Anodinia, f. (Med.) gevoelloos-, pijnloosheid, v.;
uitblijven der barensweeën.
Anodino, app. (Med.) pijnstillend, verzachtend ;
'ignore Hoffmans druppels, m. pl.; langzaam werkend.
Anomalia, f. anomalie, onregelmatigheid, uitzondering, afwijking, V. (van den regel); (Gram.)
onregelmatige vorming; (44str.) onregelmatigheid in den loop van een planeet ; verschil
tusschen z ij ne nabijheid en afstand van de zon.
Ano'malo, app. onregelmatig, afwijkend ; ahnormaal.

Ano'nimo, app. naamloos, zonder naam, anoniem ; società —a, naamlooze vennootschap,
sost. in. ongenoemde, anonieme schrijver, tn.
Anoressia, f. (Med) gebrek aan eetlust, v.
Anormale, app. ongewoon, onregelmatig, abnormaal ; —nth, f. ongewone, buitengewone
toestand, m.; onregelmatigheid, v., abnormaliteit, v.
Ansa, f. hengsel, o.; greep, in., handvat, o.; aanvatpunt, voorwendsel, 0.; gelegenheid, v.; dare
—, een voorwendsel, gelegenheid bieden.
Ansamento. tn. zware ademhaling, v.; hijgen,
0.; ademloosheid, v.
Ansare, —siare, v. n. zwaar, moeielijk ademhalen ; hijgen ; buiten adem zijn ; p. press
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--saute, zwaar ademend, hijgend ; agg. buiten
adem.
Ansea'tIeo, agg. hanseatisch; eittà —a,
hansestad.
Aasera, f gans.
Anseri, m. p1. gebraden kastanjes, v. m.
Ansla, 1. angst, onrust, bangheid, v.; begeerte,
v.; hevig verlangen, o.
Ansiera, f. (Mar.) drie-, vierdradig touw, o.
Ansletà, f. begeerte, v., hevig verlangen, o.;
angst, onrust, angstige begeerte of nieuwsgierigheid ; zielssmart, v.; inwendige opgewondenheid, v.
Ansima of —mo, m. moeielijkheid bij 't ademhalen ; 't buiten adem zijn; beklemming, aamborstigheid, v.; —mare, v. n. buiten adem
zijn ; hijgen, moeieljk ademen, aamborstig zijn.
Ansio, agg. angstig, bekommerd ; —osamente,
avv. in angstige spanning, in pijnlijke nieuwsgierigheid of verlangen, in angst en vrees.
Ansioso, agg. hakend, begeerig, nieuwsgierig,
angstig hakend.
Ansola, f. ring m. waarin de klepel van de
klok hangt.
Anta, m. uitgang m. van de getallen quaranta
tot novanta ; essere agli —, aan de veertig
zijn ; aver passato tre —, zestig jaar
oud zijn.
Antagonisaio, m. antagonisme, o.; tegenpartijschap, v.; tegenstand, tegenstrijd, m.; (Anat.)
het aan- en uittrekken der spieren ; —nista,
m. (p1. —sti), tegenstander, m.; antagonist, m.;
mededinger ; (Anat.) antagonisten, m. p1.
(spieren).
Anta'rie, 1. p1. (Mar.) wanttros, v. ; wanttouw, o.
Anta'rtleo, agg. zuidelijk; polo —, zuidpool, m.
Ante, f. (Arch.) deurpost, 0.; steunbalk, m.;
hoekpijler, m.
Antea in de samenvoeging: poffar l'—!
(interj.) bij den hemel ! vod weet
Antecedenza, f. voorafgaand, voorgaand feit,
antecedent, o.; vooropstelling, verledene, o.;
vroeger geslacht, o.; voorrang, m.; vroeger intreden, 0.; —tedere, v. n. voorafgaan, voorgaan, vroeger komen ; eerder intreden ; overtreffen ; p. pres. —dente, voorafgaand ; p. pass.
—dato, voorafgegaan.
Antecessore, m —ora, f. voorganger, m.;
i, p1. voorouders, m. pl.
Antediluviano. Z. antidiluviano.

Antefatto, m. vroeger voorval, 0.; voorafgegane gebeurtenis, v.
Antelmintieo, app. (Med.) wormafdrijvend
(geneesmiddel); polvere — wormkruid, o ;
wormpoeder, o.
Antelueano, agg. voor het aanbreken van den
dag plaats hebbende ; ehiarore--, morgenschemering, v.; i glorni —i, de 3 dagen na
't begin van de nieuwe maan ; vent' —i, morgenwinden, m. pl.
Antelunare, agg. i giorni —1, de 3 dagen
na 't begin der nieuwe maan.
A nteinurale, m. voormuur, schutmuur, eerste verdedigingsmuur, m.; schutweer, schutwal, m.
Antenato, m. voorvader; overgrootvader, m.;
—1, pl. voorouders, pl.
Antenito'rlo (pl. —on ) m. (Farm.) disteleerhelm, m.
Antenna, f. (Arch.) dwars-, dekbalk, m.;
(Mar.) ra, f.; — di maestra, groote ra ;
fam. scherz. boonestaak, v. (lang mensch) ;
,

,

(Nat.) —e, pl. voelhorens, voelsprieten (van

insecten).

Aiitennale, m. (Mar.) razeil, ral"k, 0.; —nato,

agg. (Mar.) met raas voorzien ; (Nat.) met voelsprieten voorzien.
Antenora, f. naam uit Dante's »hel".
Antenotato, agg. vroeger, boven vermeld.
Antepenultlmo, app. Z. antipenultimo;

antepassato. Z. anti—.
Anteporre, v. a. vooraan plaatsen, voorzetten ;
— qe. a yin' altra cosa, iets aan iets

anders de voorkeur geven ; liever hebben, voor
beter, schooner houden , —orsi, v. ril. zich
voor een ander dringen, de plaats van tem.
innemen.

Anteporta. Z. antiporta.
Anteposizione, f. bevoorrechting, v.; (Gram.)

voorzetting, v.
A'ntera, f. (Bot.) stuifmeelzakje, 0.; stuifmeelkolfje, o.
Anteriore, app. voorste; facciata — voorzijde ; piè-1, voorvoeten ; voorafgaand, vooraan gaand, vroeger; —orità, f. het vroeger
zijn, voorafgaan, 0.; voorkeur, v.; —ormente,
avv. van voren ; vroeger, eerder.
Anteseritto, antiscritto, agg. vroeger, boven
geschreven.
Antesignano, m. (Stor.) legionair met de bewaking van bet vaandel belast ; fig. hoofdvertegenwoordiger, aanvoerder (eener partij),
m.; hoofd, o. eener school, richting ; baanbreker, m.
Antibagno, m. voorkamer, v. van een badruimte.
Antibeceo, m. (Arch.) ijsbreker, stroombreker,
m. (aan een brug).
Antibilioso, agg. (Med.) galafdrijvend.
Antlbraeelo (p1. acci), (Anat,) voorarm, m.
Antiea'eeio, agg. all' —a, naar den ouden
slechten trant.
Antiea'glia, f. oud prul, 0.; oude rommel, m.;
—e, p1. oudheden, antiquiteiten, v.; verouderde
meeningen, v. m.; vooroordeelen, o. m.
Antieamente, avv. in den ouden tijd, oudsher.
Anticamera, f. voorkamer; wachtzaal, v.;
far —, antichambre maken, wachten om
binnen gelaten te worden , far far —, iem.
lang wachten laten.
Anticasa, f. voorhof, voorhal, m.; atrium, 0.;
vestibule, v.
Anticato, agg. h.z.d. als antiquato.
Antecatto' lico, agg. tegen het katholicisme;
antikatholisch.
Antleheggiare, v. n. oude gebruiken enz.
nagapen ; —Ghetto, agg. een weinig ouderwetsch ; —ehità, f. oudheid, v.; het oud, verouderd zijn; klassieke oudheid, v.; pl. oudheden ; kunstwerken der oudheid ; le — del
dirltto, de verouderde vormen van bet recht ;
fam. en scherz. esser un pezzo d'—, een
oude, origineel zijn ; een van den ouden
tijd zijn.
Anticipamento, m. —zione, f. vooruitbetaling. v.; voorschot, o.; voorafneming, v.; uitgeschoten geld, o. (dat in eene onderneming
gestoken is); vooruitloopen, o.; vervroeging, v.
Antielpare, v. a. vooruit,vooraf, vroeger doen ;
vervroegen ; — 11 desinare, het middagmaal
vervroegen; — un pagamento, eene betaling vooruit doen ; — qe. a qd., iets aan iem.
vooruit geven; —1 tempi, den tijd vooruitloopen ; v. n. voor den tijd komen, te vroeg
komen ; 11 treno anticipa di cinque mi,
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nuti, de trein komt vijf minuten te vroeg ; Antigrado, m. landgraaf, m.
—rsi, V. nil. lets vroeger gaan ;
Antigrafo, m. (Lat.) afschrift uit een ander

1. kleine vooruitbetaling, v.; klein voorschot, o.

handschrift, o.

zwanger is).

m.; schutsweer, In.

_Auticipato, agg. voor den tijd, vooraf, te vroeg Antigua'rdia, f. voorhoede, voorwacht, v.
gedaan ; pagare sei mesi —i, zes maanden Antill'bano, m. (Geogr.) Antilibanon, m.
vooraf betalen; fig. voorbarig, vervroegd ; Antille, f. pl. (Geogr.) Antillen, v. pl.
sost. m. vooruitbetaling, v.; voorschot, o.
Antilogia, f. logische tegenspraak, v.; —lo'gico, agg. onlogisch ; wat een tegenspraak
Antico, agg. oud, ouderwetsch; oudvaderlijk;
antiek, klassiek ; storia —a, oude geschiebevat.
denis; uotno —, een man uit den goeden Antirlope, f. (Nat.) antilope, v.
quanto ii brodetto, Antlmeridiano, agg. voormiddags ; alle sei
ouden tijd; tam.
il tantum ergo,
zoo oud als
— , om zes uur voormiddags.
de weg van Rome; ab —, van oudsher; in Antimonarrehico, app. tegen de monarchie ;
—, per —, in den ouden tijd ; all' —a, op
an timonarchistisch.
ouderwetschen trant ; sost. in. oudheden, v. m.; Antimoniale, agg. antimoniumhoudend, -achoude kunstvoorwerpen ; gil —chi, de ouden.
tig, met - verbonden.
Antimo'nio, m. (Min.) antimonium, spiesAnticole'rico, agg. (Med.) tegen de cholera.
Auticonoscenza, t. vooruitziendheid, voorglans, o.
wetenschap, v.; —no'seere, v. a. vooruit Antinarrazione, f. inleid. van een verhaal, o.
weten ; p. pres. —seinto, vooruit geweten. Antinato, agg. (Giur.) eerstgeboren (van tweeAnticorrere, V. n. voorloopen ; —corriere,
linger)).
Antinazionale, agg. tegen de eigen natie;
m. voorlooper, voorbode, m.
A nticorte, f. voorhof, m.
antinationaal.
A nticostituzionale, agg. tegen de grondwet; Antinefri'tico, app. tegen nierlijden werkend.
anticonstitutioneel.
Antinervio, app. tegen de zenuwen werkend.
Anticristiano, agg. tegen het christendom ; Antinome, m. voornaam (beter: prenome).
ntichristelijk.
Antinomia, f. tegenstrijdigheid der wetten of
_Antichrist°, m. Antichrist, m. ram. scherz.
beginselen onderling.
ell' ha da far l'—, z ij zal den antichrist Anti'noo, m. (N. pr. stos.) Antinotis.
baren (van eene vrouw die reeds op jaren nog Antimuro, m. voormuur, verdedigingsmuur,
Anticriftico, m. tegenkriticus, m.
Anticuore, m. (Vet.) hartgezwel (bij paarden).
Antidata, f. vroegere datum, m.; antidatee-

Antiocheno, m. (N. eta.) Antiochiër, m.;
—o'chia, (Geogr. Star.) Antiochië, 0.; -io'co,
m. (N. pr. Slor.) Antiochus, m.
ring, v.
Antipapa, m. tegenpaus, tn.
Antidetto, agg. Z. Anzidetto.
Antipassato, agg. voorvorige, voorlaatste;
Antidire, v. a. vooruit zeggen.
nel anno —, voor 2 jaar.
Antidiluviano, egg. antidiluviaansch, van Antipasto' in. voorspijs, tusschengerecht, o.
voor den zondvloed ; gil —1, m. pl. de men- Autipatia, f. afgekeerdheid, v.; tegenzin, m.;
schen v. d. zondvl.; ram. en scherz. wat zeer
antipathie. v.; —ticamente, avv. op tegenoud en afgesleten is; opinione —a, een
zinwekkende, antipathieke wijze ;

lang opgegeven meening, v.

Antidatafrio, m. (Med.) receptenboek der
tegengiften, o.; — 'doto, m. (Med.) tegengif,

agg. afkeer-, weerzinwekkend, antipathiek.

Antipensare, V. a. vooraf overleggen, vooraf

bedenken.

o.; fig. tegenwerking, v.; middel tegen iets, o.

Asti

gift, c.

Antiperi'starl, f. tegenwerking van twee

.Antifa'rmaco, m. (Med.) tegenmiddel, tegenAntifato, m. (Giur.) tegengave, v. (v. d. man);

huwelijksgave ; weduwegeld, o.

antepenultitno, agg. voorvoor-

laatste; op twee na de laatste.

tegenovergestelde krachten,
tegendruk, m.

T.;

druk, tn.;

Antifebbrile, egg. (Med.) tegen de koorts Antipestilenziale, agg. (Med.) tegen de pest,

werkend.

Antiferaa, f. (Giur.) h.z.d. als antifato.
Antifernale, app. doni —1, huwelijksgave

V. (v. d. man b. h. huwelijk).

Antrfona, (Eccles) voorzang, m.; inleiding (v.

de besmetting werkend.

AntEpode, anti'podo, m. tegenvoeter, m.;
zeer ver van elk. wonen ;
stare agli
fig. esser agli —1, geheel tegenovergestelde
meeningen hebben ; agg. tegenovergesteld

d. psalmen); inleidend vers, antiphoon, m. fig.
liggend ; in tegenovergest. ligging.
korte inleiding ; voorbereidende inleiding ; Antipoetico, agg. onpoëtisch, prozaïsch ; zonripetere la stessa —, altijd hetzelfde
der dichterlijk gevoel.
liedje zingen ; mod. prov. l'— è pifi lunga AntipoWtico, egg. onpolitiek ; tegen eene
del sahno, de inleiding is langer dan bet

hoofdonderwerp ; —fona'rio, in. gezang-,
koor-, gebedenboek ; antiphonarium, 0.; voorzanger, m.
Antifonla, f. tegenzang, wisselzang, m.; antiphoon, m.
Antifosso, m. (Fort.) paralelgracht, m.; paralel, m.
Anti'frasi, f. (Gram.) tegenzin, m.; ironisch
woordenspel ; per —, ironisch ; -frasticamente, avv. op ironische wijze ; in tegenstrijdigen zin gebruikt, -fra'stico, agg. tegen-

strijdig, ironisch.

Antigiudicare, v. a. vooraf beoordeelen.

verstandige politiek gekeerd.

Antiponte, m. (MU.) paaldam, m.
Antiporre, v. a. Z. Anteporre.
Autiporta, f. —porto, m. kleine voorhof, m.;

ruimte tusschen twee poorten ; voordeur, v.;
(Fort.) poortversterking, V.; poortwal, m.;

(Bibliogr.) schutblad, o.
Antiqua'ria, f. oudheidkunde, oudheidkund.
wetenschap, v.; —qua'rio, oudheidvor-

scher, oudheidkundige, verzamelaar van oudheden, m.; agg. tot de oudheidvorsching behoorende ; —quato, agg. verouderd, buiten
gebruik geraakt.

Antirrrino, in. (Bot.) leeuwenbek, m.
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Antisala, f. voorzaal, v.
Antisapere, v. a. vooraf weten, vooraf zien ;
p. pass. —aputo, vooraf geweten.
Autiscorbuto, agg. (Med.) tegen den scheurbuik werkend.
Antiseria'glio m. voorhangslot, o.; sluitboom, m.
Antisettico, agg. (Med.) bederfwerend, antiseptisch.
Autisifiii'tico, agg. tegen de syphilis werkend ; antisiphilitisch.
Antisociale, agg. tegen de maatsch. orde gericht, omwentelingsgezind ; antisociaal.
Antispasmo'dico, agg. (Med.) tegen den
kramp werkend, krampstillend.
Antiste'rico, agg. (Med.) antibysterisch, tegen
de hysterie werkend.
Antistrofe, f. tegenzang, m.; antistroof, v.;
(Gram.) omkeering van eene spreekwijze;
verwisseling van twee bij elkander staande
woorden.
Antitesi, 1. tegenstelling, v.; antithese, v.; fig.
tegendeel, o.; —ticamente, avv. in tegenovergestelde wijze, antithetisch , —te'tieo,
app. in tegenovergestelden zin, een tegenzin
bevattende.
Antivanguardia, f. voorhoede, v.
Antivedere, v. a. eer -, vooruit zien, vooraf
bemerken, bemerken ; voorzeggen ; —rsi, v.
rifl. zich voorzien.
Antiveggenza, f. het vooruit zien , het vooruit
weten ; voorspellende wetenschap.
Antiveleno, m. h.z.d. als contravveleno.
Antivene'rico, agg. (Med.) tegen venerische
ziekte dienend.
Antivedere, v. a. vroeger komen, eerder komen ; iets vooraf verhinderen ;p. pass. -nuto,
voorgekomen.

Antivigilia, f. dag m. voor den vooravond van
een feest ; voorvigilie, v.
A'ntlia f. (Nat.) zuigtromp, zuigmond, m.
(der insecten).
Antolito, m. versteende bloem, v.
Antalogia, f. bloemlezing ; /1g. verzamel. v.
proza- en poëziestukken ; anthologie, v.; (Star.)
vert. griek. epigrammen der Alexandrijnen.
Anto'nio, m. (N. pr.) Antonius, Antoon, m.
Antonomasia, f. (Gram.) antonomasie, v.;
(vervanging van den eigennaam door een
soortnaam; —mastlto, agg. antonomastisch ;
door anton. zoo genoemd.
Antonomasticamente, avv. op bijz. uitdrukkelijke wijze ; door antonomasie.
Antrace, m. (Med.) koolzweer, v.
Antracite, m. (Min.) antraciet, o.; glanskool, m.
Antro, m. hol, o.; kloof, v.; grot, v.; gat, m ;
(Anat.) — del cuore, hartkamer, v. ; —
deli' orecchio, oorholte, v.; — uiascellare, kaakholte, v.; fig. spelonk, sluiphoek, m.
Antropofagia, f. menscheneterij ; antropophagie, v.; —po'fago, m. menscheneter,
antropofaag, m.; —logfa, f. natuurgeschiedenis v. van den mensch ; antropologie, v.;
—po'logo, m onderzoeker v. d. natuurgeschied. v. van den mensch, antropoloog, m.
Antroponiorflsmo, m, vermenschelijking van
God ; anthropomorphisme, o.
Antropoinorfista, m. aanhanger van het
antropomorphisme.
Anulare, annulare, agg. en sost. m.; dito ringvinger m.
Anversa, f. (Geogr.) Antwerpen, o.
Anzi, conj. integendeel, veeleer ; zelfs, boven,
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dien ; anzlehè e — che, liever ... dan,
eerder ; — ehe no, veeleer, liever.

Anzianato, m. (Star.) ambt, 0.; waardigheid,

v. eens oudsten ; —nità, f. voorrecht va n den
ouderdom, o.; volgorde naar den ouderdom, o.;
dienst- ambts-ouderdom, m.; ancieniteit, v.;
per —, volgens ancieniteit, dienstouderdom ;.
—ano, agg. bejaard ; in jaren ; vroeger benoemd in een ambt ; sost m. (Star.) oudste r
voorzitter, m. (titel in vele der vroegere Ital.
republieken); —anotto, agg. een weinig bejaard, een weinig oud.
Anzidetto, antidetto, agg. bovengenoemd
vroeger vermeld.
Aocchiare, v. a. Z. Adocchiare.
Aoliato, agg. olieachtig, olie g ; noce —a,
olieachtige noot ; met olie gedrenkt, met olie
besmeerd.
Aombramento, m. Z. Adombraniento
aombrare, Z. adoznbrare.
Aoncinare, v. a. krombuigen ; —rsi, v. rid.
ombuigen.
Aoperare, v. a. Z. Adoperare.
Aori'stico, app. tot den aoristus behoorende;
—risto, in. (Gram.) aoristus, m. onbep. veel.
tijd der Grieksche werkwoorden.
Aorinare, v. a. (Cacc.) opsporen, een spoor
volgen.
Aorta, f. (Anat.) aorta, v.; groote slagader, v.
Aovare, v. a. afronden, den eivorm geven
—ato, agg. eivormig.
Aparine, m. (Bot.) kleefkruid, o.
Apatia, f. apathie, v. gevoelloosheid, afgestomptheld, onverschilligheid, hartstochteloosheid, v.
Apa'tico, agg. h.z.d. als apatista.
Apatista, m. gevoelloos, hartstochteloos, apa}

thisch mensch, m.
Apati'stico, agg. een gevoelloos, harteloos,

mensch eigen ; tilosofia —a, op de harteloosheid gebaseerd philosophisch stelsel, o.
Ape, f. bij, v.
Apeliote, m. oostewind, m.
Apelle, m. (N. pr. Star.), Apelles, m.
Apepria, f. (Med.) slechte spijsvertering, v.
Aperiente, agg. aperitivo, agg. (Med.) het
zweeten bevorderend.
Aperta, f. opening, v.; gat, m.; het openen, o.;
armwijdte, v. (maat der uitgeste. armen); tijd
van het openen der poorten of deuren ; ad di bottega, bij het openen v. d. winkel ;
ad —del libro, bij het openslaan van het
boek ; all' —, met openhartigheid, met vrijmoedigheid, v.
Apertamente, avv. op openhartige, vrijmoedige wijze ; klaar, duidelijk, openbaar, zichtbaar, oogenschij nlijk.
Aperto, agg. Z Aprire ; —tura, f. openen,
opengaan, opensluiten, o.; opening, v.; begin,
o.; aanvang, m. (van een studiejaar); gat, m.;
openhartigheid, v.; ingang, m.; spleet, v.;
wijdte, v.; -- di meute, opgewektheid, v ,
goed bevattingsvermogen, o.; fare — a un
alfare, de eerste besprekingen voor een
zaak doen, eene zaak [inleiden ; (Mus.) openingsstuk, 0.; ouverture, v.; inleiding, v.
Ape'talo, agg. (Bot.) apetaal, zonder bloembladeren.
Apia'io, m. bijeenkweeker; ijmker, m.; —rio,
m. bijenstal, m.; —astro, m. (Nat.) bijen.

vreter, m.

,

.
.

Api'ce, f. top, m.; hoogste punt, o.; spits, v.,
hoogte, v.; hoogtepunt, o.; toppunt, o.; all' di felicità, op bet toppunt van het geluk,
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slaap; sost. m. een dik, kort mensch,die aan(Lett.) streep boven de letters, aatiddidende
leg tot beroerte heeft.
dat zij lang moeten uitgesproken worden ;
(Mat.) streep boven, naast de letters, die ter Aporisma, m. (Mat.) vraagstuk o. waarvan de
oplossing mogelijk is.
onderscheiding geplaatst worden; a apace,
Aporo, m. (Mat.) moeielijk op te lossen vraaga streep.
stuk, o.
Apreolo, m. kleine top, m.; kleine hoogte, v.
Apicaltore, m. bijenkweeker, ijmker, m.; Aposiopesi, f. (Rett.) plotseling afbreken der
redevoering, om indruk te maken.
—cultura, f. bijenteelt v.
Apostasia, f. apostasie, V. afval m. van
A'pio, m. (Bot.) selderie, v.
't geloof, van eene partij ; afzweering v. t.
Apiolina, f h.z.d. als appiolina.
gel.; verbreking der geloften ; afvalligheid, v.
A'piro, app. onverbrandbaar, vuurvast, onm. afvallige, verloochenaar, aposApostata,
smeltbaar.
Api'stico, app. (Scient) de bijenteelt betref- laat, m. ; —tare, v. n. da qc., verloochenen, afvallen, afvallig worden ; zijne geloften
verhandeling, v. over
lende ; trattato
(als monnik verbreken ; p. pass. —ato, afgede bijenteelt.
vallen ; app. afvallig.
Apnea, (Med.) moeielijkheid bij 't adembalen.
Apoca, f. beschrijving v. van een verdrag; Apostema, m. (Med.) abces, gezwel, 0.; etterzak, m.; —mato, apostemoso, app. etterig,
kwijtschrift, o.
etterend, in ettering overgaande ; —mazione,
Apocalisse, f. Apokalyps, V. Openbaring van
f. abcesvorming, ettering, ettervorming, v.
Johannes, V.
m. apostolaat, 0.; waardigheid,
Apostolato,
Apo'cino, m. (Bot.) bondskool, v.
ambt van apostel ; uitbreiding v. eener leer ;
Apocopare, v. a. (Gram.) een woord aan het
—licamente, avv. op apostolische wijze;
eind verkorten.
—tolico, app. apostolisch, van de apostelen
Apo'cope, f. (Gram.) apocope, f. verkorting van
voortkomende ; chiesa -a, door de aposeen woord.
telen gevestigde (katholieke) kerk ; sede —a,
Apoerifo, app. apocrief ; niet echt, ongeloofapostolische stoel, heilige stoel, m.; 111111ZiO,
waardig, onvertrouwbaar, niet als kanoniek
legato —, pauselijke nuntius, legaat ; Sua
erkend ; onbekend verborgen.
Maesth, —a, zijne apostolische majesteit
Apodite'rio, m. (Archeol.) ontkleedkamer v.
(titel van den keizer van Oostenrijk).
voor het badvertrek.
Apodilico, app. apodiktisch, overtuigend on- Apo'stolo, m. apostel, m ; il principe degli
—1, de prins der Apostelen (de H. Petrus);
wederleghaar.
delli genti, de apostel der heidenen
A'podo, agg. (Nat.) voetloos (Insecten).
(de H. Paulus); simbolo degli —I, geloofsApofisi. f. (Anat.) apophyse, v.; uitwas, 0.;
belijdenis der Apostelen ; gli Atti degli
overbeen, m.
de handelingen der —; volksleeraar, verApoflemmatismo, m. (Med.) middel tot
spreider, voorvechter eener leer; mod. prov.
slijmafvoering.
far l'—, beweegloos naar iets staren ; als
Apoftegma, apoftema, m. zinspreuk,leereen standbeeld staan blijven ; (fam. scherz.)
spreuk, v.
mani, piedi d'—, zeer groote handen of
Apogeo, m. (Astr.) grootste afstand, m. van
voeten ; (Pastic). diti d'—, bladdeeg met
de zon, een planeet, van de aarde, aardafroom gevuld ; roomhorentjes, o. pl.
stand, m.; hoogste punt; essere all' — della
Apo'stoli, m. pl. (Mar.) oorhouten, o. pl.
gloria, op het toppunt van roem staan.
Apo'grafo, m. afschrift o. v. e. document, enz. Apostrofare, v. n. rechtstreeks toespreken,
plotseling aanspreken.
Apo'lline, m. Apollo, (N. pr. mit.) Apollo, m.;
Apostrofare, v. a. met een apostroof, v., afstare in —, weelderig brassen.
kortingsteeken o. voorzien ; —fatamente,
Apollineo, app. op Apollo betrekk. hebbende ;
avv. met afkortingsteeken, apostroof; -fatura,
fuoco, de goddelijke gloed (n. 1. poet.
f. afkorting V. met een '.
bezieling).
wetensch.
verdediging
Apo'strofe,
f. (Rett.) rechtstreeksche toespraak
Apologe'tica, f. (Teol.)
tot iemand.
V. d. godsdienst; apologetiek, v.; —ge'tico,
alit;. apologetisch ; rechtvaardigend, verdedi- Apo'strofo, m.apostrof,m., afkortingsteeken, o.
gend ; libri, scrittori —i, p1. boeken schrij- Apoteosi, f. vergoding, apotheose, v.; lig. far
l'— dl qc., iemand buitengewoon prijzen,
vers uit de eerste eeuwen, die het christenin de wolken verheffen.
dom verdedigden ; -ghetta, m. kleine fabel,
kleine gelijkenis, v.; —gia, f. apologie, ver- Appaccare, v. a. in pakken doen, inpakken.
dediging,rechtvaardiging,v.,rechtvaardigings-, Appacchettare, v. a. in kleine pakjes doen;
verdedigingsschrift o. of rede, v.; —gista, kleine pakjes maken.
m. (pl. —sti), verdediger ; gil —1, de schrij- Appaciare, appacificare, T. a. vrede stichten; verzoenen ; bijleggen ; slechten (een gevers uit de eerste eeuwen die het christend.
schil), bevredigen , —rsi, v. rill. zich tevreden
verdedigden ; apologisten ; —gizzare, v. a. in
stellen ; zich verzoenen.
apologetischen, verdedigenden zin schrijven.
Apologo, m. apoloog, m ; leerfabel, gelijkenis, v. Appadiglionare, v. a. als een tent of paviljoen inrichten; —rsi, v. rill. de tenten opAponeurosi, aponeorosl, f. (Anat.) peesslaan ; zich in tenten inrichten ; —ato,p. pass.
vlies, o.; aponeurosis, v.
tot tent ingericht; app. tentachtig.
Aponeuro'tico, aponeorotico, app. breedpeesrekking,
v.
Appadronarsi,
v. nil. Z. impadronarsi.
espansione
—
peezig;
Apoplessia, f. (Med.) bloedaandrang m. naar Appadronato, app. tot eigendom geworden ;
de hersenen ; colpo d'—, beroerte, v.; ha eigendomlijk.
avuto un colpo d'—, hij heeft eene be- Appaga'bile, app. bevredigbaar, te bevredigen ; —gamento, —go, m. bevrediging, verroerte gehad.
vulling, geruststelling, v.
Apoplettlico, app. door eene beroerte getroffen, apoplectisch ; sonno apoplectische Appagare, v. a. voldoening geven, tevreden
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stellen,voldoen; unit ragione ehe appaga,
een vorst ; weduwengoed, o.; prebende, v.;
een rede die voldoet, bevredigt; fig. guest'
erfdeel, o ; huwelijksgift, v.
color appagano l'occhlo, deze kleuren, Appannamento, m., —tura, f. het beslaan,
doen het oog goed; —rsi, v. rifl. zich tevredof, bewasemd worden (van glas, metaal).
den stellen, genoegen nemen met; —ato, p. Appannare, v. a. dof, beslagen worden ; fig.
pass. voldaan, tevreden gesteld ; agg. bevreomfloersen, dof maken (de oogen); verwarren,
digd, tevreden; —gatore, m., —trice, f. beverduisteren, de kracht benemen; (cacc.) het
vrediger, tevredensteller, m. -ster, v.
net toetrekken ; — rumen°, den vogel in
Appagliaiare, v. a. het aro
a tot een mijt
het net verwarren ; v. n. [am. — nella sua
ophoopen.
ragna, zich in zijn eigen netten verwarren;
Appaiamento, m. het paren, o.; paring, v.
—rsi, v. rill. zich met wasem overtrekken,
Appaiare, v. a. paren; tot een paar vereenibeslaan (vensters), omfloerst worden ; in 't net
gen ; iron. son bene appaiati, zij passen
vallen, zich laten vangen; —ato,p. pass. dof,
goed bij elkaar ; —rsi, v. rill. paren, zich paren,
troebel ; agg. vista —a, omfloerste oogen ;
zich tot een paar bijeenvoegen ; prov. da
eristalla
beslagen venster ; oro —, mat
Monte lupo se vede Capraia, iddio fa
goud.
le persone e poi l'appaia, soort zoekt Appannato, app. fain. flink, groot ; mancia
soort; —ato, p. pass. gepaard, paarsgewijze
—a, flink drinkgeld, o.
vereenigd ; agg. bene, male —, goed, slecht Appannatoio, in. blinddoek, m.
bijeenpassena.
Appannatotto, agg. persona, figura —a,
Appaiatoio, m. duivenslag, m.; paarkooi, v.
rond, zwaarlijvig persoon, m.
Appalatura, f. paren, o.; paring, vereeni- Apparamento, m. Z. paramento.
ging v.
Apparare, v. a. h.z.d. als imparare.
Appal/
Inc/Ire, v. a. met palen afsluiten„ver- Apparare, v. a. voorbereiden, gereed maken,
schansen.
inrichten.
Appalesare, v. a. Z. palesare.
Apparato, m. voorbereiding, v., inrichting, v.,
Appallare v. a. den kogelvortn geven, kogelversiering, v.; tooi, m., opschik, m.; pracht, v.
(van een feest); opvoering (mise en scène) v.;
vormig maken, ophoopen; —Si, v. rill. zich
ophoopen ; kogel-, dropvormig worden, stollen,
uitrusting, v. (van een leger); (Chir.) chirurstremmen.
gisch gereedschap, o.; gereedschap, apparaat,
Appallottare, v. a. tot kogeltjes maken ; op0.; —ratore, m. inrichter, m.; versierder, m.
eenpakken ; —rsi, v. rill. opeenpakken, kogel-,
(der kerken voor groote feesten).
drupvormig worden.
Appareechiamento, m. uitrusting, toebeAppallottolare, v. a. h.z.d. als appailotreiding, gereedmaking, v.; —recchiare, v. a.
tare ; —rsi, V. ritl. tot balletjes, kogeltjes,
gereedmaken, uitrusten, voorbereiden, in geklonten worden ; zich in elkander rollen (van
reedheid brengen ;
la tavola, de tafel
dieren, b. v. bij egels).
dekken ; — ge. a gd., iets iem. laten toeAppaltare, v. a. verpachten, aanbesteden, opkomen ; fig. ingeven, inblazen (slechte woorkoopen, monopoliseeren ; fig. — gd. colic
den); —rsi, V. rill. zich gereed maken, voorparole, iemand door praten overbluffen, in
bereiden, uitrusten; fig. —rsi alla morte,
zich tot den dood voorbereiden ; —rsi a senden war brengen; —rsi, v. rill. zich abontire ge., zich er op gevat maken iets te booneeren; een akkoord treffen ; p. pass. —ato,
verpacht, aanbesteed, geabonneerd; sost. m.
ren ; —rsi di ge., zich iets verschaffen ;
abonnent, m.
(Mar.) zich zeilvaardig maken ; p. pass. —ato,
Appaltatore,m., —trice, f. pachter, m., -ster,
toegerust, voorbereid ; agg. gereed, klaar ;
—trice
di
laV.; aannemer, m.; societa
tavola —a, gedekte tafel ; fain. andare a
von i public', maatschappij tot het aannetavola —a, aan niets anders te denken hebben ; prov. le disgrazie son come le
men van openbare werken.
Appalto, m. pacht, v ; aanneming van een
tavole degli osti, stan sempre —e,
monopolie ; verdrag, 0.; pi-endere in aanhet ongeluk is als een herbergtafel, 't staat
nemen, pachten (den verkoop van monopoliealtijd gereed ; m. a. w. een ongeluk kan ons
waren); verkoopplaats, v. van zulke waren ;
altijd treffen.
— di sale e tab/Lech'', zout- en tabaks- Apparecchlata, f., —reechio, m., —recwinkel ; Staatsslijterij van zout en tabak ;
chlatura, f. voorbereiding, gereedmaking,
aver l'— di una cosa, iets in overvloed
uitrusting; aanstalte, v.; tafelbenoodigdheden,
v. m., couvert, o.; wijze van gereedmaken of
hebben ; abonnement, 0.; reeita fuori d'—,
voorstelling buiten abonnement.
dekken van eene tafel ; regeling, v.; opbouw,
Appaltone, m., —ona, f. overbluffer, groote
m.; opsiering, v.; (Fis.) apparaat, gereedschap
schreeuwer, m.
(voor proefnemingen); (Mi/.) uitrusting, bewaAppalugarsi, v. rill. insluimeren, indutten,
pening, proviandeering (eener vesting); (Chir.)
slaperig worden.
verbandmiddelen, apparaten, o. pl.; (Pit.) voorAppanare, v. a. tot brooden maken, in groote
bereiding, v. voor een schilderij ; ondergrond,
m.; fig. 1'— della raccolta, stand, m.,
stukken vormen of snijden.
vooruitzicht o. van den oogst.
Appanatore, m. broodvormer, m.
Appancacciarsi, v. nil. zich lui (op een Apparecchiatolo, m. toilettafel, v.
Appareechlatore, m., —trice, f. gereedbank) uitstrekken.
maker, toebereider, m., -ster, v.
Appancioilarsi, v. rill. zich op z ij n doode
Appareggiare, v. a. h.z.d. als pareggiare.
gemak uitstrekken.
Appannettare, v. a. tot kleine broodjes of Apparentarsi, v. rill. h.z.d. als imparentarsi.
stukjes vormen.
Appanieare, v. a. de vogels aan het voer ge- Apparente, app. Z. apparire ; —mente,

ave. oogenschijnlijk, naar 't zich laat aanzien.
wennen.
Appannaggio, m. apanage, 0.; jaargeld van Apparenza, f. sch ij n, m., uiterlijk voorkomen,
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0.; spesse volte 1'-- inganna, de schijn I Appasslonirsi, v. rifl. zich bedroeven ergeren.
bedriegt vaak ; non vi fidate dell —, ver- Appassire, v. n. --rsl, v. rifl. verwelken, verdorren ; de vruchten verliezen ; fig. de eerste
trouw den uiterlijken schijn niet ; salvare
schoonheid verliezen, geringer, mat, zwakker
1'—, den schijn bewaren ; uiterl ij k aanzien,
worden ; v. a. verwelken laten ; p. pass. —lto ,
uitzicht, o., verschijning, v.; oogenschijnlijkverwelkt, verdord ; agg. bellenza --, verheid, v.; per —, voor den schijn.
vlogen, verdwenen schoonheid, v.; —itura, f.
Apparere, v. n. Z. apparire.
het verwelkt z ij n, verdordheid, dorheid, v.
Apparigliare, v. a. twee paarden tot een span
maken ; samenspannen, -koppelen ; —rsi, v. Appastarsi, v. rifl. dik, deegachtig worden ;
korsten maken ; il fumo s'appasta suite
rifl. goed bij elkander passen, een goed span
pareti, de rook vormt eene korst op de
vormen ; p. pass. —ato, te samen gespannen.
muren ; p. pass. —ato, verdikt, deegachtig,
Apparrimento, m. het verschijnen, zichtbaar
korstig geworden.
worden.
Apparire, v. n. zich vertoonen ; verschijnen, Appastellare, v. a. klompjes deeg, taartjes
maken, vormen; p. pass. —ato, geklonterd.
zichtbaar worden; la eonleta apparve
ieri sera, de komeet was gisterenavond Appazzire, v. n. zot, gek worden.
zichtbaar ; —, opdagen, plotseling verschijnen ; Appella'bile, agg. (Giur.) waarbij men in beroep, appèl kan gaan.
den schijn hebben ; blijken; dal processo
apparisce che, uit de verhandeling blijkt Appellabilita, f. mogelijkheid v. om in beroep
te gaan.
dat ... ; —rente, agg. duidelijk, blijkend, opvallend, in 't oog vallend, aanzienlijk, schoon ; Appellanlento, m. h.z.d. als appellazione,
denouninazione.
(Med.) morte —, sch ij ndood, m. ; (Astr.)
diametro — d'un astro, schijnbare door- Appelare, v. a. noemen, benoemen ; een bijnaam geven ; voordagen, roepen, uitdagen ;
snede van eene ster.
v. n. en — rsi, v. rifl. in beroep, appèl gaan;
Appariscente, agg. schijnbaar, in 't oog vallend, opvallend ; —cenza, f. uitzien, o.; uiterfam. —a ogni rosa, tegen alles wat inbrenlijke verschijning, v., uiterlijk ; opvallende,
gen ; —rsi a qd., tot getuige oproepen ; —
schoone verschijning, v.; --ita, 1. het vera qe., ergens betrekking op hebben ; p. pres.
schijnen, zichtbaar worden ; all' — del sole,
zich beroepend, appelleerend ; sost. m. appel.
lant, die in beroep, appèl gaat; p. pass. —ate,
bij het opgaan der zon ; —zione, f. verschijgenoemd, getiteld, beroepen, geappelleerd ;
ning, v.; zichtbaar worden, o.; — degli spirite, geestenverschijning, v.; opgaan, verschijsost. m. tegen wieg in appel wordt gegaan ;
—tivo, agg. (Gram.) tot bepaling, aanduiding
nen van een hemellichaam.
dienend ; sost. m. soortaanduiding, v., soortAppartanlentino, o. kleine, sierlijke woning,
naam, m.; mod. prov. lasciare 11 proprlo
v.; —tainento, o. woning, v. ; verblijf, o. ;
per 1'—, het zekere voor het onzekere geven ;
kwartier, o.; woonruimte, v.; reeks vertrek(Giur.) op het appèl betrekking hebbende ;
ken, v.; — da estate, zomerverblijf, o.; —
atto — beroep-acte, appèl-acte, v.; —zione,
di gala, pronkvertrek, o.
f., —mento, m. benaming; (Giur.) appèl, 0.;
Appartare, v. a. ter z ij de stellen of leggen,
het appelleeren, o.
afzonderen, scheiden; —rsi, v. rifl. zich afscheiden, afzonderen ; s'è appartato da Appello, m. I. (Guir.) appèl, beroep, o. ; het
appelleeren, o.; — da nno ad nu altro
tutti, hij heeft zich van allen teruggetrokken ;
tribulinale, bij een ander gerechtshof in bep. pass. —ato, gescheiden, afgezonderd ; agg.
roep gaan ; diritto di —, recht van appèl ;
lnogo —, afgelegen oord, o.
rieorrere in -- beroep, appèl aanteekenen ;
Appartatanlente, avv. voor zich ; op afgecorte di —, hof o. van appèl, beroepshof, o.,
trokken, afgezonderde wijze.
fare — a qd., een beroep op iem. doen,
Appartenenza, f. toehoorigheid, v.; wat ergens
zich tot iem. wenden ; — II. afroeping, v. (der
toe of bij behoort; toebehoor, m.
namen) ; naamafroeping, v. ; appèl, o.; mod.
Appartenere, v. n. behooren, bij-, toebehooren ; verwant z41n ; medelid zijn ; passen ; a
parlam. procedere all' — nominale, tot
me non s'appartiene ..., 't past mij niet...;
persoonlijke stemming overgaan (door naamafroeping); rispondere all' - della patria ,
betrekking hebben op; p. pres. —mente, beden roep van het vaderland volgen ; sapere
hoorend, toebehoorend ; agg. passend, bekoor111ua cosa per — e per appunto, eene
lijk; verwant.
Appassare, v. a. en n. Z. appassire ;
zaak in al hare bijzonderheden kennen.
Appena, avv. nauwelijks, ter nauwernood, met
—sinlento, m. het verwelken, o.
moeite ; appena appena, bijna in 't geheel
Appassionamento, m. hartstochtelijkheid, v.;
niet; zeer weinig; ave. van tijd, kort na dien,
hartstochtelijke liefde, v., verlangen, o.; —onauwelijks ; — che zoodra als ; terstond nadat.
nare, v. a. hartstocht inboezemen, opwekken ;
opwinden ; — gli animi, de gemoederen op- Appenare, v. a. lastig vallen, kwellen, in nood,
ongerustheid brengen ; nood lijden ; —rsi, v.
winden ; begeesteren, verbazen ; —rsi, v. rifl.
rifl. zich moeite geven, zich aftobben.
een hartstocht opvatten, belangstellen, zich
begeesteren, hartstochtelijk worden ; zich laten Appendere, v. a. ophangen, hangen aan ; p.
pass. appeso, opgehangen.
innemen voor; —si di qc. of di qd., zich
voor iets of voor iemand laten opwinden, be- Appendice, f. aanhangsel, toevoegsel, o.; toegift, v.; appendix, o.; feuilleton, o. (Anat.) —i,
geesteren ; vergrammen over iets of iemand ;
pl. pevendeelen ; mee samenstr. deelen ; -cista,
p. pass. —ato, hartstochtelijk ingenomen ;
in. schrijver van het litteraire gedeelte ; feuiilebegeesterd ; agg. vooringenomen, partijdig, ontons van een tijdschrift.
billijk; bedroefd, treurig, hartstochtelijk verliefd ; —taprente, avv. op hartstochtelijke, Appendizie, f. pl. nevengaven v. m. (die boven
de pacht moeten gegeven worden).
vooringenomen wijze; —tezza, f. bartstochtelijkheid, v.; opgewondenheid, vooringenomen- Í Appennecchiare, v. a. in roken leggen
I (vlas, enz.)
heid, partijdigheid, v.
.
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— 11 legno, het hout glad maken ; p. pass.
m. pl. (Geogr.) Appenijnen, m. pl.
—ato, geëffend, vereffend ; agg. glad, effen ;
Appensamento, m. uitweg, m.; uitvlucht,
—natoio, m. straatwals, 0.; —a vapore,
voorwendsel, 0.; —sare, V. n. en —rsi, V.
stoomwals v.
rifl. overleggen, op uitvluchten zinnen ; -ate). Appiastrare, appiastrieciare, v. a. pleisteren, opstrijken, opplakken ; —rsi, v. rifl.
agg. voorzichtig overlegd, vindingrijk, glad ;
—samente, ave. op bedachtzame, overvastkleven, hangen blijven ; (am. uitsmeeren,

Appennino,

zich uitstrekken, uitgieten over; p. pass,
—ato, gepleisterd, opgeplakt, gekleefd, aanpest overdragen ; verpesten, met stank vergesmeerd.
vullen ; fig. aansteken, bederven ; ii vizio Appiastrieciamento, m. het aan- opplakken, aanstrijken, aansmeren, o.; mengelmoes,
appesta la soeieta, de ondeugd verkanrommelzoo, m.; delle parole, het inkert de maatschappij; V. n erg stinken; p.
slikken der woorden, stamelen, gorgelen (bij
pass. —ato, aangestoken, verpest.
't spreken); —eamento, m. appistricieAppetente, appetenza, appetere. Z. Appetire, appetito, appetire.
care, frequentief vormen van bovenstaanden.
Appetibile, agg. begeerenswaardig, wen- Appiattamento, m. verheimelijking, verschenswaardig ; —tire, v. a. levendig beberging, v.; —attare, v. a. verheimelijken,
verbergen; zich aan den blik onttrekken ;
geeren, groote lust hebben tot, belust an op ;
—rsi, v. nil. zich verbergen, wegstoppen;
haken, streven, verlangen ; v. n. eetlust hebben,
lust opwekken ; la came mi appetisee
p. pass. —ato, verheimelijkt, verborgen ;
—tatamente, avv. op heimelijke wijze, in
poco, het vleesch kan mij niet uitlokken ;
p. pr. —tente, levendig begeerend ; app.
't verborgene.
lust opwekkend, uitlokkend, appetijtelijk; Appiceafuoco, m. brandstichter, m.
—titivo, app. strevend, verlangend ; le fa- Appicea'gnole, m. haak, nagel, m., voorw.
coltà —e dell' anima, het begeeringswaaraan men iets kan ophangen ; fig. voorwendsel, 0.; kneep, list, v.; aantrekkingspunt ;
vermogen der ziel ; —tito, m. begeerte, nei—eamento, m. het aanhangen, -kleven, 0.;
ging, lust, v.; aandrang, m.; —1 buoni of
eattivi, goede of slechte neigingen ; begeer-knoopingsverbinding, v.
lijkheid, eetlust, v.; bison — ! smakelijken Appiccare, v. a. (iets) vast (met iets anders)
verbinden ; aanhechten, ophangen ; fig. - la
maaltijd! eanino, honger als een wolf,
voglia all' arpione, zijne begeerte aan
geeuwhonger, m.; aguzzare stuzziear
l'—, de eetlust opwekken, prikkelen ; prov.
den spijker hangen (opgeven); — gd., iem.
l'— non vuole salza of l'— è la miophangen ; —ii fuoco, het vuur aansteken,
glior salza, honger is de beste kok ;
brandstichten ; — la ad uno, iem. iets wijs
vien mangiando, de trek komt onder het
maken, een poets bakken ; beginnen, aanvaneten ; fig. hoe meer men heeft, hoe meer men
gen ; — un amieizia, vriendschap sluiten ;
— lite. guerra, strijd, oorlog aanbinden ;
wil hebben ; —tosamente, avv. met eetlust,
— trattato, in onderhandeling treden ; —
trek, behagen ; op eetlustwekkende, lustverdelle sanguisughe, bloedzuigers aanwekkende, op aanlokkende wijze; —titoso,
app. eetlust, lustverwekkend ; smakelijk, uitleggen ; — UI. colpo, een slag geven ; -rsi
lokkend ; ragaza —a, bekoorlijk schepseltje,
v. nil. vasthechten, vastkleven, zich vastklemmen ; wortel vatten (van planten), zich
o.; di ge., begeerig, hakend naar iets.
Appitizione, f. (Fibs.) streven, begeeren, o.
mededeelen (ziekten); fig. zich aansluiten bij
Appettare, V. a. toereiken , toeschuiven, toeeen persoon ; handgemeen worden ; p. pass.
werpen ; iemand moedig tegen treden • V. fl.
—ato, vastgekleefd, vastgehecht ; bijna onafscheidelijk verbonden ; sost. In. gehangene,
met de borst trekken (van trekdieren); (Arch.)
m.; —cati'ecio, appiceatieo, app. wat
uit bet lood hangen, overhangen ; [am. en
scherz., een schoone, volle borst hebben.
licht aanhangt, aankleeft ; kleverig, slijmerig;
aanstekelijk, opdringend, lastig ; —cato'io,
Appetto, apetto, avv. tegenover ; apetto,
m. h.z.d. als appiecagnolo.
apetto con gd., borst aan borst met iem. ;
prep. —a gd., in vergelijking met iemand; Appiceatura, f. het aanhangen, aankleven,
naast iemand.
ophangen, 0.; vaste vereenig,ing, v.
Appezzainento, m stuk, o.; strook m. lands; Appieciare, v. a. een reeks vormen ; aaneenhechten ; aansluiten, kleven blijven ; • a gd.,
gebied, o.; grond, m.
Appezzarc, v. a. stuk aan stuk verbinden ;
iem. iets op de mouw spelden ; p.pass. -ato,
aan een rij gemaakt; —ciatura, f. aan eluit stukken samenstellen,-voegen; -zatura,
kander hechting, v.; een rij maken, o.
f. aanstukking, v.; plaats waar twee stukken
aaneen gevoegd zijn ; —zettare, v. a. in Applecieare, v. a. aaneen kleven, plakken,
aanhechten ; fig. —uno schiaffo, tin colpo,
kleine stukjes verdeelen ; p. pass. -ato, vereen oorvijg, een klap geven ; — una niterbrokkeld ; in stukken gesneden ; p. pass. -aft),
stuksgewijze samengevoegd ; app. aangestukt.
eanzia, eene waar ophemelen; v. n. kleven,
Appiaeevolire, V. a. aangenaam, smakelijk,
kleverig zijn ; —rsi, v. rifl. vast blijven zitten,
tam maken ; aan z. gewennen (dieren); vervast kleven, zich vast klammen, zich opdringen;
p press. -eante, klevend ; app. kleverig, p. pas.
edelen (planten); fig. verzachten, verzoeten,
verzwakken (den indruk); p. pass. —ito
-ato, aangehecht, aangeplakt ; —cati'ecio,
aangenaam gevormd ; tam; veredeld; verfraaid.
app. b.z.d. als appiccatiecio ; sost. in. warb.,
Appiana'bile, app. vereffenbaar ; —namenrommel ; —ti, zoo, m.; aaneengeplakt romto, m. vereffening, gelijk-, effen making, v.;
meltje, o.; —eatura, f. het aaneenplakken,
kleven, 0.; oppervlakkige verbinding, v.;
wegruiming, v.; (Fort.) slechting, v.; —nare,
v. a. vereffenen ; effen, gelijk maken ; banen
-chino, m. indringer, opdringer, lastig mensch;
glad maken, wegruimen, vrijmaken,slechten ;
plaaggeest, m.
beslechten, opheffen (moeielijkheden); (Legn.) Appiceinire, v. a. kleiner maken, kleiner doen
legde wijze.

Appestare, v. a. met de pest aansteken, de
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schijnen ; verkleinen, verminderen ; v. n.
kleiner worden, schijnen ; inkrimpen, inschrompelen.
Appicco, m. het ophangen, aanplakken, o.;
aanknooping ; gelegenheid, o.; voorwendsel, 0.;
dare —, gelegenheid geven.
Appiccolamento, m, verkleining, vermindering, v.; —colare, —ciolare, —colire,
v. a. kleiner maken ; fig. benadeelen, lager
plaatsen, achteruit zetten ; v. n. kleiner worden ; indrogen, inschrompelen, inkrimpen.
Appiè, —piede, —piedi of a piè enz. I.
prep. (di qc.) aan den voet van ... ; onderaan. II. agg. uotno a piedi, voetganger, m.;
soldati a piedi, voetvolk, o. III. avm onder,
aan 't einde, op lagen trap ; trovarsi, vedersi a piedi nel fare qc., zich niet in
staat achten, iets te doen ; rimanere a
piedi, achterblijven (den trein, de post) missen ; fig. afvallen, geen geluk hebben, 't nakijken hebben.
Appiedare, v. a. afstijgen, afzitten (van het
paard) laten ; v. n. afstijgen, afzitten (der
kavallerie).
Appieghettare, v. a. h.z.d. als pieghettare.
Appieno, avv. geheel en al, volledig, nauwkeurig.
Appigionamento, m. verhuring, 0.; het verliuren, o.; —gionare, T. n. verhuren ; provv.
else i mbianca la casa, la vuole
die een huis wit, wil het verhuren (een meisje
dat zich optooit zoekt een man) ; appigionasi una casa, una stanza, hier is een
buis, een kamer te buur; p. pass. —ato,
verhuurd; —gio'nasi, m. huurbrief, m.;
brief meldende dat iets te verhuren is ; fig.
vetter 1'— een huurbrief aanhangen ; fam.
scherz. aver 1'— al capo, met een bord
voor 't hoofd loopen ; lettere d'—, affiche
letters ; a lettere d'—, op duidelijke, zichtbare, ondubbelzinnige wijze.
Appigliamento, m. vastklamping, het steunen ; het wortelen, wortel schieten.
Appigliarsi, v. rill. (a qc.) zich vasthouden

tuigen, met bijval ontvangen ; zeer prijzen,
met lof overladen ; toejuichen ; —rsi, v. rill.
zich met welgevallen beschouwen, zijne eigene
waarde gevoelen ; een hooge borst zetten;
—tore, m. --trice, f. toejuichen, lofredenaar, m.; -ster, v.
Appla'uso, m. b ij val, in.; lof, rn.; lofspraak,
v.; toejuiching, v.; instemming, v.
Applica'bile, agg. aanwendbaar, toepasbaar,
bruikbaar ; —cabilità, f. --camento, in.
bruikbaarheid, aanwendbaarheid, toepasbaarheid, v.
Applicare, v. a. aanleggen, opleggen, aanhechten ; un impiastro, een pleister opleggen ; — le mignatte, le coppette,
bloedzuigers, koppen zetten; fig. aanwenden,
toepassen, aanbrengen ; fam. —un schiaffo,
un pugno, een oorveeg, een vuistslag toebrengen ; — la mente,z tin geest zetten op ...
studeeren, zich wijden aan ; --- la messe,
de mis laten lezen of lezen; —rsi, v. rifi.
zich toeleggen op, wijden aan ; zich inspannen;
p. pass. —ato, aangewend, aangebracht, opgelegd, toegepast; rnatematica —a, toegepaste wiskunde ; vlijtig, naarstig, opmerkzaam ; —cata, f. (Geom.) h.z.d. als ordinata ; —catainente, avv. op toegepaste
wijze ; —cato, m. onderbeambte, assistent,
M.; —cazione, f. aanwending, oplegging
(van een verband), toepassing, v.; fig. opmerkzaamheid, toewijding, v.; groote ijver, m.
Appo, prep. bij, nabij, in de nabijheid van,
naast; — alcuno, in 't hart van iem.;
esser grande — qd., boog in de gunst
staan ; in vergelijking met, in verhouding tot.
Appoco appoco, a poco a poco, avv. af
en toe, allengs.
Appoderamento, m. bebouwing, ontginning;

aan ; om zich heen grijpen (vuur) ; wortel
schieten ; fig. — ad li no, zich bij iem. aansluiten ; — un consiglio, een raad opvolgen.
Appi'glio, in. haak, m.; fig. voorwendsel, o;
verontschuldigiug, v.; dare —, gelegenheid,
aanleiding geven.
Appigrirsi, v. rill. h.z.d. als implgrirsi.
Appillottarsi, v. rill. zich (aan iem.) hechten,
opdringen ; iem. lastig worden.
Appinzare, v. a. steken ; b ij ten (Insecten); fig.
door woorden kwetsen ; (capp.) de haren van
het vilt scheren ; —zatura, f. het steken,
bijten, 0.; steek, m.; beet, v.; —zo, m. steek,
v. (eener wesp); slechte smaak (v. d. wijn);
questo vino ha un — deze wijn is scherp.
A'ppio, m. (Bot.) h.z.d. als apio.
Appiola, —u'ola, f. Borsdorfer appel, in.
Appiolini, f. (Bot.) Roomsche Kamille, v.
Appiombo, a piombo, avv. loodrecht;
sost. m. trovar l'—, in evenwicht lomen,
in —, in evenwicht ; aver un bell' —,
terstond het evenwicht vinden.
Appioppare, v. a. zich hechten (als de druif
aan de populier); toedienen, geven (klappen);
opleggen, bezwaren ; aansmeren (iets aan iem.);
—rsi, v. rill. zich ergens vestigen, nestelen.
A.ppioriso, m. (Bot.) blaartrekkende boterbloem, v.

land veranderen ; in kleine grondstukken verdeelen ; een arbeidersgezin op een goed
plaatsen.
Appodiare, v. a. in leen geven ; —azione,
f. beleening, v.; in leen geving ; confiscatie, v.
Appogglacapo, m. hoofdstutsel, m.; sluimerrol, m.
Appoggiamento, m. steunsel,o.; het steunen,
leunen, o.; —glare, v. a. steunen, leunen,
stutten, schoren ; fig. ondersteunen, helpen;
nadruk leggen op iets; staande houden (een
gevoelen) -- la voce sopra una nota,
op eene noot nadruk leggen ; —rsi, v. rill.
zich steunen, leunen op; fig. op tem. bouwen,
steunen, zich verlaten ; —rsi all autorità,
protezione dq., op het gezag, de bescherming van iem.; imp. appogia, (Mar.) roer
leiwaarts ; —giata, f. liet steunen, leunen,
o.; —giato'io, m. slut, v.; onderstutting,
ondersteuning, v.; leuning, v.; fig. hulp, bescherming, v.; —giatura, f, het steunen, 0.;
(Mus.) voorslag, in.; —poggio, in. steun, m.;
ondersteuning, v.; leuning, v.; houvast, o.;
hulp, gunst, begunstiging, v.; bijstand, in.;
(Arch.) aanleunen, o. (van een buis tegen een
ander); comprare 1'— , het recht op 't gebi uik van een brandmuur koopen; dare

—,

,

aan ; steunen op • vastklampen, vasthechten
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Appisolarsl, v. ri ll . licht insluimeren, een

dutje doen.

Applu'olo, m. Z. Appiolo.
Applacidire, v. a. stillen, tot rust brengen;
—rsi, v. ri ll . bedaard worden.
Applaudire, appla'udere, v. a. bijval be-

indeeling, v., in goederen.
Appoderare, v. a. in vruchtbaar, in bouw-
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dit recht verleenen ; --I, hulpmiddelen
bij het rijden (sporen, toom enz.); avv. In —,
tot bewijs, ter bekrachtiging.
Appollaiarsl, v. rifl. roesten, op den roeststok vliegen (van kippen); fig. zich nederlaten,
zich nestelen ; ineenhurken.
Appomiclare, v. a. h.z.d. als pomiclare.
Appoppare, v. a. (Mar.) een schip aan het
achterdeel te zwaar beladen ; p. pass. -atoi
(Mar.) achterlastig.
Apporeare, V. a. met voren doorsn ij den; beakkeren.
Apporre, v. a. naast, neven. onderzetten ;
apporvl la firma —, onderteekenen (met
de fi rmanaam); voor, bij brengen; toe-, bij-, aanvoegen ; toeschrijven ; V. 11. aanvoeren, antwoorden, er tegen inbrengen ; lui in tutto
trova da —, h ij heeft tegen alles wat in
te brengen ; —rsi, V. rill. raden, treffen, het
juiste treffen ; fare ad —, trachten te
raden ; se mal non m'appongo, als ik
mij niet vergis ; —rsi al vero, de waarheid
trachten te achterhalen ; p. pass. apposto,
onderteekend, b ij gevoegd ; geantwoord, geraden.
Apportamento, m. het aan- bijbrengen, o.;
aanbrengerij, influistering, V.
Apportare, V. a. brengen, aanbrengen, overbrengen, verhuizen ; veroorzaken, aanleiding
geven, voortbrengen ; —tatore, m. overbrenger, m.
Appositamente, avz. op geëigende, passende
wijze ; voornamelijk ; —sitivo, agg. wat bij
te voegen is; toevoegbaar ; —siti'zio, agg.
h.z.d. als postieclo ; —po'sito, agg. geeigend, aangewezen, passend, gunstig; bijzonder ; —sizione, f. bij-, toevoeging, aanvulling, v.; (Gram.) bijvoeging, v.; (Fis.) toevoegen, aanzetten van nieuwe deelen.
Apposta, a posta, avv. met inzicht, uitdrukkelijk ; eon avviso —, door bijzondere
bekendmaking; —tamento, m. beloering,
spionneering, list, hinderlaag, v.; —tare, V. a.
loeren, oppassen ; hinderlagen stellen ; op
post staan; bespieden, gadeslaan, in 't oog
houden ; den juisten t ij d waarnemen (om iets
te doen); —rsl, V. rifl. in hinderlaag op den
loer liggen ; p. pass. —ato, afgeloerd, bespied ; agg. met inzicht gedaan ; —tamente,
avv. op voorbedachte, uitdrukkelijke, voorgenomen wijze ; —o, p. pass. van apporre.
Appozzare, V. a. een put maken ; als een put
uitdiepen ; fig. —rsi lo stomaco, zich den
maag door drinken bederven ; app. —ato,
uitgediept, vol bronnen, putten, poelen, plassen.
Appratlmento, m. (Apr.) verandering, v. in
een weide ; wisselbouw, m.; -tire, va, (Apr.)
land in weide veranderen ; V. n. met gras
begroeien.
Appre' ndere, v. a. leeren, begrijpen, verstaan,
vernemen ; —rsl, v. rill. zich vastklemmen,
hechten aan ; wortel vatten ; fig. zich nestelen,
om zich grijpen; p. pass. app. —preso, geleerd, begrepen, geleerd, aangehecht, ontstoken;
—de'vole, app. begrijpelijk, bevatbar, gemakkelijk te leeren ; —dlmento, m. het
leeren, begrijpen, o.; leering, v.; vrees, v.;
—dista, m. leerling, leerjongen, volontair,
m.; —distato, m. leertijd, m.
Apprensi'bile, ave. begrijpelijk, bevatbaar;
—slone, V. vrees, angst, bekommernis, y.;
stare, trovarsi in —, zich in verlegenheid bevinden, in angst geraken ; angstigheid,
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V.. het leeren, begrijpen, bevatten, o.; —sionirsl, V. riUk in angst, in kommer zijn ; -siva,
1. bevattingsvermogen, o.; begripskracht, v.;
—sly°, app. geleerd ; bezorgd, angstig ; vreesachtig, zenuwachtig.
Appresellare, v. a. (Apr.) in stukken, ia
akkers verdeelen.
Appresentare, V. a. voorstellen, voor oogen
brengen, voortoonen ; aanreiken, geven, aanbieden ; — a sè una cosa, zich iets voorspiegelen ; —rsl, v. rill. zich voorstellen, verschijnen (voor iem.) fig. in den zin komen,
invallen ; iem. tegemoetgaan ; p. pass. —ator
voorgesteld ; voorgespiegelp ; ingebeeld.
Appressamento, o. naderbij komen, o.; nadering, v.; —sare, V. a. naderen ; nader brengen
aanbrengen ; —rsl, V. rifl. zich naderen,
naderbij komen.
Appresso, ave. bij, nabij, naast, in tegenwoordigheid v. iem. ; in 't bezit ; 1 libri sono —
di me, de boeken zijn in mijn bezit; essere — dl fare, er aantoe zijn iets te doen;
11 giorno —, den volgenden dag ; poco
kort daarop, daarna ; ave. —a poco, ongeveer, bijna; e —, en bovendien; in —, dan,
daarop.
Appressoehè, ave. nadat, kort nadat; bijna.
Apprestamento, appresto, m. gereedmaking, voorbereiding, v.; —di arml, onder de
wapenen roeping, v*, —tare, v. a. toebereiden, voorbereiden, gereedmaken ; bieden, reiken, verleeneti (hulp enz.); —rsi, v. rifl. zich
voorbereiden, gereedmaken ; —tatore, m.
voor-, toebereider.
Apprezza'bile, app. hoog te schatten, te
waardeeren ; —zamento, m. —zazione, f.
het schatten, o.; schatting, hoogachting, v.;
waardebepaling, v., taxeering, v.; prijs, m;
beoordeeling, v.; —zare, v. a. schatten, taxeeren ; hoogachten, achten, waardeeren ; naar
de waarde beoordeelen ; —rsl, v. rill. di qc.)
zich op iets beroemen ; app. —ato, geacht,
gewaardeerd ; —zativo, app. wat geschat,
getaxeerd kan worden ; —zatore, m. schatter,
taxateur, m.; kenner, m.
Approbare, v. a. Z. approvare.
Approcciamento, m. nadering, v.; (Mil.) belegering, v.; —dare, V. a. (Mil.) met loopgraven tegen eerie vesting opereeren ; eene
stad belegeren ; —rsl, v. rill. naderen, Baderrukken ; —cio, in. (Mit.) —eel, pl. belegeringswerken, o. m.; loopgraven, v. m., buitenwerken, o. m.
Approdare, V. a. (Apr.) —1 campl, voren,
greppels, dammen opwerpen; —rsl, v. rill.
aan wal komen, landen.
Approdare, v. n. nuttig, dienstig zijn, goed
doen, gedijen.
Approdo, m. landing, V.; het landen, co.; landingsplaats, V.
Approfittare, V. n. nut, voordeel trekken (uit
iets); ten nutte maken, tot eigen voordeel aanwenden ; — della occazione, van de gelegenheid gebruik maken ; —rsl, v. rill. ten
nutte maken, misbruik maken.
Approfondare, —dire, v. a. dieper maken,
uitdiepen; —dirsi, V. nil. zich verdiepen (in
eene studie enz.); in una questione, diep
in eene kwestie doordringen.
Approntare, v. a. voorbereiden, inrichten, gereed maken.
Appropiare, V. a. Z. appropriare.
Appropinquamento, in., —quazione, f
—
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nadering, v. ; —guars!, v. rifl. naderen.
Appropria'bile, agg. wat geëigend, geschikt,
bruikbaar, toepasbaar is ; —priare, v. a. toe-

passen, aanwenden, toeschrijven, in overeenstemming brengen ; — lo stile al soggetto,
den stijl met het onderwerp -; —rsi qe., zich
toeëigenen, eigen maken ; naderen ; op iets
aanspraak maken ; p. pass. agg. —ato, toegepast, aangewend, toegeëigend, passend, geeigend, overeenstemmend ; —tamente, avv.
op de passende, geëigende wijze ; —zione, f.
toepassing, v., toeeizer► ing, v., aanwending, v.
Approrato, agg. (Mar.) nave —a, schip met
te zwaren voorlast.
Approssinrarnento, m. nadering, v.; —mare,
v. a. nabij -, nader brengen, bijbrengen ; —rsi,
v. rifl. naderen, nabijkomen, nadertreden ;
(Mat.) —rsi al valore d'una quantità,
de waarde eener grootheid nabijkomen (zonder die evenwel te bereiken); p. pass. —ato
genaderd, nabij gekomen ; agg. valore —, na
der ingswaarde, v.; —mativemente, avv. ongeveer, bijna ; op nabijkornende wijze ; —mativo, agg. ongeveer, nabijkomend ; —rnazione, f. nadering, nabijkoming, v.; (Mat.)
eindelooze nabijkoming (aan de waarde eener
grootheid); per —, bij benadering.
Approva'bile, agg. goed te keuren ; goedkeurenswaardig.
Approvare, v. a. goed, deugdelijk achten ;
goedkeuren, billijken ; — qd. ad un grado
of un ufficio, iemand aannemen, bevestigen
in een ambt; bewijzen; v. n. toestemmen;
p. pass. en agg. —ato, goedgekeurd, gebillijkt
beproefd; —vatore, m. (star.) titel der ambtenaren in de Flor. republiek, goedkeurder, m.;
—vazione, f. goedkeuring; inwilliging, bevestiging, v.; —veeeio. m. nut, voordeel, o.
Approvvisionamerrto, —gionamento, m.
(Mil.) proviandeering, v.; proviand, a., levensmiddelen, o. m.; voorraad, m ; —sionare,
—giorrare, v. a. proviandeeren, met levensmiddelen, proviand voorzien.
Appulcrare, v. a. verfraaien, versieren.
Appallso, m. (Asir.) nadering (van een planeet
tot de zon) ; fig. nadering, v., aanraking, v.;
lichte stoot, m.
Appunta'bile, agg. wat kwade noten verdiend
heeft; te berispen.
Appuntamento, m. afspraak, bijeenkomst, v.,
rendez-vous, o. ; plaats van bijeenkomst, v.;
dare un — a qd., een rendez-vous geven;
restare in —, in overeenstemming blijven;
jaarwedde, v., loon, o., bezoldiging, v.
Appuntare, v. a. toespitsen, puntig maken ;
met steken, met naalden aaneenhechten ; vaststeken ; aanteekenen, opschrijven, noteeren ;
— di qe., beoordeelen, beschuldigen, berispen ;
— qe. a qe., met iets ergens tegen steunen;
fig. —i pied! al nruro, zijn eigen hoofd volgen ; -- gli occhi, de oogen vestigen op iets ;
— gli orecchi, de ooren spitsen ; — un
eannone, een kanon richten ; v. n. overeenkomen, afspreken ; —rsi, v. rill. halt maken ;
zich vastzetten ; op een punt richten (zijne
wenschen enz.); p. pass. en agg. —ato, aaneengenaaid, -gehecht ; aangeteekend, berispt ;
overeengekomen ; nauwkeurig, stipt ; uonro
—, een stipt, ordelievend mensch ; parlare
—, gemaakt spreken ; leggere, scrivere
—, met goede interpunctie schrijven, niet goeden klemtoon spreken ; — in conto, in rekening brengen.
-
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Appuntatore, m., —trice, f. (star.) censor,

In. (Flor. republiek); beoordeelaar, opschrijver,
m.; (Mil.) stukrichter, m.; —tatura, f. aanhechting, - naaiing ;opschrijving, noteering, v.;
berisping, v., verwijt, o.; —e, 1. pl. eenige soorten waschgoed (die naar den bleeker worden
gezonden).
Appuntellare, v. a. stutten ; fig. ondersteunen,
staande houden ; mod. prov. —colt polsi le
ganasce, ledig, lui zitten met de ellebogen
op tafel; —rsi, v. rifl. zich steunen, leunen ;
p. pass. en agg. gestut, ondersteund ; vast,
standvastig; —latur•a, f. het stutten, o., ondersteuning, v.
Appuntino, m. kleine bemerking, v.; kleine
wissel, kleine kwitantie; fam. en iron. Ser
Appuutino, Mijnheer bedilal ; M. beterweter; avv. op het nauwkeurigst; woord voor
woord.
Appunto, m. aan-, bemerking, noot, v.; prendere degli i, aanteekeningen maken ;
(Coin.) wissel, m., kwitantie, v.; gedeeltelijke
afbetaling; far , betalingen staken.
Appunto, avv. op nauwkeurige, stipte wijze;
juist; è an chilometro —, 't is juist, precies een kilometer; arriva — ora, hij komt
nu juist, zoo even aan; oh, -- lei, ha, gij
komt juist van pas; zeker, juist, zoo is het;
hai schritto questo lettera ? —! hebt
gij dien brief geschreven ? zeker ! una easina
tutta per 1'—, een huisje in de puntjes ingericht ; 1'— non si pui) dire, met zekerheid kan men het niet zeggen.
Appuntorrare, v. a. met stutten recht, omhoog
houden ; stutten.
Appurare, v. a. het ware van bet valsche
scheiden; in 't reine brengen ; in orde brengen, reinigen ; —i conti, de boeken in orde
brengen ; — un patrirnonio dei debeti,
een vermogen van de schulden zuiveren ;
p. pass. en agg. —ato, in 't reine, in orde
gebracht.
Appuzzamento, m. het vervullen met stank,
o.; stank, reuk, m.; zare, v. a. met stank
vervullen, verpesten, aansteken ; fig. bederven.
A prico, agp. aan de zon blootgesteld ; zonnig;
valle a, open, lachend dal, o.
Aprilante, agg. tot April behoorende ; prov.
terzo — quarante di durante, zooals
het weer op den derden April is, is het gedurende veertig dagen
Aprile, m. April, m.; fig. jeugd, v., bloei, in.,
lente, v.; prov. d'— dolce dorrrrire, in
April slaapt men goed; d'— esse la veechia dal covile, in April gaat oud en jong
naar buiten ; d'— ogni gocciola up barfile o mille lire, Aprilregen is goud waar=.! ;
—

—

—

—

piovoso, rnaggio eeneroso, anno frutuoso, een regenachtige April en een droge
Klei geven een vruchtbaar jaar; - temporato
non è raai ingrato, een zachte April geelt

altijd een goed jaar.
Aprimento, in. het openen, openslaan, o.;
opening, v.
Aprire, v. a. openen, opendoen, -trekken, -sluiten; — ad uno, iem. binnenlaten; uitspreiden, uitstrekken (de armen) ; blootleggen (het
land); openslaan (een boek); eene opening maken (in de vijandelijke gelederen) ; beginnen,
aanvangen; il gennaio apre l'anno eivile, met April begint het burgerlijk jaar;
una lista, eene lijst openen (de eerste
inschrijver zijn); de lessen, de lezingen openen
—
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openbaren, aanduiden, blootleggen, openbaar I Aquisgrana, f. (Geogr.) Aken, o.; —gramaken ;
l'anuno suo, zijn hart (voor tem.)
nese, m. Akenaar, m.
blootleggen ; uitleggen, verklaren; —1 sensi, Ara, f. altaar, m.; (Mar.) nest, o. om de maan;
le allegorie d'uno scrittore, de bedoeklip, v., steen, m.
lingen van een schrijver verklaren ; — bocea, Arabeseare, v. a. met arabesken sieren, teekenen ; p. pass. en agg.—ato, met arabesken
den mood opendoen; (Eccles.) — la bocca
a up eardinale, een kardinaal den mond
gesierd, bont opgetooid ; —beseo, m. arabesk,
openen, d. w. z. zitting en stem geven in het
m., loofwerk, o.; phant. dooreenslingering van
lijnen ; fig. —schi, pl. onduidelijke schriftconsistorie; — le braccia a qd., iemand
teekens, m. pl., hieroglyphen, v. m.
hartelijk ontvangen ; casa, een eigen huishouding beginnen; — una bottega, nu Arabeseo, app. h.z.d. als arabieo.
negozio, een winkel, een handel beginnen, Ara'bia, f. (Geogr.) Arabie, 0.; —bleo, app.
arabisch ; fig. zeldzaam, zonderling, phantasopenen ; — gli occhi, geboren worden ; fam.
tisch ; lam. seritto
il tempo apre gij ocehi, het weer begint
moeielijk leesbaar
schrift, o.
op te helderen ; — gil oreechi, de ooren
openen, goed toeluisteren, opletten ; —rsi la Ararbile, app. licht te bebouwen, te beploegen ;
beakkerbaar, beploegbaar.
strada, zich een weg banen, een doorgang
breken ; —an conto, een rekening openen, Arabista, m. kenner, vorscher van het Arabisch, m.
an eredito,
bedrag ter iem. laste boeken ;
Arabisch
een krediet openen ; — la vena, aderlaten ; A'rabo, app. arabisch ; eavallo
mod. prov. 1 mucini hanno aperto gilpaard, 0.; fig. en lam.feniee. arabische
sphinx (voor een bijna onvindbare zaak); sost.
occhi, de katjes hebben de oogen open, d.w.z.
m. Arabier, M.; I'-, de arabische taal, v.
we laten ons niet bedotten; —rsi, v. rift. zich
openen, opengaan, splijten, uit elkander gaan, Aracca, f. arak, m.
uiteen barsten (een schip) ; Ii cielo, le nu- Araehide, f. (Bot.) aardnoot, v.
vole si aprono, de sluizen van den hemel Ara'enidi, f. pl. (Nat.) tot de spinnen behoorende dieren.
gaan open; zich aan de blikken voordoen (een
landschap); openstaan (van kleeren); apriti Araenoide, f. (Anat.) spinnewebhuid (in de
hersenen) ; dekhuid van het cristallijn vocht
eielo, hemel ga open! (uitroep van verbavan het oog.
zing); p. pass. aperto, geopend, open ; mano
Aracnolo'gieo, app. tot de kennis der spin—a, open hand, uitgestrekte hand; conto
nen behoorende ; fauna —a, spinnenfauna, v.
open rekening, v.; vestito —, aan den hals
meute —a, Araga'ico, m. (Veter.) ziekte, v. der ingewanuitgesneden kleed ; ingegno
den van het paard.
een open, oprecht gemoed ; aria —a, vrije
lucht, v., vr ij licht, 0.; a viso
vrijmoedig; Aragna, —gne, f., —gno, m. Z. ragno.
avv. duidelijk, vrijmoedig, open ; sost. m. open Aragnarsi, v. nil h.z.d. als accapagliarsi.
veld, open terrein, o.; all' —, in de open Aragona, f. (Geogr.) Aragon, o.; —gonese,
lucht; andiamo un poco all' —, laat in. Aragoniër, m.
Aral, tn. (Geogr.) Aralmeer, o.
ons een weinig lucht gaan scheppen.
Apritivo, app. h.z.d. als apiritivo ; —tore, Aralda, f. herante, v.; boodschapster, v.;
—aldica, f. wapenkunde, heraldiek, v.;
m., —trice, f. iemand die iets opent; open—a'Idico, f. heraldisch ; de wapenkunde besluiter, m , -ster, v.; —tura, f. opening, v.,
treffende; sost. m. kenner der wapenkunde ;
spleet, v.; eng dal, 0.; kloof, v.; scheur, reet,
—aid°, tn. heraut, m., wapenkoning, m.,
V.; hiatus, m.
boodschapper, m.
Apro, m. wild zwijn, o., ever, m.
Aramatizzare, V. a. b.z.d. als anatemiAprona, f. (Bot.) braambes, v.
sare.
A'pteri, app. sost. m. pl. (Nat.) vleugellooze
insecten, o. m.Aramento, m. het beploegen, o.; beploeging,
beakkering, v.
Aqua'rio, m. (Astr.) waterman, m. (een der
Ara'neia, f. (Bot.) oranjeappel, m.; eigenlijk
teekens van den dierenriem).
dolce ; — forte, pomeransappel, in.;
Aquartierato, app. (Mar.) breed, veel kwarm. koopman, in. in oranjeappelen;
tier hebbend (schip).
—eiata, f. drank, tn. uit oranjeappelsap ;
Aqua'tieo, app. in of bij het water levend ;
—elato, app. —cioso,, oranjekleurig ; sost.
—a'tile, app. = —tic°, maar meestal voor
m. oranjegeel, o.; —ciera, f. oranjerie, v.;
bij water levende schepsels gebruikt.
—eino, m soort kleine oranjeboom, m.;
A'queo, m. Z. aequeo.
(Omit.) h.z.d. als fiorrancino,• app. den
A'quila, f. (Omit.) arend, adelaar, m., — di
oranjeappel betreffende, oranje...; fig. essere
reale, zee - , ko imperiale,
mare,
—, nog zeer groen, onrijp zijn; —cio, agg.
nings-, steenarend, m.; fig. (als veldteeken)
h.z.d. als aranciato ; —clone, app. leve n .
adelaar, M.; fam,. esser' un' —, veel geest,
dig oranjekleurig; van lichte gele kleur.
talent hebben ; —lastro, m. (Omit.) vischAra nea, f. (Anat.) h.z.d. als araenoide.
arend, m.
Arare, v. a. beakkeren, ploegen, omwoelen,
Aquile'gia, f. (Bot.) akelei, v.
Aquilino, in. arentje, co.; jonge arend, m., app.— le aeque, het water doorploegen; (Mar.)
de ankers achter zich slepen, voor anker drijadelaarachtig, tot den arend behoorende ;
ven ; prov. — col hue e col asino, zich
arendsneus, in.; pietra
arends ...; naso
alle mogelijke moeite geven ; — diritto, recht
—a, adelaarsteen, tn.
door zee gaan.
Aquilonare, app. noordelijk; vento —,noordeArativo, —tb, app. beploegbaar ; terreno
wind, m.- polo noordpool, in.; popolo
—, bouwland, o.
noordscli volk, o.
Aquilone, m. noordewind, m., noorden, 0.; Ara'tolo, m. h.z.d. als aratro ; —tore, tn.
—

—

groote arend, M.; vlieger, m.

Aquilotto, m. jonge arend, in.

ploeger, ploegknecht, hoer, In.; bove

ploegos, in ; —to'rio, app. tot het akkeren,
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in Rome; fig. vereeniging van dichters zonder
geest en waarde; —dicamente, avv. op de
Aratro, m. ploeg, m.; coltello, coltellaccio
wijze der Arkadiërs; op geestlooze wijze;
dell' —, ploegschaar, m.; voniero deli' —,
—dico, agg. arkadisch ; stile —, gekunstelde
stijl, m.
ploegijzer, o.; stiva dell' — ploegstaart, m.;
— sementino, zaadploeg, m.; far suil' — Areadore, m. boogschutter, m.
op geploegd land zaaien ; –tura, f. het be- Arcaicamente, avv. op archaïsche, overoude
akkeren, beploegen, o.; beakkering, v.; ploegwijze; —ca'ieo agg. archaïsch ; oud, vertijd, m.
ouderd; —caismo, m. archaïsme, 0.; verAravia, f. (Geogr.) Aarau, o.
ouderde spelling of uitdrukking, v.
Arazzeria, f. verzameling, fabriek v. van Go- Arcale, m. deur-, poortboog, m.; rustboog, m.;
belins; —ziere, m. fabrikant in. van Go—i, p1. stukken waaruit de rustboog is gebelins.
maakt ; (Anat.) borstbeen, o.
Arazzo, m. Gobelin, m.; tap ij t o. met ingewe- Areanamente, avv. op heimelijke, geheime
ven figuren ; [am. vi sta come un —, hij
wijze,
staat er b ij als een beeld.
Arca'ngelo, m. aartsengel, m.; (Geogr.) ArArbitra, v. scheidsvrouw, beslechtster; -tragchange!, o.
gio, m. (Corn.) arbitrage, v.; koersberekening, Arcano, m. geheim, 0.; agg. geheimvol; gev.; winst, v. op het koersverschil van het geld ;
heim, verborgen.
—trale, app. scheidsrechterlijk ; collegio —, Areare, v. a. met den boog schieten ; lig. bescheidsr. collegie, 0.; —trapte, m. arbitradriegen, afzetten ; (Arch.) tot een boog omgeur, m., wisselhandelaar, m.; —trare, v. a.
buigen, boogvormig maken ; —rsi, v. rill
beoordeelen, schatten, taxeeren ; v. n. en —rsi,
kromtrekken (van hout); p. pass. en agg. —ato,
v. rif. als scheidsrechter oordeelen of optreomgebogen, krom.
den ; eigendunkelijk handelen, beslissen ; —rsi Areasso, m. (Mar.) spiegel, m. (van het schip).
di fare qc., zich aanmatigen ; p. pass. en Arcata, f. groote boog, m.; welving, arcade, v.;
agg. —ato, beslist; ho of mi sono — da
streek over de snaren (met den strijkstok) ;
me, ik heb op eigen gezag gehandeld ; —tra— di stomaco, overspanning, overlading v.
ria.nente, avv. op eigenmachtige, eigendunv. den maag ; neiging v. tot braken ; boogschot,
kelijke wijze; —tra'rio, app. willekeurig,
pijlschot; kogelbaan van een geschut; tinare
eigendunkelijk, eigenmachtig ; potere —, onin —, naar een onzichtbaar doel schieten ;
beperkt gezag ; pena —, aan den rechter fig. tirare, trarare in —, op goed geluk
overgelaten straf, v.; —trato, m. scheidsrechaf handelen; er een slag naar slaan.
terlijke uitspraak, beslissing, v.; ambt o. van Arca'vola, f., —o, tn. bed-overgrootmoeder,
scheidsrechter ; —tratore, m. scheidsrechter,
v., -vader, m.
taxateur, m.; —bitrio, m. zelfbestemming, v.; Archeggiare, v. a. krommen, ombuigen ; v. n.
libero —, vrije wil, m., willekeur, in. ;
met den boog schieten ; met den strijkstok over
eigenmachtigheid, v., goeddunken, o., luim, m.;
de snaren gaan ; de viool stemmen.
un uomo di stato non opera ad ar- Arche'ggio, m. akkoord, 0.; streek m. op de
bitrio della moltitudine, een staatsman
viool, stemmen (van de viool).
handelt niet naar de luimen des volks; onbe- Archeologia, f. archeologie, oudheidkunde, v ;
perkte macht; è in mio —, 't is in mijne
—gicamente, avv. naar de regels of de leer
macht; per —, willekeurig; di proprio —,
der oudheidkunde; —lo'gico, avv. archeoeigenmachtig; (stor.) soort inkomstenbelasting
logisch, oudheidkundig; museo — oudheidin Florence; tro, m. scheidsrechter, besliskundig museum, o.; Tam. en scherz. pezzo
ser, m.; Dio è — delle cose umane, God
—, een o'.tderwetsch, aartsvaderlijk mensch,
heeft alle menschelijke zaken in zijne hand.
m.; —ologo, m. archeoloog, oudheidkenner, ni.
Arborare, v. a. met boomen beplanten ; (Mar.) Archetipo, in. grondvorm, m., grondtype, v.;
bemasten ; —ato, agg. met boomen beplant ;
toonbeeld, voorbeeld, model, o ; agg. typisch,
—ratura, h.z.d. als alberatura ; —reo,
tot voorbeeld, model, grondvorm dienende.
agg. boomachtig ; coma e, vertakt gewei, Archetto, m. boogje, o., kleine boog, m.; (Mus.)
reseente,
o.;
agg. (Bot.) boomachtig groeien
strijkstok, m. ; (Art.) boogzaag, loofzaag, v.;
de (struiken); de boomstammen omslingerend ;
(Cacc.) lijsterstrik, m ; (Arch.) boogvormig
(Nat.) cristallizzazioni I, boomvormige
versiersel, o., kleine boog, m.
kristallisatie, v.; reto, agg. h.z.d. als albe Archi'atro, m. opperhofarts, opperarts, m.
reto ; rizzato, agg. (Nat.) boonvormig Archibusare, bugiare, v. a. doodschieten,
geaderd (van gesteenten),
fusilleeren ; sater, bugiata, f. musket ,
Arboscello, arbuscello, m. boompje, o. ;
geweerschot; o.; siera, f. rij kleine schietkleine boom, m.
gaten (in vestingmuren) ; siere, giere,
Arbusto, m. struik, heester, m.
m. haakbusschutter, buksschutter, arkebusier,
Arbuto, m. (Bot.) zandbessenboom, m.
m.; buksenmaker, buksenhandelaar, m.; buso,
Area, f. kast, kist v. met gebogen deksel ; —
bugio, m. haakbus, v., buks, v.; geweer,
santa, ark v. des verbonds; doodkist, v.;
o.; —a vento, windbuks, v.
trog, tn., baktrog, m.; koornkuil, v.; geldkast, Archicello, tn. kleine boog, m.
geldkist, v.; wagenbak, m.; 1'Arca of 1'— di Archifoglio, m. (Min.) h.z.d. als galena.
Noè, de ark V. van Noach ; fig. — di scienza, Archiginuasio, m. hooger gymnasium. o.;
een schatkamer v. van geleerdheid ; prov.
eerste universiteit, v. (van Bologna).
all'
aperta anc h e il giusto pecca, Arehileo, m. oud meubel, o ; sta in den weg,
de gelegenheid maakt den dief.
m.; fig. oud, vuil mensch, m.
Arcade, m. Arkadier; lid van de «Arcadia" in Archimandrita, m. archimandriet; overste
Rome ; fig. phantastische, alleen op den uiter(van een grieksch orthod. klooster); iron. partijlijken vorm lettend dichter ; ca'dia, f. ` hoofd, o.
Arkadie, o.; naam eener poetische akademie 1 Archimede, m. (N. pr.) Archimedes, m.; fig.
ploegen behoorende; arnesi —j, akkergereedschappen, o. n.; lavor —j, veldarbeid, m.
,
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credersi un —, zich een knappen bol I Arcignamente, avv. op ruwe, grove, onbe-

wanen.

Archipe'ndolo, m. Z. archipenzolo.
Archipenzolare, v. a. niet het schietlood
richten ; p. pass. —ato, loodrecht gericht,

loodrecht.

schofte wijze.

Areigno, agg. wrang (smaak); fig. ruw, grof,
onbeschoft ; fare II VISO - a qd., iemand
somber, onvriendelijk aanzien ; modi —1,

onhoffelijke manieren.

Archipeinzolo, —pendolo, m. schietlood, 0.; Amite, m. meeltrog, m.; kast, v., latafel, v.
(Arald.) wapenfiguur in den vorm van een Arcimastro, tn. grootmeester, oppermeester,
loodrechten hoek.
m ; —matto, m. aartsgek, m.
Archisinagogo, arci—, m. opperrabbijn, tn.; Arcionato, agg. met zadelbogen, rondhouten
voorganger m. in de synagoge.
voorzien ; —one, m. zadelboog, in. , rondhout,
Architettamento, m. opbouw, bouw, tn.;
0.; zadel, in.; inforeare
montare in
—tettare, v. a. (bouwplan) ontwerpen; be—, in den zadel stijgen ; tenersi in —, zich
stek maken; naar de regels der kunst Wuin den zadel houden ; vuotare l'—, uit den

wen ; fig. bedenken, verzinnen, plannen sineden ; intrigen, samenzweringen bedenken ;
—tetto, tn. bouwmeester, architect. m.; —navale, f. scheepsbouw, m.; —tettonicamente, avv. op architectonische wijze ; —tetto'nico, aag. architectonisch; tot de bouwkunst behoórende; —tettura, f. bouwkunst,
architectuur, v.; bouw, in., constructie, v.,
plan, o., teekening, v. (van een gebouw); —
dell' universo, samenhang, m. van het
heelal.
Architravata, f. regeling v. der architraven;
rij van architraven ; —ato, agg. met architraven voorzien ; tot de architraven behoorende ; portico
zuilengang m. met daarboven bevindend gebouw ; cornice —a, uit
de hoofdbalken opstijgend cornis, o.; —travatura, f. stelling, regeling v. der architraVen ; —trave, m. (Arch.) architraaf, m.;
onder-, hoofd-, bindbalken, m.
Architriclrnio, in. (Archeol.) spijsmeester, m.;
regelaar tn. der maalt ijden.
Archiviare, v. a. in het archief brengen ; p.
pass.—ato, geregistreerd; agg. in het archief
zich bevindend.
Archrvio, m. archief, o.; verzameling oorkonden of akten; — di stato, staatsarchief; —
nazionale, rijksarchief, 0.; — diplomatic°, domestic°, historisch, huisarchief, o.;
—vista, m. archivaris, in.
Archivolt°, m. (Arch.) onderboog, m.
A rei ...., arch ...., aarts
opperste
hoofd ...., over ....
Arcibeato, agg. overgelukkig ; —hello, agg.
buitengewoon schoon ; —bestiale, agg. meer
clan dierlijk, beestachtig ; —briceone, m.
aartsschelm, m., —cancelliere, m. aartskanzelier, m.; —confraternità, f. aartsbroederschap, o.; —consolare, agg. dignitit
—, ambt van aartsconsul ; —consolato, m.
aartsconsulaat,o.; tijd van aartsconsulaatschap,
o.; —consolo, m. aartsconsul (titel van den
president der academie der Crusca te Florence); eerste consul, m., —content°, agg.
uiterst tevreden ; —diaconato, m aartsdiakenschap, v.; woning van den aartsdiaken ;
—diacono, m. aartsdiaken, m.; —diavolo,
aartsduivel, opperste duivel, in.; —diocesi, f. aartsdiocees, 0.; —duca, m. aartshertog, m.; —cale, aartshertogelijk ; —ato,
aartshertogdom, 0.; —duchessa, f. aartshertogin, v.
Arciere, arciero, in. boogschutter, trawant, m., dievenvanger, in. —I, p1. lijfwacht,
V.; fig. afzetter, bedrieger, m.
Arcifallito, app. geheel bankroet; —fanfano, in. grootspreker, bluffer, m.; —giullare, in. aartsgoochelaar, aartsgrappenmaker, in.
,

zadel vallen ; pl. onderstel, 0.; rondhouten
onder den wieg ; (Arch.) ribben, v. m. van een
koepel ; rand, m. van een zeef.
Arcipe'lago, m. zee met veel eilanden, archipel, m ; Gr. eilandenzee, o.
Arcipresso, In. Z. cipresso.
Arciprete, m. aartspriester,
—pretura,
f. waardigheid, v., ambt, o. van een aarts-

priester ; kerspel, o. van een aartspriester;
—spedale, m. hoofdhospitaal, o. (eener stad);
oudste hospitaal ; —vescovato, —vado, m.
aartsbisdom, o.; waardigheid, v., paleis, o. van
een aartsbisschop ; —vile, app. aartsbisschoppelijk ; tot het aartsbisdom, tot de aartsbisschoppelijke waardigheid behoorende; —yescovo, in. aartsbisschop, m.
Arco, in. boog, m.; kromming, v.; (Arch.) geelfboog, in., gewelf, o.; welving, v.; doorgang, tn.; —tondo, rondboog, m.; —acuto
of a sesto /scut°, spitsboog ; —supino
of rovescio, naar boven geopende hoog;
—zoppo, hellende boog (waarvan de twee
uiteinden op ongelijk hooge onderlagen rusten); —a rotturo, in den wand in gebroken
boog ; — trionfale, triomfboog ; - celesto,
regenboog ; Mar. prov. con l'— della
schiena, met de kromming v. d.rug,d.w.z.
met alle inspanning of krachtsaanwending;
— di stomaco, misselijkheid, braaklust, v.;
strumento ad —, snaarinstrument ; fig.
uitstekend vioolspeler; 6 nu buon bij
speelt uitstekend viool ; boog (om mee te
schieten); tendere, aprire l'—, den boog
spannen ; mar. prov. aver l'— dell' intelletto teso a qc. of star coll' - teso,
zijne aandacht op iets richten ; aver I' —
bingo, sluw zijn, vlug begrijpen ; -soriano
tira agli amid' e a'nemici, een gesprenkelde boog schiet op vrtenden en vijanden
d,w.z. een booze tong spaart niemand ; prov.
— sempre teso perde forza, een altijd
gespannen boog verliest zijne kracht ; chi
troppo tira lo spezza, al te veel
gespannen breekt de boog, de boog kan niet
altijd gespannen zijn.
Arcobaleno, in. regenboog,
passar
sotto l'—, het onmogelijke willen.
Arcobalestro, m. —lista, f. (Arch.) groote
armboog, m.; werpmachine, slingerwerptuig, o.
Arcolaio, in. winde, v.; haspel, tn.; garenwinder, m.; fig. windbuii,m., windmaker, m.;
mar. prov. far l'—, zich wenden en keren;
girare come —, veel haast en drukte
maken ; aggirare qd. come un
iem.
om den tuin leiden, confuus maken
- muizenissen in 't
mettersi in capo
- quanto 6 pin
hoofd halen ; prov.
veceli!o e pin gira, de ouderdom waarborgt niet tegen dwaasheden.
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Arcone, m. groote boog, groote welving, v.
Arconte, m. Archont, m.
Arcorreggiare, v. n. oprispen ; misselijk

worden.

Arcuare, v. a. krombuigen ; boogvormig ma-

ken ; tot een boog ombuigen ; p. pass. en
agg. —ato, kromgebogen ; gekromd, gewelfd ;
gambe —e, sabelbeenen, o. m.
A rcu'eeio, m. slechte, kleine boog, m.; halve
hoepels waarover men een dek uitspant.
A'rdea, f. (Omit.) h.z.d. als airone.
Ardenne, f. pl. (Geogr.) Ardennen, m. pl.
Ardentemente, avv.op hartstochtelijke, vurige
wijze; —denza, f. het branden, gloeien ; fig.
gloed, m., hartstocht, m.; entrare in —,
van gloeiende begeerte vervuld ; vurig, ongeduldig worden.
A'rdere, v. a. branden, verbranden ; in de
asch leggen, in vlammen doen opgaan ; aansteken, in brand steken ; fig. ontvlammen, begeesteren • v. n. branden, ontbranden ; ontgloeien ; fig. van hitte omkomen, dor worden ;
fonkelen, glinsteren (van oogen); — di qd.,
iem. hartsochtelijk beminnen, begeeren ; legna, olio da —, brandhout, brandolie ; che
non arde non incende, wie zelf geen
hartstocht gevoelt, kan dien ook geen ander
mededeelen ; p. pr. ardente, brandend, verbrandend ; agg. gloeiend, heet, vurig, hartstochtelijk ; ocehi —1, fonkelende oogen, o.
m.; amore --, brandende, hartstocht. liefde;
p. pass. arso, verbrand, gebrand ; app. verzengd, gebruind (door de zon); versmacht (v.
dorst); fam. platzak, zonder geld.
Ardesia, f. (Min.) leisteen, m., lei, o., schilfer, o.
Ardiglione, m. pen v. (van een gpsp); punt,
v., naald, v.
Ardimento, m. waagstuk, 0.; koenheid, v.;
durf, v.; vermetelheid, v.; -mentosamente,
avv. op koene, vermetele, wijze ; -meutoso,
agg. koen, moedig, vermetel,, vol moed,
vol durf.
Ardire, v. n. —dirsi, v. rill. moed, vermetelheid hebben ; wagen ; durven ; zich vermeten ;
het hart, den moed hebben ; p.pass. ardlto,
gewaagd ; agg. moedig, koen, driest, vermetel; faxsi — vermetel worden; impresa —a, gewaagde onderneming • speranze —e, stoute, koene verwachtingen,
v. m.; misara —a, goed gemeten, goed
gewicht ; due miglie —e, twee goede
mijlen, v. pl.; salita —a, steile helling.
Ardire, m. het wagen, het durven ; moed, m.;
koenheid ; vermetelheid, v.; aver — di far
qe., het hart, den moed hebben iets te doen ;
—tainente, avv. op koene, vermetele, drieste
wijze; —tello, m, kleine waaghals, m,;
—tezza, f. koenheid, vermetelheid, driestheid, v.; moed, m.
Ardltotto, app. een weinig ruim van maat.
Ardore, m. hitte, v.; gloed, m.; brand, m.; fig.
hevige begeerte, v.; hartstocht, m.; ijver, m.;
vuur, o.; vurig gestel, o.; vurigheid (van
paarden).
Arduamente, avv. op moeielijke, zware
wijze ; —duitá, f. steilheid, steilte, v.; moeielijkheid, v.; —duo, agg. steil ; moeielijk, zwaar,
bezwaarlijk ; 1'è —, dat komt er op aan !;
sost. m. zwarigheid, moeielgkheid, v.
A'rea, f. vlakte, bouwplaats, v., bouwgrond,
m.; vrije plaats, v.; vlakte inhoud, m.; effen
ruimte op medailles.
Areato, m. Z. Aereato.
,

ARG

Are'ea, f. betelnootboom ; betelpalm, m.

Arella, kleine stal, m ; loots, v.; sdhhur, v.
Arem, m. Z. Harem.
Arena. f. zand, o.; —mobile, vloei-, drijfzand, o.; kampplaats v. (in de amphitheaters);
amphitheatre, 0.; arena, f.; zeestrand, 0.;
—naceo, app. zandig ; zandachtig ; uit zand
bestaand ; —na'lo, m. Z. Renaio ; -iaa'rio,
app. zandig ; pietra —a, zandsteen, m.; cimiterio —, in zand uitgeholde begraafplaats,
v.; katakombe, v.; —nella, f. fijn zand, 0.;
—nosità, f. zanderigheid, zanderige gesteldheid, v.; —noso, agg. zandig, zandrijk ; terreno — , zandgrond ; fig. onzeker, wanke-

lend, onbestendig.

Are'ola, f. kleine plaats, v.; kleine vlakte ;

(bloem)bed, o.; (Anat.) tepelring, m.
Areo'lito, m. Z. Aerolito.
Areo'metro, m. areometer, dichtheidsmeter, m.
Areona'uta, m. areona'utiea, f. Z. Areona'uta, enz.
Areopaglta, m. (Sost.) areopagiet, in.; lid o.
v. d. Areopagus ; —pagi'tico, agg. areopagitisch, den Areopagus betreffende ; -o'pago,
m. Areopagus, m.; fig. lichaam dat over gewichtige beslissingen uitspraak doet.
Areosta'tico, agg. areostato, m. Z. Aerostatico, aereostato.
Areostilo, m. (Arch.) zuilengang met groote

tusschenruimten.

Arcata, f. (Bot.) baard, m. van de koren- en

vele grasaren.

Arfasatto, m. arme slokker, m.
Argali, in. (Nat.) mouflon, m.; wild schaap,

rotsschaap, o.

Arganello, —etto, m. draaiboom, m.
A'rgano, in. winde, v.; haspel, in.; windas, 0.;
spilgang, m.; fig. tirare una conseguenza
cogli —1, een gevolgtrekking met de haren

er hij halen.

Arge'mone, m. (Bot) stekelpapaver, m.; mexicaansche argemone, v.
Argenta'io, -rio, m. zilverwerker, m.; -tale,
app. zilverachtig, zilverkleurig; —tare, v. a.
Z. Inargentare ; —ta'rla, f. zilverbloem,
v. (centauria ragusina); -tatura, Z. Inargentatura; —teo agg. zilverkleurig, -wit,
zilveren ; —teria, f. zilverwerk, o.; zilveren
tafelgereedschap enz.; —tiera, f. zilvermijn,
v.; --tiere, zilverwerker, zilversmid, m.; -ti'fero, agg. zilverhoudend, zilverachtig ; -tina,

f. (Nat.) zilvervisch, m.; (Bot.) zilverschoon,
m.; zilverblad, o.; Judaspenning, m.; (Geogr.)
Republica —a, Argentijnsche Republiek, v.;
—tino, app. zilverachtig, -kleurig, -w it; voce
glasheldere stem, v.; —gento, m. zilver,
0.; — 1, pl. zilverwerk, 0.; geld, gemunt metaal, 0.; blanco d'—, zilverwit, o. (soort
loodwit); nitrato d'—, helsche steen, [n.;
salpeterzuur-zilver, o.; (Min.) — dei gatli,
talk, m.; glimmer; talksteen, m.; —fliato,
zilverdraad ; —fulminante, knalzilver ; —in
lama, zilverblad, o.; —in verghe, zilver
in staven, staafzilver ; —vivo, kwikzilver;
fig. aver 1'— vivo in corpo, kwik in 't
lijf hebben, niet stil kunnen staan ; farsi
d'—, grijs worden ; mettere al—, met zilver versieren, verzilveren ; —to n e, m. nieuw
—,

zilver, 0.;
Argilla, f. (Min.) klei, kleiaarde, pottebakkersaarde, v.; piroinetro ad—, Wedgewoodsche hittemeter, m.; —la'ceo, agg. kleiachtig,

ARG
van klei; terreno
agg. kleihoudend.
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kleigrond, m.; sloso,

Arginamento, m. het opwerpen van een

dam ; indijking ; afdamming, v.; dijkbouw, m.;
—pare, v. a. met een dam voorzien ; indijken, afdammen ; dammen opwerpen ; —rsl,
V. nil zich in een wal insluiten ; p. pass.
—ato, ingedamd; —tura, —zione, V. indijking, v.; afdamming, v.; het opwerpen van
dammen ; —d 'un flume, kanaliseering v.
van een rivier; —glue, I. dam, m.; aardophooping, v.; wal, dijk, m.; waterkeering, v.;
kaai, v.; —maestro, hoofddam, m.; —circondario, omsluitingsdam, m.; indamming,
f ; —traverso, dwarsdam ; fig. hinderpaal,
V.; tegenstand, m.; bescherming, wering, v.;
—ginello, —ginetto, —ginino, m. kleine
aardophooping; slootdam, m.; —ginone, m.
groote, lange dam, m., —nuzzo, m. slechte
dam, m.
Argo, m. (Nat.) argusfezant, m.
Argo, m. (N. pr. mit.) Argus, m.; aver gil
occhl d'—, Argus oogen hebben ; (Astr.)
argusschip, o. (sterrebeeld); (Geogr. star.)
Argos.
Argo'ilde, f. (Geogr. star.) Argolis, o.
Argomenta'ccio, m. slechte bewijsvoering,
y.; schijngrond, m.; —tare, V a. op iets duiden, iets aanwijzen ; 11 fumo argomenta
ii fuoeo, de rook duidt aan dat er vuur is;
V. n gevolgtrekkingen maken ; bewijsgronden
aanvoeren ; argumenteeren ; meenen, denken;
—rsl, V. rifl. zich aftobben, erop zinnen, zich
moeite geven ; J. pass. —ato, er uit gevolgd ;
—tativo, app. uiteenzettend, ontwikkelend ;
—tazione, f. argumentatie, bewijsvoering,
gevolgtrekking, v.; —mento, m. argument,
0.- gevolgtrekking, v.; bewijsgrond, m.; fare
of trarre —, het gevolg er uit trekken ; middel, o.; uitweg m.; werktuig, 0.; kenteeken, 0.;
aanleiding, oorzaak ; onderwerp o.(eener verhandeling); inhoud, m.; overzicht o. van den
inhoud; —1 convincentl, doorslaande bewijsgronden ; — eornuto, dilemna, 0.; —tu'cclo, m. sleCht, weinig steekhoudend argument, o.
Argona'uta, m. Argonaut, m.; tochtgenoot
van Jason ; (Nat.) de groote Nautillus (poliep).
Arguire, V. a. besluiten, de gevolgtrekking
maken, het bewijs halen, bewijzen; duidelijk
maken ; p. pass. arguito, bewezen.
Argutamente, avv. op scherpzinnige, spitsvondige wijze ; —tezza, f. scherpzinnigheid ;
geestigheid, spitsvondigheid, v.; —guto, app.
scherpzinnig, geestig, vol invallen, slagvaardig,
sluw, scherp, pikant; doordringend, schril
(geluid); slank; sost. m. fare l'—, iets met
spitsvondigheden behandelen ; —gu'zia, f.
scherpzinnigheid, geestigheid, slagvaardigheid,
V.; geestige inval, m.; geestige zet, m.; -ziola,
f. kleine, geestige inval, m.; ui, v.; grappig
woord, o.
Aria, f. I lucht, v.; — pura, fine, grossa,
malsana, zuivere, fijne, dikke, ongez. lucht;
—aperta, vrije, openlucht; all' —aperta, onder den vrijen hemel, m.; —colata,
maremmana, verbruikte stiklucht ; moeraslucht ; (Arch.) ruimte, lucht, wijdte tusschen
twee zuilen ; fig. far castelli in —, luchtkasteelen, o. m., bouwen ; colpo d'—, verkoudheid ; andare in —, in wanorde geraken, als weggeblazen zijn ; schipbreuk
den, mislukken ; a mezz'—, niet te hoog ;

dire qc. a mezz'—, iets met halve woorden zeggen ; in —, in de lucht, zonder grondslag; per —, in de lucht zwevend, vrij
zwevend ; portare qd. per —, iem. opheffen ; fig. qd mi ha portato Ier
iemand heeft mij meegesleept, verrukt ; fig.
esserci per —, in de lucht hangen, zweven; dreigen ; intendere per —, terstond
begrijpen, bemerken ; campare d'—, van
de lucht leven, zeer weinig eten ; dare —al
panni, a una stanza, de kleeren. de kamer luchten ; fare — in un bosco, een
bosch uitdunnen ; non esser —di fare
qc., niet geraden zijn iets te doen ; non
c'è buon' - in un luogo per qd., 't is op
eene plaats niet pluis voor iem.; prender
—, tin poco d'— una boccata d'—, een
luchtje gaan scheppen ; mandare qd. a
prender —, iemand buiten de deur zetten ;
aria! (interj.) ruimte, plaats daar! H uitzicht,
gelaat, uiterlijk, o.; uitdrukking, houding, manier, v.; aver l'— dl, er uitzien als . • . .;
schijn, m.; gindicare all'—, naar den
schijn oordeelen ; (Pitt.) —di testa, del
volto, uitdrukking van het hoofd, het gelaat ; hoogmoed, m., terughoudendheid, v.;
stare in — con qd., op gespannen voet
met iem. staan, iem. met terughouding behandelen ; darsi Paria zich den schijn
geven, het air aannemen ; HI (Mus.) aria, v;
lied, 0.; melodie, wijze, v.; — del sorbettl,
café-chantant-lied, o.; cantare ad —, op
het gehoor af zingen.
Aria'ecia, f. slechte, ongezonde lucht.
Arlane'simo m. arianisme, o.
Arianna, f. 9(N. pr. mit.) Ariadne, v.; fig.
filo d'—, leiddraad, m.
Ariano, app. arisch ; razza a, arisch ras, o.
Aridamente, avv. op dorre, droge wijze.
f. dorheid, droogte, v.;
Arldezza,
onvruchtbaarheid, v.; pedanterie ; geesteloosheid, v.; koelheid, v.; begrijpeloosheid, V.
A'rido, app. dor, droog, onvruchtbaar ; geestloos, pedant; sost. m. gil —1, m. pl. drooge
zelfstandigheden, v. m.
Ariegglare, V. a. op iets gelijken, gelijkenis
hebben, bijna juist uitzien als ; luchten (van
kamers); r81, v. NO. op elkander gelijken.
Ariete, m. ram, m ; (MU. star.), stormram,
muurbreker, m.; (Arch.) muurbeer; (Mar.)
ramschip, o.
Ariete, m. Ram, m. (teeken v. d. dierenriem).
Arietta, f. korte melodie, v.; kort lied, o.;
—tina, f. klein en bekoorlijk lied, o.
Arimmetiea, f. —tico, m. Z. Arimeflea enz.
Aringa, f (Nat.) haring, m.; —di latte, hornEner, tn.; —d' nova, kuiter, v.; salata,
gezouten haring ; — secca, gedroogde, —
affumicata, gerookte baring, bokking, m.
Aringare, aringa enz. Z. Arringare,
—

—

—

arringa.
A'rio, m. (N. pr.) Arius, m.
Ariolo, m. waarzegger, m., ziener, m.
Ariosina, f. l'è —, 't gaat hier nog al steil

op (v. e. stijging).

Arioso, app. luchtig, vrij, hoog; aanzienlijk

schoon, in 't oogvallend ; wonderlijk, moeielijk, steil.

A'rista, f. varkensrug, m. (in den oven gebr.),
Arl'sta, f. Z. Resta.
Aristarco, m. (N. pr.) Aristarchus, m.; fig.

pedante, kleingeestige bediller.
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Aristocrate, m. Aristokraat, m.; —ticszich met moed, met geduld wapenen ; p . pass.
mente, avv. op aristocratische wijze ; -tico,
en agg. armato, gewapend, bewapend, vooraristokraat,
m.;
aristokratisch
;
in.
zien van ; a mano armata, gewapendersost.
agg.
—crazia, f. (Star.) aristocratie (regeering
hand ; neutralltà, pace a, gewapende
der voornaamsten), de deftige burgers, de
onzijdigheid, vrede.
aristocratie ; (am. aver niolta —, veel voor- Arma'rio, m. h.z.d. als armadlo.
naams in zijn wezen hebben.
Armata, f. vloot, oorlogsvloot, v.; leger o.;
Aristolochia, —gia, (Bot.) hofwortel, m.;
— di mare, zeemacht, v.; — di terra,
aristolocbia.
landleger, o.; corpo d'—, legercorps, 0.;
Aristo'tele, m. (N. pr. lett.), Aristoteles, m.
—tore, m. reder, uitruster m. van een schip ;
Aristula, f. kleine baard m. (v. korenaren enz.)
kaperkapitein, m.; fig. vrijbuiter, m.; vrjjbuiAritmetica, arimmetica, f. rekenkunst, v.;
tersschip, 0.; —tura, f. bewapening, uitrus—ragionale of commerciale„ leer v.
ting, v.; pantser, o:; Fis. lading v. van den
van het boekhouden ; —ticainente, agg.
magneet; Legn. inraming, *r.; deurkozijn, 0.;
volgens rekenkundige weg ; —e'tieo, ariundeurbekleeding, v.; beslag, o.; omringende
metico, agg. rekenkundig, door berekening
deelen van een machine; stukhouten, m.; (tact.)
verkregen ; proporzione -a, rekenkunstige
zijdeelen van het vogelennet ; (Nat.) gewei,
verhouding ; sost. m. rekenaar, rekenkunste0. (van het hert).
naar, m.
Arme, 1. I. Wapen, weertuig, geweer o.; —1
Arlecchinata, f. harlekeins-, hansworstendiensive e offensive, verdedigings- en
streek, m.; grap, m.; grappenmaker ij , v.;
aanvalsmiddelen ; — bianca, blanke wakluchtspel, o.; arlequinade, v.; fam. woordpenen, o. m.; zijdgeweer, o.; — da fuoco,
breuk, v.; —chinesco, agg. hansworstachtig,
vuurwapenen ; —1 da tiro, schietwapenen ;
flauw, onbeduidend; -chino, m. Harlekein,
— in asta, in een steel bevestigde w.;
Arlekein, m. (figuur op het vroegere Ital.
— da lanciare of laneiotoia, werpTetooneel ; fig. mensch zonder waardigheid of
schut ; — da taglio, houwwapenen ; — da
karakter; Hansworst; grappenmaker, m.;
punta, stootwap.; —1, pl. troepen, v. m.;
far 1'—, zijn woord niet houden ; zoete drank
leger, o.; kr ij gsvolk, o.; —1 dotte, geleerde
m. (soort sorba).
wapens (artillerie en genie); le prime —1,
Arlotto, m. (N. pr.), Arlotto (een priest. uit de
de eerste wapenproef, v.; gridare, sonare
15e eeuw, die evenzeer door zijn verwaarloosd
all'—, tewapen roepen, alarm blazen ; fatto
uiterlijk als door zijne geestigheid populair
d'—, gevecht, o.; slag, m.; wapenfeit, 0.;
was geworden ; pare ii piovano — , zegt
gente d'—, krijgsvolk, o.; piazza d'— i,
men van een verwaarloosd uitziend geesteparadeplaats V.; sala d'—, schermzaal ;
lijke ; fig. veelvraat, m.; vraatzuchtig, vuil
far viso dell'— een woest, krijgshaftig
mensch.
gelaat zetten ; (stor.) rè d'—, wapenkoning,
Arena, f. 1'— di fanteria, het wapen der
heraut, m.; mod. prov. abbassar le —1,
infanterie ; 1'— del genio, het wapen der
de wapenen strijken; tenere in —i, onder
genie, het genie-korps.
de wapenen houden ; passare per le —1,
Armacollo ad—, avv. over den schouder op
afgestraft worden, op militaire wijze ter dood
de borst gehangen ; portare il fucile ad-,
gebracht worden ; prendere, deporre le
het geweer aan den riem over de borst
—1, de wapenen opvatten, nederleggen (oorlog,
dragen.
vrede maken); (Mei.) maneggio delle -1,
Armadillo, m. (Nat.) gordeldier, o.; armadil, m.
handgrepen (van 't geweer) ; arme in
Armadillo, m. kleine kast, v.; spijskast, viieispalla ! op schouder t geweer I- al piede
genkast, v.
of a terra ! zet af 't geweer ! — in mira !
Arina'dio, m. kast, v.; —a muro, wandlegt aan ! II. wapenschild, wapen, o.; abaskast, v.; stanza degli —, kleerkamer, v.,
sare le —1, het wapenbord intrekken ;
garderobe, v.; —dione, m. groote, ruime kast.
portare 1'— alla sepoltura, het wapenArmadura, f. Z. Armatura.
schild bij het graf (van de laatsten van een
Armadolo, —nol°, in. wapensmid, wapengeslacht) breken.
handelaar, m.
Armeggiamento, m. —geria, f. krijgsArmanuenta'rio, m. tuighuis, o.; rustkamer,
rusting, v., krijgsgewoel, o.; tournooispel, 0.;
v.; instrumentenkamer v. (in hospitalen); —
fig. been en weer draven, o.; warboel, verchirurgico, verzam. chirurg. instrumenten ;
ward gepraat, o.
—mento, m. het wapenen, o.; bemanning, uit- Armeggiare, v. n. de wapenen voeren, gerusting, bemanning, v.
bruiken ; steekspelen houden ; fig. heen en
Armando, m. (N. pr.) Herman, m.
weer draven, zich zeer bezig aanstellen , den
Armare, v. a. wapenen, bewapenen, uitrusten,
boel door elkander smijten ; verwarde taal
met wapenen voorzien ; pantseren ; — una
spreken.
piazza, eene vesting met krijgsvoorraad Armegglatore, m. gewapende ; tournooivoorzien ; — una nave, een schip uitrusten;
strijder, lanzenbreker, m.
— la balonetta, de bajonet opzetten ; — Armeggio, rn. (alleen fig.) heen en weer draII fucile, het geweer scbietgereed maken;
ven ; bedrijvigheid, v.; verwarring, v.
— una calamita, een magneet bewapenen ; Armeggione, m. —ona, f. iemand die veel
— una strada ferrata, een spoorlijn tot
drukte maakt en weinig uitvoert ; drukteexploitatie gereed maken ; — una volta,
maker, in.; verward mensch, m.; twister,
tin arco, een gewelf, een boog met de
plaaggeest, in., ruziezoeker, m.
kromhouten voorzien (stalt.); — la forma Armel, m. (Bot.) wilde ruit, v.
d'una statua, het model van een beeld Armellina, in. Z. Ermellina.
voor het gieten gereed maken ; v. n. en -rsi, Armellino, m. (Bot.) marelleboom, armenizich wapenen, uitrusten ; de wapenen opsche abrikozenboom, m.
nemen ; —rsi di corraggio, di pazienza, Arme'nia, f. (Geogr.) Armenië, v.; -ni'aea,
—

,
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ingrossa di aequa ehiara, plotselinge
abrikozenboom, m.; —meno,agg.armenisch;
rijkdom komt niet altijd eerlijk ; mod. prov.
come tener — ehe non eorre, de
m.
Armeniër.
sost.
Armenta'rio, agg. tot de kudde behoorende;
Arno willen beletten te stroomen, d.w.z. het
onmogelijke willen ; saltar d'— in Bacsost. m. herder, m.; —tiero, —tiere, m.
ehiglione, van den hak op den tak, van
wachter m. der kudde; herder, m.; -mento,
den os op den ezel springen.
m kudde, v.; fig. schaar, v.; hoop, m.
Armeria, f. tuighuis, arsenaal, rustkamer, v.; Arnoglossa, f. Z. Arnaglossa.
—miero,
m.
schildknaap,
m.
Arnolfo,
ro. (N. pr.) Arnulf, m.
wapenzaal, v.;
migero, app. wapenvoerend, gewapend; Arnotto, m. kleine, tot de roodvinnen behoorende visch.
strijdbaar; moedig, krijgshaftig; —potente,
app. dapper.
Aro, m. are, m. (vlaktemaat) Th hectare;
Armilla, f. (Archeol.) armband, m.; (Astr.)
(Bot.) Aronskelk, v.
metalen ringen om de hemelglobe ; (Arch.) Aroma, f. aangename geur, v.; aroma, o.;
bouquet o. V. d. wijn ; —atario, m. specerij—e, lijst V. in den vorm van ringen ; -litre,
handelaar, m.; drogist, m.; f.
app. in den vorm van een armband ; sfera
specerijachtige smaak of reuk, m.; —matico,
— uit ringen bestaande bol tot verk. van de
beweging der hemellichamen.
app. aromatisch, welriekend, specerijachtig ;
fig. cosa —a, met moeielijkheden verbonden
Armi'nio, m. (N. pr.) Arminius, Herman, m.
zaak ; uomo —, zonderling, phantastisch,
Armistrzio, m. wapenstilstand, m.
m.; —atizzare, V. a. kruiden, met kruiden,
Armonia, f. Harmonie, v.; overeenstemming,
specerijen toebereiden parfumeeren ; p. pass.
V.; (Mus.) leer van de verhouding der aken app. —ato, gekruid, specerijachtig smakoorden ; harmonie, v.; (Rett.) juiste plaatkend of riekend; —rof mato, m. h.z.d. als
sing der woorden ; welluidendheid, v.; fig.
aroma.
goede verhouding, overeenstemming, m.; eensf
;
gezindheid, v.; —oniea, f. harmonica, -at Aronne, m. (N. pr. bibl.) Aron, m.
montieino, trekharmonica, v.; —nica- Arpa, f. harp, v.; stelling waarop de poppen
der zijdewormen liggen.
meute, avv. op harmonische, overeenstemmende, eensgezinde, wijze; —monico, app. Arpagonare, V. a. met den enterhaak grijpen ; fig. nemen, wegrukken ; —gone, m.
harmonisch, overeenstemmend, eendrachtig;
(Mar.) enterhaak, m., ijzeren haak, m.
welluidend; volgens de regelen der muziek,
der harmonie ; tavola —a of piano —, Arpeggiamento, —gio, in. gebroken akkoord, o., akkoordbreking ; harpegeeren ;
klankbodem, m.; —monio, —monium, m.
—glare, V. n. op de harp spelen ; op een
Harmonium, o.; —osamente, avv. op harsnaarinstrument een gebroken akkoord spelen,
welluidende
ze
;
—oso,
app.
w ij
monische,
welluidend ; --nista, m. leeraar der liarharpegeeren; —pese, in. (Arch.) ijzeren kram
monie ; komponist die naar de wetten der
of klam.
harmonie werkt; —nizzare, v. a. in over- Arpia, f. (Mit.) Harpij, f.; fig. droge, leelijke en
boosaardige persoon ; hebzuchtig mensch, m.
eenstemming brengen ; naar de wetten der
harmonie bewerken ; v. n. overeenstemmen, Arpicare, V. n. zich vastklammen ; opklimmen,
klauteren ; fig. zich het hoofd breken, lang
harmonieeren, bij elkander passen ; p. pass.
nakauwen.
en app. —ato, in overeenstemming gebracht;
Arpicordo, m. liggende harp, v.
goed gebouwd.
Armoraceio, m. (Bot.) Mierik of peper- Arpino, m enterhaak, in ; muurbreker, m.;
—pioneino, m. kleine kram, m.; —pione,
wortel, m.
m. deurgrendel. m ; haak, wandhaak, M.;
Arnaglossa, —noglossa, f. lancetbladige
mod. prov. attaccare of appieeare unit
weegbree, v.
voglia all' —, een verlangen aan den spijArnesa'ecio, m slecht gereedschap ; fig. slecht
ker hangen, d.w.z. laten varen ; fig. —I, pl.
befaamd mensch, m.
slecht schrift, 0.; hanepooten, tn.; gekrakeel, o.
A rnesare, V. a. het tuig opleggen (op h. paard),
versierd,
met
gereedschappen
Arpista, m. harpenaar, harpspeler, m.
optuigen; app.
voorzien ; —ario, m. (Archeol.) decorateur, Arra, f. handgeld, 0.; godspenning, tn.; pand,
onderpand, o.
machinemeester van het oude rom. theater ;
—nese, m. gereedschap, werktuig, instrument, Arrabattarsi, v. rill. zich veel moeite geven,
aftobben, inspannen, overwerken ; prov. oeo.; harnas, 0.; rusting, v.; gereedschappen, o.
chi° non vede e euor non s'arram., huisraad, m.; bagage. v.; rusticoli
akkergereedschappen,
batta, uit het oog uit het hart.
of rural', landbouw-,
tuigen (der trekdieren); kleeding, uitrusting, Arrabbiamento, m. —tuns, f. verbittering,
V.; woede, v.; toorn, in.; razernij, V.
V.; essere in baton°, cattivo —, goed,
slecht gekleed z ij n ; fig. zich in goede of Arrabbiare, V. n. woedend, razend worden ;
slechte omstandigheden bevinden ; (Mar.) zeildol worden ; — di fame, di sew, d'invidia, van honger, dorst, afgunst vergaan ;
werk, takelage, 0.; fig. eattivo —, slechte,
(Apr.) voor de rijpheid verdorven, verwelken,
liederlijke kerel ; — di questura, spion, geindrogen ; —rsi, V. rill. toornig worden ;
heime politieagent, m.; —setto, m. klein gevolg. chTarrabbi se non ...I de drommel
reedschap, 0.; fig. en fam.een arme drommel,
hale mij als ... p. pass. en app. —ato, woem.; —sino, m. klein gereedschap, 0.; fig.
dend. dol, razend (van honden); secco
kleine, slimme schelm, m.; —sued°, m.
all' —a, in groote haast;
vreeselijk dor ;
slecht gereedschap, o.
—tamente, ave. op toornige, woedende,
Arnia, f. bijenkorf, v.; —alo, m. bijenstal, m.
razende wijze ; —tello, app. een weinig verArnica, f. (Bot) wolverlei, arnica, v.
toornd ; —noel°, tn. (Apr.) het zwart worArnione, m. (Arnat.) nier ; aver el —I
den van het graan ; brand m. in het koren ;
grossl, een invloedrijk man zijn.
—biato, p. p. V. arrabbiare, (stor.) gli -tl,
Arno, m. (Geogr.) Arno, m.; (pm.) — non
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heetten de tegenstanders van Savanarola en
later de volkspartij in Florence.

Arraffare, v. a. met geweld nemen ; naar zich

toe rukken, vatten, pakken.

Arraffiare, v a. met den enterhaak pakken;
rooven, wegnemen ; p. pass. —ato, geroofd,

weggenomen.

Arraniacciare, v. a. op een slede, horde naar

beneden trekken ; naar beneden slepen, afsleepen ; fig. slecht en haastig maken ; protsen, knoeien ; —ato, agg. lavoro —, knoeiwerk, 0.; —maccio, m. stumperachtig, afgeroffeld werk, 0.; wanorde, verwarring, v.; fig.
het handgemeen worden, 0.; kloppartij, vechterij, haarplukkerij, v.
Arramatare, v. a. Z. Ramatare.
Arrampicarsi, v. rifl. opklauteren, opkrabbelen ; —rsi a qe., ergens bij opklimmen
(van planten).
Arraneare, v.n. haastig wegstrompelen ; haastig en toch moeielijk gaan ; zich haasten ; fig.
zich plagen, zich moeite geven, zich bezorgd
maken ; (Mar.) snel en met inspanning roeien ;
—ato, agg. haastig, v.; —cata, f. haastig en
ingespannen roeien, o.; riemslag, m.
Arrandellare, v. a. met een koord, strik
vastbinden, knevelen ; samensnoeren ; (star.)
met een koord het hoofd insnoeren (soort
pijniging); met een knuppel naar iets werpen,
met een knuppel treffen ; fig. voor een lagen
prijs wegwerpen ; —dolare, v. a. toeslingeren, naar het hoofd werpen.
Arranfiare, v. a. h.z.d. als arraffare.
Arrangiare,v.a.(gallicisme: arranger)ordenen,
regelen, inrichten.
Arrangolarsi, v. rifl. zich aftobben, veel
moeite geven ; toornig, woedend worden ; p.
pass. —ato, afgetobt ; in woede geraakt ;
agg. moeielijk, met horten en stooten.
Arrapinare, v. a. toornig maken, in woede
brengen ; —rsi, v. rifl. woedend, razend worden ; zich aftobben, veel moeite geven ; -ato,
vertoornd, afgetobt.
Arrappare, v. a. h.z.d. als arraffare ;
—patore, m. —trice, f. roover, dief, m.;
diefegge, v.
Arraspare, v. a. met de rasp bewerken ; fig.
rooven, wegdragen.
Arrata, f. h.z.d. als arra.
Arrazzare, v. n. als een straal, als een raket
lichten, glinsteren.
Arrecare, v. a. brengen, aanbrengen ; overgeven, over en weer reiken ; fig. veroorzaken,
maken, voortbrengen ; toeschrijven, aanmeten,
te berde brengen ; utilità, nut brengen ;
—rsi, v. rifl. zich begeven, zich vervoegen ;
besluiten, zich gereed maken (iets te doen);
—rsi a onore, a lode, zich tot eer tot
lof aanrekenen ; — a noia una persona,
iemand beu, zat worden ; —rsi nemleo qd.,
zich iemand tot vijand maken ; —atore, m.
overbrenger, m., veroorzaker, m.
Arredare, v. a. met gereedschap, huisraad
voorzien ; uitrusten, versieren ; meubileeren ;
—ato, uitgerust, versierd ; agg. goed voorzien ; —redo, m. huisraad, gereedschap, o.;
meubels, m., kamerversiering, v.; uitrusting,
meubileering, v.; fig. —i, mv. kleeding, v.;
kleederen, o.m., bagage, v.; (Mar.) takelwerk,
o.; takelage, v.; —i saran, kerkelijke gereedschappen.
Arremba'ggio, m. (Mar.) enteren, o., entering, v.; andare all' —, aanklampen om te
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enteren ; rete d' —, enternet, 0.; —bare,
v. a. (Mar.) aanklampen, enteren ; —rsi, v.
rifl. zich steunen op, zich vasthouden, z. met
moeite voortsieepen ; —ato, agg. uitgeput,
lam, met knikkende beenera ; onbekwaam tot
arbeid ; arm, in behoeftige omstandigheden ;
—batura, f. uitgeputheid ; kreupelheid (van
paarden).
Arrenamento, m. (Mar.) stranden, o.; schipbreuk lijden ; fig. het blijven steken -, mislukking, V.; hinderpaal, stoornis, v.
Arrenare, v. a. op het zand loopen of drijven ;
stranden ; fig. blijven steken, verhinderd zijn
te voltooien; v. a. met zand schuren, afwrijven, poetsen.
Arrendersi, v. rifl. zich overwonnen verklaren, overgeven ; fig. toegeven, zich voegen;
zich buigen en plooien ; buigzaam zijn ; —a
qe., iets inwilligen ; prov. chi ha bisogno
si arrenda, wie iets noodig heeft moet zich
weten te plooien ; —de'vole, -di'bile, agg.
gesmijdig, buigzaam, zwiepend ; fig. toegeefelijk ; —volezza, f. —dibilità, buigzaamheid, smijdigheid, v.; toegeeflijkheid, v.
Arreso, p. pass. v. arrendere.
Arrestamento, m. vertraging, v.; stilstand,
m.; —tare, v. a. met geweld tegenhouden ;
beletten ; ophouden ; terughouden, verhinderen ; onderbreken; gevangen nemen, aanhouden, arresteeren ; beslag leggen, in beslag
nemen ; — le ruote, de remschoenen aanleggen ; —rsi, v. rill. inhouden, staan blijven ; stilstaan, vertoeven ; p. pass. —ato,
belet, aangehouden ; ingehouden ; stil gestaan ;
als sost. aangehoudene, arrestant, m.; —tare,
v. a. de lans vellen ; p. pass. —tato, geveld.
Arresto, m. oponthoud, o.; vertraging, v.; vertoeving, v.; renza —, zonder dralen ; aanhouding, gevangenneming, arrestatie, v.;
arrest, o.
Arretare, v. a. met het net vangen.
Arretrarsi, v. rifl. zich rugwaarts bewegen,
achteruitgaan, terugwijken, zich terugtrekken ;
—ato, agg. achterstallig, staan gebleven,
oude (schuld); essere — in un lavoro,
nog ver ten achter zijn met een werk.
Arri'! interj. hu ! huut ! Toeroep om trekdieren aan te sporen ; prov. vol pia una
bastonata ehe cent' — een pak slagen
is beter dan honderd vermaningen.
Arrieehimento, m. verrijking, v.; rijkwording, v ; —chire, v. a. rijk maken, verrijken,
rijk laten worden ; rijk versieren ; v. n. en v.
rifl. rijk worden, zich verrijken ; p. pass. -ito,
verrijkt, rijk geworden.
Arrieeiamento, m. kroesen, 0.; kroesing, v.;
fig. verstijving v. {v. schrik); ontzetting, v,;
vrees, v.; rilling, v.; —eiare, v. a. lokkig maken, in lokken zetten, kroesen, friseeren (de
haren); oprollen, ineen wikkelen ; — il muso,
zijn gezicht vertrekken (ter bespotting); (Mur.)
een muur met mortel bepleisteren ; v. n. van
angst achteruit deinzen, ten berde r ij zen (de
haren); —rsi, v. rifl. kroesig, lokkig worden,
krullen ; de veeren overeind zetten (v. angst);
fig. ontstellen ; —ato, gekroesd, gelokt ; met
mortel bepleisterd ; —ciolato, —ri'eeio, m.
(Mur.) mortelbepleistering, v.; —ciatura, f.
h.z,d. als arrleciamento ; (Mur.) het bestrijken met mortel.
Arricciolamento, m. kroesen, krullen, inbranden der baren, o.; — ci'olare, v. a. kroesen, krullen, in branden (de haren); —rsi, v.
,
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rifl. lokkig worden, kroesen, krullen ; p. pass.
—ato, gekroesd, agg. lokkig.
Arri'dere, v. n. toelachen; fig. gunstig zijn,
begunstigen.
Arrietro, agg. h.z.d. als addietro.
Arriffare, V. a. en v. n. uitloten ; om dobbelen.
Arrigo, m. (N. pr.) Hendrik, tn.
Arringa, aringa, f. toespraak, aanspraak,
redevoering, v.; —gare, aringare, v. n. een
toespraak, aanspraak, rede houden ; V. a. toespreken ; Tam. terdege onderhanden nemen;
—gatore, m. openbare redenaar, m.
Arringo, aringo, m. toernooiplaats, plaats
V. voor de kampspelen; krijt, 0.; fig. seendere nell' —, in 't krijt treden, zich in een
strijd mengen ; correr —, op den tegenstander toerennen.
Arrischiamento, m. waagstuk, 0.; koene
onderneming, v.; gevaar, o.; -chiare, -leare,
V. a. wagen, op 't spel zetten, aan gevaar
blootstellen ; — la propria vita, zijn leven
op 't spel zetten, wagen; mod. prop. —
uovo per guadagnar tin hue, weinig
wagen om veel te winnen, een spiering uitgooien om een kabiljauw te vangen ; —ato,
gewaagd, gevaarlijk; koen, ondernemend ;
met weinig kans op welslagen ; -tamente,
ave. op koene, gewaagde wijze; -ehie'vole,
—rehevole, app. vermetel, waaghalzerig;
—chi°, m. h.z.d. als rischio.
Arri'vabile, app. bereikbaar; —vamento,
m. h.z.d. als arrivo ; —vare v. n. aanlanden, aankomen, geraken ; komen, in handen
geraken ; a una certa inisura, zekeren
maat bereiken; — a trent'anni, de dertig
bereikt hebben ; non poter — a una
spesa, geen geld genoeg bij zich hebben
voor e,ene uitgave; — a una cosa, ergens
bij kunnen komen ; non —, Diet lang genoeg
meer zijn (v. kleeren); a fare, zoo ver
komen om te doen ; — al punto di fare,
zich laten meeslepen om te doen; overkomen,
onverziens gebeuren, voorvallen; gil è ar
rivata una gran disgrazia, er is hem
een groot ongeluk overkomen ; v. a. bereiken,
inhalen;
una cosa, iets naar beneden
halen, overreiken ; fig. slaan, verwonden, aanraken, treffen ; beledigen; una sua
rola m'ha arrivato, een zijner woorden
heeft mij diep getroffen ; nu panno si ar
riva, een stof begint te verzengen (als 't
dicht bij 't vuur is); (Mar.) arriva! roer
leiwaarts ; —rsi, V. rifl. (con nn ferro) zich
licht verwonderen; —ato, aangekomen ; bereikt ; aangeland ; ben — ! wees welkom!
dare II ben — a qd., iemand welkom
boeten ; —vata, f. arrivo, m. aankomst,
V., komen, verschijnen, o.; —I, pl. toevoer,
groote aanvoer, m.; —vatura, f. tusschenlassching, v., inlaschstuk, o.
Arrizzare, V. a. oprichten ; —rsl, v. rifl. zich
verheffen.
Arrobbiare, v. a. met meekrap verwen ; p.
pass. —ato, rood geverwd.
Arrocare, v. a. h.z.d. als arrochire.
Arroccare, T. a. den draad op het rokken
—

-
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den ; verwoesten ; oprollen ; fig. op slechte en
onverschillige wijze iets maken ; verknoeien;
V. n. knoeien, protsen ; domme taal uitslaan.
Arrochire, v. n. heesch worden ; V. n. heesch
maken.
Arroganta'ecio, m. onverdragelijk, aanmatigend mensch, m.; —gante, agg. vermetel,
aanmatigend, onbeschroomd, driest, arrogant;
sost. m. onbeschaamd, aanmatigend mensch,
m.; —gantello, m. kleine, bruale vlegel, m.;
—gantemente, avv. op aanmatigende wijze;
—ganza, f. aanmatiging, vermetelheid, onbeschaamdheid, overmoed, m.; prov. abbondanza 6 victim ad overvloed baart
overmoed.
Arrogare, V. a. (Giur.) een zelfstandigen, mondigen persoon aannemen (adopteeren); fam.
zich iets aanmatigen ; zich vermeten ; p. pres.
(Giur.) —ante, adopteerend; sost. m. adopteerende ; p. pass. (Giur.) —ato, geadopteerd ; sost. m. geadopteerde; —gazione,
(Ginr.) adoptie, v.; het als kind aannemen
van een reeds mondigen persoon.
Arro'gere, V. a. bijvoegen, toevoegen ; alleen
nog gebruikt in; arrogi ! voeg er bij ! verder ! er in ; p. pass. arroto, toegevoegd ;
sost. m. toevoeging, v.; toevoegsel, o.; per -,
bovendien ; gil I, m. pl. de ambtenaren
van de bank van leening; (stor) gil arroti,
de assessoren van de Eersten der florenteinsche
republiek.
Arrolamento, m aanwerving, werving (van
soldaten); dienstneming v. (bij het leger); prendere l'—, dienst nemen, soldaat worden ;
—lave, v. a. werven. aanwerven. op de rol
schrijven; —rsi, V. nil zich laten werven,
soldaat worden, dienst nemen ;—ato, gewor—

yen, ingelijfd; sost. m pl, rekruten, m. mv.;

—latore, m. werver, m.
Arro'mpere, v. a. h.z.d. als rompere; v. n.
(Agr.) braken.

Arroncare, V. a. onkruid, distels uitroeien ;
p. pass. —ato, gerooid ; zuiver, fig. rimpelig
(gezicht).

Arroneigliare, V. a. met een haak grijpen,
vatten ; aan-, ophaken ; haakvormig ombuigen ; —rsi, V. rifl, zich ineenrollen ; zich krommen ; winden ; een hoogen rug zetten (van de
kat); ato, aangehaakt, omgebogen, ge—

kromd, ineengerold; verwrongen, verdraaid,
terneergetrokken.
Arronzarsi, —zinarsi, v. rill. zich ver-

moeien, aftobben.
Arrorare, —some, v. licht besprenkelen, bevochtigen.
Arrosellare, —solire, v. a. hetzelfde als
rosolare.
Arrossare, v. a. rood maken, rood verwen ;
V. n. rood worden ; een kleur krijgen ;—ato,
Mod geverwd ; rood geworden, een kleur gekregen ; —simento, m het kleuren, schaamrood worden, 0.; schaamrood, 0.; —sire, v. n.
schaamrood worden, zich schamen.
Arrostare, v. a. met een waaier de vliegen
verjagen ; fig. iets van zich afweren, afwijzen ;
iets been en weer wenden ; —rsi, v. nil. de
armen bewegen om iets af te weren ; zich
winden.
weren.
Arroccare, a. (Giuoc. scacch.) den koning en Arrosticciana, f. gebraden vleesch, o.; karhet kasteel met elkander van plaats doen verbonade, y.
wisselen ; rokkeeren; —rsi v. rifl. zich door Arrostino, m. klein, goed gebraad, 0.; —tire,
het kasteel dekken.
V. a. roosteren, braden ; V. n. uitdrogen, vim.dorren ; —Ito, gebraden, geroosterd, uitgeArrocchiare, V. a. in stukken breken, snij-
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droogd; —Matra, het braden, roosteren, 0.,
—rosto, m. gebraad, 0.; gebraden vleesch, o.;
—di hue, rostbeef, m.; —morto, in den pan
gebraden vleesch ; (am. en fig. dwaling, vergissing, v.; verwarring, fout, v.; fare degll
—i, allerlei domme dingen doen ; far in —,
een bok schieten ; mod. prov. non eurarsi
che brnei elm non ha da venir
in tavola, zich nergens om bekommeren ;
molto fuma e poco veel geschreeuw en

weinig wol.

Arrosto, agg. gebraden, geroosterd ; semel-,
mezz'—, geroosterd brood, o.; avv. cnocere
— qc., lets- aan het spit of op den rooster
(niet in de pan) braden ; un po' —, een wei-

nig aangebrand.

Arrota'bile, wig. wat zich laat scherpen,
sliipen; —taca.itne. m. (MO slijper m. der
geweerloopen ; —tamento, m. slijpen, scher-

pen, wetten, o.; het tegen elkander wrijven
van twee voorwerpen ; wrijving, v.; —tare,
V. a. slijpen, scherpen, wetten (messen) slijpen
(glas, marmer) glad maken, polijsten ; lam.
ginocchi,
afwrijven, verslijten, afslijten ;
de knieen afslijten (van iem. die veel bit);
—I denti, met de tanden knarsen ; met het
wiel aanrijden, overrijden ; —rsi, v. rift zich
aftobben, veel drukte maken ; — intorno
a qd., om iemand heen draaien, om zijn
elkander rijden (twee wagunst bedelen ;
gens met de wielnaven); hart langs strijken ;
—ato, geslepen. scherp, gescherpt, gepolijst;
bicchiere —,.geslepen glas, o.; —tatore,
—tino, m. slijper, scharenslijper, tn.; —tatura, f. het slijpen, 0.; slijping, v.; slijploon,
0.; —to, m. helper, m.; toegave, f.
Arrotolare, V. a. oprollen, in elkander rollen ;
—ato, opgerold, ineengerold.
Arrotondare, v. a. rond maken, afronden;
—1 periodi, de zinnen afronden.
Arronellare, V. a. tot toorn prikkelen ; -rsi,
V. rill. toornig worden, in woede geraken ;
zich afsloven, aftobben, inspannen ; interj.
che lo arrovelli! 't is om razend te worden ; —ato, woedend, toornig, boos; secco
- buitengewoon mager, stokmager.
Arroventare, V. a. gloeiend maken, gloeien;
fig. ontbranden ; p. pass. —ato, gloeiend gemaakt, uitgegloeid.
Arroventatura, f. het gloeiend maken, gloeien,
uitgloeien, 0.; —tire, V. a. h.z.d. als arroventare en meer gebruikt ; —rsi, v. rit!.
gloeiend worden, in gloeiend. toestand geraken.
Arrovesciamento, m. omkeering,
ding, v.; —eiare, —eiatura, Z. Rovesciare, rovesciatura; —veseio, a rovescio, avv. aan de tegenovergestelde zijde,
amgekeerd, integendeel ; le eose vaune

de zaken loopen scheef.

Arrozzire, V. a. ruw, wild, boersch maken,

verwilderen laten ; V. n. ruw, wild, ongemanierd worden.

Arrubinare, v. a. robijnrood verwen; fig.
een glas met rooden wijn vullen ; —at°,

rood geverwd.

Arruffamatassa, m en f. (jaded.) ruzie-

zoeker, twiststoker, dolkop, m. koppelaar, m.,
-ster, v.; —fainento, in. verwarring, v.; haarplukkerij, v.; —fapo'poli, m. volksopstoker,
volksopwiegelaar, roerhaan, ni.; —fare, v. a.
verwarren, in wanorde brengen; storen, onderste boven werpen ; — 11 pelo, het haar,
de veeren enz. opzetten (van dieren die boos
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worden); fig. toornig worden, rillen (v. angst),
woedend worden ; volg. —le matasse, den
koppelaar spelen ; —rsil, v. rill. in verwarring,
wanorde geraken ; la salute, la meute
s'arruffa de gezondheid, het verstand geraakt in de
n war; —ato, verward, ia de
war geraakt; verwilderd; fig. ongeregeld;
—fatamente, art). op verwarde, wanordelijke, liederlijke wijze; v.a. h.z.d.
als arruffare, maar minder sterk ;
nare, V. a. koppelen ; den koppelaar spelen ;
als schoon aanbevelen fig. schoon optooien,
een schoon uiterlijk geven : V. pass. —ato,
gekoppeld, fraai opgesierd; —lib, verwarring, wanorde, v.; onderste boven zijn, 0.;
warboel,
—lone,
—ona, f. twister,
twistzoeker, vredeverstoorder, M.
Arrugarsi, V. rill. rimpelig, verwelkt worden ;
in plooien trekken.
Arrugginire, v. a. roestig maken, doen roesten ; —rsi, v. rill. roestig worden ; roesten ;
roestig, geel worden (van bladeren); fig. inroesten ; far —I denti, de tanden doen
koud worden, door alles heen gaan (een krassend of schril geluid); —Ito, roestig gemaakt,
verroest, roestig.
Arrugiadare, v. a. met dauw bevochtigen;
besprenkelen.
Arruvidare, —dire, v. a. ruw, hart maken ;
—rsi, v. rill. ruw, hard, sproos worden (huid,
handen); h-obbelig worden (weg) —ito, ruw
gemaakt of geworden; —diluent°, in. het
ruw worden, ruw z ij n, 0.. ruwheid, v.
Arruzolare, T. n. h.z d. ruzzolare, (am.
ch'io arruzzoli se ik wil doodvallen
als . . . .
Arsella, f. (Nat.) mossel, m.
Arsenale, m. arsenaal, o.; scheepsbouwwerf,
V. tuighuis, 0.; wapenkamer, v.; fig. rommelkamer, v.; —lotto, m. werkman m. in een
arsenaal ; scheepswerker, m.; (stor.) venetiaansche matroos,
Arsenicale, egg. arsenikachtig, arsenikhoudend ; —cat°, egg. met arsenik bereid, aangemengd ; —seni'co, m. (clam.) arsenik, m.;
rottekruid, o.
Arsi, f. (Gram.) arsis ; verheffing van den stem;
nadruk in. op een lettergreep.
Arsi'bile, egg. brand baar ; —sieciare, v. a.
aanbranden, verzengen; drogen, geel laten
worden ; V. pass. —ato, verzengd, uitgedroogd ; agg. dor, droog, verdord ; —eio, egg.
gezengd, licht aangebrand ; uitgedroogd, dor,
geel geworden ; aver la gola —a, van dorst
de tong aan 't gehemelte blijven zitten ; sost.
m.; saper d'—, aangebrand rieken, smaken ;
—slime, m. verbranden, branden, 0.; brand,
m.; droogte, brandende dorst, v.; hitte, v.;
vuur, o. (van de koorts); —so, p. pass. van
ardere ; —sura, f. branden, verbranden, 0.;
brand, m.; hitte, droogte, V.; fig. brandende
begeerte ; (am. uiterste armoede, v.
Arta'ecia, f. slechte, goedkoope kunst ; weinig winstgevend beroep, o.
Artagoticamente, avv. op de manier der
gotnieke kunst, d.w.z. in harbaarschen smaak;
iron. buitengewoon, uitstekend.
Artanita, f. (Bot.) zwijnsbrood, alpenviooltje, o.
Artaserse, in. (N. pr. stor.) Artaxerxes, m.
Artatamente, ave. op kunstige, listige, sluwe
wijze ; —tato, agg. kunstig, zinrijk ; met kunst
of list gedaan.
Ai -te, f, kunst, v.; kunstvaardigheid, v.; wetten
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v.m. voor eene kunst; poetica, dram,natica, de wetten der poezie, van de tooneelkunst ; scrivere, parlare eon molta --,
naar de regélen der kunst spreken, schrijven ;
beroep, handwerk, o.; —del calzolaio,
schoenakers-handwerk, 0.; (stor.) gilde, v.;
le arti, de gilden. ambachten ; le —1
maggiori, de hoogere beroepen ; le —i minori, de kleinere ambachten ; le lette —i
liberali, de zeven vrije kunsten; le belle
—1, de schoone kunsten le —1 del disegno, de beeldende kunsten ; 1'— del dire,
redenaarskunst ; —magiea, tooverkunst ;
—bianca, bakkershandwerk, o.; kunstgreep,
m.; list, v.; fam. streek, m.; ad —, a bell'—,
met list, door een streek, met voorbedachtheid ; —, zwarte kunst, tooverkunst, magie,
v.; saper 1'—, de tooverkunst verstaan ;
fare — di qc., er geen handel in drijven ;
chi ha — ha parte, die wat geleerd heeft
komt overal terecht; dove manra la natura arriva 1'—, wie de begaafdheid mist
komt er toch door vlijt ; —tefare, v. a. h.z.d.
als falsare, adulterare ; —tefatto, agg.
met kunst, kunstvaardigheid gemaakt; vervalscht; —te'fice, in. handwerker, m.; fig.
bouwmeester, m.; il sommo — de opperste
Bouwmeester (God) m.; fig. uitvinder; — di
frodi, een bedrieger; agg. ervaren, kunstrijk, bekwaam.
Artesni'sia, f (Bot.) bijvoet, m.
,Irte'ria, f. (Anat.) slagader, v.; —riale, agg.
(Anat.) tot de slagaderen behoorende ; --riologia, f. (Anat.) leer v. der slagaderen ;
—rioso, agg. tot de slagaderen behoorende;
sangue —, slagaderlijk bloed, o.; vena —a,
hartader, v,; —terite, 1. (Med.) slagaderontsteking, v.
Artesiano, agg. artesisch ; pozza —, artesische bron, v.
Arte'tica, f. (Med.) jicht, v.; gewrichtspijn, v.;
—tico, app. jichtachtig, aan jicht, gewrichtspijn lijdende.
Articello, f. weinig winstgevende kunst, v.;
—eina, f. kleine maar winstgevende kunst, v.
A'rtico, app. (Geor.) arktisch, noordelijk ; polo
noordpool, m.
Articola'ccio, m. slecht, gemeen dagbladartikel, o.; —cola'io, m. artikelenschrijver, m.;
-lare, v. a. de leden, organen (v. h. mensch
lichaam) vormen ; de ledematen bewegen;
articola la gamba, steek het been uit;
-- le parole, de woorden duidelijk op eiken
lettergreep drukkende uitspreken ; —rsi, v.
ri ll . zich bewegen ; —ato, bewogen, duidelijk
uitgesproken ; —lare, app. de ledematen, gewrichten betreffende ; —tamente, avv. op
duidelijke wijze uitgesproken ; —lato, agg.
(Gram.) met het lidwoord versmolten ; gearticuleerd; suoni —i enkele klanken, gearticuleerde klanken; met gewrichten voorzien;
leggio —, samenlegbare lessenaar ; (Anat.)
geleed. (Zool.) solt. —1, m. pl. gelede dieren,
o.m.; —lazione, f. geleding, v.; gewricht,
o.; verbinding der ledematen ; (Gram) articulatie, v.; duidelijke uitspraak, v.; —letto,
m. klein, goed artikel, opstel, o.; —lino, m.
artikeltje, o.; klein dagbladartikel, o.; —lista,
m. dagbladschrijver, artikelschrijver, m.; —ti'
colo, m. gewricht, o.; geleding, v.; beenverbinding, v.; lidmaat- o.; opstel, artikel, o.; paragraaf, v.; gli —i d'un contratto, de punten van een contract; approbare una
—,

,
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legge — per —, eene wet artikelsgewijze
goedkeuren ; — dl fede, geloofsartikel, o.;
— di fondo, hoofdartikel; (Giur.) — di
ragione, rechtskwestie, r.; (cm.) handelsartikel, 0.; (Gram.) lidwoord, 0.; — indetersninato, onbepaald lidwoord; in —, nell'sull' — di suorte, in 't laatste oogenblik,
in 't stervensuur; dare la benedizione
in articnlo mortis, de laatste zegen (bij
't sterven) geven; —losse, m. groot, uitgebreid artikel, 0.; —loso, agg. vlug,lenig;
—lii'eelo, m. klein, onbeduidend artikel.
Artiere, m. handwerker, m.
Artificiale, -ziele, agg. kunstmatig, kunstig ;
kunst ...; fiori -i, kunstbloemen, v.m.; naso
—, kunstneus, m ; fuoehi —i, m. pl. vuurwerk, o.; —mente, -- zialmente, avv. op
kunstmatige wijze, kunstig ; -eiare, zieke,
v. a. kunstig, kunstvaardig maken ; —ato,
kunstig gemaakt, kunstig, kunstmatig, vervalscht, nagemaakt, —fi'cio, —fi'zio, ni.
kunstwerk, o.; kunstvaardigheid, v.; bekwaamheid; kunstuitoefening, v.; kunstgreep, m.,
list, v.; sluwheid, v.; —j, pl. kunstgreepen,
streken, in. pl.; pleno d'—, vol streken;
fuoco d'—, vuurwerk, o.; -fiziere, -eiere,
m. vuurwerker ; vuurwerkmaker, in.; -1 iziosità, —eiosità, f. kunstigheid, y.; gekunsteldheid, gemaaktheid, v.; —fizioso, —cioso,
agg. kunstig ; gekunsteld, gemaakt, niet natuurlijk ; zinrijk, kunstvol ; sluw, listig ; —fizu'ceio, m. kleine list, v.
Artigiana, f. handwerkster, vrouw, v. eens
handwerkers; --anello, m. jongen of onbeduidende handwerker, m.; —anesco, agg. tot
het handwerk behoorende ; volgens de gewoonte eens handwerkers ; -giano, m. handwerker, m.; app. volgens het handwerk, tot
het handwerk behoorende ; società -a, werkliedenvereeniging, v.
Artigliare, v. a. met de klauwen pakken;
verwonden ; p. pass. —ato, met de klauwen
gepakt ; agg. met klauwen voorzien.
Artigliere, tn. artillerist, kanonnier ; geschutgieter, m.; —gleria, f. artillerie, v.; geschut,
o.; —grossa, zware —; — leggiera, da
campagua, lichte-, veldartillerie — da
assedio, belegeringsgeschut, o.; — da bataglia, rijdende artillerie; geschutpark, 0.;
artilleriekorps, o.; pezzo d'—, stuk geschut;
parco d'—, geschutpark, o.
Arti'glio, m. klauw ; fig. —gli, inhalige
klauwen, handen, m.; —tiglioso, agg. klauwachtig, met klauwen voorzien.
Artimone, m. (Mar.) achter-, bezaanmast, m.;
bezaanzeil, o.
Artista, m. kunstenaar, m.; lid o. eener gilde,
van een ambacht; —ticamente, avv. op
kunstige, kunstvaardige wijze; -ti'stico, agg.
kunstig, de kunst betreffende, kunst
stile —, kunststijl, m.; sost. m. kunstvaardig
karakter; non aver nulla d'—, bij heeft
niets kunstvaardigs of kunstlievends aan zich;
—tuzzo, m. weinig beduidend kunstenaar, m.
Arto, m. (Anat.) gewricht, o.
Artocarpo, m. (Bot.) broodboom, m.
Arvanga, f. (Geor.) Aarwangen, o.
Arvi'cola, f. (Nat ) veldmuis, v.
Arzagogo, app. nibbio — , hoenderwouw, m.
Arto, agg. eng, smal.
Artofilace, m. (Astr.) Arcturus m. (sterrebeeld).
Artritide, —te, f. (Med.) rheumatisme, 0.;
-
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}icht) v.; -trl'tlco, agg. (]fed.) de gewricb-

or

ledematen betretlentle; dolori -I,
gewriebtgpijo, v.; jicbt3chtige aandeentngea:
ten

jicbtlijdend.
A.·taro, m, (Astr.) arturus D. (gr. ster oit bet

sterren, Bootes).

A.'turo, m. (N. pr.) Arthur, m.
Aru8pieare, v. D. waarzeggen (ult de ingewanden der d.ieren); een orakel raadplegen ;
-rll'splee, m. (stM'.) waarzegger, m.; -spicilia, f. (stor.) konst van waarzeggen ult de
tngewanden der otIerdieren; -spicio, m.
(stor.) waarzegging, y.
A.·zagola, -avola, f. (Orn.) Z. Jlzavola.
Jlrzeltte, In. Z. .tllquarzenta.
.tlrziea, f. (Chim.) soort gele verw, v.
Jl."zigogolare, v. n. zijne gedaehten lnspannen, nadenkea, luchtkasteelen bouwen, pnantalseerea,zoaderllnge invallen hebnen , -go'golo, m. grit, m.; zonderllnge inval, m.: -I
di pa.role, zijne woorden wenden en draalen ,
sopnlsttscne verklaring, v.: zonderling gereedscnap , ingewikkeld werktuig,0.; -gogololle,
m. d weeper, pnantasttcus, m.; warnoord, 0;
twlster, m,
Jlrzillo, agg. stevig, krachtig, eenweinigaangescnoten, dronken , vtno -, moesseerende,
op den tong prikkelende wijn, m,
Arzillghe, f. pl, (zecca.) tang m. (om desmeltkroes uit den oven te naten).
A'saro, m. (Bot.) europeescne mansoor, m.
Jlsbestivo, agg. asbestachtlg, -besto, m.
asbest, 0.; steenvlas, o.
Aseaccafava, mod. a?'V. gilldicare, sentenzare -, op vermoedens oordeekm.
Asc3nia, f. (Geogr.) Aschersleben, Askanie,
0.; -nio, m. AskanH~r, ffi.
Jlsca'ride, ID. (Nat.) spoelworrn, ingewandsworm, m.
Ascaruola, f. (Bot.) wilde sla, v.
Asce, f. Z. Aseia.
Jlsceburso, m. (Geo(Jr.) Af~cbaffeDburg, o.
Jlscella, f. (Anat.) oksell1olte, v.; fame stare
colle malli sotto Ie -e, metoverelkander
~eslagen

annen staan; --tare, agg. CAnal.)

tot de okselholte bebool'ende.
Jlscendentale, agg. de verwantschap in opkJimm. lijn betretfende; linea -, opklimme1lde HIde (v. verwantschap); -dente, m.
Ascendent, m.; verwante in opkJim. linie;
(Astr.) opstijgende knoop, ro.; aver buon
cattivo -, onder eengoed, kwaad gesternte
geboren zijn; invloed, m.;ave.. llna grandesu qd., grooten invloed op iem. hebben;
-dellza, f. verwantschap, v. in opklimmende Iijfl.
Ascendere, v. n. opstijgen, opgaan, opkomen,
ten hemel varen; bedragen tot ....;de hoogte
bereiken van; Ie spese ascerldono, de
kosten bedragen; v. a. bestijgen; klimmen op
iets; p. press. -dente, o·pstij~end; p. pass.
asceso, opg-estegen, bestegen; -dhnento,
m. het opstijgen, beklimmen, 0.; -censiolle,
f. bestijging, opstijging, v.~ hemelvaartv. (van
Christus); (AstrJ - retta, . rechte stijging;
opgaan o. van een hemellichaam; -sivo,
agg. opstijgend, naal' boven slrevend; -sore,
m. opstijgsloel, m.; lift, m.
Ascesa, f. stijging, hoogte, v.
Jlscesso, m. (~Jed.) abces, 0.; gezwel, 0.; etterbuil, v.
Asceta, ffi. asceet. m.; zeer streng levend
mensch, m.; -ce'tica, f. (Theol.) ascetiek,

Ase

v.; -tieo, agg. ascetlseh, Otrthooozaam, streng
levend; -Usn.o, m. ascetlsme, 0.; vroem,
streng leven, o.
Asc' here, m. hevige zielepijn. v.; harteleed, 0.;
kommer, m.; verdriet, 0.; lulm, m., kitteKng
v.; begeerte, v.
Asehiare. asehio, Z. .tlstirre, astlo.
A'seia, asee, f. nijl, v.; handscnaar, v.;
uomo ratto all' -, ongemanierd mensch;
da.· sentenza coil' -, ondoordachte oordeelen vellen , maestro d'-, tlmmerman,m.
Asciali, m. pl. (Agr.) dwarshouten der egge;
-cialone, m. (Mur.) -I, pl. dwarsnouten
eener stelllng , (Arch.) kraagsteen, m.
Asciare, v. a. met de bijl kloven, klein hakken; met de bijl bearbeiden; -etate, f. bijlslag, m.; slag m. d. bijl; dare nn' -,
iets ruw atwerken ; fig. een overijld vonnls
vellen.
Jlseiogliere, asciolto, Z. 8ciogliere,
selotte,
Asciolvere, v. n. de vasten breken, ontnuchteren, ontuuten , sost. m. ontbijt, o.
Ascissa, f (Geom.) abcis, v.
i\scite, f. (~Ied.) bulkwaterzucht, v.; -ci'tieo,
agg. aan buikwaterzucht lijden;-citi'zzio,
agg. niet inlandsch; ergens anders gewonuen ;
vreemd.
Asciuga'ggine, f. droogte, dorbeid, v.;groote
dorst, v.. -galnano, m. handdoek, m.,
-gamento, m. het atdrogen, uitdrogen, 0.;
-gapenne, m. pennewlsscner, lnktlap, m.,
-gal"e, v. a. drogen, ult- atdrogen , droog
leggen, afwisschen; {am. un fiasco, een
tlesch leegtlrinken ; fig. -Ie tasche a qd.,
iem. op groote kosten jagen; - Ie piaghe
de schade goed maken; -I'si, v. fitl.drugen,
zich ardrogen, droog worden; (am. -- qc.,
iets geduldig verdragen ~ p. pass. -ato, gedroogd, uit-, afgedroogd; -tojo, nl. badhanddoek, badmantel, handdoek,m.; -a'atura,
f. drogen, uitdrogen, o.
Asciuolo, m. molenaarsbijl, v.
llsciuttamente, avv. op droge, onbeleefde
wijze; -tare, h.z.d. als ascillgare, -tezza,
f. droogheid, dorbeid, mag-erheid, V.; -Uno,
agg. een wenig mager; -to, agg. d roog, dor,
mager, uitgeteerd; woordkarig; - di deIl3.·i,
van geld ontbloot; COil parole, malliere
-e, met koele woorden of manieren; deJlti
-I, m. pI. nuchtere roaag; riJn30ere a
denti -I, het nazien hehben; 80st. m.droog
land; land; rinlanel'e all' - op het droge
zitten; -tol"e, m. droogbeid, dorneid v. (der
velden); droog weder, o.
Asclepiade, f. (Bot.) engbloem, v.
i\sclepiadeo, ag(/. asklepiadisrh vers, o.
Aseolta, f. hooren, 0.; (mil.) schildwacht, wacbt,
post,m.;far I' -, opwacht staan ; -talliento,
m. het hooren, toebooren, 0.; -tare, v. a. en
D. hoorel\ aan-, toetlooren, luisteren (naariets), acbt geven, gehoor verleenen, (Med.)
UIIO, iem. ausculteeren (met de gehoorbuis onderzoeken); p. press. -ante, toelloorend, opmerkzaam; 8oSt. m. toehoorder, m.;
p. pass. -ato, aangehoord, toegehoord ; -tato.·e, m. -trice, f. toehoorder, m.;toeboorster, v.; -taziolle, f. roehooren, 0.; (Med.)
auscultatie, v,; onderzoeking v. met de gehoorbuis; -colto, ffi. het toehooren, hooren;
gehoor, 0.; dare, porgere -, gehoor verleenen; fig. verhooren; ~tare. nleUe."si in
-, toebo:>ren, aandachtig luisteren.
J
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Aseo'ndere, v. a. Z. Nascondere ; ascondimento Z. Nascondiniento.
Ascoso, Z. Nascoso ; ascosto, Z. Nascosto.
Ascritti'zio, agg. ingeschreven ; in 't protocol opgenomen; servi —I, aan het land
gebondene lijfeigenen; —cri'vere, v. a. toe-,
inschrijven, indeelen ; — a biasimo, a lode,
als berisping, lofprijzing aanrekenen ; —rsi,
v. rifl. zich toeschrijven, toerekenen, zich geeerd gevoelen ; —crizione, f. inschrijven,
indeelen, inlijven, o.
Agdru'bale, m. (N. pr. stor.) liasdrubal, m.
Asello, m. (Nat.) pissebed, m.; witvisch, m.
Asfa'ltico, agg. asphalthoudend ; —falto, m.
asphalt, o.; aardplek, v.
Asíissia, f. (Med.) verstikking, v.; stilstand m.
van de pols, den adem; schijndood, m.; diepe
onmacht, v.; —lissiato, aqg. gestikt ; schijndood ; —ll'ttleo, agg. Z. Ásfissiato ; sost.
m. gestikte, schijndoode, m.
Asfodelo, —dillo, m. (Bot.) goudmortel, m.;
asfodel, m.
A'sia, f. (Geog.) Azie, o.; asia'tico, agg. aziatisch ; stile —, rijk versierde stijl ; morbo
colera —a, asiatische cholera ; sost. m.
Aziaat, in .
Asilo, in. toevluchtsoord, o.; vrijplaats, v.; asyl,
o.; dare —, opnemen, herbergen, onderdak
nemen ; diritto d'—, asylrecht, 0.; - infantile, bewaarschool, v.
A'silo, m. (Nat.) bremsvlieg, v.
Asitumetria, f. ongelijkvormigheid, o.;gebrek
o. aan symetrie ; (Nat.) onmeetbaarheid, v.;
—i'iunnetro, aqg. ongelijkvormig, onsymetrisch; (Nat.) onmeetbaar.
A'sina, f. ezelin, v.; —a'ecio, m. armzalige,
magere ezel; fig. ruwe, domme mensch ; —a'ggine, f. ezelar ij , domheid, v.; dom gezegde,
o.; onwetendheid, onbeschaamdheid,v.;—a'ia,
f. ezelenstal, m.; —a'io, in . ezeldrijver, ezelfokker, in .; —are, v. n. op een ezel rijden,
reizen ; —nata, f. ezelpartij, v.; rit op een
ezel; fig. ezelarij, domheid, v.
Asinastro, m. (Bot.) fico—, vroege vijg, v.
Asindetico, agg. zonder verbinding; asindetisch ; —de'to, m. (Gram.) woordvoeging, 0.,
verbinding, asindeton, m.
Asinello, m. jonge, kleine, mooie ezel, m.;
ezeltje, 0.; -eria, f. ezelachtigheid, domheid, v.; —eseamente, ave. op ezelachtige,
domme wijze; —esco, agg. ezelachtig, dom;
—etto, m. Z. Asinello ; —lno, agg. ezelachtig, ezels .... latte--, ezelinnemelk, v.;
carrezze —e, grove, plompe liefkozingen;
—ita, f. h.z.d. als asinaggine • —no,
m. ezel, m.; —selvaggio, wilde ezel, woudezel, m. ; fig. domkop, dom, onbeschaamd
mensch, ezel; dare delf'— a qd., iemand
voor domoor, ezel schelden ; toecare dell'-,
domoor genoemd worden ; trotto dell'—,
verflauwen in den eersten ijver ; portare a
schiena d'—, op een ezel brengen ; po li te
d'—, ezelsbrug v. (vijfde stelling v. Euclides);
mod. prov. qui ani casco 1'—, hier lag de
struikelblok,de moeielijkheid; faun. —risalito,
bardato, in gualdrappa, rijk geworden
domkop ; arare col boe e coil'—, van
alle hout pijlen maken, alles aanwenden;
eercare 1'— e esserci a eavallo, in de
verte zoeken wat men nabij heeft, credere
che un — voii, zich alles laten wijsmaken ;
gli —1 volono, 't onmogelijke zien gebeu—.
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ren ; c'è I'— alla lira, iets ondernemen
waartoe men niet deugt ; fare come r- al
cortello, weldadel met ondank vergelden ;
fare come I'— del pentalaio, overal
blijven staan praten ; fare come 1'— dell'
ortolano, che porta I1 vino e bee 1'
acqua, voor zijn arbeid slecht beloond worden ; far conto che ragli un —, iemands
rede voor niets achten ; lavare ti eapo
all'—, een ondankbare weldaden bewijzen;
legare 1'—, een dutje doen ; metter I'—
a cavallo, een goede zaak met eene slechte
bederven ; prov. alla prova si scortica
1'—, aan de vruchten kent men den boom;
asin punto convien ehe trotti, ook de
luiste mensch wordt ijverig als hij geprikkeld
wordt ; chi non pub dare all'—, da al
basto, men slaat op den zak maar bedoelt
den ezel ; — daro, baston duro, bij een
harden rug past een harde stok ; come —
sape cosi sminuzza rape, ieder eet
zijn potje zooals hij het gekookt heeft ; e' va
pilt d'un — al mercato, er gaat meer
dan een ezel ter markt, men moet niet den
eersten den besten gelooven; é meglio un vivo eke ua dottore morto, beter dom
leven dan door veel studeeren dood gaan;
i ragli degli -I non arrivano al eielo,
de gezegden van domooren moet men niet
tellen ; l'orzo non è fatto per gli —1,
wat heeft een koe aan muskaatnooten ? -einone, groote ezel, groote domoor, m.
Asi'ntote, f. —toto, m. (Mat.) asimptaat m.
(niet samenvallende lijnen).
Asma, f. (Med.) asthma, o.; aamborstigheid,
kortademigheid, v.; far venir 1'— langzaam,
hakkelend spreken ; —a'tico, asthmatisch ;
kortademig; diseorsi —, hakkelende voordracht, v.; stile —, stijl in korte volzinnen.
Asolare, v. H. licht waaien, wuiven ; frissche
lucht scheppen ; rond sluipen ; v. a. luchten;
—rsi, v. rifl. versche lucht scheppen.
Asolo, m. lichte wind, m.; tochtje, 0.; prendere un po'—, een weinig lucht scheppen ;
dare —a 1 panni, de kleeren te luchten
hangen.
Asopa, mare d'—, (Geogr.) zee v. van Azof.
Asparageto, —rago, m. Z. sparagloia,
sparazio.
A'spe, f. (Nat.) Z. Aspide.
Asperateria, f. (Anat.) luchtbuis, v.
Aspergere, v. a. besprenkelen, besproeien ;
bestrooien (met zout enz.), poederen ; met wijwater besprenkelen ; asperges, m. wijwaterkwast, v.; dare 1'—, met wijwater
zegenen; —pergine, f. Z. Aspersione.
Asperità, —prità, f. scherpte, wrangheid, v.;
strengheid, v.; ruwheid, v.
Aspersion e, f. besprenkeling, v. (Med.) inspuiting, v.; aspersorio, m, wijwaterkwast, v.
Aspettamento, f. Z. Aspettazione ; -tare,
v. a. afwachten, wachten; loeren, oppassen ;
lam. op eene zaak hopen ; —rsi, v. ;•lil. una
casa, op iets rekenen ; — gloria qd.,
met ongeduld iem. verwachten ; qui t'aspettavo, dat dacht ik wel van u; aspettolo, —toll ! iron. pas op ! wacht eens wat!
— la provvidenza, de handen in den schoot
leggen ; mod. prov. — la palla al balzo,
den bal in de vlucht opvangen ; — le novelle del moto, vergeefs wachten ; farsi
—, op zich doen wachten ; me l'aspettavo,
daaraan verwachtte ik mij ; aspettante,
,
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p. pres. afwachtend ; agg. toeschouwend ; sost.
m. toeschouwer; —1, pl. de menigte; p.pass.
—ato, yerwacht, gewacht ; —tativa, f. afwachting, afwachtende houding, verwachting,
V.; essere messo in —, op wachtgeld gesteld ; vermoeden, 0.; spanning, v.; superare
ogni —, alle verwachting overtreffen ; in -,
in afwachting ; —tatore, m. toeschouwer,
verwaciiter, m.; —tazione, f. verwachting,
hoop, v.; uitzicht, 0.; persona di grande
of di belle —, veel belovend persoon,
m.; —petto, m.; wachten, verwachten, 0.;
stanza d'—, wachtkamer, v.; vertraging, v.;
(Muz.) pauze, v.; tre battute d'—, drie
maten pauze; stare in , de aankomst van
iem, verwachten ; (cacc.) op den loer staan;
—petto, m. aanblik, m.; uitzien, aanschijn,
uiterlijk, o.; gelaat, o.; dal monti si ha
l'— della eitth, van de bergen heeft men
het gezicht op de stad; fig. zijde, v.; gezichtspunt, standpunt, co.; guardare la cosa
nel suo vero —, de zaak uit haar waar
oogpunt beschouwen ; sotto quest° -, onder
dit oogpunt, standpunt ; prendere un altro
—, anders schijnen, zich anders voordoen ;
(Astr.) stand m. (der hemell. tot elkander);
a primo —, op den eersten blik ; aspettone,
II). oppasser, m.
A'spide, m adder, m.; fig. hatelijk persoon,
m.; rivoltarsi come an' —, bits, bijtend
antwoorden.
Aspirare, V. a. inademen, inzuigen, opzuigen ;
(Gram.) een letter aspireeren ; V. n. —a qe.,
zeer naar iets verlangen, haken, streven;
V. press. —ante, inademend, strevend ; app.
tromba —, zuigpomp, v.; sost. m. dinger,
aanzoeker, aspirant, m.; p. pass. —ato, ingeademd ; lettera —a, geaspireerde letter ;
—tamente, avv. met aspiratie uitspreken ;
app. aanademend ; una
lingua —, een taal met veel geaspireerde
klanken ; —razioncella, f. streving v. naar
onbeduidende dingen ; — azione, f. ademhalen, 0.; ademhaling, v.; (Idraul.) zuiging, v.,
opzuigen, o.; trachten, o., verlangen, o., streven, o.; (Gram.) aspiratie, V.
Aspleno, —nio, m. (Bot.) ceterachvaren, m.;
wildkruid, o.
Aspo, m. haspel, m.; garenwinder, m.; zijdespoel, m.; mod. prov. non far nè nu —
ne nu areolaio, van twee zaken geen
enkele goed maken.
Asporta'bile, app. draagbaar, beweegbaar;
—tare, v. a. wegdragen, voortbewegen;
(Chir.) verwijderen (een gezwel); tazione,
f. wegvoering, voortbeweging, v.; (Chir.) verwijdering, wegneming, extirpatie v. (van een
gezwel).
Aspramente, am). op ruwe, strenge, bitse
wijze.
—

Aspreggiamento,m.verbittering,verergering,
V.; harde behandeling, v.; —glare, v. a. den

mond samentrekken, de keel droog, ruw maken
(b.v. zuur); fig. met ruwheid, bitsheid, gestrengheid behandelen ; p. pass. —ato, uitgedroogd ; hard behandeld ; —prettino,
—pretto, app. een weinig wrang, zuur ;
—pezza, f. wrangheid, scherpte, gestrengheld, v.; oneffenheid, ruwheid, v.; —prigno,
app. een weinig zuur of wrang; sost. m.
wrangheid, zuurte, scherpte, v.; —prino, app.
h.z.d. als asprigno.
Aspro, app. wrang, scherp, bard ; ruw, oneffen,
-ITAL IAANSCH-NEDERLANDSCH.

hobbelig, steil, moeielijk begaanbaar ; ruw,
koud, onaangenaam (weer); inverno
harde winter, m.; krassend (geluid); fig. harsch,
ruw, hard (woorden); cure —e, zware zorgen ; sost. m. scherpte, wrangheid, v.; zuurheid, v.; questo vino ha dell' —, dezewijn
is wat wrang; barschheid, V.
A'ssa, f. (Bot.) holstok, m.; —dolce, benzoë,
V., —fetlda, duivelsdrek, m.; —sa'ecia, f.
slechte, wormstekige plank, v.
Assaettamento, m. opwinding, v.,toorn,m.;
—tare, v. n. treffen (m. d. pijl); è nu freddo
che assaetta, 't is eene doordringende
koude ; V. n. —dalla fame, vanhonger
komen ; der assetti, se non ...., ik mag
V. d. donder getroffen worden als ....; —rsl,
V. rill. zich aftobben, zich opwinden, boos,
woedend worden; p. pass. —ato, als app.;
magro —, uiterst mager ; earo allerliefste; tristo doodsbedroefd ; tempo —,
zeer slecht weer.
Assaggianiento, m proeven, beproeven,
genieten, o ; v. a. proeven, probeeren, beproeven ; non — nulla, niets eten;
fig. smaken, genieten, smaak krijgen ; la
libertá, de vrijheid liefhebben ; onderzoeken,
kennis nemen ; (Mil.) op kondschap uitgaan,
verkenningen doen; —ato, geproefd, beproefd. genoten, verkend ; -giatura, f. -gio,
m. het proeven, probeeren, beproeven, m., proef,
V.; onderzoek, o.; monster, m.; kleine hoeveelheid om te proeven, proefje, o.; verkenning, v.
Assai, avv. genoeg, voldoende, in overmaat;
pifi piccolo assai assa1,1 is aanmerkelijk kleiner ; non lo conosco nè poco
nè —, ik ken hem van verre noch van nabij ;
aver — di una eosa, genoeg, zijn bekomst
van iets hebben ; m9 itnporta — di qd.,
er ligt mij weinig gelegen ; a fare —c'è da
arrivare stasera, 't zal mooi zijn als wij
heden avond aankomen, a fare —, hoogstens ; prov. chi sa — sa troppo, wie
genoeg weet, weet te veel ; sost. in. ntolti
pocill fanno tin , veel kleintjes maken
één groot; assai'ssimo, avv. zeer veel,
buitengewoon veel.
Assalimento, —tatnento. m. Z Assalto;
—lire, v. a. aanvallen, overvallen ; (Mit.) bestormen; fig. iem. op straat aanhouden, iem.
bestormen (met vragen), overladen (met
scheldwoorden); verrassen ; treffen (ongelukken); p. pass. aangevallen, bestormd, gevat;
—libre, —tatore, m. —trice, f. aanvaller,
m., -ster, v.; beleediger, m.
Assallonne, m. (N. pr. bibl.) Absalon, m.
Assaltare, v. a. met hevigheid aanvallen, bestormen ; —salto, m. aanval, overval, stormloop, m.; bestorming, v ; dar l'— a una
fortezza, eene vesting bestormen ; pigliaria d'—, stormerhand innemen ; fig. dar
l'— a una persona, bij iem. aandringen
op, iem. bestormen met; dar l'— a una
eosa, zich met groote begeerte op iets werpen ; (scherm.) assaut, o.; wapenpas, m.
—

Assannare, Z. Azzannare.
Assapere, alleen in far te verstaan geven,

doen weten.

Assaporamento, m. proeven, smaken, o.;
—porare, v a. proeven ; in den mond hou-

den (om te proeven); smaak in iets krijgen;
p. pass. geproefd, smaak gekregen in iets.

Assassins, 1. moordenaarster, v.; (als scheld-
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woord veel gebruikt); agg. morte —, wreede
dood, in.; sorte —, wreed noodlot, 0.; •eamento, m. het moorden, o.; vermoording,
moerdenarij, kwelling, gewelddaad, v.; fig.
wreede, zware beleediging, v.; —sinare, v. a.
moorden, vermoorden; zwaar en onrechtvaardig benadeelen, groot leed, nadeel berokkenen,
kwellen, pijnigen; — uno nell' onore, iem.
ten zeerste beleedigen ; — qe., bederven, ten
gronde richten ; ana ragazza nel
maritarla, slecht, zonder vooruitzicht een
meisje uithuwelijken ; p. pass. —ato, vermoord, ten gronde gericht; -sineseamente,
avv. fig. op hoogst nadeelige, moorddadige
w ij ze.
Assassinio,m. sluipmoord, moord, doodsla g,m ;
—politico, politieke moord ; fig. gewelddaad,
v.; schreeuwend onrecht, o.; vergrijp, 0.; tegen
den goeden smaak ; —sino, m. moordenaar,
sluipmoordenaar, roover, in.; - • da strada,
straatroover (ook scheldwoord); agg. moorddadig, misdadig, laaghartig.
Assavorare, V. a. Z. Assaporare.
Assaziare, v. a. Z. Saziare.
Asse, as, v.; - delta bilancia, balk m. v.
d. weegschaal ; — delta ruota, del verricello, windas, 0.; (Meet.) — di rotazione,
omwentelingsas ; — del 'H ondo, wereldas, v.
Asse, m. (Archeol.) as, o. (rom. koperen munt);
(Geur.) — patrimoniale, eredita'rio, nalatenschap, v.; (Ecoles.) — eeclesia stico,
staatsjaarwedde a. d. geestelijken.
Asse, f. bord, 0.; plank, v.; deel, v.
Asseceliire, v. n. droog, mager, dor worden;
vermageren, uitdrogen.
Assecondare, v. a. begunstigen, ondersteunen,
verhooren ; ul na preghiera, eene bede —;
—i eonsigli di qd., iem. raad opvolgen.
Assedere, v. a. eene plaats aanw ij zen, plaatsen ; v. n. zitten, er bijzitten, bijwonen ; —rsi,
v. rill. zich neder zetten, zitten gaan, zich bij,
naast plaatsen; p. pass. —into, gezeten, bilgewoond; —diatziento, —dio, m. belegering, omsluiting, omsingeling, v.; beleg, o.;
cinger d'—, insluiten; essere ad —, belegeren ; ab ban don are 1'—, het beleg
opbreken; rompere 1'—, de belegeraars tot
den aftocht dwingen, ontzetten ; fig. lastigvallen, bestormen o. (iemand); oploop, m.;
omlegering, v.; —diare, v. a. belegeren, insluiten, omsingelen, blokkeeren ; bestormen
(iem. met beden); — un luogo, eene plaats
omlegeren, van alle kanten omsingelen ; zich
samenscharen ; —ante, p. pres. belegerend ; agg. l'esercito —, bezettingsleger,
o.; sost. m. gli —i e gli — dianti, de belegerden en de belegeraars ; —diatore, m.
fig. lastig mensch ; iemand die met smeekschriften lastig valt.
Assegna'bile, agg. aanwijsbaar, bestembaar ;
—namento, m. aanwijzen, o.; aanwijzing, v.;
bewijs van toewijzing, v.; assignatie, v.; bepaalde uitgezette som, v.; inkomsten, rente,
jaarwedde, v.; hoop, v.; uitzicht, 0.; fare —
sopra qd., op iem. rekenen; —tu'eeio,
m. kleine onbeduidende aanwijzing, rente, v.;
—segiiare, v. a. toewijzen (iem. een geldsom), vaststellen, vastzetten, bepalen (de rente);
toekennen(eigen,schappen); aanvoeren (beweegredenen); — fede a qd., iem. geloof schenken;
p. pass. —ato, aangewezen, bepaald, toegedeeld ; agg. aangevoerd (redenen); —natamente, avv. op uitdrukkelijke, zeer spaar-
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zame, bijzondere wijze ; —tezza, f. spaarzaamheid, matigheid, matiging, voorzichtigagg. nogal ordelijk; -ato,
agg. gematigd, spaarzaam, ordelijk, terughoudend, voorzichtig ; —zione, f. toe-, aanwijzing, v.; assignatie, 0.; indeeling, v.; bestemming, vaststelling, v.
Assegno, m. aanwijzing v. teener bepaalde
som); — di banco, bankaanwijzing; carta
di -- assignatietalon, m.; rente, ontvangst,
bepaalde uitgezette som ; bezoldiging, v.
Assegnimento, m. h.z.d. als consegulmento.
Asseguire, V. a. erlangen, bereiken, inhalen;
—uito, erlangd, ingehaald.
Assembiare, —blare, Z. Assembrare.
Assen^blea, f. vergadering, verzameling, vereeniging, v.; —nazionale, nationale vergadering ; fig. gezelschap, o.; feestelijke bijeenkomst, v.
Assembrainento, m. oploop, m.; samenscholing, v.; verzameling, opstelling van troepen ;
ontmoeting v. (van twee legers); het handgemeen worden, het treffen, o.; —brare, v. a.
verzamelen, samenroepen. samenbrengen ; v. n.
in slagorde staan; —rsi, v. rill. zich verzamelen, bijeenkomen, samenrotten ; p. pass.
--ato, verzameld, opgesteld, samengerot;
—brare, —prare, v. a. h.z.d. als sembrare.
Assennare, v. a. leeren, onderwijzen ; voorzichtig-, wijs maken; tot reden brengen ; p. pass.
—ato, geleerd ; agg. verstandig, wijs, voorzichtige; —ataunente, op verstandige, bedachtzame wijze ; —atezza, f. verstand, o.;
bedachtzaamheid, voorzichtigheid, v.
Assenso, m. inwilliging, toestemming, instemming, v.; —dare of prestare 1'—, toestemming geven, inwilligen.
Assentare, v. a. vleien, naar den mond praten ; stroopsmeeren.
Assentarsi, v. rill. zich verwijderen, weggaan ; v a. verwijderen.
Assentatore, m. --trice, f. vleier, m., -ster, v.
Asseutazione, f. verw ij dering, v.; weggaan,
o.; assente, afwezig, weg van ... ; sost. gli
—i, m. pl. de afwezigen.
Assentimeuto, m. inwilliging, toestemming,
bewilliging, v.; —tire, v. a. toestaan, billijken,
inwilligen, toelaten ; v. n. toestemmen, tevreden zijn met; p. press. —ziente, toestemmend ; —suo pa d re, met toestemming zijns
vaders ; p. pass. —tito, toegekend, ingewilligd ; behendig, bedachtzaam, slim ; stare of
andare —, op zijne hoede zijn; un treno
va -, een trein gaat langzaam en voorzichtig.
Assenza, f. afwezigheid, v.; tijd v. d. afwezigheid ; verwijdering, v.; gebrek, 0.; — di
biion gusto, gebrek aan goeden smaak;
in — di qd., bij afwezigheid van.
Assenzio, m. (Bot.) alsem, alsemplant, v.; absinth, in.; fig. bitterheid, verdriet,ongenoegen,o,
Asserella, f. kleine plank, v.; —e, pl. bedplanken, v. m.
Assernare, h.z.d. als rassenerare.
Asserire, v. a. verzekeren, beweren, bedmen;
p. pass. —ito, verzekerd.
A'ssero, m. kleine balk, m.
Asserpolarsi; v. rill. kronkelen (als een slang);
p. pass. gekronkeld; agg. gekronkeld, gewonden.
Asserragliare, v. a. versperren, barrikadeeren ; p. pass. —ato, gebarrikadeerd.
held, v.; —lino,
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Asserare, Z. Serrare.
Assertiva, 1. h.z.d. als asserzione ; -tivo,
agg. bevestigend, verzekerend, beilmend; bepaakl zeker ; —tivamente, avv. op bevestigende, verzekerende wijze.
Assert°, m verzekering, bevestiging, v.; -to'.
rio, agg. (Giur.) gluramento bevestigende eed, m.; —zione, f. bewering, verzekering, v.; —gratuita, ongegronde, onbewezen bewering, verzekering.
Assessorato, m. —ria, f. ambt, o.; van
assessor; tijd, m. van dit ambt; —ore, m.
bijzitter, assessor, m.; medearbeider, m.
Assertamento, m. ordenen, regelen, o.; opruimen, o.; inrichting, v.; —tare, V. a. in orde
brengen, regelen, inrichten, opruimen (een
huis); conti, de rekeningen in orde brengen, betalen; —all interessi zijne aangelegenheden regelen ; — cap°, een goed
gemikten slag toebrengen ; —la mira, het
doel goed in 't oog vatten ; —rsi, v. rill. passen, zich eigenen; p. pass. —ato, in orde
gebracht ; egg. ordel ijk, nauwkeurig, stipt ;
—tatamente, avv. op ordelijke w ijze ; parlare, operare verstandig spreken, bandelen ; —tatezza, f. orde, goede regeling,
ordelijkheid, v.; gelijkmatigheid, c.
Assetare, V. a. dorst verwekken; dorstig maken ; fig. met begeerte vervullen ; V. n. dorst
hebben, dorsten naar; p. pass. —ato, dorstig
gemaakt; agg. dorstig, begeerig naar . .;
terreno —, uitgedroogd land; sost. m.
versmachten, o.
Assetato, agg. met zijde omwonden.
Assettamento, m. ()Melting, inrichting, v.;
(Arch.) verzakking, v.; —tare, v. a. ordenen,
regelen, opruimen, in orde brengen; ontwarren ; —la stufa den kachel aanleggen; -rsi,
V. rill. -i capeili, het haar doen; optooien,
sieren ; —rsi, v. rill. het zich gemakkelijk
maken, zich inrichten, zich tooien; (Arch.)
zakken, verzakken ; p. pass. —ato, geregeld,
ingericht ; app. ordelijk, verzorgd, getooid;
—atamente, ave. op ordelijke, doelmatige
wijze; — tatura, f. regeling, inrichting, v.;
tooi, m.; sieraad, o.; —tatuzzo, app. opgesierd ; sost. m. gek, fat, proiiker, m.
Assettino, m. jonge kerkdienaar, m.
A ssetto, in. orde, ordelijkheid, ordelijke inrichting, v.; versiering, optooiing ; essere bene
o male in — in goede of slechte doen zijn ;
dare, mettere, porre in —, in orde brengen, inrichten ; tenere in — in orde, zuiver
houden ; —d' una imposia
, opleggen o.
eener belasting; agg. als assettato.
Asseveramento, m. verzekering, bevestiging,
V.; —antemente, avv. op zekere, bevestigende wijze; —verauza, f. zekerheid, o.;
—verare, V. a. verzekeren, bekrachtigen, bevestigen ; p. press. —ato, verzekerd, bevestigd ; atamente, ave. op zekere, bepaalde
wijze, met zekerheid; —ativo, ave. bekrachtigend, verzekerend ; Won° —, overtuigende
loon ; —azione, f. hid. als asseveranza.
A'ssia, f. (Geogr.) Hessen, o.; —elettorale,
Keur-Hessen, 0.; —ssiano, app. hessisch;
sost. n. fles, inwoner van Hessen.
Assiare, v. n. h.z d. als sciare.
Assicella, f. kleine, dunne plank, v.; plankje,
0 ; dakspaan, v.; —cina, f. hid. als assicella, maar nog dunner.
Assieura'bile, app. wat verzekerd kan worden, verzekerbaar ; —curamento, m. ver-

zekering, zekerstelling, v.; —sieurauza, f.
zekerheid, v.; —curare, V. a. verzekeren ;
vaststellen, vastmaken, bevestigen ; zeker maken, met zekerheid vervullen ; onderhoud verzekeren ; una persona che, iemand
verzekeren, dat . . .; urn colpo, goed
mikken ; — una casa, een huis verzekeren ;
— la vela, het zeil inhalen ; — un eredito,
borgstelling geven (van een schuld); -lettere,
brieven aanteekenen laten met opgegeven
geldswaarde; —rsi, v. nil. zich verzekeren,
behoeden tegen (koude enz.); z. in zekerheid
stellen ; z. verzekeren, overtuigen, vergewissen;
—rsi di gd., z. van iem. meester maken ;
—rsi d'una eittit, z. van eene stad meester
maken, bezetten ; p. pass. —ato, verzekerd;
app. casa —a, verzekerd (tegen brandschade)
huis; sost. m. verzekerde m. tegen ongelukken); —ratamente, ave. op zekere, bepaalde
wijze ; —ratore, m verzekeraar, assuradeur,
in.; societit, —trice, verzekeringsmaatschappij, v.; —razione, f. verzekering, bevestiging, zekerheidstelling, borgstelling, zekerheld, assurantie, v,; —sulfa vita, le\ ensver zekering; — eontro gli incendj, ven.
tegen brandschade; —mutua, onderlinge

verzekering.

Assidenza, f. aanwezigheid, tegenwoordigheid, V.
Assideramento, m. verstijving, bevriezing, v.;
—rare, V. n. en v. rifl. verstijven,bevriezen;
dood gaan (van planten); v. a. doen verstijven ;
p. pass. —ato, verstijfd ; app. bevroren, dood
gegaan (plant); —razione, f. h.z.d. als assideramento, (Apr.) verwelking V. (der

planten).

Assi'dere, V. a. belegeren.
Assidersi, V. rill. zitten, zich nederzetten ; fig.
gelegen zijn nabij ; p. pass. assiso, gezeten.
Assiduamente, avv. op aanhoudende wijze,
met volharding ; —duita, f. volharding, voortduring, v., duur, m ; bedrijvigheid, v.; aanhoudende vlijt ; — al studio, volharding bij de
stud ie ; standvastigheid ; prov. --genera faeilità, volharding baart kunst ; —duo, app.

volhardend, ononderbroken,voortdurend,vlijtig,
onverpoosd ; farsi — con gd., voortdurend
met iem. verkeeren.
Assieme, avv. = insieme, tegelijk, te samen,
met elkander ; star — samenhangen ; fig. bijeenpassen ; mettere — nu patrimouio,
een vermogen bijeen brengen.
Assiepamento, m, omheining, omsluiting. v.;
—Pare, v. a. met een beg, heining ornsluiten,
omheinen, insluiten ; (Mil.) — una strada,
een weg versperren ; rsi, v. rill. een beg
vormen, als een heg groeien ; bet uitzicht beletten ; zich op een plaats, otti een persoon
ophoopen ; p. pass. ato, omsloten, ingesloten ; aqq. afgesloten, dicht, ondoordringbaar.
f. (Gram.) begin van een
reeks woorden met d. z. lettergreep.
Assillare, v. a. (ook appizzare), door vliegensteken plagen ; fig. tot woede prikkelen ; v. n.
woedend worden (door vliegensteken); woeden, razen ; fig. —dal ealdo, dalla sete,
van warmte, dorst buiten zich zelf zijn.
Assillo, m. paardenvlieg, brems, v.; aver l'-,
van een brems gestoken, geplaagd worden
fig. hevige begeerte; gli 6 entrato l' di
fare gc., hij heeft zich in het hoofd gezet
iets te doen ; assillito app. van een brews
gestoken ; fig. woedend, razend.
—

—
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Assiniigliare, enz. Z. Assomigliare ;
—mila'bile, agg. versmeltbaar, mee te vereenzelvigen ; —nulare, v. a. (Fisiol.) assimileeren, in zich opnemen, met zich versmelten,
vereenzelvigen; gelijk maken; (Gran.) een
letter met de naaststaande gelijk maken;
p. pass. —ato, geassimileerd ; lativo, agg.
assimileerend, versmeltbaar, mee vereenigbaar ; forza —a, assimileerende eigenschap ;
—lazione, 1. assimilatie, v.; vereeniging, gelijkmaking, v.
Assineopare, v. a. b.z.d. als sincopare;
assindoeare = sindoeare.
Assiolo, —uolo, m. (Nat.) ooruil, m.; fig.
capo d'—, dom, onwetend mensch, m.
Assioina, m. axioma, o.; erkende stelling, 0.;
(Geom.) niet bewijsbaar, maar vanzelf sprekende stelling, axioma, o.; —aticarnente,
avv. op onweerlegbare, vanzelf sprekende
wijze ; —atico, agg. bewezen, zeker, algemeen
erkend, zeker als een axioma.
Assi'ria, f. (Geogr.) Assyrië, o.; —irio, agg.
assyrisch ; sost. Assyriër, m.
Assisa, f. uniform, livrei, v.; (stor.) belasting,
accijns, v.
Assise, f. pl. (Stor.) leengericht, adels- en standenvergadering ; Corte d'Assise, eedgerecht,
0.; rechtbank van gezworenen ; hof van assisen.
Assistenza, f. tegenwoordig zijn, o.; tegenwoordigheid, aanwezigheid, bijwoning, v.;
(Eccles.) aanw. v. d. bisschop bij de mis ; bijstand, m., hulp, ondersteuning, v.; betaling v.
voor buitengewone hulp bij openbare ambten ;
—si'stere, v. n. tegenwoordig zijn, bijwonen,
bijstaan, helpen, behulpzaam zijn; fig. la
fortuna non m'assiste, het loopt me niet
mee, het geluk dient me niet; geneeskundige
hulp verleenen ; p. press. —stente, bijwonend,
aanwezig ; sost. aanwezige, m.; helper, assistent ; —al professore di laslea, assistent
v. d. professor der natuurkunde ; (Med.) assistentarts, hulparts; (Eccles.) assistent m. (die
behulpz. is bij de mis enz.); p. pass. —tito,
er bij geweest, b ij gestaan ; —titore, m.;
—trice, f. helper, m., -ster, v.
Assitare, v. a. ruiken, den reuk van iets hebben ; snuffelen : het spoor zoeken ; mod. prov.
si sono assitatl quel merli die schelmen
hebben elkander geroken ; —rsi, v. rifl. zich
aan eene plaats gewennen ; p. pass. —ato,
geroken, opgespoord ; agg. riekend (naar iets),
met den reuk vervuld ; (cacc.) het ruiken, aanwijzing v. h. spoor ; fig. bottega —a, veel
bezochte winkel.
Assito, m. planken beschot, o.; planken vloer, m.
Assiuolo, m. Z. Assiolo.
Asso, m. aas v. (in kaarten); de één (op dobbelsteen.); — di pleehe, di anoni enz.,
schoppen-, hartenaas, v.; prov. o —o sel,
alles of niets ; esser — la sso, zeker waar
zijn ; fig. queste tre sorelle sono tre —4
lassi, deze drie zusters blijven zeker zitten ;
esser 1'—, nommer een zijn, uitstekend in
zijn soort zijn ; rimanere in— in den steek
gelaten worden.
Assoeiare, v. a. zich voegen bij ; laten deelnemen ; deelgenoot worden;, vereenigen, verbinden, bijeenbrengen ; —pilo idee, verscheidene gedachten samenvatten ; — qd., iem.
abonneeren, op rekening van iem. inschrijven;
—rsi, v. ril. zich vereenigen, associeeren;
—rsi a nna opera, aan de uitvoering van
een werk deelnemen ; —rsl a un giornale,
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op een dagblad abonneeren ; zich aansluiten
(bij eene vereeniging); p. pass. —ato, vereenigd, toegetreden, geabonneerd; soft. m.
deelgenoot, associé, deelnemer, inteekenaar,
m.; lid, 0.; —atore, m. colporteur, dagbladagent, m.; —zooee, f. deelnemen, toetreden,
0.; vereeniging, deelneming, v.; genootschap,
0.; maatschappij, associatie, v.; abonnement,
o.• inteekening, 0.; onderneming, v.; —delle
Mee, verbinding, samenvoeging der gedachten ; bibliotheca d'—, leesinrichting, v.
Assodamento, m. harding, hardmaking, v.,
bardwording, verharding, v.; stolling, verstijving, vastwording, v.; —dare, v. a. bard, vast
maken, harden ; fig. kracht, vastheid geven ;
bevestigen, duurzaam maken, vaststellen, versterken ; —rsi, v. rifl. hard, vast worden,
verharden, verdikken, stollen; —nello studio, degelijk, ervaren in de studie worden ;
zich bevestigen in ; —ato, hard gemaakt, bevestigd, bard; neova —e, harde eieren.
Assoggettamento, m. onderwerping, v.;
—gettare, V. a. onderdanig maken, onderwerpen, onder het juk brengen ; —le passioni, de hartstochten bedwingen ; —si animale, dieren temmen, tam maken ; —rsl,
v. rill. zich onderwerpen, onderdanig worden ;
zich voegen in iets; p. pass. —ato, onderworpen.
Assolaiato, agg. eene laag vormend; den bodem dicht bedekkend.
Assolare, v. a. alleen laten ; (Giuoc.) slechts
eene kaart van dezelfde kleur houden.
Assolare, v. a. in de zon leggen, aan de zon
blootstellen ; p. pass. —ato, in de zon gelegd ;
agg. door de zon verwarmd ; giorni —1,
zonnige dagen, m.
Assolare, v. a. laagsgewijze uitspreiden ; in
lagen op den grond leggen ; p. pass. —ato,
uitgespreid ; agg. in lagen gelegd.
Assolatio, -tivo, agg. naar het zuiden gelegen.
Assolatura, 1. in lagen leggen ; op lagen stapelen.
Assolcare, v. a. voren trekken ; ploegen ; p.
pass. met voren doortrokken ; agg. eampo
—, goed geploegde akker, m.
Assoldamento, m. werving, v.; het werven,
o.; —dare, v. a. in soldij nemen, aanwerven, in
dienst nemen ; —rsi, v. rid. dienst nemen,
soldaat worden, in soldij treden ; p. pass.
—ato, aangeworven ; agg. betaald ; sost. m.
aangeworven soldaat, m.
Assolidare, v. a. h.z.d. als assodare.
Assolto, p. pass. Z. Assolvere.
Assolutaniente, avv. op onbeperkte, onvoorwaardelijke wijze; zeker, zonder twijfel, bepaald ; (Gram.) usare Tina parola
een woord op absolute wijze (zonder het object)
gebruiken ; —tismo, m. absolutisme, o.; onbeperkte regeeringsvorm, m.; —tista, m. aanhanger van het absolutisme.
Assoluto, agg. absoluut, onafhankelijk, onbeperkt ; vrij ; verita —a, absolute, onweerlegbare waarheid ; bont$ —a, grenzelooze
goedheid, 1.; l'Essere —, het Onbegrensde
Wezen o. (God), neeessitá —a, onvermijdelijke noodzakelijkheid ; governo — onbeperkte, absolute regeering, v.; modi -- i, gebiedende manieren ; (Gram.) voel --e, onafsch. op zich zelf staande woorden ; (Teatr.)
ballerina —a, eerste danseres ; in modo
—, Z. Assolutamente.
Assoluto, Z. Assolvere.
—,

,
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volmaking ; beschaving, v.; —tigliare, v. a.
Assolnto'rio, agg. (Giur.) vrij sprekend; breve
fijner, dunner maken ; verfijnen, verdunnen,
—a, aflaatbrief, m.
Assoluzione, 1.' absolutie, vrijspreking, v.;
scherpen (een kling); -- 11 visti, le gambe,
dunner, mager worden in 't gelaat, aan de
(Eccles) absolutie, vrijspreking v. van de zonden ; kerkel. inzegening van een lijk.
beenen ; fig. — la mente, 11 cervello, den
Asso'lvere, v. a. vrijspreken, voor onschuldig
geest te veel inspannen, overladen ; —il patrimonio, het vermogen verminderen ; (Med.)
verklaren ; (Eccl.) de absolutie, geven, vrijspreking van de zonden (na de biecht); ontgli umori, 11 sangue, de sappen, het bloed
binding v. van geloften ; opheffing v. (van
verdunnen ; —rsi, v. rifl. dunner, fijner, spitkerkel. straffen); bevrijden, ontheffen van eene
ser, scherper worden ; afnemen, verminderen,
verplichting, o.; vervullen ; —rsi di qe„
zich kwellen ; —in une scienza, eene weassozich van eene zaak afmaken ; p. pass.
tenschap al te zeer uitpluizen ; zich moeite
into, vrijgesproken.
geven, te zeer verdiepen ; prov. chi trappo
Assomare, y a. een last opleggen (op een lastd.).
s'assottiglia, si scavezza, die het al le
Asson;igliamento, = assi—, m. gelijk zij n,
fijn wil weten brengt niets tot stand ; p. pass.
o., overeenkomstigheid, v.; -gilanza, assi-,
—ato, dun, fijn gemaakt, verdund ; assotti1. Z. Somiglianza enz ; —gliare, assi-,
gliata, f. verdunning, scherping, verfijning,
v. a. vergelijken, gelijk, 't zelfde maken ; v. n.
v.; dar un'— a un ferro, een kling
(a qd.) op iem. gelijken ; —rsi, v. rifl. (a qc.
een weinig scherpen ; —tina, f. kleine,
of a qd.) gelijk komen met, gel ij ken op iets of
geringe verdunning, scherping, v.; —tivo, agg.
iem.; op elkandér gelijken; p. press. —ante,
(Farm.) verdunnend ; —tura, f. verdunning,
gelijk uitziend ; p. pass. —ato, gelijk gemaakt,
verfijning, verscherping, v.; het dunner, fijner
vergeleken.
worden, o.
Assommare, v. a. voltooien, tot een goed Assoziare, Z. Associare.
Assozzare, v. a. vuil, leelijk maken ; v. n. vuil
einde brengen.
Assonanza, f. assonans, f. gel ij kluidendheid;
worden.
onzuiver, alleen affineerend, rijm, o.; p. press. Assefare, v. a. gewennen (a qc.) aan iets ;
—ante, gelijk klinkend ; agg. klinkend ;
—rsi, v. rifl. zich gewennen, gewoon worden ;
rinia--, klankrijm, o.
p. pass. —ato, gewend ; —azione, f. gewenAssoue, m. dikke plank, deel, v.
ning, gewend making; gewoonte, v.; -sueto,
Assonacelato, agg. half ingeslapen, slaperig,
agg. = —suefatto ; — tudine, f, h.z.d. als
assuefazione.
slaapdronken.
Assonnannento, m. insluimering, slaperig- Assu'mere, v. a. nemen, op zich nemen ; verheid, v.; assonnare, v. a. slaperig maken,
heffen, benoemen, bevorderen ; — al Pondoen inslapen ; v. n. inslapen, in slaapvallen;
tilicato, tot Paus verkiezen ; —i'bile, agg.
fig. nalatig, lui worden, in slaap vallen ; p.
wat iaen op zich kan nemen.
pass. —ato, —Ito, ingesluimerd, ingeslapen. Assunta, f. feest v. d. hemelvaart v. Maria ;
Assorbente, --here, Z. Assorbire ; —bi(N. pr.) Assumpta, f.
mento, in. inzuiging, opzuiging, absorbeering ; Assuntivo, agg. bijtredend ; hulprijk ; (Giur.)
wegtering, verdelging, v.; —bire, —bere,
giudizio —, vonnis dat alleen op uiterlijke
v. a. in-, opzuigen, absorbeeren, in zich
feiten berust ; —sunto, op zich genomen ;

opnemen, verteren (de eene chem. zelfbenoemd; p. pass. van assumere.
standigheid de andere); inslokken, verslinden ; Assunto, m. taak, opdracht, onderneming, v.;
boeien, geheel in beslag nemen ; questa
plicht, to.; dare, prendere —, een opdracht
occupazioue assorbisce tutto il niio
geven, aannemen ; bewering, v.; bewijsgrond,
tempo, deze bezigheid neemt al mijn tijd in
m.; --tore, m. onderpachter, ondernemer, m.;
beslag ; p. press. —beate, absorbeerend, opsocietà —trice di lavori publici, maatslorpend, opzuigend ; p. pass. —bito, assorto,
schappij tot onderneming van openbare werin-, opgezogen, geabsorbeerd ; agg. essere
ken ; --sunzione, v. verheffing, verhooging,
assorto in on pensiero, in eene gedachte
bevordering ; opneming v. ti's ► hemel van de
verdiept zijn.
H. Maagd ; Maria Hemelva, rt, v.
Assordamento, m. assordi—, doof maken, Assurdannente, agg. op downie, dwaze, ongeo.; verdooving, v.; gesuis, o.; dreuning, v.;
rijmde wijze ; —surdita, f. ongerijmdheid,
—dare, v. a. —dire, doof maken, geraas,
dwaasheid, domheid, v.; onzin, m.; —surdo,
gesuis (in de oores) gevoelen, verdooven ; fig.
agg. ongerijmd, dwaas, dom, onhoudbaar (meegeraas veroorzaken, de lucht met geraas verping), onzinnig, geheel onwaar ; sost. m. li.z.d.
vullen ; p. pass. —ato, doof gemaakt, verdoofd.
als assnrdità, diniostrazione per —,
Asso'rgere, v. n. Z. Sorgere.
bewijs door aanvoering van het tegendeel.
Assortimento, m. verzameling, keuze v. (van Assu'rgere, v. n. Z. Assorgere.
waren), assortiment, o.; sorteering, v., regeling, Asta, f. steel, schacht, v.; staf, stang, m.; —
verdeeling en opstelling van zaken; assordella tenda, tentstok, In.; fig. lans, speer ;
tire, v. a. ordenen, verdeelgin, opstellen (naar
fig.— of — publica, openbare (gedwongen)
soort en keus); sorteeren, bijeenleggen (soort
verkoop, m.; auctie, v.; —privata, vrijwillige
bij soort); —usa bottega, een winkel met
verkooping; eendere all' —, openlijk (bij
waren vullen ; p. pass. —tito, geordend, geopbod) verkoopgin ; — della sta'dera, arm
sorteerd, verdeeld ; agg. goed voorzien (van al
van den unster; (calligro), langs- dwarshalen
het noodige); —tire, v. a. door bet lot kiezen,
der letters ; (orolog.) -- del tempo, wijzer
aanwijzen ; verloten ; p. pass. verloot, door
m. van den regulateur; — del conmpasso,
het lot aangewezen ; agg. uitverkoren, door
been van den passer ; arme in —, gesteelde
bet lot begunstigd ; —titore, m. sorteerder.
wapenen (lans enz.); —ta'io, m. schachten-,
Assorto, Z. Assortere en assorgere.
lansenmaker, m.
Assottigliainento, in. verdunning, verfijning, Astallarsi, v. rill. zich nederlaten ; woning,
v.; vermagering, dunner wording, v.; fig. verv. dak o. hebben.
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Astare, v. n. er bij staan ; volhouden ; p. pres.
—ante, bij staand ; medico —, geneesheer
vi. n dienst, aanwezende arts; sost. assistent,
m.; gll —1, pl. de omstanders, aanwezigen.
Astata, f. slag, stoot m. de lans; lansstoot, m.;
astato, agg. (Archeol.) met een lans gewapend ; (Arald.) op de punt, den knop der
lans gedragen ; sost. m. lansdrager, m,; Iancier, m.
Astegglare, v. n. streepjes schrijven, oefenen
in 't schrijven ; p. pass. —ato, geoefend (in
't schrijven) agg. earattere bene, male —,
goed, slecht geschrift, 0.; —giataira, —gio,
m. oefening v, in 't schrijven ; streepjes
schrijven, o.
Aste'mio, agg. onthoudend, matig in 't wijndrinken.
Astenersi, v. rifl. zich onthouden, afstand
doen ; p. pass. —uto, onthouden, afgestaan.
Aste'iiia, f. (Med.) asthenie, v.; zwakte, v.;

I solt. m. verstrooide ; in —, in afgetrokken
wijze.
Astrattezza, f. afgetrokkenheid, verstrooidheid, abstrakt idee, v.; -ta'gine, f. verstrooidheid, geestesafwezigheid, v.; diep nadenken,
o.; —tainente, avv. op abstrakte, afgetrokken wijze, in verstrooidheid ; --tivo, agg. wat
afgetrokken kan worden, de abstractie, afgetrokkenheid betreffende, verstrooiend.
Astrazione, f. aftrekking, afzondering, abstractie, v.; abstract begrip, o.; verstrooidheid, v.;
verdiept zijn in gedachten ; fare — di qe.,
afzien van iets, niet in aanmerking nemen.
Astrea, f. (N. pr. mit.) Astrea, f.; weegschaal,
v. (teeken v. d. Dierenriem).
Astretto, —trignere, Z. Astringere.
Astri'ngere, v. a. samentrekken, (Med.) stoppen, verdichten ; fig. dwingen, noodzaken ;
—geiite, agg. samentrekkend, astringeerend
(geneesmiddel); sapore —, samentrekkende
verval o. van krachten.
smaak ; als sost. gli —1, de samentrekkende,
Asteniinento, al. astinenzione, f. onthoudastringeerende middelen ; argoinento
zaambeid, onthouding, matigheid, v.
overtuigende bew ij sgrond ; astretto, p. pass.
Aste'rgere, v. a. reinigen, afdrogen, afwrijven ;
samengetrokken, gedwongen; agg. genoodzaakt,
(Med.) purgeeren, afvoeren; —gente, agg.
verplicht, ingesloten.
reinigend ; (Med.) afvoerend.
Astro, m. ster, v., gesternte, o.; —la'bio, m.
Asterisco, m. sterretje o. in boeken om eene
astrolabium, o.
aanmerking aan te duiden.
Astrolagare, —ologare. v. n. astrologie,
Asterismo, m. (Astr.) sterregroep, v., sterresterrewichelarij bedrijven ; fig. phantaiseeren;
nukken, grillen verkoopen ; ongegronde verbeeld, o.; (Min.) ster, V. straling, v.
A'stero, a'stere, m. (Bot.) aster, m.; sterremoedens uiten ; —logia, f. astrologie, sterreb l oem, v.
wichelarij, v.; —giudiziaria, de toekomst
Astero'ide, f. asteroid, v.; kleine planeet, v.
voorspellen door sterrenwichelarij ; —lo'gleo,
Astersione, f. uitwasschen, drogen, reinigen
avv. astrologisch, tot de astrologie behoorende ;
o. (eener wonde); ivo, agg. (Farm.) reinieaunente. avv. op astrologische, phantasgend, afvoerend, purgeerend.
tische, onwetenschapp. wijze ; tro'logo,
Astiare, asehiare, v. a. benijden, n ij dig zijn;
m. astroloog, sterrewichelaar, m. fig. valsclre
rsi, v. rifl. elkander benijden.
profeet, ongeluksvogel, voorspeller, m.
Asticeinola, f. kleine schacht, spies, v.; pen- Astronomia, f. nomie, sterrekunde, kennis
seelsteel, v.; (Arch.) dakspar, v.; werpspies,
v. der hemellichamen ; no'mico, agg. aspijl, v.; celia, f. kleine schacht of steel, v.
tronomisch, tot de sterrek. behoor. ; amente,
Astiera, f. lansenrek, o; tile, m. lansop astronomische wijze, met behulp der ster—,
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schacht, pijl, werpspies, o.; spruit, scheut (v.
een boom); roede, v.

renkunde; —osnomo, m. astronoom, sterrekundige, leeraar m. der astronomie.

Astinente, agg. onthoudzaam, matig ; nenza, Astrusa'ggine, f. gekunstelde onduidelijkheid
f. onthoudzaamheid, matigheid, v.; vasten, v.;
v. (van sommige geleerden); sansente, avv.
far —, vasten.
op verwarde, slecht begrijpbare wijze ; seria,
Astinga, f. (Geog.) Hastings, o.
f. verwardheid, duisterheid v. van stijl ; [am.
A'stio, a'sehio, m. nijd, tn.; afgunst. v.; bitwarboel, m.; --uso, agg. moeielijk vatbaar,
terheid, v.; wrok, m.; aver a qd., boos
duister, verward ; als ; sost. m. verwardheid,
op iem. zijn ; far , nijd opwekken ; sacduisterheid, v.
cio, agg. zeer nijdig, hatelijk, als sost. m. Astuceia'io, m. foedraalmaker, -verkooper, m.;
—tu'eeio, m. foedraal, o.; koker, m.; scheede,
n ij digaard, afgunstigerd, m.; sino, agg. een
weinig afgunstig, nijdig ; oso, agg nijdig,
v.; doos, v.; (Nat.) dekschild o. der insecten ;
osamente,
avv.
op
afgunstige
afgunstig ;
bast, schil, v.
wijze; —osità, f. nijdigheid, afgunst, v.
Astu'rie, f. pl. (Geogr.) Asturid, v.
Astuuamente, avv. haastig, snel.
Astutamente, ave. op listige, sluwe wijze;
—tezza, f. sluwheid, slimheid, v.; —to, agq.
Asto, m. slimheid, sluwheid, list, v.; bedrog;
sluw, listig, slim ; arglistig, vol streken ; verad , ijlvaardig.
standig, opgewekt (v. kinderen); —zia, f.
Astore, m. (Nat.) havik, m.; duivenvalk, m.;
sluwheid, listigheid, v.; sluwe, listige streek
fig. sluw, valsch mensch, m.
of handelwijze, intrige, v.; —zietta, f kleine
Astracan, m. (Geogr.) Astrackan, o.
list, v.; teeken o. van sluwheid ; —ziola, f.
Astra'ere, v. a. Z. Astrarre.
Astra'galo, m. (Anat.) sprongbeen, o.; (Arch.)
kinderlijke list, v.
ring, band, m.; versiering om zuilen ; (Bot.) Atanasia, f. (Bot.) wormkruid varen, m.
Hokjespeul, v.; gluoco dell' , bikkelspel, o. Atante, agg. h.z.d. als aitante.
Astrale, agg. de sterren betreffende, sterre
Atassla, f. (Med.) onregelmatigheid v. in de
Astrarre, astra'ere, v. a. afzonderen, aflichaamsfuncties.
scheiden, aftrekken ; fig. afzien van ; rsi, A'tava, f, —o, m. bedovergrootmoeder, v.,
-vader, m.; —vismo, in. atavisme, o ; gelijkv. rifl. zich verstrooien, verstrooid zijn ; da
nis met de grootouders; (Nat.) neiging v. om
qe., zich niet bekommeren om, links laten
tot de grondtype terug te keeren.
liggen ; ato, p. pass. en agg. afgezonderd, afgescheiden, afgetrokken, abstrakt, verstrooid ; Ateismo, m. atheïsme, o.; godloochening, v.;
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ongeloof, o.;' —tsta, in. godloochenaar, atheïst,
m.; —Istico, agg. godloochenend, atheïstisch,
ongeloovig, goddeloos.
Atellane, f. pl. (Archeol.) Atellanische volksspelen, o, m.v.
Atene, f. (Geogr.) Athene, o.; --niese, m.
Athener, m.
Ateneo, m. atheneiim, o.; school v. geleerden.
A'teo, m. atheïst, godloochenaar, m.
Ateroiva, m. (Med.) gezwel o. (op het hoofd).
Atlante, m. (N. pr. mit.) Atlas, m.; atlas, m.,
(verzam. aardrijksk. kaarten); —astronomico, storieo, sterrekundige, geschiedk.
atlas ; (Geogr.) Atlasgebergte, o.; (Anat.) eerste
halswervel, v.; (Arch.) reusachtig, fig. als balkdrager ; —la'ntleo, aqq. atlantisch, monsterachtig, zeer groot; fatica —a, geweldige
inspanning ; mare, oeeaiio —, atlantische
oceaan, m.
Atleta, m. athleet, m.. worstelaar, m.; fig.
sterk, gespierd menscb, . m.; fig. gli -i della
rede, de geloofshelden ; —tieamente, avv.
naar de wijze der athieeten ; —tico, athletisch ; fig. groot, sterk, gespierd.
Atmosfera, ainmosfera, f. atmosfeer, m.;
dampkring, tn.; (Mec.) atmosf. druk.; —ferico,
agg. atmosferisch, den dampkring betreffende.
Ato'mlco, agg. atomisch, uit uiterste kleine
deelen bestaande ; --mismo, m. atomisme,
o., leer van de samenstell. der wereld uit
atomen; —niista, m. aanhanger van het
atomisme ; —mistia, f. (Chim.) atomische
theorie, v.; leer der atomen ; a'tomo, m.
atooci, o.; oerstofdeeltje; fig. allerkleinste
deeltje ; neanehe un —, in 't allerminst, niets.
Atonla, f. (Med.) verslapping, slapheid, v.;
krachtverlies, o.; —to'nleo, agg. slap, krachteloos.
Atrablle, f.(Med.) geelzucht, galkoorts,v.; zwarte
gal, o.; fig. lastige stemming, zwartgalligheid;
—biliare, agg. —biliario, (Med.) aan galziekte lijdend, galzuchtig, zwartgallig ; fig.
prikkelbaar, melancholisch.
Atramenta'rio, agg. inktkleurig, inktachtig,
zwart; —mento, m. inkt, v.
Atre'piee, —pu ce, (Bot.) meld, v.; spinazie, v.
A'trlo, m. (Archeol.) atrium, o.; voorhof der
Rom. huizen ; voorhof, m.; voorhal, v.
Atro, agq zwart, donker, duister ; fig. treurig,
smartelijk, wreed ; vuil.
Atroee, agg. wreed, wild, schrikwekkend;
vista —, vreeselijke aanblik ; dolore —,
wreede, hevige pijn ; l'è — ! dat is vreeselijk !;
—cemeiite,, avv. op gruwzame, vreeselijke
wijze ; —citer, f. wreedheid, gruwzaamheid,
wildheid ; ontzettende, afgrijselijke, schrikwekkende daad.
Atrofla, f. (Med.) vermagering van een deel
of van het geheele lichaam ; atrophie, v.
Atro'lleo, agg. atrophisch, wegterend, vermagerend.
Atrolizzare, v. a. de voeding van het lichaam
of een deel er van beletten, storen ; doen afsterven ; —rsl, v. ria. verteren, afsterven,
atrophisch worden.
A'tropa, f. (Bot.) wolfskers, v.; doodkruid, o.;
Belladonna, v.; atropina, f. (Farm.) atropiene, v.
Attaeca'bile, agg. vereenigbaar, hechtbaar;
aangrijpbaar.
Attaeeagnolo, m. spijker, nagel, uitsteek, m.;
fig. voorwendsel, uitvlucht, o,; verontschuldiging, v.

ATT

Attaeoallte, --llti, m. strijdzuchtig,
zoekend Persoon,
persoon, m.; fig. tegenstand, m.; een
staan in den weg, m.
Attaceamento, m. ophangen, aanhangen, o.;
verbinding, v.; fig. aanhankelijkheid, genegenheid, v.; samenhangen, het hangen (aan iets);
band, m.
Attaceapanni, m. kleerenhanger, kapstok,
kleerenknaap, m.
Attageare, v. a. vast-, aaneen kleven ; hechten, aannaaien, aaneenbinden, knoopen, vast
steken, hangen (aan), ophangen ; opleggen (een
pleister); fig. overdragen, aansteken ; aanvallen,
aangrijpen ; overvallen (een ziekte); —con
parole, streng berispen ; — qd. nel onore,
iem. in zijn eer aantasten ; —battaglla, een
gevecht beginnen ; attacarla eon uno,
met iem. aanbinden, in str ij d geraken ; fam.
attacearla a qd., iem. een poets spelen ;
— tin worso, een beet toebrengen ; — nn
urlo, een schreeuw doen hooren ; - 11 sonno,
slaperig worden, inslapen, een uiltje vangen ;
—fuoco, vuur aanmaken ; —rsi, v. rítl. zich
hechten, vastklampen aan ; fig. partij kiezen v.
iem.; op iem. of iets steunen ; zich gelegen
laten liggen ; vermaak in iets vinden ; zijn
vertrouwen stellen ; zich mededeelen, z. voortplanten; —rsi a una cosa, de hand uitsteken naar iets ; wortelen ; een korst, een
bezaksel achterlaten ; v. n. kleven, kleverig
zijn ; ram. lino attacea, iem. stottert, spreekt
moeiel(jk, hortend ; p. pass. —ato, opgehangen, vastgekleefd, vastgeworteld, aangevallen;
agg. uomo —, winstziek mensch ; stare -a
qe., zich streng aan iets houden; —eatamente, avv. al te zeer, woordelijk aan iets
houden ; —ca n cel .) , agg. kleverig ; malatti e —e, aanstekelijke ziekten ; fig. lastig, indringend; sost. m. aaneenschrijving, v.; verscheidene met elk. verbonden letters ; zaksel,
o.; korst v. (van een spijs in de pan); -catoio,
m. haak, nagel, m.; uitsteeksel o. om iets aan
te hangen ; —eatura, f. verbindings- aanknoopingspunt, o.; het inspannen o. der trekdieren ; verbindingslijn v. van twee letters;
—chino, m. h.z.d. als attaccolite; aanplakker, m.
Attaeeo, m. aanval, m.; begin v. d. slag, o.;
--nervoso, zenuwaanval, m.; samenhang, m.;
verbinding, o.; gespan, span, o.; dar —, gelegenheid geven ; prendere nu —, een voorwendsel aangrijpen.
Attaeeonare, v. a. (calz.) hakken op een schoen
zetten.
Attagliare, v. n. bevallen, aanstaan, passen,
zich voegen.
Attagliolare, v. a. in kleine stukken snijden.
Attalentare, v. n. naar wensch gaan, aanstaan.
Attamente, avv. op deugdelijke, passende wijze.
Attanagliare, v. a. met gloeiende tangen
knijpen ; met een tang aanvatten ; p. pass.
—ato, met tangen aangevat, gefolterd.
Attapinamento, m. aftobben, overwerking,
v.; moeite, v., zorg, m.; fam. afrakkering, v.;
droefheid, terneergeslagenheid, v.; klagen, o.;
ellende, kommernis, v.; —pinarsi, v. n il.
zich aftobben, afwerken, afrakkeren ; rusteloos, vol zorg leven ; klagen ; p. pass. afgetobd ;
agg. gekweld, onrustig, kommervol.
Attarantato, agg. door de tarentula gestoken.
Attardanza, —dare, -tare, Z. Tardanza,
—dare, adattare.
Attastare, v. a. Z. Tastare.
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Attatto, m. aanraking, bevoeling, v.
Attavolettare, v. a. het linnengoed op de
strijkplank leggen.
Attea, 1. (Bot.) christoffelkruid, o.; aarddragende
altea, v.
Attecchimento, m. wasdom, m., gedijen, 0.;
—chire, v. n. goed vooruit komen, gedijen, opbloeien ; v. a. bijeenbrengen, sparen, achterafleggen ; non — una, nooit geluk hebben ;
non —due, geen twee woorden kunnen
spreken ; p. pass. —Ito, goed vooruit gekomen,
gedijd; gespaard.
Attediare, v. a. h.z.d. als Tediare.
Attegge'vole, agg. geschikt, vlug in gebaren,
beweegijk ; —lamento, m. gebaar, o., houding, v.; toestand, m.; gebarenspel, m•, gesticulatie, v.; —tare, v. a. eene houding geven,
goed plaatsen, eene uitdrukking (aan het gelaat geven); —rsi, v. rifl. zich eene houding
geven ; gebaren als ...; p. pass. —iato, gearrangeerd, opgesteld, gebaard ; agg. geschikt,
behendig, smijdig ; —iatore, m. gebarenmaker, m ; pantomiemspeler, m.
Atteare, v. a. in slagorde stellen ; —rsi,
v. rifl. zich in slagorde stellen ; p. pass. -ato,
tot den slag opgesteld.
Attegneuza, aanhorigheid, verwantschap, T.
Atteinparsi, v. red. oud worden, tot jaren
komen ; talmen, dralen ; p. pass. —ato, oud
geworden ; agg. ouweljk, bejaard ; —atotto,
—tuccio, agg. een weinig bejaard.
Attemperantento, m. —peranza, 1. —perare, v. a. h.z.d. als temperamento, temperanza, enz.
Atteiidamento, m. het opslaan der tenten,
het betrekken der legerplaats; —darsi, v.
rifl. tenten opslaan, de legerplaats betrekken.
Atte'ndere, v. a. opmerkzaam zijn, acht geven
op iets ; zich bevlijtigen voor, wijden aan, overgeven aan ; afwachten, wachten op iem.;
— di qc., iets nauwkeurig waarnemen,
ergens zijn oogmerk op richten, in overweging
nemen ; — una promessa, een belofte nakomen ; —rei, v. rill. zijn aandacht vestigen,
moeite, vlijt aan iets besteden ; p. pres. -dente,
opmerk., wachtend ; agg donna — alle cure
donnestiche, een vrouw die de huishouding
bezorgt ; soldato — di offi ciale, soldaat,
oppasser; sost. oppasser, m., -ster, v.; dienstmeisje, o.; reflectant (op een huis); p. pass.
atteso, opgemerkt, gewacht; agg. opmerkzaam, zorgzaam, bezig, sluw ; stare —, op
lijn hoede gin; tong. met betrekking, gelet
op ; attesa la sua malattia, met het oog
op zijne ziekte,
Attendi'bile, agg. (Giur.) in overweging te
nemen ; te beachten ; —dimento, m. opmerkzaamheid, v.; opmerken, o.
Attenehrare, v. a. Z Ottenebrare.
Attenente, atti- agg. Z. Attenere ; -nenza,
f. toehoorigheid, verwantschap, v.; toebehoor,
m.; una villa e le sue —e, een villa met
al wat er bij behoort; —tenere, v. n. behooren, toebehooren, betrekking hebben, in
verwantschap, verbinding staan ; —rsi, v. rifl.
zich houden, vasthouden, steunen op ; opvolgen, zich regelen, aansluiten ; —rsi a una
cosa, aan eene zaak de voorkeur geven, z.
aan eene zaak houden ; —rsi a un luogo,
langs eene plaats gaan, in de nabijheid zijn ;
p. press. —ente, aanhoorend, betrekking
hebbend ; agg. toebehoorend, betreffende ; sost.
m. aanhoorige, verwante, naastbestaande; p.
,
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pass. —uto, toebehoord, gesteund, gehouden.
Attentaniente, avv. aandachtig, opmerkzaam.
Atteutare, v. a. wagen, ondernemen, zich aan
iets wagen ; v. n. een aanslag doen, naar het
leven staan ; — alla propria vita of a
se stesso, de hand aan zichzelf slaan ; -rsi,
v. rifl. zich wagen, zich vermeten, den moed
hebben ; p. pass. —ato, gewaagd, getracht naar.
Attentato, m. (Giur.) ingrijpen o. in de rechten van tem.; gewelddadig optreden o. tegen
de wetten, aanslag, m., moordpoging, v.; -tatorio, agg. (Giur.) misdadig, gewelddadig; atto-,
in de rechten van and. ingrijp., handeling, v.;
Attento, agg. opmerkzaam ; beleefd, voorkomend ; vlijtig, ijverig; star—, acht geven,
toehooren ; (Mil.) attents ! staat stil ! attento
chè ...., nadat men gezien bad dat ....;
Attentezza, f. Z. Attenzione.
Attennauiento, m. —zione, f. verdunning,
vloeibaarmaking, v.; verdunnen, o., verzachting, vermindering, v.; —uare, v. a. dun,
dunner maken ; fig. verminderen, verzachten,
verzwakken, vloeibaar maken, verdunnen ;
—rsi, v. rifl. dun, fijner worden, geringer,
minder worden ; p. press. —eiante, dunner
makend, agg. verzachtend ; (Giur.) circostanze —I, verzachtende omstandigheden;
(Med.) rimedj —I, bloedverdunnende, oplossende geneesmiddelen ; p. pass. —ato, verdund, verzwakt, verminderd, verzacht.
Attenzioncella, f. kleine beleefdheid, v., klein
geschenk, o.; —zione, f. oplettendheid, opmerkzaamheid, v.; è colt' — che si inkpara, door oplettendheid alleen leert men ;
far —, opmerken, opletten ; beleefdheid, minzaamheid, v.; persona plena d'—, een
zeer beminnenswaardig, beleefd persoon;

stare in — di qc., ergens op wachten.
Attepidire, —tipiedire, v. a. lauw maken ;
—rsi, v. rifl. lauw worden.
Atterello, m. kleine, lieve handeling ; (theat.)
kleine acte, handeling, v.
Attedgare, v. a. achterstellen, op de rugzijde
(van een brief) schrijven ; —rsi, v. ri ll . iem.
den rug toekeeren.
Atterramento, m. nederwerping, verwoesting,
vernietiging, v.; —are, v. a. op den grond
werpen, smijten, rukken ; omverwerpen, -rukken ; (Mil.) slechten, met den grond gelijk
maken ; fig. verpletteren, diep vernederen,
ten gronde richten, doen vallen, van den troon
werpen (een tiran); vellen (boonren); —l'oc
chio, den blik ten gronde slaan ; —rsi, v. r.
zich op den grond werpen, ter neder zinken,
op den grond liggen ; fig. zich vernederen,
verootmoedigen ; —rimento, m. schrik, m.;
verbijstering, ontzetting, vrees, v.; — rire, v. a.
schrik inboezemen, aanjagen, doen ontstellen
—rsi, v. rfl. ontzet, verschrikt, ontsteld, beangst, moedeloos worden ; —rito, agg. verschrikt, angstig, ontdaan ; voito —, verschrikt
gelaat ; voce —a, angstige stem.
Attesa, f. afwachting, v.; in — dei suoi
comandi, di pronte resposta, in afwachting van uwe orders, bevelen ; van een spoedig antwoord.
Atteso, p. pass. v. attendere; — atteso ehe,
overwegende dat ..., gezien dat ... (Giur.)
Attestare, v. a. verzekeren, bevestigen, verklaren, bezweren, getuigenis afleggen, getuige
zijn ; — qe. in faccia a Dio of altli
uomini, iets voor God of de menschen ge,
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tuigen ; —tato, m. attest, getuigschrift, o.;
getuigenis, v.; bewijs, o.; teeken, o.; —tazione, f. verzekering, v.; bewijs, o.; getuigschrift, o.; wettiging, v.; bewijs van wettigheid.
Attestare, v. a. met de koppen of hoofden
aaneen voegen ; in elkander laten uitloopen,
verbinden (van kanalen); v. n. aan de hoofdeinden verbonden zijn ; —rsi, v. rifl. zich vereenigen,verbInden,verzamelen (troepen); tegenover elkander staan (legers); handgemeen moorden ; tot een treffen komen ; —statura, f. verbinding v. (van twee dingen aan het kopeinde);
verbindingsplaats, v.
Atte'vole, agg. deugdelijk, geschikt, passend ;
attezza, Z. Attitudine.
A'ttiea f. (Geogr.) Attika ; —ticamente, op
attische wijze, met attisch zout; —ticisu^o,
m. atticisme, attisch taalgebruik ; att. zout
(geestigheid); —ticista, m. nabootser van att.
stijl, atticist; —ticizzare, v. n. in att. stijl
schrijven ; att. sierlijkheid navolgen, spreken ;
—tico, agg. attisch, tot Attica behoorende ;
sierlijk, fijn, van goeden smaak; sale —,
attisch zout (geestigheid), fijne zet, m.
A'ttieo, (Arch.) attiek, m.; overbouw, m.; halve
verdieping, v.; optrekking der muren (om het
dak te verbergen).
Attiepidire, v; a. Z. Attepidire ; attignere
enz., Z. Attingere.
Attiguità, f. aangrenzing, aanpaling, nabijheid,
nabuurschap, v.; —guo, agg. aangrenzend,
nabijliggend, naast elkander gelegen.
Attilarsi, v. rifl. zich optooien, keurig kleeden ; fig. zich fijn voordoen ; v. a. —rsi, v. r.
un vestito, un mantello, een kleed of
mantel sierlijk dragen, omhangen ; —ato. agg.
eng sluitend, gesierd, opgetooid ; —atameute,
avv. met sierlijkheid, smaak, op elegante wijze ;
—atezza, f. sierlijkheid, fijnheid, v.; goede
smaak, m.; opgesierdheid, v.; tooi, m.; —atino,
agg. een weinig fijn uitgedoscht; —atura, f.
verfijndheid, v.; overdreven sierlijkheid in kleeding, opgeschiktheid, v. opgetooidheid, v.
A'ttimo, m. oogenblik, ; oogwenk, m.; in nu
—, in een oogwenk, niet de grootste snelheid.
Attinenza, —tenenza, f. betrekking, v.; samenhang, m.; verbinding, v.; verwantschap, v.;
verwanten, m. pl.
Atti'ngere, —ti'gnere, v. a. water scheppen,
putten, ophalen ; aftappen (wijn); verzamelen,
inwinnen (berichten); ervaren, veronderstellen,
raden, begrijpen ; — da qd., qe., iets uit
iem. halen, te weten komen ; -giuiento, m.
—gnimento, m. het putten, ophalen van
water; —gito'io, —guito'io , m. aker, emmer, m.;-gitore, m. waterschepper,-putter, m.
Atti'nia, acti'nia, f. (zool.) zee-anemone, zeeroos, v.
Attirare, v. a. aantrekken, tot, op zich trekken,
halen, aanlokken ; — l'attenzione, de opmerkzaamheid trekken ; (Fis.) aantrekken,
aantrekkingskracht uitoefenen ; —rsi, v. rid.
biasimo, (berisping) op den hals halen ; —
la lode di tutti, den lof van allen verwerven.
Attitare, v. a. (Giur.) een proces beginnen,
inleiden ; —tazione, f. procesvoering, v.
Attitu'dine, f. natuurlijke begaafdheid, v.;
aanleg, m.; (Art.) houding, pose, v.
Attivamente, avv. op ijverige wijze, met ijver ;
(Gram.) usare — un verbo, een werkw.
als activum gebruiken ; —vare, —vazione,
neologisme voor attuare en attuazione ;
,
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—tività t. werkzaamheid, werkdadigbeid,
ijver, vlijt, m.; essere In —, in werkelijken
dienst zijn, in gang zijn (werktuigen); l'd'un patrimonlo, het actief tan een vermogen ; het actief, het tegoed (bij de boekhouding); —tivo, agg. werkzaam, vl ij tig,
naarstig, bedrijvig ; vita —a, werkzaam, bedrijvig leven ; (Gram.) verbo —, bedrijvend
werkwoord ; aver parte —a, in nu fatto ,
een werkdadig aandeel aan iets nemen ; sost.
M. actief, o., het tegoed o. (in boekhouding).
Attizzamento, m. aanwakkering v. (van bet
vuur); fig. ophitsing, opstokerij, v.; —zare,
v. a. de kolen, het hout met de tang oprakelen, het vuur aanwakkeren, opstoken ; fig.
ophitsen, in gisting houden (de hartstochten);
—zato'io, m. haardijzer, o., pook, v.; —zatore, in. aanstoker, ophitser, m.; —zino,
m. ophitser, vredeverstoorder, m.
Atto, m. I handeling, daad, handelwijze ; — di
supe'rbia, di crudeltà, daad van hoogmoed, van wreedheid ; i —1 di fede, di
earitá, werken des geloofs, der naasten
liefde ; — di contrizione, akte van berouw ;
fam. dire, fare 1'— di contrizione, zich
op den dood voorbereiden ; ambtsverrichting,
zaak, v.; ambt, o.; werking, v.; dare 1'— a
ge., iets in beweging, in werking brengen .
plechtige zitting, feestelijkheid, houding, v ;
rappresentato in — di gladiatore, in
de houding eens zwaardvechters afgebeeld; beweging, v.; un eavallo fa certi —1, een
paard doet zekere bewegingen ; wenk, in .; teeken, o.; far un — col capo, een teeken
met het hoofd geven ; in — pratieo, in de
praktijk, op werkelijke wijze ; mettere in —
redurre in —, uitvoeren, in daden uitdrukken ; mettersi in —, zich gereed maken tot ;
scendere, venire all' —, de daadzaken
in 't oog houden ; nell' — che ..., op 't oogenblik dat ...; nell' — , suil' —, terstond, on
middelijk ; cogliere soli' —, op de daad betrappen ; per — di stima, als bewijs van
achting ; per — di dovere, uit plichtsbesef.
II acte, handeling v. (van een drama); -tra
gico, tragische handeling, v.; fig. nell' ulti m o — della sua vita, in de laatste periode zijns levens. Ill (Giur.) akte, v.; protokol, o.; (am. fare gli —1 a uno, iemand
voor het gerecht dagen ; mettere in —, in
de aktestukken opnemen; — d'accusa,
akte van beschuldiging ; kontract, verdrag, o.;
—publico, notarieele acte, overeenkomst ;
—privato, private overeenkomst, v.; decreet,
o.; besluit, o.; afkondiging, v.; beslissing, v.;,
gli —1 del senato, de verhandeling v. d.
senaat; gli —i dei Lincei, de zittingsverslagen der akademie der Lincei ; —1 degli
Apostoli, de handelingen der Apostelen ;
—1 dei Martini, martelaarsboeken ; agg.
bekwaam, passend, geschikt ; —nato, buitengewoon geëigend, geschikt.
Atto'llere, v. a. oprichten, verheffen.
Attouare, v. a. (Med.) versterken, versterkend
werken ; —ante, agg. remedj —I, tonische,
versterk., krachtherstell. middelen ; -ato, agg.
ver-, gesterkt.
Attondare, v. a. afronden, rond maken ; -ato,
p. pass. en agg. gerond, rond.
Attonita'ggine, f. verdoofdheid, onbewegelijkheid, verdooving, o.; verbazing, ontzetting,
v.; —tamente, ave. met een uitdrukk. van
ontzetting, ontzet, verdoofd ; —Ito, agg. onbe,

.
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weeglijk, verstijfd van schrik, ontzetting ; verbaasd, ontdaan, ontzet ; dom, dwaas.
Attorare, v. a. de koe bij den stier brengen ;
i,espringen laten.
Atto'reere, v. a. draaien, ineendraaien, wikkelen ; opwinden ; —1 capella, de haren
vlechten; —rsi, v. rifl. zich draaien, wenden,
wringen ; —eigliamento, —cimento, m.
draaiing, wending, ineen krimping, verwikkeling; —cigliare, —tigliare, v. a. dikwijls
draaien, wenden ; sterk kromomen; samentrekken, veelvuldig omslingeren ; —rsi, v. ri ll .
zich draaien, wenden, om zichzelf of om
andere slingeren ; —ato, agg. gedraaid, gewonden, omgeslingerd.
Attornare, —neare, —naare, v. a. rondom
gaan, omsluiten, omheinen, omsingelen ; fig.
iem. bestormen, lastig vallen met vragen ;
—niau.ento, m. omsluiten, omgeven, o.; omsluiting, omheining; —no, avv. en prep. om,
rondom, in een kring rond.; niandare - qd.,
iem. rondzenden ; andare — , rond gaan, van
mond tot mond gaan ; andare d'—, in een
kring rondgaan ; stare —a qd., iem. alt ij d
aan den bals hangen (om iets te bekomen);
tenersi — qd„ met iem. omgaan ; d'—,
in de nabijheid, nabij, dichtbij ; levarsi qd.
d' —, zich iem. van den hals schuiven ; darsi
—, zich moeite geven.
Attorrare, v. a. opstapelen, ophoopen.
Altoso, agg. kinderachtig, onnoozel, dom.
Attossieare, —scare, v. a. vergiftigen, verpesten, met stank vervullen (alleen in : puzza
che attosca, het stinkt om om te vallen;
fig. verbitteren. vergallen ; —ato, agg. vergiftigd ; —cannento, m. vergiftiging, v.; —catore, m. —trice, v. giftmenger, m., -ster, v.
Attrabaccarsi, v. rifl. (Mil.) in barakken,
legerhutten legeren.
Att raente, —ere, Z. Attrarre.
Attraimento, m. aantrekken, o.; aantrekking,
aantrekkingskracht, v.
Attrappauuento, m. (Veterin) ontsteking v.
d hoornhuid aan de zool v. d. paardenpoot.
Attrappare, v. a. vatten, grijpen, vangen, rooven ; —rsi, v. rifl. (Veterin) ineentrekken
(door zenuwverlamming); —appe, 1. pl. (Mar.)
kiellichter, m.
Attrappire, v. a. verlammen, onbeweeglijk
maken ; —rsi, v. rifl. v. n. zich samentrekken,
stijf, lam worden.
.Attrarre, v. a. tot zich trekken, aantrekken ;
fig. aanlokken ; —ente, p. pr. aantrekkend;
agg. bekoorlijk, aan-, uitloktend ; sost. m. (Fis.)
kolf, v.; pompstok, m.; —atto, aangetrokken,
samengetrokken, gekromd, verlamd ; sost. m.
krom, verlamd, ineengetrokken mensch ; -tiva,
f. aantrekking, aantrekkingskracht, v,; aantrekkelijkheid, bekoorl ij kheid, betoovering, v.;
tivameiite, avv. op aantrekkelijke, bekoorlijke wijze ; -tività, f. aantrekkingsvermogen,
0.; —tivo, agg. aantrekkelijk, bekwaam om
aan te trekken, met aantrekkingskracht toegerust; fig. bekoorl. aantrekkelijk, verlokkend ;
sost. m. h.z.d. als —tiva, —to'rio, agg. h.z.d.
als attrattivo en attraente.
Attraversauiento, in. het doorkruisen, o.;
doorkruising, doorsnijding, v.; fig. hinderpaal,
zwarigheid, v.; dwarsstreep, m.; —versare,
v. a. doorkruisen, doorsnijden, dwars door of
over gaan, doortrekken (met voren of slooten);
dwars over leggen, hinderpalen leggen ; fig.
hinderen, beletten, in den weg staan, verijde-

len, doorkruisen (plannen enz.); zich verzetten, dwarsboomen ; —rsi, v. rifl. zich dwars
over iets leggen, dwars komen te leggen;
tusschen iets komen, een hindernis vormen;
—satore, m. dwarsboomer, vredeverstoorder,
m.; —so, avv. dwars over, dwars door; in
schuine richting; scheef, schuin ; fig. niet juist,
verkeerd; intendere qd. — iem. verkeerd
verstaan ; andare —, verkeerd uitvallen;
mislukken ; andare (un osso) —, verkeerd
in de keel komen (een been); guardare
scheel, loensch zien, iem. schuinsch aanzien ;
pigliar — qc., iets euvel opnemen;
pondere in —, een dwarsch, ongepast antwoord geven ; nettere qc — la strada,
iets dwars over den weg leggen ; passare
la spada — il petto, het zwaard door de
borst booren.
Attrazione, f. aantrekking, aantrekkingskracht, v.
Attrazzare, v. a (Mar.) een schip optakelen,
uitrusten ; —azzo, m. gereedschap, meubel,
ding,; —i, pl. rommel, m.; prullenboel, m.;
(Mar.) takelage, v.
Attrecciare, h.z.d. als intrecclare.
Attrezzista, m. regisseur, decorateur, magazijnmeester van een schouwburg ; —ezzo,
m. gereedschap, werktuig, meubel, voorwerp,
0.; (Theat.) schouwburg-benoodigdheden, v. m.;
(Mar.) takelage, zeilwerk, o.; —i di guerra,
krijgsbenoodigdheden; —i di cucina, keukengereedschappen.
Attribul'bile agg. toeschrijf., toeken-. toerekenbaar ; —buire, v. a. toedeelen, toeschrijven ; toedichten, aanwrijven ; — qe. a lode,
a biasimo, iets als lof, als berisping toerekenen ; —rsi qc., zich iets aanmatigen,
toekennen ; —butivo, agg. (Gram.) eigenschap
gevend, attributief ; (Giur.) toe-. aanrekenend ;
—buto, m. eigenschap, eigenaardigheid; v.;
attribuut, kenteeken, karakter, 0.; (Gram.) attribuut, 0,; —buzione, f. toekenning, v.; eigenschap, v.; beschuldiging, v.; plicht, werkkring,
m.; taak, v.
Attrice, f. tooneelspeelster, v. Z. Attore.
Attristamento, m. treurigheid, droefnis, v.;
—tare, v. a. treurig, bedroefd maken ; —rsi,
v. rifl. treurig, bedroefd worden ; —ato, agg.
bedroefd ; —tire, v. a. —rsi, v. rifl. h.z.d als
attristare ; —rsi, v. rifl. mager, droog
worden, slecht gedijen ; —ito, agg. slecht gegroeid ; treurig, bedroefd.
Attritainento, m. h.z.d. als attrito ; -tare,
v. a. fijn wrijven; fig. verpletteren, plat drukken ; ---rsi, v. rifl. fijn gewreven worden;
afslijten, verslijten ; —ato, p. p. fijn gewreven ; agg. versleten ; —t to, m. wrijving, v.;
tegen elk. wrijven, 0.; afslijting, v.; fig. oneenigheid ; —to, agg. (Theol.) berouwvol, boetvaardig ; —zione, f. (Theol.) berouw, boetvaardigheid, v.
Attruppannento, m. ophooping, verzameling,
samenrotting, v.; oploop, m.; —arsi, v. rifl.
in troepen, in hoopen bijeen komen, samenrotten ; —ato, p. p. samengerot ; agg. dicht
opeen gedrongen.
Attua'bile, agg. uitvoerbaar, te verwezenlijken ; —ale, agg. actueel, tegenwoordig,
werkelijk ; l'iinperatore —, de tegenwoordige, nu regeerende Keizer; (Theol.) grazia
—, bijzondere genade ; peccato —, dadelijke
zonde (in tegenstell. met pecc. originate, erfzonde); —lità, f. actualiteit, werkelijkheid,
,
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-daadzakelijkheid, v.; —, oogenblikkelijk belang, I Augusta, f. (Stor.) titel der rom. Keizerinnen;
o.; palpitare d'—, van de grootste actuali(N. pr.) Augusta, Augustine, f.; (Geogr.) Augsteit zijn ; —meute, avv. op actueele, daadburg, o.; —stainente, avv. op vorstelQ'ke,
werkelijke wijze, nu, tegenwoordig ; —re, v. a.
vrijgevige, grootmoedige wijze; —ano, agg.
verwezenlijken, uitvoeren, bewerkstelligen ;
augsburgsch ; confessione —a, Augsburg-riato, m. ambt o. van griffier ; griffie, v.;
sche confessie, v.; — sost. m. Augsburger, m.;
—rio, m. griffier, m.; —zione, f. uitvoering,
—e'o, agg. secolo—, de eeuw v. Augustus ;
verwezenlijking, verwerkelijking, v.; aanhou—o, agg. verheven, waardig, heilig ; sost. m.
dende werkzaamheid (v. d geest); geldigheid
(Stor.) titel der Rom. en Duitsche Keizers ;
v. (eener wet).
(N. pr.) August, m.; —issimo, agg. (sup. v.
Attu'eeio, m. gemaakte, gezochte gebaren ;
—sto) ; I'— Sacramento, liet allerheil.
fare certi —1, grimassen maken.
sacrament, o.
Attuffaniento, m. —tara, f. onderdompe- A'nla, f. (Archeol.) groote voorhof der rom.
ling, v.; —are, v. a. onder-, indompelen, onder
woningen ; groote vergaderzaal, v.; groote gewater houden ; —rsi, v. rifl. onderduiken,
hoorzaal (magna —) der universiteiten ; -leo,
verzinken, afdalen ; zich geheel verdiepen
agg. tot het keizerlijk hof behoor. camera
in iets.
—a, consiglo —a, opperste hooi,raad, m.
Attaiare, v. a. verduisteren, donker, dof
(in Oostenr.); lingua —a, fijne, deftige taal.
+oaken.
Auledo, —lete, m. fluitspeler, m.; —liti'ca,
Attuire, v. a. iem. naar z ij n eigen wil buigen,
f. fluitspelerskunst, v.; —'ulo, m. fluit, heronder zijne gehoorzaamheid brengen.
dersfluit, v.
Altuoso, agg. werkzaam, bezig, goed gelukt.
A'ulide, f. (Geogr. stor.) Aulis, o.
Atturare, v. a. Z. Turare.
Aunientamento, m. = aumento ; —tare,
Attirtare en —tire, v. a. geruststellen, tot
v. a. vermeerderen, doen toenemen, vergrookalmte brengen, tot zwijgen brengen, stillen,
ten ; v. n. en —rsi, v. r. zich vermeerderen,
verzwakken, beteugelen, temmen; —rsi, v. r.
toenemen, grooter worden, zich uitbreiden,
kalm, bedaard, rustig worden.
groeien ; —to, m. vermeerdering toeneming,
Aucu'pio, m. (Cacc.) vogelvangst v. met lijmvererooting, v.; aangroei, m.
roeden en strikken.
Annailiare, adnmiliare, Z. Umiliare.
Audace, agg. koen, vermetel, driest, roekeloos, A'una, f. el, v.
onverstandig, moedig, onverschrokken ; un Annare, v, a. Z. Adunare.
fatto —, een gewaagde daad ; sost. m. eene Anneinare, v. a. —rsi, v. rifl. als een haak
vermetele, moedige enz. prov. la fortuna
omkrommen.
a kito gli —i, liet geluk begunstigd de ver- Aiinghiare, —ghiatura, h.z.d. als adunmetelen ; —ceniente, avv. op vermetele enz.
ghiare, augnare, augnatura.
wijze; —cia, f. koenheid, vermetel-, onver- Aura, f. luchtje, windje, o.; fig. —popualare,
schrokkenheid, v.; mo ed, in., enz.
volksgunst,v.; -vitale, levensgeest, ni.; dare,
Audienza, f. Z. Udienza; —ditorio, m. Z
pigliar —, gunst verleenen verwerven;
Uditorio.
—retta, f. frisch windje, luchtje.
Auditoriato, m. ambt van auditeur, m. (mil. Aurato, agg. verguld, goudkleurig, met goud
rechter); —ditore, m. auditeur, mil. rechter,
doorwerkt; —reo, agg. gouden, van goud,
m. — in ruota, bijgev. rechter, zonder stemgoudachtig, -kleurig ; fig. uitstekend , secolo
hebbing; ambt van de pausel ij ke kanzelarij.
—, de gouden eeuw; (Arch.) regola — a,
A'uge, m. h.z.d. als apogeo, hoogste punt,
regel van drie; (Cronol.) numero —, guldentoppunt, o.; hoogte, v.
getal, o.; —ri'fero, agg. goudvoerend, goudrijk
Augello, m. h.z.d. als accello.
Aure'lia, f. (Nat.) pop der rusp.
Auggiare, v. a. h.z.d. als aduggiare.
Aure'ola, f. stralenkrans, aureool, nimbus, m.
Auggire, v. a. vervelen ; —rsi, v. rifl. zich Anre'olo, m. (Nat.) geelgors, v.
vervelen.
A'uriche, f. pl, (Mar.) zeiler, v. m.
Augnare, v. a. scheef, overdwars snijden ; Auri'colo, — cola, f. (Anat.) oorvormig uit-atura, f. schuine snede, v.; schuine kant,
was, in. in de hartbuis; —colare, —cum.; verschet (aan schilderijl ij sten).
lare, agg. (Nat.) tot het oor behoorende,
Augurale, agg. de Auguren betreffende ; -are,
oor ...,.; nervi —i, oorzenuwen ; (Eccles.)
v ii uit de vogelvlucht voorspellen ; v. a. voorconfessione —, oorbiecht, v.; vernne — ,
spellen, waarzeggen ; wenschen ; - qe. a qd.,
oorworm, m.; dito —, kleine vinger, m.,
iem. geluk of ongeluk toewenschen, — male
pink, m.
of bene, goede of slechte meening, gedachte, Auriga, m. wagenmenner, koetsier, m.; (Astr.)
verwachting van iets hebben; —ato, agg.
wagenrnenner, m. (noord. sterreteeken).
voorspeld, gewaarzegd ; bene, male —, met Aiirispi'cio, aur as —, m. Z. Auruspicio.
goede of slechte voorteekens, gunstig, ongun- A`aro, m. h.z.d. als oro, m. goud, o.
stig begonnen ; —ato, m. ambt o. van een Aurora, f. morgenrood, o.; morgenstond, m.;
Auguur ; —tore, m. —trice, f. goed of kwaad
morgenschemering; — della vita, della
wenscher, m., -ster, v.; —iare m. (Arch. rom.)
litteratura, dageraad des levens, der letterauguur, m.; voorspeller m. uit de vogelvlucht ;
kunde ; —boreale, australe, polare,
—urio, m. voorteeken, o.; voorbeduiding; fig.
noorderlicht, o.; Aurora, f. (Mil.) Aurora, v.
uccello del mal —, ongelukskraai, v.; on- Ausare, v. a. gewennen, gewoon, vertrouwd
geluksprofeet, ni.; —j, m. pl. gelukwenschen,
maken ; —rsi, v. rifl. zich gewennen, gewoon
pl.; tanti augurj di felicitá ! de harteworden.
lijkste geluk weuschen ! —osamente, avv. op Ausiliare, —rio, agg. helpend, hulp..., aangoed of kwaad voorspell. wijze ; onder ongunvullings ...; niilizie —e, hulptroepen, v.;
stige voorteekens ; —oso, agg. bene —, ge(Gram.) verbi —j, hulpwerkwoord.; —atore,
lukvoorspellend ; onder gunstige voorteekens;
m. helper, m.; (Giur.) medehelper, heler, - lio,
male — , ongeluksvoorspell., enz.
m. hulp, v.; —j, pl. hulptroepen, v. m.
,
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Auso, agg. knee, vermetel.
—eadave'riea,lijkschouwing, lijkopening, v.
Auso'nia, f. (Geogr.) Ausonië (poët. naam voor Autore, m, —trice, f. auteur, schrijver, schep
Italië); —io, agg. ausoeisch ; terra —ia,
per, voortbrenger, bewerker, m.; fig. kunsteItalië; mare — Tyreensche zee; sost. m.
naar ; essere d'—, van een kunstenaar voortAusont, Ausoniërs (eerste bewoners van
komen ; opera d'—, werk van een schrijver
Italië).
van naam; diritto d'—, auteursrecht, 0.; letAuspicale, agg. van goede voorbeduiding;
terk. eigendomsrecht, 0.; opera senza
le nozze —e, het gelukvoorspellende brutanoniem werk ; (Giur.) eerste, oorspronkelijke
loftsfe,est; —ce, m. (stor.) oud rom. waarbezitter ; aanstoker, oorzaak, v.; ontdekker, uitzegger (uit de vogelvlucht); fig. begunstiger,
vinder, m.; —re'vole, agg. gezaghebbend, inbevorderaar, m:; gunst, hulp, bescherming v.;
vloedrijk, aanzienlijk, geloofwaardig; —vo
sotto gi ll —j di qd., onder de bescherlezza, f. geloofwaardigheid, v.; aanzien, geming van iemand.
zag, o.; —volnlente, avv. op geloofwaardige *
Austeralnente, agg. op gestrenge, scherpe
gezaghebbende, gebiedende wijze; —rita, f.
wijze; — MA f. gestrengheid, hardheid,
gezag, 0.; macht, v.; autoriteit, v.; abuso
ernst, v.; —ro, agg. streng, gestreng, scherp,
d'—, misbruik van gezag, van macht; - del
bard, ernstig.
padre, vaderlijk recht, gezag ; le —, de overAustro'rio, m. (Archeol. bij het offeren gebeid, v.; de machthebbenden, m.v.• un 1101110
bruikte gereedschappen, o. m.
di grande, een man van groo
tgin invloed ;
Australe, agg. —trilgo, zuidel ij k, naar het
1'— d'un esenlpio bltono, het gewicht ,.
zuiden gelegen; vento —, polo —, zuidede invloed van een goed voorbeeld ; waarwind, m.; Zuidpool, m.; —stro, m. Zuiden, o.
digheid, hoogheid, geloofwaardigheid ; di proAustra'lia, f (Geogr.) Australie, o.; —ano,
pria —, uit eigen beweging, op eigen gezag;
agg. australisch; sost. m. Australiër, m.
fare — in, een gezaghebbend persoon zijn
A'ustria, f. (Geogr.) Oostenrijk, o ; —i'aco,
in iets; --tativanlente, —tativo, h.z.d. als
agg. oostenrijksch ; sost. m. Oostenrijker, m.
autorevolmente en —re'vole ;
Aute'ntica, f. geloofwaardige getuigenis, gezore, v. a. machtigen, toestemming geven,
luofwaardigheid; echtheid, bevestiging ; (Giur.)
volmacht geven; bevestigen, geloofwaardig;
le — che, de nieuwe konstituties van Justigeldig maken, inwilligen, toestaan ; —rizzanianus; —cainente, avv. oprechte, authenzione, f. volmacht, toestemming, v.; -rone,
tieke, geloofwaardige wijze; —care, v. a.
m. iem. die veel gedachte v. z. kunst heeft.
geloofwaardig, rechtsgeldig maken, bevesti- Autossia, f. Z. Autopsia.
gen, legaliseeren; — un racconto, onwe- Autunale, agg. herfstachtig, herfst ...; —va
derlegbare bewijzen voor een verhaal aancanze —I, herfst- najaarsvacantie; —no,
brengen ; waarborgen ; —cazione, f. bevesm. herfst, m., oogsttijd, m.; najaar, o.
tiging, waarborging. echtverklaring, legali- Auzzare, altzzino, Z. Aguzzare, aguzseering; —cità, f. echtheid, geldigheid,
zino.
geloofwaardigheid, v.; —tico, agg. echt Ava, —vols, f. grootmoeder, v.
oorspronkelijk, geloofwaardig, onvervalscht, Avacciare, v. a. bespoedigen.
rechtsgeldig.
Avale, avv. juist, zooeven, nu.
Autobiografia, f. autobiografie, eigene levens- Avallare, v. a. (coin.) zijn handteek. als borg
beschrijving, v.; —fico, agg. autobiographisch.
op een wissel zetten ; borgtocht geven ; -Ho,
Auto'crate, —crata, in. autokraat, onbeperkt
m. wisselborgschap, o , aval, o.
heerscher, m.; fig. heerschzuchtig, eigenmach- Avangbraccio, m. (Anat.) voorarm, m.; (Med.)
tig, streng optredend mensch ; —tico, agg.
drijfstang, krukstang, in.
autocratisch, eigenmachtig; —zia, f. onbe- Ava111porto, m. (Mar.) buitenhaven, v.
perkte heerschappij, alleenheerschappij, auto- Avamposto, m. (Mil.) voorpost, v.; veldcratie, v.
wacht, v.
Auto'ctono, agg. autochtonisch, van de aller- Avana, 1. (Geogr.) Havanna, 0.; bruine (Ha,

—,

eerste tijden (oertijden) bestaande; sost. m.
vanna) kleur, v.
autochtoon; oerinwoner, oorspronkelijke in- Avalleorpo, m. voorbouw, oorsprong.
woner, m.
Avangua'rdia, f. (Mit.) voorhoede, v.
Autografare, v. a. in het oorspronkelijke ge- Availia, f. zware belasting, f. (eertijds door de
schrift verveelvuldigen; autografeeren ; —fia,
Turken op de veroverde landen gelegd); geldf. autographie, v.; kunst v. om het oorspr.
afpersing, v.; onrecht, o ; mishandeling, v.;
geschrift te veelvuldigen ; —fico, agg. autolage behandeling, v.
graphisch; macchina —a, autograaf, hec- Avanotto, m. vischbroed, o.; zetting, m.; /ig.
tograaf, m.; —fo, agg. eigenhandig geschreonervaren jongeling, nieuweling, groen ding.
ven, in oorspronkelijk schrift; sost. m. autow ij sneus, m.
graaf, m.; eigen handschrift, o.; origineel, 0.; Avanti, avante, I. prep. avv. voor, vooraf
verveelvuld. door steendruk.
(tijd); —giorno, voor 't aanbreken van den
Automa, m. automaat, m.; zelfwerk, kunstdag ; — di Lei, voor u ; - al serrar della
werk, o ; machinaal mensch, m.; mechanisch
porta, voor het poort sluiten ; una settifiguur; sembrare essere Itn —, een mamana —, een week te voren ; — chr, voor,
chine, machinaal m., automaat schijnen of zijn;
eer ; — clte verga il versgo, eer de win—iisaticanlente, avv. op automatische, mater komt ; per I'—, eertijds, vroeger; da
chinale wijze ; —tico, agg. automatisch, zich
gilt —, di li in —, d'ora —, van nu af
zelf bewegend, machinaal, zonder inwendig
aan, voortaan ; II voor (plaats); - alla coin
geestelijk leven, onbewust.
pagnia marcia il capitano, vour de
Autononlia, f. zelfregeering, zelfstandigheid,
compagnie marcheert de kapitein; —casa,
autonomie, v.; —o'nomo, agg. zich zelf regeevoor het huis ; 11n poco — all' uscio, een
rend, zelfstandig, eigenmachtig, autonoom.
weinig voor den uitgang; andare — verAutopsia, f, autopsie, eigen aanschouwing, v.
der voorwaarts gaan ; esser — con un'
,
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impresa, ver gevorderd zijn in eene onder- j
neming; esser —, zeer vroeg zijn ; tirare
— qe„ iets ten einde brengen ; tirare —
la famiglia, zijn gezin onderhouden ; tirarsi — per una professione, zich door
een beroep het onderhoud verschaffen; —availti, den weg vervolgen ; tira — ! voorwaarts!
verder !; — avanti, voorwaarts, frisch op;
Ill in tegenwoordigheid; — al superiors,
in tegenwoordigheid der oversten ; avanti!
binnen ! IV agg. voorafgaand, vorig ; l'anno
—, het vorige jaar ; la settimana —, in de
vorige week ; — chè, avv. alvorens, eer.
Avantleamera, f. h.z.d. als anticainera.
Avantieri, avv. eergisteren.
Avantigua'rdia, Z. Avanguardia.
Avautreno, m. (Mig.) voorwagen, voortrein, m.
Avanzainento, in. bevordering, opklimming,

v.; voortgang, vooruitgang, m.; opkomst, v.;

—nare, v. a. voorwaarts dringen, schuiven,

drijven, brengen ; fig. voor den dag komen
met iets, overhandigen, voorstellen ; — istanza al parlamento, bij 't parlement in
beroep komen ; v. n. voortschr ij den, vooruit' gaan, gedijen, toenemen, groeien; —rsi, v. r.
voorwaarts treden, gaan, naderbij treden ;
fig. goede vorderingen maken; —rsi in èta,
in jaren toenemen ; II v. a. a qe., da qd.,
bij iem. iets te goed hebben ; avanzo duemila lire da X, X is mij 2000 lire schuldig ;
che avauza lei qualeosa da me?
ben ik u soms iets schuldig ? clii avanza
da me si faccia avanti, wie iets van mij
te vorderen heeft trede voor ; III overschieten
een overschot zijn ; in overvloed zijn; que l
che avauza è tuo, wat overschiet is voor
u ; questi pochi giorni clie avauzono,
de weinige dagen die nog overblijven ; nis
avanza d'una coca, ik heb van iets meer
dan ik noodig heb ; — a un naufragio,

van een schipbreuk overblijven, gered worden ;

(Arst.) overhouden, als rest blijven ; poco

avauza che ..., het scheelde weinig of ...;
— ato, agg. en p. p. overgebleven enz.; stagione —a, vergevorderd jaargetijde; tempo
--, ledige t ij d, m.; snipperuurtje, o.; -- alla
morte, door den dood gespaard ; —zatetto,
agg. een weinig bejaard ; —zati'eeio, m.

overblijfsel. restje, kliekje, o.; —zotto, m. als

zatetto —zo, m. rest, v.; overblijfsel, o.; ach-
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agg. een weinig gierig; —i'zla, f. gierigheid,
knekerigheid, hebzucht, v.; —o, agg. gierig,
knekerig, karig ; sost. m. gierigaard, kneker ;
prov. 1'importuno vinee 1'--, de aanhouder wint; —one, m. groote gierigaard, m.;
—u' ecio, agg. een weinig gierig, karig.
A'vare, m. pl. (N. stor.) Avaren, m.
Avaria, f. (Mar.) averij, v ; —lato, agg. door
zeewater beschadigd.
Ave, (lat.) wees gegroet ; Gebed o. het «Wees
gegroet" ; fam. in men che si dice un —,
in een oogwenk.
Ave'lia, ave'ria, f. (Nat.) meeuw, v.
Avellana, f. (Bot.) hazelnoot, o.; —o, m. hazelnootstruik, m.
Avello, m. graf, o.; begraafplaats, v.; kerkhof,
o.; essere un —, m. uit den mond rieken.
Aveminaria, Avemaria, f. Ave Maria, o.;
wees gegroet, o.; engelsche groetenis, v.; luiden
van de avondklok, der Angelus ; Saper una
cosa come 1'—, iets op zijn duimpje kennen ;
—e, f. pl. de weesgegroeten, kleine koralen
van den rozenkrans.
Avena, f. (Bot.) haver, v.; pilata, mondata,
havergort, v.; schalmei, v.
Avere, v. a. I hebben, bezitten ; —compassione, medelijden hebben ; ehe hai ? wat
scheelt u, wat scheelt er aan ? bij, onder, op
zich, enz. hebben ; (met sopra, sotto, accanto, avanti, enz.); koopen, verkrijgen;
— qe. per un prezzo motto basso,

iets voor zeer lagen prijs koopen ; bekomen,
verkrijgen ; — un sussidlo, een toelage
krijgen ; ontvangen ; ho avuto 1' anima tua,
ik heb uw laatsten brief ontvangen ; ram.
l'ha avuta ! die heeft zijn portie ! weten,
vernemen ; avere da buona fonte che ...,
uit goede bron weten dat, ontmoeten (tegenpraat); avere per —, er voor houden ; II
(verbonden met substantieven); —ammirazione, bewonderen; —odio, baten; — qd.
dalla sua, iem. op zijn zijde hebben; - in
costume usanza, gewoon zijn ; — in gu-

ardia, in cura, in bewaking hebben, verzorgen ; — in tasca, bij zich op zak hebben ;
— di eatti, zich gevleid gevoelen ; — di
grazia, als een gunst beschouwen; — qe.
con qd., iets tegen iem. hebben ; — uno
da sè, iem. bij zich houden ; ram. chi ha
avuto, ha avuto, dat is afgemaakt ; lam.
chi le ha son sue, wie de klappen heeft
moet ze behouden ; aversi a male, kwa-

terstalligheid, v.; afval m. (van vleesch enz.);
-- d'una candela, stompje kaars ; stare
agli —1, zich met het overschot tevreden
lijk nemen ; III (verbonden met infinitieven);
stellen ; —I inortali, stoffelijk overschot, o.;
—a of —da, te ontvangen hebben ; fam. Ilse
—I, m. pl. puinboopen, m.; overblijfselen, m.;
ha da — costui da me ? wat moet die van
opbrengst, winst, bèspaarnis, v.; voordeel, o.;
m ij hebben? — a sbalordire, a cadere,
liet verworvenen, o.; mod. prov. gli —1 di
bijna geschrokken, gevallen zijn ; non — che
Berta Ciliegia, verlies, o.; mislukte opfare in una cosa, met iets niets uit hebbrengst, v.; fig. — di galera, galgenbrok, o.;
ben te staan ; IV (voor essere); molti ve ne
slechte kerel, m.; (Arnt.) overschot, o. (bij afhanno che ..., er zijn er velen die ...;sost.
trek. en deeling); mettere in —, gunstiger
m. vermogen, o.; bezitting, v.; have en goed ;
beoordeelen ; mettere ad —, achterwege
gli —1, de bezittingen, o. m.; eigendommen,
leggen, besparen ; fam. op den hoogen kant
m.; te goed, o.; vordering, v.; fam. quello
leggen ; avere, essere d'— in, in overvloed
ha avuto 11 sub —, die heeft gehad wat
hebben, over hebben ; fig. aver d'- di qc.,
hem toekwam ; actief, o. (in tegenst. met dare,
iets moei zijn ; d'—, in overvloed, reeds gepassief.) crediet, o.
noeg; —zu'ccio, m. klein gewin, o.; kleine Averno, m. (Geogr.) meer o. v. Averno; hel, v.
bespaarnis, v.; —zu'glio, m. klein, gering,
onderwereld, m.
armzalig overblijfsel, o.; zurme, in. h.z.d. Aversione, f. Z. Avversione.

—zatl'ccio.
Averu'stio, averusto, m. (Agr. Z. AbrosAvara'ecio, m. leelijke gierigaard, geldwolf,
tine.
kneker, nl.; —mepte, avv. op gierige wijze ; Avidamente, avv. op begeerige, vra aizuchtiae
—eggiare, v. n. gierig, knekerig zijn ; -etto,
wijze; met grooten ijver; —dezza, f. -dità,
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1. begeerte, begeerlijkheid, vraatzucht, hebzucht, v.; —do, agg. begeerig, vraatzuchtig,
hebzuchtig ; verlangend naar.
Avignone, m. (Geogr.) Avignon, o.; —ese, m.
Avignonees, inwoner van Avignon, m.
Avito, apg. v. d. grootvader, de voorvaderen
afkomstig of geërfd ; la gloria —a, de roem
der voorvaderen ; —vo, avolo, in. grootvader,
m.; —a, grootmoeder, V.; gil —i de voorouders.
Avocare, v. a. (Giur.) een zaak voor een hooger gerechtshof brengen ; dezelve in bewerking nemen; —zione, 1. overneming van de
bewerking eener zaak door de overheid.
Avolto'io, —tore, m. Z. Avvoltoio.
Avo'rio, m. ivoor, o.; fig. matwitte kleur, v.;
nero d'—, ivoor-, beenzwart, o.; -vegetale,
(Bot.) ivoornoot, v.
Avornello, —niello, —nio, m. (Bot.) mannaesch, m.
Avortone, m. vel, o. van het ongeboren lam.
Avulso, aqg. afgerukt, losgescheurd, ontrukt.
Avu'nculo, m. oom m. van moederszijde.
Avuta, f. ontvangst, v.; all' — di questa
lettera, bij ontvangst van dezen brief; ontvangbewijs, kwijtschrift, o.; (Giur.) gewonnen
spel, o.; —e riavuta, partij en tegenpartij
v.; spel en revanche, v.
Avvalersi, v. rilt. Z. Valersi.
Avvallamento. m. zinken, 0.; verzinking, inzakking, v.; hol, gat, o.; afplatting, v ; kuiltje,
o. (in de wangen) —are, v. a. doen zakken,
zinken, neder, naar omlaag laten, neerslaan
(de oogen); ter neder slaan, ontmoedigen ; -rsi,
v. ri ft . zinken, zakken, een dal vormen, nederda len, zich v erootmoedigen, vernederen ; —tura, f. zinking, inzakking. uitholing.
Avvallorauiento, m. sterking, bemoediging,
versterking, v.; —are, v. a. kracht, sterkte,
moed inboezemen ; sterken, bemoedigen, opbeuren, aanvuren; bekrachtigen ; geldigheid
geven; —rsi, v. ritl. kracht, moed krijgen,
zich vermannen, krachtig worden.
Avampaunento, m. ontbranding, ontsteking,
opflikkering, ontvlamming, v.; —are, v. a.
aansteken, in brand steken, doen ontvlammen;
lekken iv. d. vlam); — un panno, een doek
verzengen ; v. n. gloed geven, in vlammen opgaan, branden, ontbranden; /1g. —d' ira,
in toorn ontsteken, van toorn gloeien; —nel
volto d'ira, rood worden van toorn.
Avantaggiamento, m. vorderen, o.; vordering, bevoorrechting, v.; voorkeur, v.; nut, 0.;
vermeerdering, v.; —are, v. a. bevorderen,
vermeerderen, sterken, vergrooten, verbeteren,
voordeel geven, begunstigen ; —rsi, v. rilt.
zijn eigen voordeel in 't oog houden, zich ten
nutte maken ; voortgang maken ; vooruit gaan ;
—ato, aqg. bevoorrecht ; goed, ruim gemeten ;
rijkelijk; --ataunente, avv. op rijkelijke
wijze, ruim gemeten ; onder begunstiging;
—aggio, m. h.z.d. als vantaggio, (maar
weinig gebruikt); d'—, bovendien, nog meer;
in overvloed ; —gioso, agg. h.z.d. als vantaggioso ; —arsi, h.z.d. als vantarsi.
Avvedersi, v. a. waarnemen, gewaar worden,
bemerken ; mod. prov. anche un cieco se
n'avvedrebbe, dat kan zelfs een blinde
zien ; senzo —sene, zonder er iets van te
bemerken ; —veduto, p. p. en agg. bemerkt :
omzichtig, voorzichtig, slim, scherpzichtig, bedachtzaam; —imento, in. waarneming, gewaarwording, scherpzinnigheid, opmerkzaam,

held, v.; gezond oordeel, o.; —dutamente,
avv. op omzichtige, voorzichtige wijze; —utezza, f. h.z.d. als —a'usento.
Avvegnachè, —vengachè, cong. ofschoon,
hoewel ; —diochè, —gadiochè, h.z.d. als
Avvegnachè, enz.
Avvelenannento, m. vergiftiging, v.; —are
v. a. vergift geven, vergiftigen; boos maken,
verbitteren; verpesten, met stank vervullen;
—rsl, v. rilt. zich vergiftigen , —atore, m.
—trice, f. giftmenger, vergiftiger, m., -ster,
T.; —eire, v a. vergiftig maken, met vergift
toebereiden; bederven ; —ito, agg. giftig.
Avvenante, m. maat, m.; verhouding, v.; aandeel, o.; all' —, naar verhouding.
Avveuente, agg. aanvallig, bevallig, aangenaam ; —temente, avv. op aanvallige, bevallige w ij ze, —euza, f. bevalligheid, aanvalligheid, o.; lieftalligheid v.; —e'vole, agg.
—evolezza, f. —evolmente, avv. h.z.d. als
,.

,

avvenente, avvenenza, avvenentemeute.
Avveuimento, m. gebeurtenis, v.; voorval, 0.;
beslissing, v.; —al trono, troonsbestijging, v.;
—ire, v. n. gebeuren, voorvallen ; zich voordoen ; —caso, toevallig gebeuren ; se avvenisse caso, als het toeval wilde ; voortkomen, ontstaan uit; — bene o male di
uua cosa, uit een zaak voor- of nadeel
hebben ; —rsi, v. rilt. gebeuren ; — qc. a
qd., passen ; tutti le si avviene, alles gelukt haar; come s'avvienne, al naar 't
valt ; — sost. m. toekomende tijd, m.; toekomst,
v.; levensweg, m.; giovine senza — jonge
man zonder toekomst ; in —, in de toekomst
gli —, de nakomelingen; —iti'ccio,
cio, app. nieuw aangekomen ; sost. in. nieuwe
,

aankomeling, m.
Avventauiento, m. het werpen, slingeren, o.;
worp, m.; —tare, v. a. hevig (tegen iets) slingeren, 0.; werpen ; —rsi, v. rill. zich tegen
iets steunen, werpen; op iets losgaan ; —rsi
a collo di qd., zich om den hals van iem.
werpen, onstuimig omarmen ; —al cibo, op

bet eten aanvallen ; V. n. in 't oog vallen, verblinden, de oogen uitsteken ; bevallen ; —ato,
p. p. geslingerd ; app. onbezonnen, onoverlegd,
overijlen; —tata'ggine, —tatezza, f.
onbezonnenheid, onstuimigheid, ondoordachtheid, over ij ling, v,; —tatamente, avv. met
over ij ling, zonder overleg; —tatello, apg.
een weinig over ij ld of haastig ; —tizio, agg.
toegekomen, van buiten bijgekomen, aangetrokken; la popolazione —a, de aangetrokken bevolking ; (Giur.) toevallig er bij
gekomen ; door neven-erfenis verkregen ; guadagno — nevenverdienste, v.; (Omit.) iiccello —, trekvogel, m.
Avveuto, m. Advent, m. (begin van 't kerkelijk jaar.
Avventore, m.; —tora, f. klant, kooper, m.;
—u'ecio, m. slechte kooper.
Avventrinarsi, v. ril. (Veter.) aan koliek lijden, buikpijn hebben.
Avventura, f. gebeurtenis, merkwaardig voorval, o.; toeval, o.; avontuur, o.; liefdesbetrekkingen, v.; onderneming, v.; waagstuk, o.; gevaar, 0.; mettere in —, wagen, in gevaar
begeven ; per —, toevallig, ongeveer, misschien; all' —, op goed geluk af; —rare,
v. a. wagen, op 't spel zetten ; begunstigen,
gelukkig maken, gelukkig laten afoopen ;
—rsi, v. rifl. zich aan gevaar blootstellen,
,
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zich wagen ; prov. chi non s'avventura,
non ha ventura, wie niet waagt wie niet
wint; —ato, p. p. gewaagd, in gevaar begeven ; — agg. gelukkig, door 't geluk begunstigd ; male —, ongelukkig ; —taiiiente, avv.
gelukkiger wijze, tot geluk ; toevalliger wijze;
ongeveer ; —rlere, —o, m. gelukzoeker,
avonturier, m.; afzetter, flesschentrekker ;
(stor. mil.) partijganger, soldenier, m. vrijbuiter, m.; —rosameiite, avv. op gelukkige
wijze; —roso, agg. gelukkig, gunstig; avontuurljk.
Avveramento, m. bevestiging, waarmaking,
bekrachtiging; —are, v. a. waar maken, als
waar bewijzen, bevestigen, bekrachtigen;
—rsi, v. rifl. zich als waar bewijzen, z. bevestigen, z. overtuigen ; —ato, bewaarheid,
bevestigd; —atore, m.; —trice, f. die iets
bevestigt, tot waarheid maakt.
Avverbiale, agg. bijwoordelijk ; —almente,
avv. op bijw. wijze; —bio, m. bij woord, o.
Avverdire, v. a. groen maken, verwen, met
groen overtrekken; v. n. groen worden, zich
met groen bedekken, in 't loof komen.
Avversamente, avv. onder ongunstige omstandigheden; —are, v. a. tegenwerken, hinderlijk zijn, tegenstreven, tegenspreken ; —
qd., iem. overal tegenwerken; —sario, m.
tegenstander, vijand, weerstrever ; — agq.
tegenstrevend, tegenwerkend,vijandeljk, tegenovergesteld ; tegenstaand, afkeerig ; —ativo,
agg. (Gram.) adversatief, een tegenst. uitdrukkend ; —ato, agg. behoorlijk, gematigd denkend, opmerkzaam, goed ineen zittend ; —atore, m.; —trice, f. tegenstander, tegenstrever,
m., -ster, V.; —se'vole, agg. h.z.d. als avverso ; —sione, f. afkeer, m.; afgekeerdheid,
afschuw, v.; walg, m.; prendere, avere —a
qd., afgekeerdheid tegen iem. hebben ; — sità,
f. tegenspoed, m.; ongeluk, o.; le —, f. pl. wederwaardigheden; —so, agg. vijandelijk, tegenstrevend, afkeerig, ongunstig; fortuna
—a, tegenspoed, m.; (Giur.) la parte —a,
de tegenpartij ; — prep. h,z.d. als contro.
Avvertente, agg. p. p. van —tire ; —tamente
avv. op behoedzame, bedachtzame wijze; —enza, f. voorzichtigheid, behoedzaamheid, opmerkzaamheid, v.; fare —, opmerken, acht
geven, in 't oog houden ; vlijt, ijver, m.; avere
— di fare qc., zich beijveren iets te doen ;
aanmerking, opmerking, waarschuwing; voorrede, v.; aankondiging, v.; —timento, m. aankondiging, kennisgeving, v.; raad, m.; herinnering, v.; vermaning, v.; opmerking, v.; —tire,
v. a. aankondigen, berichten, in kennis stellen,
onderrichten, opmerkzaam maken, herinneren,
raden ; v. n. acht geven, opmerken ; —teute,
p. pr. aankondigend ; — agg. voorzichtig, bedachtzaam ; —ito, p. p. opmerkzaam gemaakt;
agg. voorzichtig, bedachtzaam, sluw ; stare—,
op zijn hoede zijn; —titamente, avv. op behoedzame, bedachtzame wijze.
Avvezzamento, m. gewoonte, gewenning, v.;
—are, v. a. gewennen, opvoeden ; —cavalli,
cani, paarden, honden africhten ; fig. 11
corpo alla fatica, het lichaam harden;
— to stomaco al eibo, den maag aan
de spijs gewennen ; —rsi, v. rifl. zich gewennen, de gewoonte aannemen ; —rsi male,
slechte gewoonten, manieren aannemen;—ato,
gewend; gewoon; essere — male, verwend
zijn ; —zzo, agg. gewoon ; male —, verwend,
verwijfd, slechte manieren, slecht opgebracht,

opgevoed uomo —, slim, geslepen mensch;
solt. m. h.z.d. als verizo.
Avviamento, m. in gang zetten, o.; inleiding,

v.; begin, o.; aanvang, m.; aanleiding, onderwijzing; fig. wegwijzer, gids; verzorging, v.;
beroep, o.; geldmiddelen, hulpbronnen, m.v.;
—are, v. a. op den weg brengen, in gang
zetten, leiden ; fig. — 11 figllo per un mestiere, zijn zoon voor een beroep laten opbrengen; — qd. per la forcha, iem. op
weg naar de galg brengen, slecht opvoeden;
inleiden (een proces); beginnen (zaken); — iina
botta, een nieuw vat aansteken; —lo strigato, een verward weefsel ontwarren ; v. n.
beginnen, aanvangen; handgeld ontvangen;
—rsi, v. ritl. zich op weg begeven ; fig. —
per un arte, zich tot een beroep voorbereiden ; —ato, begonnen ; affari ben
goed in gang gebrachte zaken ; bottega ben
—a, goed beklante winkel ; —tora, f. (Tess.)
werkster, v. die de draden voor den weefstoel
gereed maakt; —tura, f. begin, o.; aanvang,
m.; dare la prima —, de eerste hand leggen aan ...; aanmaken (v. h. vuur); aansteken
o. (v. e. nieuwe kaars).
Avvicendamento, m. afwisseling, v.; —are,
v. a. afwisselen, laten' afwisselen; bebouwen;
—rsi, v. rifl. onderling verwisselen; in lagen
volgen, elkander aflossen; —ato, p. pass. afgewisseld, afgelost.
Avv icinamento, m. nadering, nabijheid, v.;
—are, v. a. naderen, nader brengen ; — una
persona, toegang m. tot een persoon hebbeu ; —rsi, v. rifl. naderen, nader komen,
treden, aanbreken ; ei s'avvicina, bijna geraden, bijna getroffen ; —ato, p. pass. genaderd, nader gekomen.
Avvigiiare, v. a. een land tot wijnbergen maken; een land met wijnstokken beplanten.
Avvilimento, m. vernedering, verootmoediging, terneergeslagenheid, ontmoediging, v.;
—lire, v. a. laag, gemeen maken, vernederen,
verlagen ; geringschatten; — 11 prezzo, den
prijs drukken ; verschrikken, beangstigen, moedeloos maken ; —rsi, v. rifl. zich vernederen,
verlagen, wegwerpen, zich onwaardig, verachtelijk gedragen ; den moed verliezen; in
waarde, prijs dalen ; zich zwak gevoelen;
sentirsi — to stomacho, van honger vergaan ; —ito, p. pass. vernederd ; —litivo,
agg. vernederend, onteerend, geringschattend ;
(Gram.) sost. m. uitgang, m. die eene verachting uitdrukt.
Avviluppamento, m. verwarring, v.; verwikkeling, wanorde, v.; —pare, v. a. uit iets
een bundel, een pak maken ; in de war brengen, verwarren ; inwikkelen, inhullen ; fig.
— qd. con discorsi, iemand met woorden
overstelpen, in de war praten ; — la Spagna,
alles in wanorde brengen ; — frasche e
viole, leugens op leugens stapelen; —rsi v.
rill. zich verwikkelen, verwarren, in de war
geraken, de kluts verliezen; -- in un affare,
zich in een zaak laten wikkelen; — In discorsi, den draad van 't gesprek verliezen ;
—ato, p. pass. verward ; agg. verward, in
wanorde; all' —, h.z.d. als —tamente, avv.
op verwarde, verwikkelde, ordelooze wijze;
—tore, m., —trice, f. bedrieger, twistzoeker,
opstoker, m.; —tura, f. h.z d. als —amento.
Avvinare, v. a. met wijn drenken, met wijn
vermengen ; —ato, agg. wijnrood ; panno
—, rood laken ; een weinig beschonken ;
a
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—izzare, v. a. iemand met wijn licht dronken maken ; —rsl, v. ni l zich bedrinken aan
wijn ; —ato, agg. licht beschonken.
-Avvl'neere, v. a. nauw vastbinden; in-, omwikkelen, omslingeren, omsluiten; — collc
braecia, omhelzen ; —rsi, v. rif. zich vastkiemmen ; —Into, p. pass. en agg. omslingerd,
gebonden.
Avvincidire, v. a. week maken, week doen
worden ; v. n. week worden.
Avvincigliare, v. a. niet teenen omwikkelen,
met wilgenteenen binden.
Avvincoiare, v. a. omwikkelen, omwinden;
—rsl, v. ri ft zich winden ; —ghiare, v. a.
vast omwinden, omslingeren, omklemmen;
—rsi, v. ri ll . zich winden, zich klemmen aan;
—ato, p. pass. omwonden ; —ghiata, f. een
arm vol, zooveel men met den arm omspannen kan.
Avvio, m. h.z.d. als avviamento ; —ottolare, v. a. b.z.d. als avviare (scherz.)
Avvisa'glia, f. voorpostengevecht, 0.; schermutseling, V.
-Avvisare, v. a. berichten, in kennis stellen,
melden, mededeelen ; herinneren ; —rsi una
coca, iets vermoeden, raden , v. n. oordeelen,
meenen, gelooven ; — diversamente, anders
meenen (dan een ander); in 't oog vatten, mikken, ontdekken ; —rsi, v. ri ll . zich inbeelden,
zich voorstellen, meenen, hopen, bemerken, op
de gedachte komen ; —ato, p. pass. bekend
gemaakt; app. voorzichtig, bedachtzaam;
uomo — è niezza salvo, een gewaarschuwd mensch is half gered ; een bekend gevaar is maar een half gevaar; —arsi, v rec.
handgemeen worden ; tegenover elk. treden;
— atamente, avv. op verstandige, bedacht-zame wijze ; —atore, m. verkondiger, berichtgever, bode, loopknecht, rondbrenger, m.;

—vare, v. a. leven geven, beleven, leven,
kracht, moed instorten; opbeuren, opvrooliájken ; levendig maken ; opnieuw vergulden ;
opfrisschen (de kleuren); —toio, m. verguldmes, 0.; —tore, m. opbeurder, beleven, opvroolijker, m.
Avvizare, — zire, v. n. verwelken ; rimpelig
worden.
Avviziare, v. a. aan een ondeugd gewennen;
bederven.
Avvocare, v. n. voor het gerecht verdedigen;
—ria, f. Z. cazione; —eetare, v. a. tot
advocaat maken ; —rsi, v. ri ll . advocaat worden ; —ato, m. advocaat ; voorspreker, verdediger, m.; —sera, —azione, —eheria, f.
ambt, o. van advocaat, advocaatschap, o.;
—colare = avocolare; —gado =
—cato.
Avvogllare, v. a. lust verwekken, opvrooljjken ; —ato, app. willig, gewillig. •
Avvogolare. Z. avvolgolare.
Avvo'lgere, v.a. omwikkelen, omwinden, strengelen ; fig. — qd., iem. bedriegen, bedotten;
— qd. In una innpresa, iem. in eene onderneming wikkelen ; —rsi, v. rif. zich wikkelen, slingeren, winden (om iets); zich verwarren; —rsi in un cineoio vizioso, in
denzelfden kring ronddraaien, geen uitweg
weten • —to, agg. verwikkeld, verward ; ri-

spondere — , onduidelijk antwoorden ; frittato —a, toegeslagen eierkoek, m.; —giinento, m. omwikkeling, omslingering, verwikkeling, dooreenslingering, -kruising, v.;
verwarring, v.; bedrog, 0.; oplichterij, v.; warboel, m.; gil —1 della politica, de kron-

kelpaden der staatkunde ; — dl parole,
woordenpraal, V. ; —tore, m. bedrieger,
schurk, m.

Avvolgolare, v. a. oprollen, bijeenrollen.

—ino, m. klein bericht, o.; aankondiging, v.; Avvolontato, agg. begeerig, verlangend naar.

—iso, m. kennisgeving, v.; bericht, o.; aan- Avvolpacehiare, v. a. bedriegen, om den tuin
kondiging, melding, boodschap, v.; herinnering,
leiden ; —rsi v. riff. zich verwarren (in zijn
vermaning, waarschuwing, v.; wenk, raad, m.;
geest, in zijn gesprek).
voorstel, 0.; dare — a qd., iem. een wenk Avvolpinare, v. a. listig (als een vos) bedriegen.
geven, waarschuwen ; fig. —1 del cielo, di
Dio, vingerwijzing Gods ; meening, V.; gevoe- Avvolta'bile, app. opwindbaar, opwikkelbaar;
—are, v. a. opwinden, opwikkelen ; —tata,
len, 0.; secondo 11 nilo —, volgens mijn

oordeel ; slimheid, voorzichtigheid ; andare
sull' —, op z ij n hoede z ij n ; aanplakbrief, m.;
affiche, v.; bekendmaking, v.; foglietto d'
1—, advertentieblad ; (Com.) lettera d'—,
adviesbrief, m.; secondo —, overeenkomstig
onze kennisgeving ; (Mar.) adviesschip, o.
Avvistare, v. a. aandachtig gadeslaan, beschouwen, met den blik meten ; in 't oog vatten, op bet eerste gezicht kennen ; uitstallen
(in een winkelkast), ten toon stellen, in een
gunstig licht plaatsen ; —ato, agg. in 't oog
vallend, sluw ; —sto, app. sluw, voorzichtig.
Avvitare, v. a. aan-, toeschroeven.
Avvitieehiamento, —clamento, m. omklemming, omslingering, omwinding, omarming, v.; —chlare, v. a. omslingeren, omarmen, zich vast slingeren om ; —rsi, v. ril.
zich klemmen aan, slingeren om, opklimmen
bij (van planten); stevig omarmen ; mi s'avvlticchlo al collo, z ij klemde zich aan m ij n
hals vast; plante avviticchianti, klimplanten.
A% vitilire, v. n. wijnstokken planten.
Avvitolato, agg. hobbelig, oneffen, in elkander
.

geslingerd

•Avvivamento, m. beleving, v.; opbeuring, v.;

f. bijeendoen, opwikkelen ; dare sin' —, een
weinig opwikkelen, opbinden (de haren); —tativa, f., dare un' —, de haren haastig opmaken; —tatura, f. bet opwikkelen, opbinden ; plaats waar iets opgewikkeld is ; —tiechiare, v. a. dikwijls omwikkelen, opwikkelen, omwinden; —rsi, v. rill. zich verwikkelen, verwarren.
Avvolto'io, avolto'io, —tore, m. gier, m.;
fig. woekeraar, m.
Avvoltolare, v. a. haastig, ordeloos opwinden,
opwikkelen ; —rsi, v. riil. zich rondwentelen,
rondrollen (op den grond) ; fig. —rsi nelle
sozzure, zich in het slijk rondwentelen, een
liederlijk leven leiden; —latamente, ava. in
alle haast, zoo goed en kwaad als 't gaat, op
ordelooze, verwarde w ij ze.
Azienda, f. beheer, o. van een groot goed;
1'— del sale, zoutverkoop, m.; — della
coinune, bestuur eener gemeente; l'— d'una
eredità, beheer eener nalatenschap ; agentschap, o.

Azimella. Z. azzimella.
Azimut, azzimutto, m. (Astr.) azimut. o.,
hoogtekring, in.; afwijkingshoek, in. van den
magneet ; —tale, agg. het azimut betre ffende.
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--, bij toeval ; --doso, agg. gewaagd, gevaarA'zio, m. (Geogr. stor.) Actium, o.
lijk ; koen, waaghalzig, vermetel.
Azioni'eeia, f. slechte, gemeene handeling, v.;
v. a. overvallen, hardnekkig vastAzzeccare,
—oneella, f. kleine, onbeduidende daad, v.;
klampen ; — un colpo, een slag toebrengen ;
—one, f. handeling, daad; elaseuno è
door overleg iets te weten komen, uitvor8glluolo delle sue —1, ieder is het kind
schen ; — la giusta, den nagel op den kop
zijner handelingen ; werkzaamheid, werking,
slaan ; —rsi, bijval hebben, succes hebben ;
inwerking, v.; invloed, m.; aver — sopra
l'ha azzeccato, hij heeft 't goed gedaan ;
qe., invloed op iets uitoefenen; homo d'—,

een man van de daad, geestkrachtig, invloedrijk, werkzaam mensch; partito d'—, de
part ij van de daad, — van de actie; stare
in—, in werking zijn, werken ; (Giur.) recht,
o. van aanklagen ; — pubblica, bevoegdheid
om de misdadigers voor 't gerecht te dagen;
openlijk aanklaagrecht ; aver un' — contro
qd., een actie, klacht tegen iem. instellen;
(Gram.) handeling (van een werkw.); far 1'—,
de handeling uitoefenen (het onderwerp); actie,
handeling, v.; bet spel van een kunstenaar;
-- variata, aniniata, afwisselend, bezield
spel; disiuvolto nell' —, ongedwongen in
de actie ; (Com.) actie, v.; aandeel, o. (in eene
vennootschap); —1 al portatore, nominale, aandeelen aan toonder, op naam ; wapenfeit, krijgsbedrijf, o ; —nista, m. actionnair, aandeelhouder, m.; —nuccia, f. niet
schoone, niet prijzenswaardige (maar ook
geen slechte) daad.
Azof, mare d'—, (Geogr.) zee, v. van Azof.

Azonzo. Z. zonzo.
Azotato, agg. (Chim) stikstofhoudend, met

stikstof vervuld; —zoto, m. (Chim.) stikstof,
In.; —zoturo, m. stikstofverbinding.
Azza, f. (Stor.) strijdbijl, strijdakst, v.
Azzalea, f. (Bot.) azalea, v.
Azzampato, agg. met klauwen, nagels voorzien.
Azzannamento, m. h.z.d. als azzannatura,
f. pakken, grijpen met de tanden, bijten, o.,
beet, v.; —are, v. a. met de tanden pakken ;
—nats, f. beet, v.
Azzardare, v. a. op 't spel zetten, wagen ;
fig.— una proposizione, een voorstel wagen te doen ; v. n. moed hebben ; rsi, v. riO.
—

zich aan gevaar blootstellen, zich wagen aan,
't er op aan laten komen ; --ato, app. ge-

waagd, koen, driest, vermetel, onoverlegd ;

—do, m. waagstuk, gevaar, geluk, toeval, o.;
giuochi d'—, hazard-, dobbelspelen ; mettersi all' --, zich in 't gevaar begeven ; per

't bij 't goede eind gehad.

Azzeruola, f. (Bot.) wijnappel, in ., mispel, v.;

—o, m. wijnappelboom, m.

Azzleare, v. a. een weinig bewegen, roeren;
—rsi, v. ri ll . zich -; non mi azzico, ik
kan geen vin verroeren ; —atore, m. woel-

water, rustverstoorder, m.

A'zzima, f. ongezuurd deeg, o.; —mella, f.

ongezuurd brood, o.; --mo, agg. ongezuurd;
sost. m. --1, pl. ongezuurde brooden ; festo
degli —1, feest der ongezuurde brooden.
Azzimare, v. a. —rsi, v. rifl. optooien , sierlijk maken, parfumeeren ; —ato, agg. opgesierd ; giovane —, modegek, m.; fat, m.
Azzimina, f. ingelegd, gedamasceerd goud- of
zilverwerk, o.; geschubd pantserhemd, o.; damasceerkunst, v.; —no, agg. gedamasceerd.
Azzittarsi = azzittersi ; azzittire, v. a.
doen verstommen, stom maken, doen zwijgen;
stilzwijgen opleggen ; —rsi, v. rid. verstommen ; stil, rustig worden ; fig. den mond
houden.
Azzollare, v. a. steenigen; —ato, agg. gesteenigd ; zoo hard als steen.
Azzoppare, —ire, v. a. lam maken ; v. n.
lam worden ; —ito, verlamd.
Azzore, f. pl. (Geogr.) Azoren, v. mv.
Azzuffamento, m. strijd, m. ; gevecht, o.;
—arsi, v. rifi . handgemeen worden ; met plukharen inlaten ; plukharen ; —atore, m. twistzoeker, m.; —lno, m. dievenvanger, m.; politieagent, m.
Azzuolo, agg. donkerblauw.
Azzurreggiare, v. n. blauw glinsteren, in
't blauw vallen, blauw schijnen ; —retto, agg.
blauwachtig; ricclo, rigno, agg. h.z.d.
als 't voorgaande ; —rino, agg. hemelsblauw,
zacht blauw ; —ro, agg. hemelsblauw; sost.
m. blauwe kleur, v.; — di Berlino, Berlijnsch blauw; — oltramarino, m. ultramarijn, donkerblauw; ---ro'gnolo, agg. h.z.d.
als azzurretto.
—

—

B
B, in. b. n.; b molle, bimmolle, bemmolle, b mol. Babbaleo, —baloeco, —beo, —boecio,
agg. dom, simpel, onnoozel; sost. m. onnoozele
Baba, fam. apporre alla —, of apporre
hans, lummel, domoor, n1.; —bione, m. dom,
al B. A. B. ; bedillen, aan te merken hebben.
onnoozel, simpel mensch ; aver del -- , dom
Babalolo, m. h.z.d. als bavagllo.
zijn ; far 11 —, zich dom houden.
Babau, babao, bau, in. boeman, bietebauw,
Babbo, m. ram. vader, m.; non aver nè —
zwarte man, m.
nè mama, wees, verlaten zijn; fig. Tam.
Babba'ceio, m. slechte, gewetenlooze va-

der, m.

Babagigi, m. (Bot.) cyprusgras, o.
Babbaiuolo, f. slabbetje, o.; kwijldoek, m.
Babbala, babbalé ; alla —, op haastige,

slordige, onoverlegde wijze; op goed geluk af.
ITAL IAANSCH-NEDERL ANDSCH.

ongegrond, onverstandig, zeer vreemd zijn ;
prendere, dare a — morto, borgen, leenen op een toekomende erfenis ; fare un —
morto, een schuld aangaan om na 's vaders
dood te betalen.
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Babbuassa'ggiue, f. domheid, dwaasheid ;
domme, kinderachtige taal; —asso, agg. dom,
Qirnpel, dwaas; sost. m. lummel, domoor, nu.
Babbu'ecia, f. pantoffel, v.
Habbuiuo, m. (Nat.) baviaan, m.; fig. domoor,

mensch, m.; domoor, in.; mod. prov. essere
tutto fort e — eon qd., het in alles eens

zijn met iemand ; essere hort e —1, gezond
en wel zijn ; —one, in . groote peul ; fig. groote
domkop, m.; eaeio — gezouten kaas met
bonnen ; pisello — groote boorsen.
onnoozele hals, m.
Babele, Babelle, f. (Geogr. stor.) Babel, Bacche'gglare, v. ii. h.z.d. als baccare ;
—chera, f. (Bot.) h.z.d. als —eara.
Babylon, 0.; mg. verwarring, wanorde; torre
di —, toren van Babel; —elico, agg. Baby- Bacehetta, f. roede, v.; lange dunne stak, m.;
,

,

— del fucile, laadstok, m.; — del tamlonisch ; confusione —a, babylonische verburo, trommelstok, m.; (Pitt.) schilderstok, in.;
warring, v.
f.
Babilonese, m. Babyloniër, m.; —nia,
(Culz.) breikoker, m.; coummandare a —,
streng bevelen ; rendere la —, het ambt
h.z.d. als Babele ; fare mina —, veel geraas. veel verwarring maken; —nieo, agg.
neerleggen; —e, p1. tralies (van prieel enz.) ;
niagica, tooverstaf, v.; aver Ia — fa
Babylonisch.
tale, 't onmogelijke doen ; — divinato'ria,
Babordo, m. (Mar.) bakboord, o.
waarzeggerstaf, v.; passare sotto le —e,
Baca'ccio, m. lastige, gevaarlijke worm, m.;
slechte zijdeworm, m.; —ea'io, m. zijdewor(Mil. stor.) spitsroeden loopen; —are, v. a.
met de roede staan ; fig. voor een spotprijs
menkweeker, m.
verkoopen ; —ata, f. slag m. met de roede ;
Ba calare, m. Z. baccalare, —celliere ;
—ina, f. kleine roede, v.; staafje, stokje, o.;
farm. ingebeeld, zich geleerd wanend mensch ;
— di ceralacea, pijp, v. lak ; —lno, m.
—eria, f. ingebeeldheid, opgeblazenheid, v.
Bacamnento, m. het aangestoken, wormstekig
stokje, staafje, o.; —to, m. dikke, korte stok ;
stokje,
frusta, zweepstok.
—
zijn, 0.; —are, v. n. door wormen aangestoken, wormstekig zijn ; —ato, agg. wormstekig ; Baechettoncella, f. een kwezel, v.; —one,
fig. ongezond, ziekelijk ; essere — nelle cose
m., —ona, f. bidbroeder, m., -zuster, v ;
schijnheilige, kwezel, m.; —oneria, f. kwedella fede, niet vast in geloofszaken zijn ;
zelarij, schijnheiligheid, erg uithalerige vroomvolg. essere — di qd., verliefd op iemand
heid, v.; —nismo, m. h.z.d. als 't voorgaande.
zijn ; non valere nu quattrin —, geen
duit waard zijn ; stimare quanto un cacio Baechiare, v. a. h.z.d. als abbacchiare;
—ata, f. slag m. met een knuppel ; fig. on—, als een rotte appel aanzien; —ti'ccio,
agg. een weinig wormstekig, e. w. ziekelijk.
geluk, 0.; —tura, f. h.z.d. als abbacchiatura.
Bacarello, m. (Bot.) lijsterbes, v.; bacca, f.
bes, bezie, v.; bacche di ginepro, jenever- Ba'cchico, agg. Bacchisch, den eeredienst van
Bacchus betreffende ; coro —, bacchisch
bes; — di lauro, laurierbessen.
koor ; feste —e, Bacchusfeesten ; —Ione, m.,
Baccalà, —aro, m. stokvisch, laberdaan, m.;
kabeljauw, m.; — seeco, droge stokvisch ;
—ona, f. groote lummel. man of vrouw tot
nmolle, geweekte stokvisch ; mettere ii
niets dienstig.
— in molle, den stokvisch weeken; fig. in Ba'cchio, m. korte, dikke stok, knuppel, dikke
godsdienstzaken onverschillig mensch; -ra'io,
stang, m.; prendere al —, op goed geluk
m. stokvischhandelaar, -verkooper, m.
af, blindelings ; zonder onderzoek nemen ; dire
al —, in 't honderd om praten ; in nu — baBaccalare, h.z.d. als —eelliere, fam. een
geleerde bans, m.; ingebeeld mensch, m.
leno, in een ommezien.
Baccalari, m. pl. (Mar.) stukhouten, o. mv.
Bacci'fero, agg. (Bot.) be&Iragend.
Baccalauro, imi. h.z.d. als baccelliere.
Baccino, m. ingebeeld, zich druk aanstellend
Baccale, agg. bacchisch, Bacchus betreffende ;
mensch.
m.
Bacchusfeest,
o.;
bacchanaal,
o.;
Bacco, m. tN. pr. mit.) Bacchus ; fig. en poet.
—nale,
uitgelatenheid,brooddronkenheid, teugellooswijn, m.; —, tobacco e Venere riducono
l'uomno in eenere. wijn, tabaken de vrouheid ; —i, pl. uitspattingen, slemperijen, drinkwen brengen een mensch spoedig in 't graf;
gelagen, v. mv.; (Pitt.). voorstelling van een
Bacchus-optocht ; carneval, o.; —na'ria, f.
fam. per —! — baccone ! per — taBacchusfeest, 0.; bacchusstoet, m.; bacchanbacco ! cospetto di —, voor den dromtendans, v.; —na'rio, agg. tot een Bacchusmel! wat drommel ! sapperloot!
feest, -stoet behoorende; —Wella, f. plaats van Bacheca, f. kastje o. met glazen deksel, schuifwilde uitgelatenheid, - gezelschap ; —no, m.
lade, v.; fig. le — ehe del cervello, hergeraas, geschreeuw, 0.; uitgelatenheid,v.; plaats
senkamer, v.; fig. onnut wezen, 0.; —co, in.
van losbandig gezelschap; fare il — a qd.,
onnut mensch, o.
iem. ketelmuziek brengen ; —ante, f. Bac- Bacherello, m. kleine worm, m. wormpje, 0.;
—rozzo, —rozzolo, m. wormpje, o.; aas,
chante, priesteres v. van Bacchus; fig. uitgelaten vrouwspersoon; —are, v. n. uitgelaten
vischaas, 0.; vogelvoer, 0.; fig. verachtelijk,.
als een Bacchante zijn; —ato, agg. uitgelatot niets dienstig mensch ; tirare a tutti
ten, woedend, woest, razend.
i —i, overal winst uitslaan.
Ba'ccara, ba'echera, ba'cearo, m. (Bot.) Baehicoltore. m. zijdewormkweeker, m.;
—tura, f. zijdewormenteelt, o.
Eur. mansoor, m.
Bacce, f. pl. aver le—, de handen vol hebben. Baciabasso, m. diepe buiging, v.; far dei
Baccella'rio, m. boonenveld, 0.; fig. restare
—1, zich verootmoedigen; —mano, f. handpadrone del —, meester van het veld blijkus, v.; --mnento, in . het kussen 0.; —pile,
— polvere, h.z.d. als bacchettone ; —are,
ven ; —etto, m. kleine peul of huls, v.; fig.
v. a. kussen ; fig. bespoelen, aanraken ; le
eenvoudig, naief mensch, m.; (Arch.) versiebacia la mano, ik kus u de hand (ben
ring in boon- of peulvorm ; —lno, agg. tot
peul- of hulsdragende vruchten behoorende;
uw zeer onderdanige); fam. — basso, zich
verdeemoedigen, kruipen, buigen v. iem.; —
—ello, m. huls, peul, v.; vrucht van de booncoi denti, dubbelzinnig, valsch omgaan met
plant; fig. dom, simpel, tot niets deugend
—
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iem.; — 11 fiasco, de flesch goed aanspreken ;
weging, v.; state a—, wachten, loeren op;
tenere a—, wachten laten ; tenere qd. a —
— it chlavistello, een huis voor goed den
di qc., iem. opmerkzaamheid op iets trekrug toekeeren ; ci non darebbe un Chisto
ken ; —one, m.; —ona, f. groot, lomp tot
a—, men zou hem noch geen Kruicifix te
kussen geven (van een gierig of onaangen.
niets dienstig mensch, domkop, luilak, m.;
lezenaar, m.; (Bot.) wilde vijg, v.; mandare
mensch gesproken); — la Inano ehe st
al--, naar den drommel jagen ; —mento,
percuote, de hand kussen die ons kastijdt ;
—rsi, v. rec. elkander kussen; —ato, agg.
m. draling, v.; oponthoud, v.; —are, v. n. opa bocca —a, zonder de minste moeielijkletten, oppassen, acht geven, nadenken over
hefd ; prov. bocca —a non perde veniets, zich ergens om bekommeren ; non ci
bado, ik geef er niets om, 't kan me niet
tura, een kus is maar stof; kussen laat geen
schelen ; non badare a spese, geen uitvlekken.
Baciasanti, m. h.z.d. als bacchettone ;
gaven schuwen ; — all' edueazione dei
tigliuoli, op de opvoeding der kinderen acht
—tura, f. (Forn.) aanschuiver ; binnenkant,
geven ; —a fare, voortgaan te doen ; fans.
m. (van het brood).
bada e dura, zie toe en houd moed ; talBacieci. m. pl. (Bot.) soortbeschrijving v. der
men, dralen ; a ehe bad' ? waar wacht gij
zoutsmakende planten ; zoutplanten.
Baci'glia, f. (Bot.) zeefenkel, v.
op?; uit den weg gaan ; badino sig,nori !
past er op, heeren ! o bada ! opgelet, pas
Bacigno, m. — die, schaduwrijke plaats.
op ! badiamo bene ! goed opgepast i fam.
Bacino, m. bekken, o.; waschkom, o., scheerbada davanti ! goed zoo, opperbest zoo !
bekken, schotel, m.; (Anat.) bekken, o.; -d'un flume, stroombekken, -gebied, o.; zwem—, v. a. hoeden, oppassen ; —le pecore, de
schapen hoeden ; —rsi, v. rifl. zich in acht
plaats, v.; (Mar.) dok, o.; havenkom, m.; (Mus.)
nemen ; —atore, m. draler, m.; (Cacc.) opbekkens. o. m.; netto come un — da barMere, zindelijk als een barbiersbekken ; tespoorder (van het wild).
nere a qd. it — al mento, fem. uit de Badaluccare, v. a. een schijnaanval doen;
hoogte behandelen.
v. n. schermutselen ; op iem. wachten, loeren ;
den tijd verbeuzelen, talmen, dralen ; —eo,
Ba'cio, in. kus, v ; dare, appicare, recevere — i, kussen geven, ontvangen ; ricom. schermutseling, v.; schijngevecht, o.; tijdprire di —i, nlangiarc, divorare coi
verdrijf, o.; speeltuig, o.; onderhouding, v.;
draling, talming, v.
—i, met kussen overladen, hartstochtelijk
kussen ; — di Giuda, Judaskus ; het aan Badananai, m. fam. verward geruisch, o.;
elkander zitten van twee broaden; addorjodenkerk, v.
mentarsi, morire nel — del Signore, Badense, m. bewoner van Baden.
in den vrede des Heeren sterven ;prov. mille Baderla, f. ijdele, behaagzieke vrouw ; pronkster, v.
-i e pochi quattrini, veel vriendschap
maar weinig hulp ; avv. a—, licht aangeraakt, Baderna, f. (Mar.) woeltouw, o.
zachtjes aangeroerd, even elk. raken ; —ino, Badessa, abbadessa, f. abdis, v.; priorin,
v.; —dia, f. abdij, waardigheid v. van abt;
m. kusje, o.; — —iozzo, m. stevige, hartelijke
kus, v.; —iucchiare, v. a. veel kusjes geven,
fig. huis waarin welvaart heerscht ; prov.
afkussen ; —rsi, v. rec. elk. afkussen ; fam.
casa nlia, casa mia benchè picola
tu sia, tu mi selnbri un' —, eigen haard
bekken; —iucchio, m. herhaald en voortdurend kussen.
is goud waard ; —ano, agg. tot eene abdij
behoorende; ola, uzza, f. kleine abdij,
Bacio, agg. naar 't noorden gelegen, niet door
v.; klein klooster, o.
de zon beschenen.
Badiale, agg. groot, geweldig, ruim ; farm.
Baciocco, h.z.d. als babbeo.
IIII naso —, een geweldige neus, m.; una
Baco, m. worm, m.; made, v.; — da seta
(of alleen) —, zijdeworm ; fare i —i, zijdebugia —, een groote leugen.
wormen kweeken ; ingewandswormen, m.v.; Badiglialnente, —gliare, —glio, m. Z.
aver i —i, wormen hebben ; fig. mopperig,
Sbadigliamento, etc.
in slecht humeur z ij n ; fig. —reciuto, klein, Badilato, f. een schup vol ; —ile, m. ronde
ziekelijk persoon ; fig. dwaling, v.; slechte beschup, v.
ginselen ; scuoprire 11 — in una dot- Baffa, alleen gebruikt in sene va di buffer
trina, het slechte in een leer aanwijzen ;
in baffa, onrechtvaardig goed gedijt niet.
esser roso dal — dell' invidia, door Baffa'ccio, m. leelijke snor, m.; —etto, m.,
un par di —1, een sierlijk snorretje o.; —o,
afgunst verteerd worden ; eigenaardigheid,
vooringenomenheid, voorliefde; manie,v.; aver
m. (gew. in 't m.v.), snor, m., snorbaard, m.;
il baco del politico, de verbeelding heblasciarsi i —I, den snor laten staan ; —i
ben van staatkundig te zijn ; (Forn.) kringdi topo, dunne snor, m.; nu —, de halve
vormige versieringen op brood ; —o'ccio, m.
snor; fam. coi —i, van grootewaarde,veel
doode zijdeworm, m.; —lino, wormpje ; —logewicht; è ull uolno con tanto di —i,
gia, f. leer v. van de zijdewormenteelt ;
't is een man van zoo veel leteekenis; gli
—lo'gico, agg. de teelt der zijdewormen beha regolato un abito proprio col —i,
treffende ! —logo, m. kenner der zijdeworhij heeft hem een inderdaad kostbaar kleed
menteelt.
geschonken ; fa in . cosa da leccarsene i
Bacocco, m. domoor, lummel, m.
I, iets om er zijn vingers (baard) van af te
Ba'cola, f. blauwbes, v.
likken ; ridersela sotto i —I, in zijn baard
Ba'colo, m. stok, bisschopsstaf, kromstaf, m.
lachen ; —ona, f. vrouw v. met duidelijk
Bacucco, m. kaper, kap, m.
zichtbare snor ; —a'ecio, m. man met een
Bacu'ccola, f. wilde hazelnoot, v.
leelijken, afschuwelijken baard; —one, i n.
Ba'culo, m. h.z.d. als ba'colo ; afstandgroote snor, m,; man met een zwanen snor;
meter, m.
—uto, agg. met een snor, een snor dragend ;
Bada, f. talmen, draling, v.; dralen, o.; overmod. prov. Donna —a coi sassi la sa—

—

—

BAI

100

BAF

hits, houd een vrouw met een snor ver

van u.

Baffin, mare di — (Geogr.) Baffinzee, v.;
baia di —, Baflinbaai, v.
Bago, f. kleinood, juweel, sieraad, o.
Baga'glia, f. (= baga'glio) —e, pl. goed,
o.; kleinigheden, v.m. vodderijen, v. m.; heeren
uitrusting, reisgoed, o,; —glia'io, m. goederenwagen, m.; —gliere, —gliero, —glione,
(Mil.) treinsoldaat ; pakknecht, pakdrager, oppasser der pakgoederen ; fig. laag persoon,
deugniet (scheldw.); —lio m. pakgoed, o.,
bagage, v.; (Mil.) bepakking v. (v. d. sold.);
con armi e —, met wapens en bepakking,
in volle uitrusting ; —lame, m. menigte v.
bagage ; allerhande rommel, m.; massa zaken.
Baga'scia, 1. liederlijk vrouwspersoon, v.;
slet, v.; hoer, v.; —sciere, m. liederlijke kerel,
hoerenjager, m.; —scio, liederlijk mensch,
entreteneur, m.
Bagatella, f. kleinigheid, v., nietigheid, onbeduidende zaak, kinderachtigheid ; grappentnakerij, v.; domheid, v.; giuocchi di —,
goochelarij, v.; goochelen, o.; —liere, m.
goochelaar, grappenmaker, m.; —11o, m. kleine
wagen op vier wielen ; —tino, m. (stor.) kl.
Veniat. munt (duit); non aver un —, geen
roode duit bezitten; — fig. onnut, onbeduidend mensch, m.
Bagatto, m. h.z.d. als bagolaro.
Baggeo, m. domme, onnoozele mensch, lummel, m.; — agg. dom, onnoozel.
Baggiana, f. paardeboon, v.; fig. groote,
plompe leugen ; —e, pl. vleiende, honigzoete
woorden ; dare —e, lichtzinnige, domme
taal voeren ; —anata, v. daden, woorden van
een dom, onnoozel mensch; onzin, m.; —no,
h.z.d. als --geo.
Baggiolare, v. a. door stutten recht houden
—lo, m. stut, v.; onderlaag, v.
Bagher, ba'ghero, h.z.d. als bagatello,
bagattino ; —gherone, m. zwaar stuk
kopergeld.
Bagl, (Mar.) far bige —, gieren,heen en weer
schommelen.
Bagiola, f. (Bot.) h.z.d. als bacola.
Bagliore, m. plotseling verblinden, licht, o.;
schemering, v., schemeren (voor de oogen);
verblinding, v.; zinsbegoocheling, v.; fig. verblindende verschijning, v.
Bagnalu'olo, m.; —a, f. badmeester, m.,
-vrouw, v.; —mento, m. het baden, indompelen o. in het water ; —are, v. a. baden, een
bad doen nemen ; natmaken, bevochtigen, besprenkelen, afspoelen, natmaken ; — la bocca
a un malato, een zieke door een dronk verkwikken ; mod. prov. ogni pioggia la
bagna, hij wordt terstond verkouden ; uit
flume bagna nun città, een rivier stroomt
langs een stad ; il mare bagna questo
paese, de zee bespoelt dit land ; —gli occhi,
weenen ; — le preghiere di lacrime,
met tranen in de oogen bidden ; —rsi, v. ri ll .
zich baden, een bad nemen, zich met water
besproeien, nat worden ; essere bagnatb
fin alla camicia, tot op zijn hemd nat
zijn ; week worden ; —ante, p. pres. badend; —
sost. m. badgast, m.; ato, p. p. gebaad ;
agg. nat, doornat ; Fig. beteuterd ; mod. prov.
pare una gallina —a, hij staat er Lij als
een natte kip, als een poedel die uit het water
komt; — e cimato, listig, doorslepen, door
de wol geverwd ; sost. m. natte bodem, natte
,

—

ondergrond ; mod. prov. è piovuto sul —,
't eene ongeluk is op 't andere gekomen ;
—ruo'la, v. badkuip, v.; —nasciuga, f.
(Mar.) waterlinie van een schip ; —Ma, 1.
het baden, bad, o.; darsi una —, een bad
nemen; —to'la, f. koelvat, o.; -emmer, m.;
—to'io, m. badnapje, o. (in een vogelkooi);
—tore, m.; —trice, f, bader, m.; baadster,
v.; badgast, in .; badmeester, m., -vrouw, v.;
aanvochter, m. (in lakenfabriek); —tura, f.
het baden ; reeks van baden ; badkuur, v.;
badsaisoen, o.; (Tip.) natten van 't papier
(voor het drukken); —neruola, h.z.d. als
—aruola; —etto, m. kort bad, o.; kleine
badplaats, v.; —no, m. bad, o.; fare il —,
een bad nemen ; — di mare, a secco, a
vapore, a meline, zee-, zand-, damp-, slijkbad, o.; essere in un — di sudore, in 't
zweet baden ; badplaats, v.; badhuis, o.; badkamer, v.; badkuip, v.; —I, de baden ; andere al —, naar de baden gaan ; vaatwerk
o. om iets in te dompelen ; immergere in
un — di acqua ealda, in warm water
dompelen ; dare un -- secco, in een zandbad netten ; (Fond.) metaal in vloeib. toestand ;
— dell' oro, enz., goed vloeibaar goud ;
ridursi a — un metallo, een metaal
vloeibaar maken ; galei, v.; slavenkerker, v.;
—nomaria, f. (Chim.) heetwater bad, o.; iets
boven of in heet water vloeibaar maken ;
—uolo, m. natte omslag, o.; natte compres,
o.; un — di acqua di mortella,
ving met myrthewater.

Baggola, f. (Bot.) lotusbes, v.;
boom, m.

—

aro, m. lotus-

Bagordare, v. n. ridderspelen, toernooi houden ; brassen, uitspattingen doen, een lustig

leven leiden ; —do, m. tournooi, o.; ridderhofspel, o.; tournooilans, v.; zwelgerij, brasserij, v.

Bal, alleen in : senza dire nè al nè bal,
Z. Al.
Ba'ia, f. scherts, v.; grap, m.; vroolijke vertelling, v.; fabel, v.; sprookje, o.; onzin, m.;
essere rulle e, aanleg tot schertsen, plagen hebben ; dare la a qd., iem. voor den
gek houden ; per , uit scherts, uit de grap.
Ba'ia, f. (Geogr.) baai, bocht, v.; zeeboesem,
m.; golf, v.; ankerplaats, v.; —ante, m. alleen
in : andare fra —e ferrante, tusschen
twee vuren staan.
Bala'rdo, m. paard van Reinout (Heemskinderen); edel, vurig paard, o.; agg. zonderling ; wild, ontembaar.
Baliare, v. n. h.z.d. als abbaiare ; —ata, f.
spottend, geraas, o.; farsi far la —, uitgelachen, gefloten worden ; zaak zonder waarde,
scherts, v.;grap, m.; dare una — a qd.
zich over em.
iem.vroolijk maken ; —ella, f.
kleine munt van Sienna ; —etta, f. kleine
scherts, v.; kleine baai, golf, v.; —ettone, m.
lichte wollen voeringstof ; —lamme, m. geraas, o.; door elkander praten, woest geschreeuw, o.; —one, m. spotvogel, m.; —oso,
agg. schertsend, grappig ; —uzza, f. kleine
scherts, v.
Bai'lo, m. (Stor.) titel van de Ven. gezant b ij
de Porte; ambtman, baljuw, m.; schout,
voogd, m.; kommandeur der Malth. ridders,
baljuw, m.
Halo, agg. roodbruin, kastanjebruin paard met
zwarten staart en manen.
Baiocco, m. bajok, m. koperm. van den voorm.
—

—

—

,
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Kerkel. Staat ; ;am. domme, onnozele hals, m. t
Balonetta, f. (Mil.) bajonet, v.; armare la
—, de bajonet opzetten ; eorrere alla —,
een aanval met de — doen ; —ata, f. bajonetstoot, m.; —steek, m.; —tiere, m. bajonetmaker, m.
Balre, v. n. verlegen worden, schrikken, door
vrees bevangen worden.
BaInca, —cca, —cola, 1. h.z.d. als bagatella.
Balacaro, m. arme drommel, m.
Balandra, f. (Mar.) kof, v., kofschip, o.;
jacht, o.
Balanino, agg. olio —, behenolie, v.; —no,
m. (Bot.) behenstruik ; (Nat.) zee-eikel, o.
Balanite, f. (Nat.) balaniet, m.; versteende zeeeikel, v.
Bala'seio, —tro, m. bleekroode robijn, m.
Bala'usta, f. —sto, m. (Bot.) wilde granaatappel, in.
Balaustrata, f. —o, m. balustrade, borstwering, leuning, v.; —o, agg. met eene borstwering, balustrade voorzien ; —stro, m. kleine
balustrade, borstwering, v.; bloesem m. v. d.
granaatboom.
Balbare, v. n. stamelen, kreunen (als kleine
kinderen); —beggiare, —bettare, v. n. stamelen, stotteren, slecht uitspreken, een zware
tong hebben ; — v. a. — un po' l'Italiano,
een paar woorden italiaansch kennen ; un
bambino balbetta poche parole, een
kind stamelt eenige woorden ; —bettamento,
m. het stamelen, stotteren, o.; gestamel, gestotter, o.; —betticare, v. n. onduidelijk spreken, mompelen ; —bettio, m. aanhoudend
gestotter ; —bo, agg. stamelend, stotterend ;
parole —e, half uitgesproken woorden ;
—butire, —zire, v. n. h.z.d. als balbettare ;
—bu'zie, f. aanleg m. tot stotteren ; gestotter, gestamel, o.; —ziente, agg. stotterend,
stamelend, met een zware tong sprekend.
Baleani, m. pl. (Geogr.) Balkan, m.
Balco, m. hooiberg, m., hooischuur, v.
Balconata, f. (Mar.) verschansing v. aan het
achterschip ; —ne, m. zolder, m.; balkon, balkonvenster, o.; uitkijk, m.; kijkvenster, o.
Baldachino, m. baldakijn, v.; troonhemel, m.;
fig. oratore di —, uitstekende redenaar.
Baldannente, avv. op koene, zelfbewuste,overmoedige wijze ; —anza, f. —dore, m. zelfvertrouwen, o.; overmoed, m.; driestheid, zekerheid, v.; zelfbewustzijn, o.; onbeschaamdheid,
aanmatiging, v.; —zosamente, avv. h.z.d.
als —damente; —zoso, agg. overmoedig,
driest, enz.; —dezza, f. koenheid, v.; moed,
m.; —do, agg. van zich zelf zeker, zelfbewust,
koen, vurig, ondernemend, vermetel.
f3aldassarre, m. (N pr. bihl.) Balthasar, m.
Baldo'ria, f. snel opvlammend vuur, o.; hoogstijgende vlam, v.; uitdrukking van levendige
vreugde ; vreugdevuur, o.; vroolijkheid, v.;
far —, in vreugde leven, brassen, slempen ;
fare — di qe., iets in vlammen doen opgaan ; fig. in overvloed leven ; che — I wat
een verkwisting!
Baldosa, f. (Mus.) oud (Spaansch) blaasinstrument, o.
Baldovino, m. (N. pr.) Baudewijn, m.;
ezel, m.
Baidracca, f. liederlijk wijf , 0.; deerne, slet, v.
Baleari, f. pl. (Geogr.) Balearen, Balearische
eilanden, o. m.
Balena, f. (Nat.) walvisch, m.; olio di —,
,
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traan, v.; pescatore di —, Groenlandvaarder, walvischvaarder, m.; fig. en (am. groot en
onhandig persoon, m.; mod. prop. I granchi
voglion mordere le —e, de kleinen willen de grooten bijten ; —nala f. walvischvaarder, m. (schip); walvischsloep, v.; —niero,
agg. barca —a, walvischsloep, v.; —enista,
m. (Mar.) walvischvanger, m.; —oso, app.
voordeelig v. d. walvischvangst, v.; —otto,
tn. jonge walvisch, m.
Balenamento, m. weerlichten, bliksemen, o.;
—are, v. n. bliksemen, weerlichten ; plotseling opkomen (in de gedachte); onzeker zijn,
heen en weer slingeren, waggelen; e' balena, hij staat niet vast meer op zijn beenen ; beginnen te aarzelen, te wijken, den val
nabij zijn ; — v. a. bliksemsschieten ; mod.
prov. in men che non balera, in een
oogwenk ; rade volte balena che non
tuoni, gewoonlijk volgen op de woorden de
daden ; —enio, m. aanhoudend bliksemen,
o.; —ista, m. herhaald en met korte tusschenpoozen bliksemen o.; —rite, m. (Min.)
belenniet, o.; donderbijl, v.; —era, m. biiksenn, 0.; weerlicht, 0.; plotseling opvlammen ;
vlammen, 0.; glans m. der pogen ; mod. prov.
sentirsi prima lo scoppio clie
schreeuwen voor men geslagen wordt.
Balestra, f. —e, m. armboog, v.; —a bolzoni, armboog voor zware p ij len ; m. prov.
dare il pane con la —, morrend een weldaad bewijzen ; aria di finestra colpo
di —, de tocht is dikwerf dodelijk ; (stamp.)
galei v.; (Ast.) Jakobsstaf, m.; gordel m. van
Orion ; —'10, m. armboogmaker; —are, v. a.
met den armboog schieten, met een pijlschot
dooden ; slingeren, naar buiten —, heen en
weer werpen ; boos maken, krenken ; —ato,
agg. ontmoedigd, door 't noodlot getroffen ;
—ata, f. schot met den armboog ; afstand in.
van een armboogschot ; —atore, m. h.z.d.
als —estriere, —o, m. armboogschutter, ro.;
—estriera, f. schietgat, o.; —u'ccio, m.
kleine boog v. aan den zijdehaspel ; aver le
gambe a —1, kromme beenen hebben ; —
(Omit.) huiszwaluw, v.
Balestri'glia, I. (.4str, en Mar.) hoogtemeter, m.
Ball, m. h.z.d. als bailo.
Ba'lia, f. min, voedstermoeder, v.; fig. tedere
a — qc., eene geleende zaak lang onder
zich houden ; mod. prov. non l'ha strozzato (affogato) la —, hij is niet in de
wieg gesmoord ; — vroedvrouw, v.; — (Omit.)
vliegenvanger, m,; —nera, de zwarte vliegenvanger ; —a'tico, m. tijd gedurende welken
een min een kind zoogt ; minnedienst, m.;
m. man der min ; pleegvader. m.;
—ona, f. groote sterke min ; —otta, f. kleine
maar nette min.
Balia, f. macht, heerschappij, waardigheid,
willekeur, v.; aver, tener in — qc., qd.,
iets, iem. in zijn macht hebben ; lasciare
qe. in — di qd., iets geheel aan iem. overlaten; darsi in — al vizio, zich geheel
aan de ondeugd overgeven ; fig. in — della
sorte, een speelbal van bet noodlot zijn ; (stor.)
baljuwschap, 0.; landvoogdij, v. (in Zwitserl.);
baljuwschap, 0.; —to, m. baljuwschap, o.;
waardigheid v. van baljuw ; —ioso, app.
sterk genoeg om een ander in zijn macht te
hebben.
Balista, f. (stor.) werptuig, o., werpmachine,
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o.; balist, m.; —lea, f. leer v. van de baan
der slinger- of schietwerktuigen, balistiek.
Batiste, (Nat.) hoornvisch, m.
Balivo, m. baljuw, voogd m. (gerechtspers.

in sommige landen).
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dikke opgezwollen neus ; —a'gglo, m. stemming, bailottage, v.; entrare in —, in herstemming, ballotage komen ; —tare, v. a.
kiezen, zijne stem geven, uitbrengen, balloteeren ; —tata, f. gemeenschappelijk eten
van gebranden kastanjes ; sprong, m. met alle
vier in de lucht (van een paard); —azione,
f. stemming, ballotage, v.
Balnea'rio, agg. de baden betreffende ; bad ...;
stabilimento —, badinrichting, v.; cura
—a, badkuur v.

Balla, f. baal, v.; mod. prov. al seguali si
conoscon le balie, men kent den monnik
aan den kap; lig. groote menigte ; una —a
di bugle, een hoop leugens; a —e, in menigte ; essere usna — di censi, er als een
hoop vodden uitzien ; essere di — 't met
iemand eens zijn ; una — di carta, een Baloardo, m. Z. Baluardo.
baal papier ; —etta, f, baaltje, o.; —ino, m. Balocca'io, m. speelgoederen koopman, m.;
—ca'ggine, f. speelgoed, o.; dingen zonder
paklinnen, baallinnen, o.; stroozak, m.
Balla'bile, m. ballet, 0,; balletmuziek, v.;
waarde ; —eamento, m. spelerij, beuzelarij,
v.; nutteloos tijdverdrijf o.; —oeeare, v. a.
—amento, m. het dansen, o.; (Med.) het
door spel, speelgoed iem. vermaken of bezigklapperen der tanden ; —are, v. n. dansen,
houden (bijv. kinderen); fig. — qd., met iem.
rondhuppelen; mod. prov. è pul minehiden spot drijven ; —rsi, v. rifl. zich met speelone dell' orso che a bastonarlo balla,

hij is nog dommer als een beer die danst als
hij geslagen wordt; v. a. — il valzer, een
wals dansen ; far — qd. su un quattrino,
iem. streng onder den duim houden ; ii mobill ballano, de meubels waggelen ; mod.
prov. — secondo il suono, dansen zooals
er gefloten wordt; zeer onderdanig aan iem.
zijn ; fam. far —i denti, terdeeg toetasten
(bij 't eten); i denti ballano, de tanden
staan los ; prov. quando la gatta non
é in paese, ii topi ballano, als de kat
van honk is dansen de muizen over tafel ;
inas si balla bene, se dal cuore non
viene, wat niet van harte gaat gaat niet
goed ; —ata, f. het dansen, o.; dansvermaak,
o.; danslied, o.; ballade, v.; prov. tal —, tal
suonata, zoo als de klok is, zoo is het geluid , —tetta, f. kleine ballade, v.; —tina, f.
een klein dansje, o.; —tore, m. —trice, f.
danser, m. danseres, v.; —lerina, f. balletdanseres ; (Nat.) kwikstaart, m.; —ino, m.
balletdanser, dansmeester, m.; — di corda,

koorddanser ; (Bot.) hagebottel, m.

Ballato'io, m. galerij, v.; omloop, m. (in een

gebouw); i —1, pl. zit- of springstokje (in een
vogelkooi); —1 ettare, v. n. huppelen, gemaakt
loopen ; —letto, in. kort dansje, o.; klein ballet, o.; kleine sprong, m. (die men maakt als
men struikelt); —10, m. dansen, o.; danskunst;
scuola, salla di —, dansschool, danszaal,
v.; maestro di —, dansleeraar, m.; bal, o.;
—maseherato, gemaskerd bal, o.; il valzer è it piiu bel —, de wals is de schoonste
dans ; canzone a—, danslied ; corpo di —,
balletkorps, o.; fig. zaak, onderneming, slechte
affaire, essere in —, in eene slechte zaak
gewikkeld zijn ; useire di —, zich uit de
ongelegenheid trekken ; fare un — in eampo
azzuro, in de lucht dansen (d. w. z. opgehangen worden); prov. quando uno è in
—, bisogna che balli, als men op een
bal is moet men mee dansen ; men moet
huilen met de wolven in het bosch ; (Med.)
Ballo di San Vito, St.-Vitusdans ; —lonchiare, v.n. op boersche wijze dansen ; —lonchio, m. boeren-, landelijke dans, v.; —lonzare. —zolare, zonder kunst ronddansen,
rondhuppelen ; —onzolo, m. een klein dansje
(in den familiekring).
Ballo'dole, f. pl. dorpje bij Florence (waar
het kerkhof was); fam. andare alle —,
sterven ; fig. ten gronde gaan.
Balotta, f. gebraden kastanje ; stemkogeltje,
o.; boon om mee te stemmen); fig. naso a —,

goed vermaken, spelen ; met spelen of beuzelingen den tijd verdrijven, leegloopen ; —catore, —cone, m. —cona, f. dagdief, leeglooper, luizak, m.; —cheria, f. op kinderachtige wijze den tijd verdrijven; —chino, m.
klein speelgoed, o.; —occo, m. speelgoed, o ;
—chi, pl. speelgoedwaren ; bottega di —i,
speelgoedwinkel, m.; tijdverdrijf, o.; fare i
—i, spelen, zich met speelgoed vermaken ;
fig. pigliar qe. per un —, iets niet ernstig opnemen ; — leeglooper, dagdief, luizak,
domkop, m.
Balo'gio, agg. ontstemd, terneergeslagen
slecht begaafd ; droevig, naar regen staand,
drukkend (weer).
Balorda'ecio, m. groote domkop, groote ezel,
m.; —a'ggine, —eria, f. domheid, ezelachtigheid, onachtzaamheid, v.; dom gezegle, o.;
ezelarij, v.; —amente, ave. op domme, ezelachtige wijze ; —ordo, agg. dom, onuoozel,
ezelachtig; sost. m. domkop; ezel ; rimaner
—, beteuterd zijn ; negozio —, slechte bandel, m.; diseorse —, domme rede, v.; alla
—a, op onbezonnen, dwaze, domme wijze ;
darci dentro alla —a, met de deur
in huis vallen ; —done, avv. h.z.d. als alla
—a ; —balordoni, domheid, argeloosheid,
v.; —one, in. (Vet.) duizeligheid, draaiziekte,
v. (der schapen).
Balsa'mico, app. balsemachtig, welriekend;
aria —a, met aangename geur vervulde lucht,
v.; versterkend, verkwikkend ; —ina, f. (Bot.)
balsemien, v.; —ini, m. (Bot.) springkalabas,
m.; —ino, m. balsemboom, m.; —ite, —ita,
f. balsemkruid, o.; —n1o, m. balsem; m.; welriekende olie ; fig. troost, leniging, v.; fam.
— della Maddalena, wonderhalsem, m.;
corrompere il —, het onmogelijke beproeven ; —simare, h.z.d. als i nbalsamare ;
—simo, h.z.d. als balsamo.
Balta, f. stoot, duw, m.; dare —, omgooien ;
il eervello dà — a qd., gek worden, zijn
verstand verliezen ; tuna inalattia da —,
eene ziekte neemt een keer ; dar — a tin
patrimonio, zijn fortuin er door brengen.
Ba'lteo, m. (stor.) zwaardgehang, o.
Ba'ltico, app. baltisch ; mare —, Baltische —,
Oostzee, v.
Baluardo, m. bolwerk, 0.; wal, m.; borstwering, v., boulevard, m.
Baluginare, v. n. voor een oogenblik in 't
gezicht komen ; opduiken ; als de bliksem lichten ; —uisante, agg. kortzichtig.
Balza, f. steile plaats, afhangende rots, v.; af;
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bang m.; steile oever, m.; omgeslagen zoom
m. (van vrouwenkleederen of bedgordijnen);
plooisel, 0.; (sost.) belegsel, 0.; omslag m. (van

mensch ; fare it —, kinderachtig handelen;
---into ! lief kind, mijn kind ! mod. prov.
fare ai —I, geen woord houden ; prov.

Balzana, 1. witte streep v. (a. d. paardenpoot); slotkast (aan deuren enz.); —no, agg.
wit gestreept (paardenpoot); — tatto, da uno,
da due, da tre, aan een, twee, drie of vier
pooten wit gestreept ; fig. eervel — , zonderlinge kop, dwarskop, zonderling; (Avoid.) arme
—e, dwarsgebalkt wapenschild, o.; —are,

de moeder vleien om de dochter te hebben ;
agg. kinderachtig, onnoozel, dom, nog in de
kinderschoenen staande ; Gesii —, Christenkind, o.; parere un Gesu —, een zoet, lief
kind schijnen ; —u'ccio, m. stout kind, kleine
deugniet, m.; —bo, m. h.z.d. als —bino ; dom,
onnoozel mensch, m.; —bocceria, —bocciata, f. kinderachtigheid, v ; domheid, v.;
(Pitt.) grappige schilderij of teekening betreffende de lagere volksklasse ; —o'ccio, m.
zwaar, dik kind, 0.; dom, dwaas mensch, m.;
pop,v.; slechtgeteekende figuur,v.;—o'eeione,
m. groot en vet kind, o.; zeer dom mensch, m.
Bamboccia'io, m. poppenmaker, m.; ba'mbola, f. pop, v.; fare alle —e, met de pop
spelen ; parer una — een pop gelijken ;
spiegelglas, o.; —leggiare, v. n. kinderachtig
doen, schertsen, treuzelen ; —lino, m. kindje,
o ; esser fuori di —, de kinderschoenen
ontwassen zijn ; —oio, m. klein kind, 0.;
—olona, f. groote pop, v.; fig. frissche, rond
er uitziende maar eenigszins domme vrouw.
Bainbu, m. ( Bot.) bamboes, o.; bamdoesriet, o.,
—stok, m.
Banale, f. agg. (gebruikt voor) volgare, triviale ; —liter, gebruikt voor volgarità of

,

een broek); behangselrand, m.

voler bene al — per amor della balia,

v. n. opspringen, huppelen, springen ; — guu,
afspringen, zich afwerpen ; —fuori, plotseling te voorschijn springen ; — della sella,
uit den zadel vallen ; fig. — in prigione,
in de gevangenis vliegen, komen ; il cuore
balza dalla gioia, het hart springt op
van vreugde ; mod. prov. ti balza la palla
in mavo, de kans staat u schoon ; —zeilare, v. n. kleine sprongetjes maken, huppelen ;
v. a. — una lepra, een haas op den loer
schieten ; fig. — qd., op tem. loeren ; zwaar
belasten ; —zello, m. kleine sprong, m.; andare a —i, in kleine sprongen wegvluchten ; (tact.) pigliare al—, op den loer afwachten ; belasting, v.; —zellone, m. groote
sprong; andare —i, met groote schreden,
sprongen gaan ; waggelen (van beschonkenen);
g. parlare a —i, zonder samenhang spreken ; stile a —i, onsamenhangende stijl, m.;
—zo, m. terugstuit, terugsprong, m.; 't in de
trivialità.
hoogte springen, o.; huppelen, o.; sprong, m.; Bananiane, f. pl. pisangplanten, v.; bananen,
schrede, v.; dare il pallone di —, de bal
v. m.; —ano, m. pisang, banaan, bananenin het opspringen terugslaan ; fare un —,
boom, m.
opspringen (v. d. stoel).
Banato, m. (Geogr.) Banat, o.
Balzo, m. afhang, m.; schuinliggende plaats, Banen, f. bank, wisselbank, v.; bankhuis, o.;
v.; rotsuitsteeksel, o.; carnpo a—, terras— di emissioiie, emissiebank ; —commenvormig veld; vigna a—, wijngaard m. met
ciale, — del popoio, —nazionale, nangemetselde terrassen.
dels-, volks-, nationale bank, v.; azione
Balzuoli, m. pl. hengselstift, v.
della —, bankaandeelen ; biglietto di —,
Bambagelle, f. pl. (Bot.) moederplant, v.
bankpapier, —briefje, o.; banknoot, v.; netBainbagello, m. poederlapje, o.; —kwastje, 0.
ter so usna —, een bank oprichten ; scherz.
Bamba'gia, f. katoen van slechte hoedanigrisenoter alla — dei nlonehi, niet beheid, v.; bombazijn, o.; —iilata, katoenen
taald worden, op zijn buik schrijven; scrigaren ; salute di —, zwakke gezondheid;
vere qd. alla —, iem. als soldaat aanwertener qd. Wella — , ienl. vertroetelen ;
ven • sotto —, heimelijk; —a'ecia, f. (Mar.)
bastone della —, kastijding, v., die niet
roeibank, stuurbank, v.; agio, agg. de hank,
zeer aankomt ; —gino, agg. van katoen ;
bankierszaak betreffende; casa —a, banksost. m. katoenen stof, m.; bombazijn, 0.; tela
huis; —giro, bankverkeer, o.; fruitti —1,
—a, geweven katoen ; —giona, f. (Bot.) wolbankintresten ; cedola —a, bankpapier, o.;
gras, honiggras, o.; —gioso, agg. katoenen ...;
banknoot, v.; - arotta, f. bankbreuk, v.;
zacht (als katoen).
bankroet, 0.; bedriegelijk faillisement, o.; —ato,
Bambara, f. Ital. kaartspel, o.; priemspel, o.
agg. met banken voorzien ; —cherottolo,
Ba'mbera, avv. h.z.d. als a vanvera ; op
m. kleine wisselbank ; —etta, m. (Mar.) voetgoed geluk af.
bank v. (voor de roeiers); —chettare, v. n.
Bambero'ttolo, m. —ola, f. kleine, halfvoleen banket, feestmaal, drinkgelag geven ; banwassen jongen, meisje ; Bambina, f. meisje,
ketteeren ; —chettante, n. deelnemer aan
o.; schatje, liefje, o.; fig. dwaling, slecht uiteen banket ; —tato, agg. uitgenoodigd tot
gevallen zaak; fare una —, slecht succes
een feestmaal ; gebanketteerd, gesmuld ;
hebben ; —a'ccio, m. slecht ondeugend kind ;
—Ghetto, m. kleine bank, v.; banket, feestscherz. kinderachtig mensch, m.; —a'ggine,
maal, o.; smulpartij, brasserij, v.; andar—eria, f. kinderachtigheid, kinderlijkheid, v.;
sene in —1, in brasser ij en feestmalen leven ;
kinderenstreek, m.; —a'la, f. kindermeisje,
—ehiere, m. bankier, wisselhandelaar, m.;
v.; —juffrouw, v.; —a'io, agg. goed, lief met
(Giuco.) bankhouder, m.; —china, f. dam, m.,
kinderen ; sost. m. kindervriend ; naam van
havendam, m.; perron o. aan een spoorweghet vondelingenhuis in Florence ; —ata, 1.
station ; voetpad, 0.; (Fort.) walbank, banket,
kinderlijke, kinderachtige handeling, v.; kindeo.; —o, m. bank ; latafel, werkbank, werkrenstreek, m.; kinderachtigheid, v.; —eggltafel, schr ij ftafel, gerechtstafel ; chiamare
are, zich als een kind gedragen ; —ello, m.;
qd. a—, iem. voor 't gerecht dagen ; — del
—ella, f. lief kindje o.; aardig kind, 0.; —esco,
ministri, bank der ministers ; deporre qe.
agg. kinderachtig; —etto, m. kindje, 0.; —ino,
sul — del presidente, iets op de tafel
m. kind, o.; malattie dei —i, kinderziekdes voorzitters neerleggen, indienen (wetsten ; jongen, knaap, m.; fig. kinderachtig
voorstel); — del deputato, zetel van den
,
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afgevaardigde ; bnttare sotto 11-- nu af- vermijden ; —lto, bekend gemaakt, verbanfare, een zaak onder de bank schuiven, uitnen ; corte —a, open hof ; sost. m. bannestellen ; roba di sotto —, afzonderlijk geling, buiten de wet verklaarde, vluchteling;
legde, uitgezochte waar, waar v. d. bovenste
verboden weg, m., — plaats, v.; algesloten
plank ; bank ; wisselbank ; bankgebouw, o.; —
jachtveld, o.; fig. qui c'è bandita, hier
di sconto, discontobank ; — di prestito,
worden geen vertrouwelijkheden toegestaan ;
voorschotbank ; — di deposito, deposito—1sta, m. lid van een muziekkorps ; —store,
bank ; — di giro, verkeersbank ; — di cem. bekendmaker. omroeper, m.: roeper, m.
dole, emissiebank ; pagar rome min —,
(bij veilingen); fig. — di dottriime nuove,
als de bank betalen, erg solied zijn; — del
apostel van nieuwe leerstellingen ; —o, m.
lotto, loterijbureau, o., —bank, v.;1—I. roeiafkondiging, bekendmaking, verordening, v.;
banken; zandbank, ondiepte; banco di eomandare fmiori nu —, eene verordening
ralli, koraalbank of rif ; —giro, m. girodoen afkondigen ; pubblicare nn —, een
bank, v.; —one, m. groote, grove, ruwe bank.
bevel aanplakken ; mettere —, kond doen,
Banda, f. band, m.; lint. o.; strooklinnen ;
bekend maken ; verbanning, v., ballingschap,
— di ferro, blik, ijzerblik, o.; strook, kruisv.; mandare in —, in ballingschap zenden,
band, m.; (Arald.) balk m. in bet wapen;
uit het land verwijzen; openbare straf, v.;
bende, afdeeling, o.; muziekkorps, o.; —milldar —a qe., iets van zich jagen, afzetten
tare, regimentsmuziek ; capo —, kapelmees(sombere gedachten); —al eonmplimnenti !
ter, m.; zijde, v.; kant, m.; dalla — di fugeen compimenten ! — alle cerimonie !
ori, van de buitenzijde ; da tutte le —e,
zonder plichtplegingen ; — allo scherzo,
van alle zijden, kanten ; tirarsi di —, ter
scherts ter zijde gelaten ; di —, voor niet
z ij de gaan, zich uit de voeten maken ; metzonder loon ; fig. In — di sé medisimo,
tendolo da —, afgezien van ; dall' altra
buiten zich zelf.
—, van een anderen kant, anderzijds ; (Mar.) Bamidoliera, v. schoudergebang, 'o.; sabel
andare alla —, naar eene zijde overhellen ;
gehang, o.; schouderriem, bandelier, in ; —olimettere alla —, overleggen, overhalen ;
na, f. dun vaantje, o.; ba'ndolo, m. einde,
o.; begin, n}. van een kluwen ; aver in mammo
uselo a piii —e, zamenslaanbare deur;
—e, afneembare vensterluiken.
11 — d'uua niatassa, de draad van eene
Bandare, v. a. h.z.d. als bandellare.
zaak in handen hebben; perdere II —, de
Bandeggiare, v. a. h.z.d. als sbandegdraad verliezen, de kluts kwijt raken; ritrogiare.
vare 11 —, een uitweg, den draad terugvinBaudella, f. gedeelte van afneembaar of saden ; snoer, o.; dun koord, o.; bindgaren, o.;
menlegbaar vensterluik ; baak, m, waaraan
—omme, m. breede metaalplaat, v.
men die aanhangt ; (Arch.) —e, pl. beslag, o. Bao, m. (Mar.) dekbalk, m.; fam. fare bao
van plaatijzer, handwerk, o.; invatting, v.;
bao, de maskers toeroepen, plagen.
—are, v. a. met windsels, strooken linnen Bara, f. baar, lijkbaar, v.; aver la — all'
verbinden ; met plaatijzer of blik beslaan;
useio, aan den rand van 't graf staan ;
met strooken stof versieren ; porta —ata, met
mod. prov. nmostrare 11 mmmorto in sit la
ijzer beslagen deur, v.; —one, m. ijzeren
—, iets zonneklaar bewijzen.
scheen, m. (voor vensterluiken).
Barabuffa, f. strijd, m.; plukharen, o.; ruzie,
Bandera'lo, m. vaandelmaker, m.; kunstverwarring, v.
stikker, m. (van kerkgewaden enz.); (Mil.) Baraeame, m. stof uit geitenhaar.
vaandeldrager ; —ese, m, (stor.) baanderheer, Baracca, f. barak, m.; veldhut, v.; tent, kerm.; —u'ola, v. vaantje, o.; wimpel, m.; weermistent, —kraam, v.; vervallen huis, krot, o.;
haan, windvaan, m ; fig. onstandvastig mensch,
fig. onsoliede onderneming, v.; reggere la —,
windbuil, slippendrager, m.; —diera, f. staneen onderneming steunen ; aizare —, ruzie
daard, m.; vaandel, o., banier, m.; essere,
zoeken ; —are, v. n. een tentleger, barakken,
stare alle of sotto le —e, in kr ij gsdienst
veldhutten opslaan ; in drankhuizen loopen;
staan, onder bet vaandel staan ; abandon—ehiere, m. h.z.d. als vivandiere; —cone,
nare le —e, het vaandel verlaten, deserm. groote barak, groote kermistent ; groot
teeren ; a —e spiegate, met ontplooide,
vervallen gebouw.
vliegende vaandels; piantare la —, de vlag Baragone, m. mouwomslag, m. (aan unif.)
planten, een streek in bezit nemen ; fq. por- Baragozzo, m. zaak, handel (bij 't aangaan
tare la —, de leider, vaandeldrager zijn (van
van een huwelijk); ha fatto min boon
een partij); (Mar.) vlag, v.; issar la —, de
hij heeft met zijn huwelijk eene goede zaak
vlag hijschen ; abbassar la —, de vlag
gemaakt, is rijk getrouwd; tutto un —, een
strijken ; capitano della — vlagofficier;
herrie van dingen.
fam. uti sarto ei fa una —, een snijder Baraonda, f. groote drukte, v.; veel geloop,
laat altijd iets in 't oog van de schaar ; —a'io,
o., heen en weer; verwarring, v.
m. (scherz.) een sn ij der die veel in 't oog van Harare, v. n. bedriegelijk handelen ; bedriegen,
de schaar laat zitten ; —one, m. groote vlag.
valsch spelen ; —aria, f. bedrog, o.; bedrieBanina, f. h.z.d. alabandlna ; —inella, f.
gerij, v.; oplichterij, v.; —atore, m. h.z.d. als
over een rol loopende handdoek. m.; voorhang,
baro.
m.; dek, o. (over den koorlessenaar); banier- Ba'ratro, m. diepe, donkere plaats, v.; afgrond,
band of —koord.
m.; fig. — di miserie, een poel van ellende,
Baudire, v. a. I door omroepen of trommel— di iniquità, een afgrond van ongerechslag bekend maken, rond roepen ; fig. — qe.
tigheden.
à quattro ventl, iets naar alle windstre- Baratta, f. twist, v.; strijd, m.; list, v.; sluwken rondbazuinen ; afkondigen (van het huheid, v.; bedriegerij, v.; —a'lo m. wisselwelijk); —la guerra, den oorlog verklaren ;
wachter, m.; —anmento, m. ruil, m.; ruiling,
H. verbannen ; —rsi, v. rill. zich uit de voev.; —are, v. a. ruilen, verruilen, omruilen;
ten maken ; eene plaats voor altijd verlaten,
chi baratta imnbratta, ruilen doet huilen ;
,
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bedriegelijk voor iets anders in de plaats ge- I
ven ; verwisselen ; omwisselen (geld); — le
parole, de woorden verdraaien ; — le carte,
valsch spelen ; —rsi ingiurie, scheldwoorden wisselen; v. n. voor elkander uitwijken;
—atore, m.; —ora, f. omruiler, m., —ster,
v.; — di parole, woordverdraaier, onvertrouwbaar mensch ; —tazione, f. h.z.d. als
—tantento; —teria, f. ruilhandel, m. bedriegerij, v.; bedrog, o ; verduistering, v.; onredelijk gewin, o.; —tiere, —ro, m. ruilhandelaar ; bedrieger, afzetter, fesschentrekker, m.;
—Ina, f. h.z.d. als —to ; —to, m. ruil, m.;
om—, verruilen, 0.; bedriegelijke verruiling, v.;
door ruil verkregen voorwerp ; uitwijken, o.;
c'è —, er is plaats om uit te wijken ; wissel, m. (op spoorbanen); wisselpunt o.; kruispunt, o.; (stamp.) uitlegblad, o.
Bara'ttolo, m. zalfbusje, o.; inmaakbus, v.
Barba, f. I. baard, m.; sputntare la —, uitkomen van den baard ; nettere la —, een
baard krijgen ; barba folta, rada, ispida, volle, dunne, borstelige baard ; —e, pl.
vezels aan de onafgesn. bladen van een boek;
fig. deugdelijkheid, degel ij kheid, slimheid ; ci
vuole altra — cite la mia, daar is meer
kracht voor noodig dan de mijne; di prima —, in de jongelingsjaren; alla barba
di qd., ten spijt van, trots iemand, onder
den neus van iemand ; aver la— bianca,
oud zijn ; far la barba a qd., iemand
scheeren ; fig. iem. bedriegen ; far la —e,
il contrappele ad uno, iem. den loef afsteken ; iem. erg bevitten ; mod. prov. far la
— di stoppa a qd., iem. onverwachts een
kwade poets spelen ; far la vedere in —
qd., tem. logenstraffen ; pelarsi la — di
rabbia, zich van woede den baard uittrekken ; preudere Pietro per la —, ontkennen. loochenen ; preudere un Turco per
la —, een winstgevende zaak maken ; stare
in — di nlicio, het zich laten aanleunen ,
a — di pazzo rasaio ardito, voor groote
kwalen groote middelen ; (Bot.) — di cappuccini, vindeelige weegbree, v.; — di Gíove, huislook, o.; — di becco, beemd boksbaard, m.; II. (Nat.) wortel, m. (v. e. plant,
v. e. tand); —tnaestra, hoofdwortel, m.;
le —e delle blade, de baarden van de
aar ; ram. spiantato dalle —e, geheel verarmd, geruïneerd ; III. Baard, m. van een veer;
donsveer, v.; —a'ccia, f. slecht verzorgde,
havelooze baard, m ; —are, v. a. planten ;
—uno schiano, een oorveeg geven; —la
a qd., iem. neerslaan ; v. n. en —rsi, r. f.
wortelen ; in— , vast wortelen ; kracht, vastbeid verkrijgen ; —betta, f. kleine, dunne
baard, m.; kl. wortel, ni.; vezelwortel ; (Fort.)
geschutbank, v.
Barba, in. oom, m. (van vaderskant).
Barbabie'tola, f. (Bot.) biet, m.; beetwortel, m.
Barbacane, m. (Arch.) steunmuur, onderwal, m.
Barba'gia, f. (Geogr.) bergstreek, m. in Sardinië; bordeel, o.
Barbagia'nni, m. (Nat.) ooruil, m.; domkop,
onnoozele hals, m.; mod. prov. fare conic
.
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op zijn ouden dag nog vrijen gaan.
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Barbaglino, m. voorbijgaande verduistering
v. der oogen ; far venire i— a qd., iem.
tot woede, toorn ophitsen ; —glio, m. ver-

duistering v. der oogen, verblindend licht, o.

Barbagra'zia, f. per —, uit bijzondere

gunst.

Barba'ia, f. groote aalfuik, v.
Barba'to, m. verkooper m. van beetwortelen,

gele wortelen.

Barbala'echio, —losco, m. deugniet, m.;

onnut, m.

Barbandrocco, m. domkop, m ; onbeduidend

persoon, m.

Barbano, m. oom, m.
Barbara'eeio, m. wild, wreed ruw persoon,
m.; —mente, avv. op wreede, ruwe, gruwzame wijze ; —reggiare, v. n. in barbaar-

schen stijl schrijven, slecht spreken, spreekof schrijffouten maken ; plomp, zonder kunst
eene wetenschap uitoefenen ; —rescamente,
avv. op de wijze der barbaren ; op ruwe,
plompe wijze; —resco, agg. de Barbaren
betreffende, van de Barbaren komend ; ruw,
plomp; —a'rico, agg. h.z.d. als —resco;
genti —e, barbaarsche volksstammen ; barba'rie, f, barbaarschheid, lage beschaving,
v.; vivere in —, in barbaarschheid, zonder
beschaving leiven; uscire dalla —, tot beschaving komen; verwildering, wreedheid,
wildheid, ruwheid, onmenschelijkheid, barbaarschheid, v.; plompe, kunstlooze manier;
slechte, ruwe stijl ; —risnio, m. barbarisme ;
vergrijp tegen de taal, tegen den goeden smaak,
m.; —izzare, h.z.d. als —eggiare; —a'rbaro, m. agg. barbaarsch, op lage trap van
beschaving ; ruw, wild ; sost. m. barbaar,
wilde, onmensch, m.; tempi i—, tijden van
barbaarschheid, onbeschaafdheid ; gre'eo,
Latino —, slecht, verminkt grieksch, latijn ;
ruw, wreed, onmenschelijk ; wild ; 1'è Barbara, dat is hard, wreed ; —rossa, f. soort
roode druif, wijn daaruit ; —ssoro, m. grootspreker, praalhans, bluffer, m.; far 11 —,
met verwaandheid over iets oordeelen.
Rarbata, f. aflegger, stek, m., de gezameul.
wortels van een plant; far —e, voorz. planten ; — tella, f. h.z.d. als barbate ; (Bot.)
puntsla, v.; —tellina, v. kleine aflegger, m.;
—ato, agg. baardig, ervaren, verstandig;
—zale, in. kinketting, m.; parlare senza
—, zijn mond roeren, geen blad voor den mond
hebben.
Barberare, v. n. onrustige sprongen doen,
in een kring rondloopen ; —resco, m.
wachter, m. der renpaarden ; -- agg. tot Barbareie behoorende, barbareisch ; fig. vurig,
onrustig ; Barberia, f. Barberije ; venire
di —, van verre komen ; cose che usano
in —, zeldzame zaken ; —ero, m. barbareisch paard, 0.; il palio dei —i, wedren,
m. der barb. paarden (in Rome); scappar
via come nu —, snel wegloopen ; non essere nu — , niet slim zijn.
Barbica'io, f. wortelscheut, m.; —inento,
m. het wortelen, 0.; wortelschieting, v.; —are,
v. n. wortelen, wortel schieten, wortel vatten ;
/1g. vasten voet vatten.
Barbiera, f. barbiersvrouw ; baardscheerster,
v.; wijf dat haar bezoeker afzet, besteelt;
—tere, m. barbier, baardscheerder, kapper,
in.; mod. prov. piano — chè it rautto
è Galdo, wees niet te snel in 't oordeelen ;
—ria, f. barbierswinkel, m.; —igi, m. pl.
snor, m.; —lna,"f. hoedenlint, o.; —e, keellinten van dameshoeden; —ino, klein, dun
baardje, 0.; bakkebaard, m.; scheerdoek,
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scheerlap, m.; —bitoiisore, m. baardkrabber,
m.; —bolina, f. kleine, dunne baard ; —one,
m. zware, groote baard ; mensch met langen
baard ; —ean —, poedel, m.; (Bot.) boksguil;
(Vet.) keelgezwel, o. (bij paarden).
Barbino, app. gierig, karig, knekerig ; onbekwaam, onredzaam ; slecht uitgevoerd ; versleten, afgedragen ; è —a, dat deugt niet ;
dire —a, ongeluk (in 't spel) hebben.
Barbio, —bo, (Zool.) barbeel, m.
Ba'rbito, m. (Mus.) ouderwetsch muziekinstrument, o.
Barbo'echio, m. (Bot.) stengellid, o.; —1 di
canna, rietstomp, m. met wortel.
Barbo'gio, agg. kindsch ; eta —a, hooge
ouderdom ; eduicazione —a, pedante, versuffende opvoeding; — sost. m. praatachtige,
kindsche grijsaard, m.
Barbotta, f. (stor.) bomvrije, v. galei ; —are,
v. n. Z. Borbottare.
Barbozza, f. kinstuk, o. (bij paarden); —o,
m. wangstuk, o. (van de helm).
Barbugliamento, m. stamelen, stotteren, o.;
—are, v. n. hakkelen, stamelend spreken, stamelen; —one, m. stamelaar, stotteraar, m.
Ba'rbnle, f. pl. (Vet.) tuberculeuse uitwas.
Barbata, f. (stor. mil.) helm, stormhoed, m.;
soldaat met stormhoed.
Barbuto, agg. baardig; gregge —a, kudde
geiten ; fig. manbaar ; cometa —a, staartster, v.
Barca, f. schuit, boot, v.; —a remi, roeiboot ; —a vela, zeilboot ; — peschereccia,
visscherssloep, v.; vracht, v.; last, m. aan een
boot ; fig. handel, m.; zaak, aangelegenheid,
v.; aintar la —, de onderneming steunen ;
far andare la --, een zaak ijverig behartigen; esser nella stessa — , in 't zelfde
schuitje zijn ; in dezelfde omstandigheden verkeeren ; —ca'eeia, f. slechte, ondeugdelijke
boot; (Teatr.) loge van avant-scène; —iuolo,
m. schipper, bootsman, roeier, m.; —rola,
—rnola, f. scbipperslied, o.; —ata, f. bootslading, v., een boot vol ; —cheggiare, v. n.
in een boot varen, spelevaren ; —che'ggio,
m. spelevaart, v.; watertochtje, o.; —ere'ecio,
m. aantal booten ; —etta, f. kleine boot, v.;
pleizierbootje, o.; palio delle —, roeiwedstrijd, o.; regatte, v.; —tainolo, m. eigenaar,
stuurman, verhuurder van pleizierbootjes;
—ettata, f. bootslading, v.; -ettina, f. —o,
m. klein, lief bootje, o.; —etto, kleine boot, m.;
—chino, m. jachtboot, v.; caccia del —,
jacht, v. op waterwild ; —one, m. groote
boot, vrachtschuit, groote bark, v.; groote
menigte ; graanmijt, m.
Baren, f. hoop, m. (hooi, hout, graan ; graan-,
hooischelf, v.
Barcamenare, v. n. —rsi, v. rid. met groote
behendigheid, sluwheid handelen, zich er uit
of er door weten te helpen ; saper —, bij
de hand zijn.
Barcellona, f. (Geogr.) Barcelona, o.; (stor.
ruil.) breed en kort zwaard ; —ese, m. inw.
van Barcelona ; — agg. tot Barcelona beboorende.
Barda, f. (stor. mil.) harnas o. der strijdrossen ; tuig, o. der paarden ; rijkussen, o.; esser
da —e da sella, zich naar alle omstandigheden weten te richten ; —a'glio, m. rijkussen, o., rijdeken, o.; bardamentare =
bardare ; —mento, m. het optuigen, o. van
het paard ; —are, v. a. optuigen; opsieren ;

BAR

I —ato, rijk opgetoomd ; —atura, f. het rijk

optuigen, zadelen van het paard ; toom- en
zadeltuig ; —ella, f. zadel, o. met groote rondhouten ; —ellone, m. groot en zwaar zadel ;
(Min.) soort mergelsteen ; (Mur.) eerst zijsteen
voor een boogwelving ; —oso, —a, zonder
zadel rijden ; —otto, m. rijdier o. v. d. muilezeldrijver; leerjougen, m.; (Mar.) scheepsjager;
passare a—, zijn aandeel in een gemeenscbappel. maaltijd niet betalen.
Bardana, f. (Bot.) klits, v.
Bardassa, m. schandjongen ; gemeene, zedelooze knaap, m.
Barda'glio, m. (Min.) wit en donkerblauw
gestreept marmer, o.
Bardo, m. bard, m.; Keltisch zanger of
dichter.
Bardoni, m. pl. (Mar.) pardoenen, m.v.; touwen
der strengen en bramstrengen.
Bareggiare, v. a. bedriegen, afzetten.
lliarella, f. draagbaar, v.; draagstoel, m., draagkoets, v.; —e, pl. neusknijper, m., pince-nez,
m.; portare qd. a—, iem. aan armen en
beenen dragen ; (Mil.) een gewonde op de geweren dragen ; a —e, in overvloed ; —are,
v. a. op een baar dragen ; v. n. waggelen, niet
op de beenen kunnen staan ; —ata, een baar
vol, last, vracht van een baar ; —one, m.
andare a —, h.z.d. als barcnllone ; fam.
essere della compagiiia dei Barelloni, tot het gezelschap der ziekendragers

behooren, d.w.z. waggelend loopen.

Bareria, barreria, f. bedriegerij, afzet-

terij, v.

Rargagnare, v. n. handelen, onderhandelen,
afdingen ; --agiio, m. handel, m.; verhandelen, onderhandelen ; stare in —, vast aan

den prijs houden.

Bargella, f. praatzieke vrouw ; klappei, v.;
—lino, v. (stor.) titel van de lager veiligheidsambtenaren in de Flor. republ.; —ello, m.

(stor.) titel, v. van de veiligheidstroepen in de

Flor. republ.; aanv. der politieagenten ; gebouw, o. van den veiligheidsdienst, gevangenis, v.; andare al —, in den bak gebracht
worden ; aver segreti coi — politiespion,
m., fig. iem. die zijn neus overal insteekt;
mod. prov. cansare i birri e dar nel —,
van den regen in den drop komen ; dar nel
, leelijk terecht komen ; —lona, f. kwaadsprekende, achterklapvoerende vrouw ; klapper, v.
Ba'rgia, f. halskwab, v. (van 't rundvee);
—gi'glio, m. lellen, van den haan ; —tone,
m. halskwab, van den bok ; —into agg. met
halskwab of lellen voorzien.
Ba'rgio, m. (Mar.) paradesloep, admiraalssloep, v.; klein vaatje, o.; —glioncino, m.
klein vat, vaatje, o.; —glione, m. vat, o.;
kleine ton, m ; —ila'io, drager of maker van
vaten, kuiper, m.; —ile, m. houten vat, o.;
maat m. (van wijn); (star.) naam van een Flor.
munt, V.; mod. prov. piovere a bocca di
—, regenen of het met bakken van den hemel valt; —iletta, barletta, f. vaatje, tonnetje, o.; waterflesch, v.; —letto, in. klein
vaatje, o.; —lazzo, —lotto, m. klein vat, o.;
kruidvaatje, o ; middenpunt van de schijf,
roos, v.; far —, in de roos schieten.
Ba'rio, m. (Min.) barium, o.; —ite, m. (Chim.)
bariet, o.; barietaarde, v.; —tico, app. (chim.)
bariet ...; combinazione —e, barietverbindingen.
,
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Baritonale, agg. baritonachtig; voce —,
deeren ; —Jeata, f. barrikade, v.; straatverbaritonstem, v.; —eggiare, v. n. bijna als
sperring, v.; hindernis, v.; fare —e, barikade
bariton zingen ; diepe tenor zingen ; —i'tono,
opwerpen ; (Mil.) versperring, v.; —=sera, f.
m.
(Mus.) bariton, m., baritonzanger, m.; -viool,
bareel, m.; afsluitboom, m.; tolboom, m.; fig.
v.; pal-ola —a, woord dat niet op de laathinderpaal, v.
ste lettergreep den klemtoon heeft.
Barrire, v. n. schreeuwen ; trompetten (v. d.
Barla'ecio, agg. rottend, rottig, bedorven,
olifant); —ito, m. geschreeuw, 0.; schreeuw,
stinkend, vuil (van eieren); fig. misselijk, onm. (v. olifant of neushoorn).
passelijk.
Barro, m. (Min.) welriekende kleiaarde ; fig.
Barletta,
1. h.z.d. als bariletta ; —ta'io,
vat daaruit gemaakt ; —occio, m. = bam. kuiper, m.; —to, m. = —iletto, kleine
roccio.
tang der houtsnijders.
Ba'rtolo, (N. pr.) Bart ; --meo, (N. pr.) BarBarlo'cehio, agg. half blind.
tholomeus ; notte di San —, St.-BartholoBarlume, m. schemerlicht, o., schemering, v.;
meusnacht, m.
fig. un — di ragione, een schijntje, een Baruffa, f. vechterij, haarplukkerij, v.; —e'schemering van verstand ; fig. zwak begrip,
vole, agg. een haarplukkerij betreffende ; —fo,
o.; onduidelijke kennis, v.; aver un — di qc.,
in. warboel, m.; verwarring, v.
slechts het eerste begrip van iets hebben ; Baru'gioli, ram. fra ugioli e —, alles dooral
—,
in de schemering, in het halfdonker.
een genomen.
Barnabita, m. Barnabiet, m.
Barulla, f. (Mur.) gemetselde voort. onderBarna'ggio, m. Z. Baronaggio.
laag, v. voor een in bouw zijnde muurboog;
Barnocco, m. slag op het hoofd.
—are, v. a. een muurboog maken ; — v. a.
Baro,
m. bedrieger, afzetter, valschspeler, m.
weerverkoopen, in 't klein verkoopen ; v. n.
Barocchismo, m. arbeid, m. in den barokkleinhandel drijven, uitventen ; —lo, m. weerstijl, behagen, o. in den Barokstijl; —occo,
verkooper, venter, kleinhandelaar, m.; fig.
agg. barok, in pruikenstijl ; smakeloos ; zondomkop, onnoozel mensch, m.
derling, belachelijk ; —occo en —o'ccolo, Baru'zzola, f. (Nat.) kriekeend, v.
rn. ongeoorloofde winst, v., woeker, m.; —Cu- Barteletta, f. grappige, schertsende inval, m.;
me,
m. ophooping van dingen zonder smaak
grap, m.; anekdote, v.; pigliare, nettere
of stijl.
qd. in —, iets in scherts opnemen ; in —,
Baroccia'bile, agg. berijbaar (alleen voor
in scherts, gekscheerend ; —are, v. n. grapkarren); —cia'io, m. karrenvoerder, voerpen verkoopen, uien tappen, schertsen, anekknecht, vrachtkarrijder, m.; loopknecht, m.;
doten vertellen.
--data, 1. karrelading v.; een kar vol ; fig. Rasa, —sale, m. Z. Base.
dikke, onbeholpen vrouw, v.; a —e, in me- Basalte, f. (Min.) —tico, app. basalt, o.
nigte, met karren vol ; —eina'io, m. karren- Basamento, m. h.z.d. als i.nbassa.nento;
verhuurder, m.; rondventer, m. (met een kar);
—save, y. a. gronden (iels ... op); v. n. en
—cino,
m. kleine, tweewielige kar, vracht—rsi, v. rifl. zich gronden op.
kar, v.; wagenlading, v.; groote menigte, 0.; Bascià, bassà, m. h.z.d. als Pascià.
groote hoop, m.; — di polvere, een karre- Basco, agg. baskisch ; sost. m. Baskier, m.
vracht stof; un — di bugie, een vracht Base, f. basis, v.; grondslag, m.; onderlaag, v.;
leugens.
voetstuk, 0.; (Chim.) basis, v. (Geol.) grondBarome'trico, agg. den barometer betreffende;
vlak, o.; grondformatie. v.; (Nat.) — di un
colonne —a, de kwikzilver kolom m. in den
sistema di nnuierazione, basis, grondbarometer ; osservazione a, waarnemin
getal, o. van een telsisteem; (Geom.) grondgen v. d. barom.; --metro, m. (Fis.) Barolijn, v.; -vlakte, v.; (lop.) grondlijn der driemeter, luchtdrukmeter, m ; weerglas, o.; —me-hoeksmeting ; (Farm.) hoofdbestanddeel van
tro'grafo,
m. barometrograaf, zelf registreeeene vermenging ; (fig.) beginsel, o.; grondslag,
rende barom.
m.; fig. fondament, o.; grondslag, o.; non c'è
Barona'ggio, m. (star.) baronie, v.; waar—, er is geen onderlaag genoeg ; (Mi/.) —
digheid, v. van baron ; baronschap, o.; —ale,
d'operazioni, het steunpunt eener strateagg.
baron ...; feudo — , baronsleen, 0.; tigische beweging ; in — del .... op grond
tolo —, baronstitel ; far superbia —,
van ....; —ettino, m. kleine snor, in.; (Nat.)
vrijheerlijke trots, m. ingebeeldheid, v.; —ata,
baardmees, v.; —ettone, m. groote snor, m.;
f. schelmen-, boevenstuk, 0.; —cello, m.
iem. met groote snor.
kleine, jonge baron ; straatjongen ; —one, m. Basilare, agg. (Anat.) tot den hersenbodem
baron, vrijheer, m.; (stor.) leenheer, m.; schelm,
behoorende ; arteria
groote ader op de
schurk, afzetter, m.; ram. — cornuto e con
hersengrondvlakte; osso —, schedelbeen, o.,
effe,
doortrapte schurk, m.; —escamente,
grondbeen. o.
any. op vrijheerlijke wijze ; vivere —, als Basilea, f. (Geogr.) Basel, o.
een baron leven ; —esco, agg. als een baron, Basi'lica, f. (Archeol.) groot gebouw op 't
vrijheerlijk, voornaam; — esse, f. barones,
Rom. forum ; basiliek, v.; hoofdkerk, v.; dom-,
vrijvrouw, voorname dame, v.; —essina, f.
stiftskerk, v.; (Anat.) koningsader, v. (in de
kleine, jonge barones, v.; —etto, m. baronet,
binnenz. v. d. arm); —ale, agg. in den bouwm.; —e'vole, agg. ridderlijk, voornaam ; —ia,
stijl der oude basilieten ; facciata —, recht
f. (stor.) baronie, vrijheerlijkheid, waardigheid,
afgesneden voorfront, o.
v. van baron.
Basi'llco bassi'lico, m. (Bot.) basilikum, o.
Barra, f. dwarsstang, m.; balie, v.; stare Basi'lio, (N. pr.) Basilius.
alla —, voor de balie staan ; slagboom, m.; Basillsco, f. (Zool.) en bassilico, konings(Arald.)
dwarsbalk, m. (in wapenschild); goudhagedis, v.; (Mit.) basiliscus, m.; fig. onheilstaaf, v.; opgenaaide strook (aan kleeren).
brengend persoon ; (Mil.) basilisk, m. (groot
Barrare = Sbarrare ; barreria f. = ba- kanon).
reria; —icare, v. a. versperren, barrika- Basimento, m. onmacht, zwakte, v.; —ire,
—
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v. n. door onmacht, zwakte overvallen worden.
Basi'na, f. h.z.d. als bazzoffla.
Basino, m. (Tess.) dimetstof, gekeperde stof,
geribt katoen.
Baso'ffla, f. Z. bazzoffla.
Basoso, agg. dom, dwaas.
Bassa, f. ouderwetsche dans, v.; laagte, v.;
laag gelegen plaats, v.; —mente, avv. op
gemeene, ordinaire, verachtelijke wijze ; met
gedempte stem ; —are, v. a. Z. Abbassare ;
—ata, f. laagte, verdieping, daling, v.; —etta,
f. kaartspel, o. (aan 't Pharo gelijk); vel, o
van pasgeboren lam.; flesch waarvan het strooomhulsel gescheurd is ; fiq. fare una
iem. dood dokteren ; —ettáre, v. a. iemand
langzaam ten gronde richten, onder den grond
brengen ; —etto, m. strijkinstrument tusschen
viool en violoncel ; kleine bas, v.; —ezza, f.
laagheid, v,; lage prijs ; daling v. van den
prijs ; nederige toestand, m.; afkomst, v.; ge
meenheid, v.; zelfverlaging, v.; gemeene handeling, v.; —sino, agq. een weinig diep, laag ;
siamo —I, wij brengen niet veel voort in
de kunst ; —ista, m. bassist, ni. basspeler,
m.; (co in .) iem. die op de baisse speculeert;
—so, agg. laag ,. nederig, klein (van persoon);
laag gelegen ; pni — del livello del mare,
beneden de oppervlakte der zee ; la — a
Asia, Beneden-Azië; laag-, klein-Azië, o.;
Egitto, Beneden-Egypte ; il — veiatro,
de onderbuik, m.; stanza —a, laag vertrek,
o.; fig. navigare, essere in —e acgiie,
in laag water zeilen, op lager wal zitten, in
slechte omstandigheden verkeeren; mmissa —a,
stille (niet gezongen) mis ; la Pasqua e —,
Paaschen valt laat; occhi —1, a capo
met terneergeslagen oogen, met gebogen hoofd ;
animo —, laag gemoed, o; gente —a, gering volk ; locuzione —a, gemeene, ordinaire spreekwijze ; (stor.) —i tempi, tijden
van den ondergang (eens rijks); —impero,
tijd van 't verval van 't Rom. keizerrijk ;
far la —a, te laag schieten of treffen ; fig.
geen geluk hebben ; tenere qd. —, iemand
kort, onder den duim houden ; tenersi
weinig vragen (voor iets); nel — del monte,
aan den voet van den berg; i —I, de ondiepten teener zee); (Mus.) bas, m., basstem, v.;
ehiave di —, bassleutel, m.; fig. aver degli
alti e —1, wisselvallig, geluk hebben : fare
alto e —. heerschen, bevelen ; (Mit.) far
man a —, zonder onderscheid over den kling
jagen; avv. al —, omlaag, naar omlaag, beneden ; fig. in drukkende omstandigheden zijn;
da —, op de laagste plaats (eener streek);
nel — della tavola, aan 't ondereind der
tafel ; volar —, laag vliegen ; basso basso,
zeer laag, zeer diep ; —fonde, m. ondiepe
plaats, v. (in zee); —li'ccio, (Tess.) diep
strengsche stof, v.; —one, m. (Mus.) basfluit,
v., fagot, m.; —relievo, m. (stolt.) ras relief,
o.; halfverheven beeldhouwwerk, o.; —otto,
m. dun taartendeeg, o.; —sura, f. laagte, V.;
diep gelegen oord, o.
Basta, f. Z. Bastla.
Basta, avv. genoeg. Z. Bastare ; —a'bile,
agg. duurzaam, voor langen t ij d voldoende ;
—ante, agg. Z. —are ; —temente, avv.
op voldoende, genoegzame wijze; genoeg ;
—anza, f. voidoendheid, menigte, v.; overvloed, m ; duur, voortduur, m.; a—, abbastanza; —are, v. n. voldoende, genoeg z ij n,
toereiken, bevredigen, voldoen ; —a qe., voor
—,
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een zaak opgewassen zijn ; middelen voor iets
hebben ; non ml basta 11 anlmo, ik waag
het niet, ik heb den moed niet ; basta!
basta ! genoeg ! genoeg er van ! niet verder!
basta, kortom, kort en goed ; basta dargll
del vino si fa vedere, zoodra men hens
maar wijn geeft laat hij zich zien ; tanto
che basti, in toereikende hoeveelh ^id ;
—ante, p. pres. voldoende, genoegzaam, toereikend, opgewassen voor iets ; —e'vole, agg.
h.z.d. als —ante ; —evolmente, h.z.d. als
—antemente ; —evolezza, f. toereikende
hoeveelheid, toereikendheid, v.
Basta'gio, m. lastdrager, pakjesdrager, m.
Basta'lo, m. vervaardiger van zadels voor
lastdieren, zadelmaker, m.; [am.11 tuo sarto
è 11 —, gij z ij t een ezel.
Bastarda, f. (Magn.) grove vijl, v.; (Mar.)
kleine galei, v.
Bastarda'eeio, m. aterling, m., gemeene,
lage, uit den aard geslagen mensch, m.;
—a'ggine, f. onwettige afkomst, bastardij,
v.; —amente, avv. op valsche, onrechte
wijze; —ello, m. vondeling, in.; —1'gia, f.
h.z.d. als —aggine ; —dino, m. h.z.d. als
—ello ; —do, agg. buiten echt geboren, onecht ; fig. valsch ; uit kruising van twee rassen
geboren; ontaard, wildgewassen (planten);
letto — middelm. groot bed, o.; (Arch.) ordine —, onregelmatige bouwstijl, bastaard
stijl ; — sost. m, onwettig, buiten huwelijk
geboren kind, o.; bastaard, m ; kruising, v.;
bastaardsoort, v.; (Mar.) — delle trozze,
rakketros, m.; vela —a, groot zeil der oude
galeien ; (Fond.) metaalovergieting, v.; —one,
m. groote bastaard, m.; (Bot.) waterrijst, v.;
—unie, m. menigte, v. valsche onechte zaken ; familie uit veel onechte kinderen bestaande ; onechte afstamming, v.; onechtheid,
v.; —i, pl. wilde scheuten (van een boom).
Bastardella, f. braadpan, v.; scherz. ongemakkelijke, leelijke koets; —ello, m. protokol, notulenboek, o. van een vereeniging, v.;
agenda (van advocaat).
Basterna, f. vierraderige ossenwagen m. (der
Franken); wagen, m voertuig, o.
Ba'stia, —ta, f. zoom, inslag m. (van een
kleed).
Basti'a, f. (Fort.) bastion, bolwerk, o.
Bastiano, (N. pr.) Bastiaan, Sebastiaan, m.
Basti'glia, f. Bastilje, v.
Bastimento, m. (Mar.) groot schip, vrachtschip, vaartuig, o.
Bastina, f. klein pakzadel ; portare a—, op
lastdieren wegdragen.
Bastinga, f. (Mar.) schansdek, o. schanskleed, o.
Bastionare, v. a. met bastions voorzien, verdedigen, bevestigen ; —rsi, v. ril. zich verschansen ; —ata, f. verschansing, bevestiging,
v. met bastions ; —one, m. bastion, bolwerk,
o.; —ire, v. a. bouwen ; —ito, p. pass. _
sost. m. bolwerk, o., verschansing.
Basto, m. pakzadel, o.; animale da —, lastdier, o.; fig. onbeschaafd mensch, m.; fig.
portare 11 —, de asschepoetster zijn ; esser
da — e da sella, voor alles bruikbaar zijn;
non trovar — ehe gli entri, geen passende bezigheid vinden; gli sta nieglio
che 11 — all' asino, hij krijgt wat hem toekomt ; un — non s'adatta a ogni dosso,
't is niet altijd hetzelfde wie het doet ; mettere 11 — a qd., iem. onder den duim heb,

,

BAS

109

ben ; rodere il — a qd., kwaad niet kwaad 1
vergelden ; plank waarop de steenbakkers de
klei leggen.
Bastona'eeio, m. dikke stok, knuppel, m.;
—amento, m. stokslagen, m. v.; —are,
v. a. met een stok slaan, afrossen ; fig. iem.
slecht behandelen, beleedigen, steken geven ;
— qc., iets slecht volbrengen ; — una cosa,
iets onder den prijs verkoopen ; mod. prov.
andare a —I pesci, op de galeien komen ;
—rsi, v. resipr. elkander afranselen ; —ato,
app. afgewerkt; parere, seutirsi —, een
gevoel hebben of men geradbraakt is ; —ata,
f. slag, m. met een stok, dracht v. slagen,
bastonnade, f.; verlies, o.; —e da ciechi,
in 't blinde rondslaan ; mod. prov. esser due
ciechi che fanno alle —e, elkander in
blinde woede beleedigen, afranselen ; —atore,
m. uitdeeler, m. van stokslagen ; fig. booze,
scherpe tong, v.; —atura, f. stokslagerij,
kloppartij, v.; —cella, 1. kleine stok, m.,
stokje ; —I, m. pl. suikerstokjes, o. m.; —Getto,
m. kleine stok, m., stokje, o;; —cino, m.
stokje, o.; reepje, o. brood ; (Tess.) stokjes
weefsel, o. (Arch.) rondstaf, m., reep, v. om
een zuil; —one, m. stok, staf, m.; giuocar
di —, stokslagen geven, naar den stok grijpen; knuppel, m.; steun, staf, m.; essere
il — della sua vecchiaia, de staf van
zij n ouderdom zijn ; — di maresciallo,
maarschalkstaf; steel, m.; handvat, 0.; heft;
— della granata, bezemsteel; zitstok, m.;
mod. prov. palito come uu — da pol-

laio, zoo zuiver zijn als de zitstok van een
kippenhok, d.w.z. zeer vuil ; —pastorale,
herdersstaf ; — della bambagia Z. Baonbagia ; (Art.) pialla a—, bandschaaf, v.;
(Arch.) halfronde verhevene versiering, rondstaf, m. om ramen enz.; klein, langwerpig
brood; (Giuoco) een der figuren in 't Ital.
kaartspel; fig. accennare coppe e dar
I—, iets anders geven dan beloofd was;
parer un —, op een boonenstaak gelijken ;
—etto, m. h.z.d. als —cello ; —iere, m.
stokdrager, stafhouder, in.
Bastorove'scio, m. dal, o. tusschen twee
zwakke berghellingen; strada —a, weg die
in 't midden diep loopt.
Bastracone, m. kort, dik persoon, m.
Batacchiare, v. a. met een knuppel slaan ;
—ata, f. slag met een knuppel ; —a'cchio,
m. knuppel, dikke stok, m.; staak v. om ooft
af te slaan ; klepel, m. van de klok ; dom,
onnut mensch, m.
Batassare, v. a. been en weer schudden.
Batata, f. (Bot.) Indische aardappel, m.; pataat, v.
Bata'via, f. (Geogr.) Batavia, 0.; —avo, m.
(Etn.) Bataaf, Batavier, m.; agg. bataofsch,
hollandsch.
Batista, f. —tela, baptist, o.
Batisteo, —tero, Z. Battistero.
Batistini, m. pl. aver —i, erge angst hebben,
van angst beven ; mi entrano i—, ik word
woedend.
Bato'cchio, m. stok, m. van een blindenvan ;
klokklepel, m.
Ba'tolo, m. kap, m., mantelkap, m.; schoudermanteltje, 0.; (Arch.) basis voor brugpijlers.
Batosta, f. slag, stoot, m.; la sua salute
ha avuito una belle — , zijne gezondheid

heeft een heelen stoot gekregen; ongeluk, 0.;
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woordenwisseling, v.; —are, v. n. kibbelen,
twisten.
Batrachi, —traci, m. pl. (Zool.) batrachiërs,
kikvorschachtige dieren.
Batrachïte, f. (Min.) batrachiet; paddesteen, m.
Batta'glia, f. slag, m., gevecht, o.; —navale,
eampale, zee-, veldstag, m.; dare, attaccare una —, slag leveren ; cavallo da
strijdros, o.; veldslag (schilderij); strijd, wedstrijd, m.; hevig debat ; — di nano, verrassing, v.; onverwachte aanval m. (op een vesting); schaar, v.; gros o. van het leger; slagorde, v.; nettere in —, in slagorde stellen ;
—singolare, tweegevecht, 0.; a — aperta,
in open strijd; —are, v. n. slag leveren, in
een slag vechten; hevig muilvechten; —ata,
f. slag met den klepel; —gliere, —o, m.
strijder, in den slag geoefend soldaat, m.; hevige disputeerder, twister, m.; —glieresco,
agg. tot den strijd,den slag behoorende ; krijgshaftig, strijdlustig ; —glietta, f. kleine slag,
m., gevecht o.; schermutseling, v.; —glie'vole, ago. den slag, den strijd betreffende,
strijd . ..; la — troinbetta, de krijgs-, strijdtrompet, v.; klaroen, m.; —glio, m. klokklepel, m.; —glione, m. bataljon, 0.; groote
menigte menschen; —glioso, agg. krijgshaftig, strijdlustig.
Battelata, f. bootslading, v.; een klein schip
vol ; —letto, m. kleine schuit, boot, v., klein
schip, o.; —liere, m. schipper, m.; —1o, m.
klein schip, o., boot, v.; — a vapore, stoomboot, v.
Battente, m. deurvleugel m.; porta a —.
vleugeldeur, v.; licht, o. van een schilderijlijst,
(waar het glas in rust); deurklopper, m.; (Mil.)
stootbalk, m.
Ba'ttere, v. a. slaan, afrossen, afstraffing geven ; een nederlaag toebrengen, verslaan, overwinnen ; — qd. in qc., iem. ergens in overtreffen ; beschieten, bombardeeren, berennen ;
smeden, bearbeiden (metalen); slaan, munten ;
dorschen ; uitkloppen (tapijten); afslaan, (vruchten); fijn kloppen, klein hakken; den trommel,
de pauken slaan ; (Mid.) — la ritrata, den

aftocht trommelen, blazen ; — la nisura,
de maat slaan; treffen; I raggi del sole

battono un luogo, de zonnestralen staan
op, treffen eene plaats; l'ltalia è battuta
dalle acque di tre inari, Italië wordt
door drie zeeën bespoeld ; beheerschen, bestrijken; un castello batte quella strada, een kasteel beheerscht, bestrijkt dien weg:
fig. — gil occhi, le palpebre, met de

oogen, de wenkbrauwen knippen ; in un —
d'occhio, in een oogwenk ; —i denti, met
de tanden klapperen ; — le mnani, in de
handen klappen ; — le all, de vleugels uitil taeeo, zijn hielen laten zien;
slaan;
— le gazette, van koude beven ; — una
via, een weg veel bewandelen ; — la via
del vizio, den weg der ondeugd bewandelen; — la campagna, op het land ronddooien ; — ii capo in qe., met zijn hoofd
ergens tegenaan loopen ; ei sarebbe da —
11 capo in un inuro, 't is om niet het
hoofd tegen den muur te loopen; non sa•
pere dove battersi it capo, niet weten
waarheen, tot wien zich te wenden ; — la
capata, sterven, in verval geraken; battersela, de plaat poetsen, zijn piek schuren; —rsi, v. recip. elkander slaan, vechten.
—
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duelleeren ; — alla spada, alla pistola,
op den degen, op het pistool duelleeren ; tegenpartij zijn in 't spet; — v. n. slaan, klappen
uitdeelen; fig. — sodo in qc., vast ergens
op staan ; batte sempre su quel chiodo,
hij slaat altijd op 't zelfde aambeeld ; e batti ! als gij er dan op staat, mij goed ! aankloppen (aan een deur); dove vuole — ?
wat bedoelt hij eigenlijk ? luiden slaan ; la
campana batte a fuoco. de brandklok
luidt ; sono battuti le dieci, het heeft tien
uur geslagen; kloppen (van het hart); mi
batteva it cuore fitto fitto, het hart
klopte mij de keel uit; ten naastenbij zijn;
11 peso pub — a un tremila libbre,

het gewicht kan ten naastenbij 3000 pond zijn;
qui batte la questione, daar draait de
kwestie juist om ; un conto batte pari,
een rekening sluit juist; fam. — si con qe.,
aan iets den voorkeur geven, ergens vermaak
in hebben ; non mi la batto, dat staat
mij niet aan ; tutto sta dove la batte,
het hangt er van af hoe het hem invalt;

prov. la lingua batte dove il dente
duole, men krabt zich waar het jeukt;
—uto, p. pass. en agg. geslagen, enz. enz.

Batteria, f. (Mit.) batter ij , f. (Mar.) tusschen-

dek, o.; — galleggiante, drijvende batterij ;

(Fis.) —elettrica, electrische batterij ; farn.
— di cucina, keukengereedschap ; (Orotog.)

slagwerk, o.

Battesimale, app. tot den doop behoorende,
doop ...; bacino —, doopvont, m.; fede —,
doopbewijs, o.; —simo, m. doopsel, o.; ricevere, amministrare il —, het doopsel
ontvangen, toedienen ; non►e di —, doopnaam, m.; tenere a —, ten doop houden;
— di sangue, doopsel des bloeds, marteldood, m.; — di fuoco, vuurdoop, m.; fig.
werk, voortbrengsel, o.; questi quadri
Sono —, deze schilderijen worden toegeschreven ; —ezzamento, m. doopsel, het doopen,
o.; onderdompelen, o.; —ezzando, agg. te
doopen ; sost. m. doopeling, m.; —ezzare,
v. a. doopen, ten doop houden ; fig. noemen,
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balk m.; —mazza, m. smidsjongen, m.;
voorslager, m.; —mento, in. slaan. o.; kloppen, o.; (Mus.) dubbelslag, m.; naslag, m.; —o,
m. geslaan, o.; geklap, o.; aanhoudend slaan
of kloppen, o.; --palle, m. laadstok, m.;
—palo, m. heiblok, o.; —a braccia, handheiblok, m.; —scarpa a—, avv. ijlings, in
haast; mangiare a—, staande eten, een
stuk uit de vuist eten ; —se'gola, f. (Bot.)
koornbloem, v.; —so'ffia, —so'ffiola, f.
plotselinge angst, schrik, m.; hartkloppen, o.,
rilling, v.; adembezwaring, v.; —strada, m.
voorrijder, koerier, m.; fam. wegwijzer, gids,
m.; —tore, m. slaander, m., dorscher, m ;
balslaander, m.; (Mil.) wegverkenner, m.; —tura, f. slaan, o.; slag, m.; fig. tuchtiging, v.;
plaag, V.; zorg, m.; het dorschen, o.; dorschtijd, m.; hamerdeuk, m.; ba'ttola, f. slaghout, o.; snor, m.; klapper, m.; fig. kletser,
m., ratelaar, m.; —tolare, v. n. veel praten,
ratelen; —logia, f. herhaling v. van het eerste woord van een zin aan het einde ; —tuta,
f. slaan, o. (vooral van den maatstok); fam.
nou perdere, — goed opletten ; (Giuco.) slag,
m., opwerpen, o. van den bal ; aver una
bella —, een mooien, goeden slag hebben ;
vooreind van de balspelplaats; plaats, v. waar
de stroom tegen den oever slaat; aanstoot,
botsing, v.; (Arch.) pijlervormige uitsteek,
m.; stare alla —, in den maat zijn ; —a,
op den maat af; dar la —, den maat slaan ;
—e del tamburo, tromgeroffel ; — dl
polso, polsslag, m.; —taccia, f. slechte slag,
m. b ij 't balspel ; —to, m. (cuc.) vulsel o. (van
gehakt vleesch in gevogelte); (star.) geeselbroeder, m.; — oude Tosk. munt ; vloer, m.
uit kleine stukken steen en cement; agg. en
p. p. van battere.
Rattro, m, (Geog.) Baktra.
Batu'ffolo, —tuffo, m. wanordelijke, samengepakte massa, v., kluwen, bundel, m.,
warboel, pak, o.; haardot, m., chignon, m.
Ban, m. wauw, (gel. v. d. hond) wauwau,
boeman, bietebauw, m.; far —, de kinderen
bang maken, voor boeman spelen ; —sette,

bestempelen, een naam geven ; natmaken, beh.z.d. als ban.
vochtigen ; —rsi, v. rill. zich doopen laten, Baule, m. koffer, valies, o.; far II —, zijn
het doopsel ontvangen ; —ato, gedoopt; agg.
koffer pakken ; viaggiare con► e 1-1, zonda cristiano — zoowaar als ik een chrisder oplettendheid reizen ; scherz. bult, v.,
ten ben ; —ezza'tore, m. dooper, m.; —tobochel, m.; —letto, m. kleine koffer, handrio, m. doopvont, m., doopbekken,o.; —iere,
koffer, m.; —lino, m. koffertje, o., werkm. dooper, priester die het doopsel toedient ;
doosje, o.
—ttista, m. dooper, m.; Giovanni —, Jo- Bautta, f. domino, m., maskeermantel, m.
hannes de dooper; Battista, m. (N. pr.) Bava, f. speeksel, o.; zever, m.; schuim, o.;
far la —, van woede schuimbekken ; far
Baptist, m.; —stero, —sterio, m. doopkapel, v.; (Arechol.) badstoof, v.
venir la —, woedend maken ; (set.) floretBattibaleno, m. het flitsen van den bliksem ;
zijde, v.; (Oref.) slak, m. (op gesm. metaal);
in nn — in een oogwenk ; —becco, m.
(Mar.) — di vento, licht gekringel der golwoordenstrijd, m.; muilvechterij, v., woordenven ; —glino, m. kwgldoekje, zeverlapje, o.;
—glio, m. borstlap, m., voorspeller, kweiltwist, v.; —coda, f. (Zool.) kwikstaart, m.;
lap, m.; knevel, mondstopper, m.; fig. met—culo, m. (Mit. stor.) beenharnas,o.; (Min.)
tere 11 --a qd., iem. den mond stoppen ;
aarsleder ; (Mar.) leizeil, o.; —cuore, m. hart—ella, f. floretzijde, v.; —ellina, f. doek,
klopping, v.; —ferro, m. aanzetigzer, o.; —fim. uit floretzijde , bave'ra, f. omslagdoek,
anco, m. scheiboom, m. (in paardenspel);
m., pellerien, v.; —retto, m. mantel- of jas—foco, m. Z. Acciarino ; —folle, m. (stor.)
kraag, m.; —rina, f. kanten kraag, m., kraagje,
bastion, o.; citadel, v.; —fredo, m. (star.)
o.; —ro, m. jas- of mantelkraag, m.; —etta,
houten wachttoren, m.; belfoort, o.; belegef. oneffenheid, v. in 't gegoten metaal, gietringstoren, m.
fout, v.; —e, p1. band-macaroni, v.; —ettine,
Batti'gia, f. vallende ziekte, v.; —e, p1. stuipen,
h.z.d. als bavette, maar nog dunner gesnem. (van kinderen).
den ; —oso, agg. kweilend, zeverend, speckBattilano, m. wolkammer, m.; —loro, m.
selachtig; schuimend van woede.
goudslager, m.; —piano, m. handgeklap, o.,
bijvalbetuiging, v.; —mare, m. (Mar.) blaas- Bavarese, agg. beiersch; sost. m. Beiër ; melk,
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chocolade, v.; —sera, f. (Geog r.) Beieren; I algem.) grijze grasmusch, v.; — di palude,
— f. (arn.) helmvizier, 0.; monddoek, m.
rietzanger, karekiet, m.; mod. prov. far afa
I —i, voor het fijnste gerecht den neus opmarkt, v.; tentoonstelling, v. van meubelen
halen ; grasso come nn —, er goed uitzien,
enz., overdekte koopplaats, v.
zoo vet zijn als modder.
Ba'zza, f. slag m. (in 't kaartspel); geluk, o., Becea'io, m. slager, vleeschhouwer, m. (eigenl.)
goed gevolg, o., goedkoop ; aver per — qc.,
bokkenslachter, m.
iets goedkoop hebben ; fam. vooruitsprin- Beccala'glio, m. blindemannetje, handjeplak,
gende, spitse kin, m; iem. met zulk een kin ;
o. (kinderspel); —lite, m. twister, ruziezoeker,
— di fil di ferro, bos m. ijzerdraad ; —ina,
m.; —aslento, m. bet kloppen, pikken, o.;
f. vrouw met een spitse kin; —one, m. iem.
—morti, in. doodgraver, m.; —pesci, m.
met zeer spitsen kin.
(Nat.) stern, groote Ikstern, m.; —care, v. a.
Bazzana, f. gelooid schaapsvel, o.: bazaar.pikken, oppikken met den snavel, met den
Ieder. o.
snavel bakken ; lig. iets door list verkrijgen ;
Bazzarrare, v. a. ruilen ; —zarro, b.z.d. als
I1on — nna cosa, iets niet verstaan, bebaratto.
grijpen ; grijpen, aangrijpen ; —ti questa,
Bazze'cola, f. kleinigheid, nietigheid, v.; —e,
neem dien vast mee, n. m. dezen slag; —rsi,
pl. vodderijen.
v. rec. elkander pikken ; v. rill. twisten,kibBa'zzica, f. troef, m.; fare —, z ij n doel behelen ; — il cervelle, zijn bersen plage
n
reiken; — vertrouweling, m.; —care, v. n.
met kleinigheden; —i geti, zich vergeefsch
veel op eene plaats verkeeren ; v. a. veel met
aftobben ; —carello, m. Z. Beccherello ;
iem. verkeeren ; —catura, f. kleinigheid, v.;
—striaso, m. zware, smalle hak, rn.; houweel,
waardeloos iets ; vodderij, v.; —catto, m.
o.; dissel, m.; —ta, f. beet, pik, bouw, in. mei
slag, m. met drie even hooge kaarten ; —tone,
den snavel ; een snavel vol ; —tella, f. stukje
ni. idem met vier kaarten.
vleesch lokaas, o. voor de valken ; fig. kleiBazzo'i'fia, basoffia, f. dikke soep, v.; fi g.
nigbeid, v., lor, o.; stare —e, zich met weinig
lange verhandeling zonder samenhang; soepvergenoegen; tenere a —e, krap houden ;
zooi, v.; —ttino, agg. nog niet gaar, nog een
—tello, m. kraagsteen, m.; konsole, V.; sparweinig hard ; —otto, agg. halfgaar ; noch hard
rekop, m.; —i, pl. stokken in de kleerhangers
noch zacht ; nova —e, half harde eieren;
of den muur (om kleeren op te hangen);
fig. ziekelijk, wankelmoedig ; weinig ervaren.
—ti,ia, f. kleine pik of bouw ; avere la in
Bde'llio, (Bot. Farm.) Bdelliumhars, v.
sulla — op de gevoelige plek getroffen wurBe, blè, (geluid, geblaat van schapen enz).
den; —to'io, m. voerbakje, 0.; —tura, f.
Be', avv. (verkorting van bene), goed.
pikken, o. met den snavel ; —Ghetto, m.
Beare, v. a. geluk. maken, zalig maken; —rsi,
kleine snavel, m.; —1, pl. klappen of sloffen
v. rifl. een buitengewoon behagen vinden ;
der schoenen ; (Mar.) schepsnebbe, v.; spits
beante, p. pr. zaligmakend ; —to, p. p. geaan een kroon ; —chime, m. vogelvoeder,
lukkig, zalig gemaakt ; agg. zalig, gelukzalig ;
o.; scherz. eten, 0.; —co, m. snavel, m.; nei —ti, de gelukzaligen ; geloovig, kwezelig ;
celli di — grosso, fine, diksnav
elige,
solt. m. bidbroeder ; —a, bidzuster ; —to te !
dunsnavelige vogels ; Fig. aver paglia in
gij gelukkige ! — me, se avessi fatto,
—, in een geheim ingewijd zijn ; ecco fatto
wel mij, zoo ik het gedaan had ; pur —
il -- all'oca ! zie zoo, nu is dat ook gelukkig
che ..., een geluk dat ...
afgeloopen ; mond, muil, m.; rnetterci ii — ,
Beata, (N. pr.) Beata, f.
zijn mond, zijn neus ergens insteken ; dare

Bazar, —re, m. bazar, m.; verkoopplaats,

Beataniente, avv. op gelukkige, vroolijke

wijze, in gelukzaligheid ; —i ficare, v. a. zalig
spreken ; lofprijzen, lofzangen ; gelukkig maken ; —cato, agg. zalig gesproken ; —azione, f. zaligverklaring, gelukzaligspreking,
v.; —fico, agg. zaligend, gelukkig makend;
(Teol.) visione —a, verheerlijking, aanschou-

wing v. der goddelijke heerlijkheid ; —ti na,
f. bidzuster, kwezel, v.; —issinlo, agg. padre —, Allerheiligste Vader ! (titel des Paus.
in brieven); —titu'dine, f. gelukzaligheid,
v., zaligheid, v.; geluk, heil ; Sua of Vostra
--, Uwe Heiligheid (titel van den Paus); (Teol.)

di

—

in qc„ iets eten ; fig. spits uitsteeksel

bek, m. van een lamp ; — del naviglio,
scheepsnavel, snebbe; non aver it — di un
quattrino, geen duit op zak hebben ; —della peilla, bek, m. punt van de pen ; prov.
del — viene l'novo, om eieren te belle«
moet men de kippen voeren ; mod. prov. dirizzare il — agli sparvieri, Z. Sparviere;

(Mares.) -- di corvo, overijzer, o. (van bink.
paarden); a strappa —, overhaast, ook
naar keus ; —frusone, m. (Ornit.) zijdestaart,
m.; —storto, m. (Omit.) kruisbek, m.; —cu'ccao, m. tuit, v. van een kan ; —came, m.
—I, pl. de achtzaligheden (van de Bergpreek);
h.z.d. als becchime ; —uto, agg. met een
—to, p. pass. v. beare.
snavel voorzien.
Beatrice, f. (N. pr.) Beatrix, v.
Becche'ggiare, v. n. (Mar.) stampen (van het
Beca, t. vrouw van lagen stand, een leelijk
schip); overlangsche slingeringen maken ;
uiterlijk.
—gio, m. (Mar.) het stampen, o. (v. h. schip);
Becca, f. zijden sjerp, v., gordel, m., band, m.
slingeren met den kop (van paarden).
van taf, kousenband, m., vouw, m. in boeken Beccherello, m. bokje, o.; —ria, f slagerij,
(ezelsoor n.)
v.; vleeschbank, vleeschmarkt, V.; fig. bloedBeccabniiga, f. (Bot.) Beekpunge.
bad, o.; essere came di —, goed voor de
Becca'ccia, f. (Nat ) boschsnip, v.; — di
slachtbank zijn ; nlandare qd. alla —.
mare, scholekster of oestervisscher, m.;
iem. in zijn verderf brengen.
—cilia, f. jonge snip, v.; —reale, watersnip, Becchino, m. doodgraver, m.
v.; —sordo, bokje, o. (s. watervogel).
Becco, m. bok, m. (fig.) door zijn vrouw beBeccaficata, f. gerecht o. van kleine vogels:
drogen man, hoorndrager, m.; —pappataci of
smulpartij, v.; volg. vreterij, v.; —fico, m.
agevole, iem. die een oog toedoet voor hel
(Nat.) spitsbek, m. (insectenet. vogels in 't
slechte gedrag zijner vrouw; Fig. —cornuta,
.
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Ms voren ; esser it — e II bastonato,

BEL

m. aangeslibde grond, slikaarde ; —otoso, agg.
tegelijk de schade en den spot dragen ; faraangeslibt, slijkerig.
ne di, dirne quelle, di pelle, di —, onge- Beletto, m. schoonheidspomade, v. blanketsel,
rijmde, onverstaanbare woorden uiten; baro.; oogenverblinding, schijnschoon, o.
ba di —, (Bot.) Z. Barba.
Bellezza, f. schoonheid, v.; acquistare,
Beeerata, f. gemeene handelwijze, v.; be'cero,
perdere —, in schoonheid winnen ; schoonm. gemeen mensch uit de volksheffe, gemeene
beid verliezen ; aanvalligheid, v.; schoon perkerel, schoelie, m.; —ceriinie, m. gespuis, o.;
soon, m.; schoone vrouw, eene schoonheid,
plaats waar veel gespuis is.
(beauté); —e, pl. bekoorlijkheden, v.m.; schoonBechico, agg. m. (Farm.) hoeststillend.
heden, schoone vorm en stijl enz. (in geschriften); fam. overvloed, m.; menigte, v.; genoeBeco, m. domkop, dom mensch, sul, lummel, m.
gen, vermaak, o.; vreugde, troost, v.; è una
Bede'guar, m. (Bot.) rozenzwam, m., rozen—, 't is een pleizier, een lust ; (iron.) lange
gal, v.; wilde witte distel, m.
tijdruimte ; è la — di tre anni, 't is reeds
Beduina, f. damesmatel m. met kap ; beduinedrie jaren ; (Bot.) cento —e, Juffertje in 't
vrouw, v.; —o, m. Bedouin, m.
Groen ; —liiia, f. schoon, jong meisje, o.;
Be'en, m. (Bot.) —bianco, roso, witte, roode
—china, f. (Bot.) Z. Anagallide ; —linobekervrucht, v.
busto, m. gek, kwast, modejonker, m.; —liBeerino, m. kleine drinkpartij, v.; versterking,
no, m. lief, aardig, sierlijk ; iron. — ! dat is
verfrissching, v.
wat moois ! ho sentito delle —e, ik heb
Befana, f. soort vrouwelijke St. Nicolaas, die
mooie dingen gehoord; venire fuori eon
op Drie Koningendag over den schoorsteen
le belle —e, met zoete woordjes, vleierijen
komt om de kinderen bang te maken of gevoor den dag komen ; far il bello --. huischenken te brengen ; geschenk o. op Drie
chelen ; —lo, agg. (ook bèi, be', begli in
Koningendag; lig. leelijk vrouwspersoon ; fam.
pl.) schoon, mooi, uitmuntend, fraai, sierlijk;
Drie Koningenfeest, o.; —nia, f. volksuitdr.
bell' anima, schoone, voortreffelijke ziel ;
v. epifania (Drie Koningenfeest); —notto, m.
sterk, krachtig, groot ; bell' ingegno, bella
koekjes, o. m.; gebak o. dat men op Driek.
lntelligenza, goed, groot verstand, vernuft,
verkoopt of aan de kinderen geeft.
o.; passend ; una —a risposta, een antBeffa, belle, f. scherts, v., grap, m.; grappige
woord op zijn pas ; eervol enz.; un bel uiostreek, m.; farsi — di qd., iem. voor den
rir tutta la vita onora, een eervolle dood
gek houden ; lasciare colle —e e col
strekt een geheel leven tot roem ; si è fatto
danno, met schade en spot ervan afkomen;
un bel iioiiie, hij heeft zich een goeden,
da —, uit scherts ; —ardamente, avv. op
eervollen naam verworven; — a cosa ! verhoonende, spottende wijze ; —ardo, agg. spotbazend !; groot beduidend ; una —a somma,
lustig ; sost. m. spotter, voor den gek houder;
een flinke, aanzienlijke som, een aardig somriso —, boonend gelach, o.; —are, v. a. hoometje ; lam. ho bell' e fiuito, ik heb reeds
nen, bespotten, uitlachen, voor den gek hougedaan ; è bell' e cotto, 't is reeds gaar ;
den ; —rsi, v. rill. — di qc., qd., met iets
bell' e fatto, kant en klaar; bell' e eaof iemand spotten ; —tore, m. —trice, spotpito, begrepen; a — studio, met vlijt;
ter, m., spotster, y.; —eggiamento, m. bealla —a libera, met vrijmoedigheid ; tin
spotting, belaching, v., uitlachen, o,; —glare,
bel si, nu bel no, een bepaald ja of neen ;
v. a. bespotten, uitlachen, hoonen.
lui a no bel dire, hij heeft mooi of goed
Bega, f. strijd, m.; twist, v.; woordenwisseling,
zeggen ; farm, dirne, vederne, udirne,
v.; verwarde geschiedenis, v.; onaannemelijkdelie —e, mooie dingen doen, zeggen, zien,
heid, v.; —ghina, f. kwezel, v.; gierig, oud
hoonen ; farla —e a qd., iem. een poets
wijf, o.
bakken ; chi è —a non è del tutto poBegliuo'mini, m. pl. (Bot.) balsamien, v.
verella, een mooi meisje vindt altijd een
Begolardo, m. koopman in kleinigheden ;
man ; sost. m. beminde, minnaar ; —a, v. la
grappenmaker, hansworst, m.; —are, v. n.
—a, la mia —a, mijne liefde, mijn schat;
domme taal uitslaan ; in 't honderdom kletsen ;
far il —o, den galant spelen ; tutti i —I
—ole, f. p1. kleinigheden, vodderijen, v. m. v.;
si fanno pregare, alle schoonen willen
domme praat, v.
lang gevraagd zijn ; sost. m. het schoone, o.,
Begonia, f. (Bot.) begonia, v.
het mooie ; schoonheid, v.; ii —ideale, —asBelainento, m. het blaten, geblaat, o. (van
soluto, de ideale, de absolute schoonheid ;
schapen enz.) —are, v. n. blaten ; schreeuwen,
il — della vita è la gioventu, het schoone
zacht schreien (van een kind); fig. op eentonige
van het leven is de jeugd ; it — è ehe ...,*
wijze iets voordragen ; —ato, m. blaten, gehet mooie er van is ...; iron. ora ne viene
blaat, o.; —io, m. aanhoudend geblaat, o.;
11 —, nu komt eerst het schoone, het mooie
gegrien, o. (van kind.)
aan ; fam. che è di — ? wat moois wordt
Belflore, m. (Bot.) goudsbloem, v.
hier vertoond ? vedere 11 —, de rechte tijd
Be'lgico, agg. belgisch ; —io, m. Belgiër, m.;
gekomen; sul plu —, op 't gunstigste oogen(Geogr.) België, o.
blik ; volerel del buono e del — a fare
Belgiuino, —goino, —ziuno, m. (Bot.)
qe., veel tijd en moeite kosten om iets te
Benzoë ; benzoehars, v.
doen ; — avv. op schoone wijze; —e bene,
Belisa'rio, m. (N. pr.) Belisarius, m.
zeer goed, uitstekend ; bel —, zachtjes aan,
Bella, f. (Mar.) byvenloef, v.
langzaam aan ; —occhio, m. (Min.) kattenBelladonna, f. (Bot.) belladonna, v.; wolfsoog, o (zeker edelgest.); —occino, agg. lief,
kers, v.
aardig ; —occio, agg. schoon, van aangenaam
Bellamente, ova. op fraaie, sierlijke wijze;
uiterlijk, nogal schoon ; —one, m., —ona, f.
met bevallige gebaren, voorzichtig, langzaam,
groote schoonheid, schoon mans- of vrouwszachtjes.
persoon ; —spirito, m. schoon vernuft, o.;
Beletta, f. bezinksel, slijk, slib, o.; —one,
—umore, m. vroolijk, opgeruimd mensch;
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grappenmaker; fare ii —, schertsen, grappen, uien verkoo.pen ; —u'rla, 1. schoonheid,
N.; schoon uiterlijk, o.; tooi, m., sieraad, o.,
opschik, m.; faun. far phi —, een schoon
uiterlijk bekomen ; —tà —jade, f. schoonheid, v.; schoone vrouw, v.
ellico, m. navel, m. fig. middenpunt, o.
Be'llico, agg. oorlogszuchtig, krijgs .... oorlogs ....; macchine —1, oorlogsmachines;
—cosainente, avv. op oorlogszuchtige, krijgshaftige wijze ; —ligerante, agg. oorlogvoerend ; le potenze — i, de oorlogvoerende
mogendheden ; sost. m. de oorlogvoerende vorst,
natie ; —li'gero, agg. krijgshaftig, strijdlustig,
strijdbaar.
Bellicone, m. groote beker, bosaal, m.
Bellucistan, m. (Geogr.) Beludjistan, o.
Belva, f. wild, verscheurend dier, o.; wreed,
bloeddorstig mensch, m.
Belvedere, m. plaats met schoon uitzicht;
kijktoren, m.; pleizierkoepel, m.
Belzebui, m. Belzebub, m.
Belzoino, belzuino, m. (Bot.) Z. Bel,

giuino.
Belzuar, bezzuar, —zoar, —zoarre, m.
(Anat.) bezoar-, geitensteen, m.
Bembè ! interj. goed ! jawel !
Bteminolle, m. Z. Bimmolle.
Benaccetto, agg. zeer welkom ; preghiera
—a al Signore, den Heer welgevallige gebeden, o.; —affetto, app. wel gezind, zeer
genegen; —allevato, agg. wel opgevoed,
goed opgegroeid ; —alzato, —levato, goeden morgen ! wel gerust ? dare il —a qd.,
iem. goeden morgen wenschen ; —ainato,
agg. welbeminde, veelgeliefde; —andata, f.

drinkgeld, o.; afscheidgeschenk, 0.; fooi, v.;
faut. dar la —a un vestito, een kleed
afdanken ; afstandgeld, smartegeld, o.; —andato, agg. goed vertrokken ; sost. m. afscheid, o.; dare 11 —a qd., blij zijn dat iem.
weggaat! iem. het kruis achter den rug toegeven ; —arrivato, agg. welkom ! goed aangekomen ; dare il —, iem. welkom heeten,
bij zijn aankomst bezoeken ; —augurato,
agg. gelukvoorspellend ; gelukkig, vroolijk ;
le nozze —e, onder gelukkige vooruitzichten gesloten huwelijk ; —avventurato,
—roso, agg. gelukkig, gelukvoorspellend ;
benchè, abbenchè, ofschoon, hoewel;
—creato, agg. welopgevoed, goedgemanierd.
Benda, f. oogdoek, blinddoek, m.; mettere
la — een doek voor de oogen doen ; levar
la —, den blinddoek afnemen ; fig. aver la
— agli occhi, een doek voor de oogen
hebben, blind zijn voor zijne gebreken; cader
la — dagli occhi, de blinddoek valt van
de oogen ; (stor.) voorhoofddoek, m.; nonnensluier, m.; —reale, diadeem, m.; koningskroon, V.; —are, v. a. met een doek bedekken (de oogen); fig. —gli occhi, blind zijn
(in figuurl. zin) voor iets; —rsi, v. ritl. zich
de oogen verbinden, de oogen bedekken;
—atura, f. het verbinden, bedekken der
oogen ; —din a, f. kleine oogendoek, v.; oogenkap, m. (stuk groene zijde of leer om een ziek
oog te beschermen); —du'ccio, m. voorspelder, m. (v. kinderen); kinderen zakdoek, m.
Bene, m. goed, o.; ii sommo —, het opperste goed; i —1 celesti, pl. i —i mondani,
pl. de hemelsche, de aardsche goederen ; het
goede, o. (in tegenst. van het kwade); la
scienza del —e del male, de kennis van
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goed en kwaad; fig. schat, m.; dolce mio
—, mijn liefste schat, mijn allerliefste; welzijn, nut, o.; it — commune, publico, het
algemeen nut, welzijn ; fu — ehe ..., het
ware goed dat ...; cosigliare, avvertire
per mio, tuo enz. —, tot mijn, uw bestwil
raden ; ogni —di Dio, Gods beste zegen;
bezittingen, v. m.v. have, v., goed, o.; i suoi
—i, zijne goederen, zijn have en goed; bent
immobili, mobili, roerende en onroerende
goederen ; non aver una ora di —, geen
uur rust hebben, andare, venire a—, een
goeden uitslag hebben; dire, fare a fin di
—, met een goede bedoeling zeggen of doen ;
persona da —, een fatsoenlijk, deftig persoon ; aver —, ben bene, rust, vrede hebben ; non aver — di qd., door iem. niet
met rust gelaten worden ; aversi per — di
una coca, iets in een goeden zin opvatten ;
far del —, voordeel trekken ; pensare a—,
goede gedachten hebben ; — avv. goed, wel,
verstandig, degelijk, passend, zeer, in hoogen
mate, rijkel ij k ; icon saper dire — quello
che si sente, niet goed weten te zeggen
wat men gevoelt; iron. proprio —, 't is
waarlijk prachtig! non stare — insieme,
niet goed b ij elkander passen ; son stamco,
ma stamco —, ik ben moei, zeer moei; lo
vedeva — spesso, ik zag hem zeer dikwijls ; mi sta —, ik heb mijn verdiend loon;
comprare — goedkoop, voordeelig koopen ;
ho fatto — venti iniglia, ik heb wel,
zeker, twintig mijlen afgelegd ; bene bene,
geheel en al ; non era ancora giorno
't was nog niet geheel en al dag ; mod. prov.
,

--,

bene bene e la matina era motto, 't

begon zoo goed en in eens was het met alles
gedaan; —e non male, in hoogen mate,
zeer zeker, in alle geval ; —e meglio, zeker,
nauwkeurig; saper qc. --e meglio, iets
zeer zeker weten ; parlare per —, goed
spreken ; piovere per —, op zijn best regenen ; a asdar —, hoogst waarschijnlijk;
sentirsi —, zich wel gevoelen ; stià —! vaarwel ! het ga u goed! stare —a lingua,
goed ter tong zijn ! star — con qd., op goeden voet met iem. staan ; voler — qd.,
iem. gaarne zien ; —! goed ! toegegeven ! oh
bene oh bene I dat is heerlijk, dat is practig ! quando — zelfs als, ook dan als; tanto
—! iron. ziet eens aan hoe goed ! mod.prov.
presto e— raro avviene, haastig en goed
gaan zelden gepaard; —detta, f. (Farm.)
afvoerend slikpot, m.; (Bot.) nagelkruid, 0.;
—dettino, agg. totde Benediktijner orde behoorende ; sost. m. Benediktijn, m.; — m. lichte
kramp, m.; stuip, v. der zuigelingen, gew. il
mal del —, geheeten ; — (N. pr.) Benediktjs,
m.; —dicenza, f. welwillende woorden over
iem. —i'cite m. tafelgebed, o., gebed, o. voor
bet eten ; —dire, v. a. zegenen ; Dio vi benedica ! God zegere u! wijden, inzegenen;
prijzen, lofprijzen, lofzingen, gelukkig noemen;
,

essercene da —e da santificare, in

groote hoeveelheid voorhanden zijn ; mandare qd. a farsi —, iem. naar den drommel zenden ; —detto, p. pass. en agg. gezegend, geprezen, ingezegend, gewijd ; acqua
—a. wijwater, 0.; candela —a, gewijde
kaars, v.; pane —, gewijd brood, o.; Hostie,
v.; gewenscht, verwenscht, vervloekt, afschuwelijk, lastig (als euph. voor maledetto);
iron. mandare qd. segnato e—, tem. het

8
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kruis nageven, blij z ij n als iem. weggaat ; ehe
tu sin — I God zij met u! è un — uomo,
't is een zonderling mensch ; Dio —, de goede
God ; — Dio I groote God ! Lieve Hemel !
mans —e, gelukkige handen (welke alles
gelukt); —dizione, f. zegen, m., zegening,
w ijding, inzegening, inwijding, v.; —della
bandiera, vaandelwijding, v.; dare la —,
den zegen geven ; genade, gunst, weldaad, v.;
zegen, m.; questa pioggia è stata una
vera —, deze regen is een ware weldaad, een
ware zegen geweest; —apostoliea, apostolische, pauselijke zegen ; —nuziale, kerkelijke inzegening van het huwelijk, kerkel ij k
huwelijk, o ; dare la sna santa —a qd.,
iem. met een kluitje in 't riet sturen, zich
van iem. afmaken ; che ti venga una —,
de drommel zal je halen ; —fatto, m. weldaad, v.; —fattore, m. —trice, f. weldoener; m., -ster, v.; —fattorino, m. groote
weldoener, m.; —Scare, v. a. weldoen, weldaden bewijzen ; —cato, p. pass. en agg. welgedaan, weldaden bewezen, met weldaden
overladen ; sost. m. bezitter m. van een prebende ; aalmoezenontvanger, m.; —fieente,
aug. h.z.d. als —Se () ; —fieenza, f. weldadigheid, weldaad, v.; Istituto di —, weldadigheidsinstelling, v.; reeita di —, weldadigheidsvoorstelling, v.; —fieiale, app. eene
prebende betreffende ; —ficiare, —fiziare,
T. a. h.z.d. als benificare ; —Sciata, f.
benefiet-voorstelling ; (Giur.) erfenis onder
voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard;
—ficiato, —fiziato, agg. (Giur.) erede —,
erfgenaam, m. of erfenis onder voorrecht van
boedelbeschrijving; (stor.) burgers (in Florence)
die recht hadden aan de beraadsl. van den
grooten raad deel te nemen ; —fi'cio, m. Z.
—fizio ; —fieo, agg. weldadig, hulpvaardig,
weldoend, heilzaam, van groot nut ; —fizio,
m. weldaad, hulpverleening; far —, goeddoen, weldaden bewijzen ; nut, o.; winst, v.;
voordeel, o.; il — della salute, de weldaad,
het voordeel der gezondheid; rente; col —
del dieci per cento, met een rente van
tien ten honderd ; — del eorpo, goede ontlasting, v., goede spijsvertering; (Giur.) — di
legge e d'inventario, onder het voorrecht
van boedelbeschrijving ; (Eccles.) prebende,
beneficie ; (am. betrekking v. zonder veel arbeid, sinecuur, v.; lasciare il banco e il
—, Z. Banco ; a — communo, ten algemeene nutte; a — dei danneggiati, ten
gunste der benadeelden ; —fiziuolo, m. kleine
prebende, klein beneficie.
Benemerenza, f. verdienste v. (ten opzichte
van iets); le —e publieke, de verdiensten
ten opzichte van het algemeen ; in —, ter
erkenning, als belooning ; -e'rito, agg. verdienstelijk, vol verdiensten ; farsi — zich verdienstelijk maken ; --pla'cito, m. goedkeuring, billijking, erkenning, v.; wil, m.; willekeur, v.; a —, naar welgevallen, naar willekeur ; a — di qd., naar den luim van iem.;
—ne'ssere, m. welbevinden, welzijn, o.; gedijen, o.; welgesteldheid, v.; —estante, agg
welgesteld, vemogend, bemiddeld ; sost. m.
welgesteld, vermogend man, rentenier, m.;
—estare, m. inwilliging, toestemming ; erkenning (van de juisth. eener rek.); dare il
,

.
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veduto ; —evolenza, f. welwillendheid,
goedgunstigheid, gunst, v.; —e'volo agg.
welwillend, goedgunstig, vol deelneming, goedgezind ; parole —e, vriendelijke woorden;
intenzione —a, goede bedoeling ; — sost.
m. begunstiger, m.; —fatto, agg. welgevormd,
goedgeaard.
Benevento, m. (Geogr.) Benevento, o.; —tano,
agg. beneventsch ; — sost. m. inwoner van
Benevento.
Bengala, f. (Geogr.) Bengalen, o.; fuoeo di
Bengaalsch vuur o.; —ino, m. (Nat)
prachtvink, m.
Beniamino, (N. pr. bil.) Benjamin, m.; fig.
,

—,

,

lieveling, v ; jongste kind, o.; gunsteling, m.

Benignainente, ave. op goede, liefderijke,
zachte wijze; —ità, f. goedheid, goedhartigheid, zachtheid, zachtmoedigheid, v.; —o, agg.
goedig, liefderijk, zacht, mild, beminnenswaardig, vruchtbaar, bevallig (landschap);
—arsi, v. rifl. = degnarsi.
Benino, avv. nogal goed, nog goed; stare
—, zich nogal wel bevinden ; facciamo
laten w ij het maar genadig maken ; fare le
eose per —, de dingen goed, naar behooren
doen ; un Homo per —, iem. waarop niets
valt aan te merken ; tanto — ! mooi zoo,
uitstekend ! —inteso, app. (Art.) met kunst
geregeld, goed begrepen ; —ehe, onder voorwaarde dat ...; —isimo, avv. zeer goed, uitstekend ; —elevato = benalzato.
Benna, f. mandenwagen, m.
Bennato, agg. van goede geboorte, welopgevoed ; anima —a, edele ziel, v.; —one,

—,

arv. zeer goed, uitstekend ; sto—, ik maak
het zeer goed ; —portante, agg. welvarend,

in goede gezondheid, bloeiend, sterk ; —servito, m. vrachtbrief, m.; dar 11 — , ontslag
geven ; aver il — schriftelijk ontslag krijgen ; —si, avv. wel, waar, wel is waar, onder
voorwaarde ; —tornato, agg. welkom, gelukkig weergekeerd ; dare il —, welkom heeten ; —trovato, agg. gegroet; —signor N...,
gegroet mijnheer N....; —veduto, agg. goedgezien, bemind, geacht; —venuto, agg. welkom ; —signor N...., wees welkom mijnbeer N....; dare il — begroeten, welkom
heeten ; —volere, v. a. en v. n. farsi — zich
bemind maken, prendere a—, liefkrijgen;
— sost. m. welwillendheid, v.
Benzina, —zalina, f. (Chim.) benzine, v.
Be'one, —vone, m. drinkebroer, zatlap,
zuiper, m.
Beota, m. (N. etn.) Beotiër ; —otico, agg.
bebtisch ; —o'zia, f. Beëtië, o.
Beqquadro, m. Z. Biqquadro.
Berberi, —bero, m. (Bot.) hagenoornbes,
berberis.
Be'rbiee, m. schaap, lam, o.
Bereiare, v.n. zonder ophouden huilen, schreeu,

,

,

wen, grienen.

Bereilo'echio, m. scheel -, loenschziend.
Be'rcio, m. gehuil, geschreeuw, gegrien, o.;
—one, m. schreeuwleelijk, griener, m.
Here, v. a. Z. Bevere.
Berettino, berrettino, bertino, app. aschgrauw, donker kleurig ; fig. treurig, boosaardig;
gente, eanaglia —a, gepeupel, schoelie, o.
Be'rgamo, m. (Geog.) Bergamo, o.; —asea,
f. boerendans, v.; —aseo, gebied, o.; inwon.

van Bergamo.
voor goed teekenen ; gemakkelijk leven,
welstand ; gli è venuto a noio it —, hij Bergamotta, f. (Bot.) bergamot, -peer; —o,
m. bergamotboom, m.
maakt zich het leven lastig;—eviso = ben-
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gerij, v.; dare la —a qd., met iem. den
Berghinella, f. vrouw van geringe afkomst,
- van slechten naam ; kijfster, v.
spot drijven ; —eggiare, v. a. foppen, plaBergo, m. (Bot.) soort witte druif.
gen, den spot drijven met.
Berta, f. hijschblok, m.; —bello, m. Z. HerBergolare, v. n. kletsen, klappen, praten.
tuello.
Bergolinare, v. a. plagen, voor den gek houden ; —olo, m. domkop, dom, onnoozel mensch, Berta, f. (Zool.) vlaamsche gaai, meerkol, m.
m.; restar —, een langen neus halen ; zwet- Berta, f. (N. pr.) Bertha ; mod. prov. non è
ser; teenen korf, v. pil il tempo che — filava, de goede
Berleoeola'io, m. suikerbakker, peperkoekoude tijd is voorbij ; al tempo della regina —, in den alleroudsten tijd ; monna
bakker, -verkooper, m.; —lo, m. peperkoek,
m.; suikergoed, gebak, o.
—, wordt gebruikt, (evenals ser Martino)
Berillo, m. beril, 0.; smaragd, m.
om een of anderen persoon aan te duiden ;
Beriolo, —u'olo, m' drinknapje, fonteintje,
—to, m. Albert, m.; —oldo, m. Berthold, m.;
fig. domoor, lummel.
o. (in de vogelkooi).
Berita, f. (Geogr.) Bayrenth, o
Bertelle, f. pl. broekdrager, bretels, m.v.
Berlieche, --oeche, m. spotnaam voor den Bertesea, f. (stor.) houten stormtoren, m.;
veldtoren, m.
duivel in de poppenkast ; fare —e herlocehe, zijne woorden verdraaien, zijn woord Bertoldare, v. a. (Lanif) het laken een weinig scheeren ; —0, m. ruw geschoren laken, o.
niet houden.
Berlins, f. schandpaal, kaak, m.; essere in Bertolotto, mangiare a—, vrij mee eten,
of nulla —, aan de schandpaal staan ; gezelvrij mee uitgaan, vrijgehouden worden.
schapsspel, o. (waarbij iem in 't midden staat Bertone, m. minnaar, boel, m.; paard met
om te raden); pandverbeuren ; — f. reiswagen,
stompooren.
berliner, m.
Bertu'eeia, 1. gewone aap, m.; lig. essere,
Berlinese, agg. berlijnsch; sost. m. Berlijner,
parere una — , op een aap gelijken, zeer
m.; —ino, m. Berlijn, o.
leelijk zijn ; mod. prov. dire I'aveminaria
Berlingaeeiilo, m. voorlaatste Donderdag
della —, binnen 's monds vloeken ; darsi
in den Karneval ; —eeio, m. laatste Donalle —e, zich aan wanhoop overgeven ;
pigliar la —, zich bedrinken ; —ata, f.
derdag in Karneval ; faam. parere gin —,
goed gevoed, vet zijn ; —gare, v. n. zwetsen,
domheid, v.; —cione, m. groote aap, m.; Íig.
vroolijk zijn, door den wijn opgewonden zijn ;
leelijk, ongemanierd mensch, m.
—ozza, f. soort boerendans ; —ozzo, m. Bertuello, —tovello, —tabello, m. klein
krentenkoek, m.
vischnet, o., kleine fuik, v.; fig. verlegenheid,
Bermude, f. pl. (Geogr.) Bermuda-eilanden, o.m.
verwarring, v.; schelmerij, v.; bedrog, o.
Berma, f. Bern, o.
Beruzzo, —u'zzolo, m. eerste ontbijt, 0.,
Bernardo, m. (N. pr.) Bernard ; (Ceogr.) Saneerste dronk, m ; kleine verversching, v.
de St.-Bernard, m.
Berza, f. onderschenkel, hiel, m.; levar le
Berneeche, m. dronkenschap, v.; essere in
—e, zijn hielen lichten, er van door gaan.
—, dronken zijn.
Bessa'gine, f. —seria, f. domheid, v.; aapBernesco, agg. in den trant van Berni; vroo achtig handelen o.; --so, agg. dom, onnoozel.
lijk, grappig, geestig; mettere in — qe., Bessara'bia, f. (Geogr.) Bessarabie, o.
iets in 't belachelijke trekken.
Beste'mrnia, f. godslastering, v., vloek, m.,
Berno'ccolo, m. uitwas, m ; bult, v.; puist,
verwenschen, o.; fig. zware dwaling, v. in een
v.; gezwel, o.; aver il — di qe., neiging,
geschrit, in eene wetenschap; — are, v. n.
v.; natuurlijke aanleg m. tot iets hebben ;
godlasteren, vervloeken, zware verwenschin- uto, agg. bultig, met uitwassen.
gen uitspreken ; —come un Turco, als een
Bernusse, m. bournous, m.; mamtel m.
Turk vloeken ; fig. geraas, leven maken. onmet kap.
rustig, kitteloorig worden ; v. a. —a Dio,
Berretta, f. muts, v.; baret, m.; — di notte,
tegen God verwenschingen uitstorten, God
slaapmuts, v.; mod. prov. aver il eervello
lasteren ; --i Santi, de heiligen verwenschen ;
sopra la —, zijne gedachten niet bij elkan/iq. (een taal) raadbraken • —store, m, —ova,
der hebben ; vol phI gina — che cento
—trice , f. godslasteraar, m., -ster, v.; --one,
cufile, een verstandige man is meer waard
m. vloeker, m., vloekbeest, o.
dan honderd dwaze vrouwen; fare di —, Be'stia, f. dier, beest, vee, o.; —dalavoro,
de muts afnemen (om te groeten); —a'io, m.
werkdieren ; —e da tiro, —da soma,
--a'ia, f. mutsen-, pettenmaker, m., -naaaktrek-, lastdieren ; —da cella, rijdieren ; —da
ster, v., -yerkooper of -verkoopster, v.; —ina,
nacello, slachtvee, o.; —e grosse, mif. mutsje, 0.; —ina'io, tn. = berretaio ;
mate, groot, klein vee, o.; domkop, in.; ruw,
—to, m. muts, m.; —frigio, phrygische muts ;
onverstandig, beestachtig mensch ; a—, da-one, m. baret, m. van rechters enz.
come lima —, zonder overleg, verstand, oorBerro,
m.
(Artigl.) ammunitiewagen, m.;
deel, op ruwe, onbeschofte wijze ; fatica da
—viere, m. politiedienaar, dievenvanger, m.
— , zware vermoeienis ; andare, montare
Bersagliare, v. a. treffen met den kogel, beetc., in —, in woede geraken, toornig worschieten; fig. plagen, treffen, bezoeken (het
den ; mod. prov. conoseer rumor della
ongeluk); —ere, m. jager, scherpschutter,
—, iemands aard nauwkeurig kenen ; ambersagliere (Ita ►. legertroep); —a'glio, m.
mazzar —e e eristiani, in de uiterste
schijf, v.; doel, o.; tirare al — , schijfschieten ;
woede geraken ; —a'ccia, slecht, leelijk dier,
o.; /1g. verachtelijk, gemeen mensch, m.;
fig. mikpunt, doelwit ; —a fortuna, speelbal
van het lot; essere di — di qe., een
—a'io, m. veehoeder, -drijver, m.; —ale,
voorwerp van spot zijn ; nettere — a, in ge agg. dierlijk, beestachtig ; lig. onverstandig ;

vaar brengen ; schietplaats, v.

Bersó, m. prieel, o.
Berta, f. grap, m.; scherts, v.; spot, m.; pla-

ruw, gemeen, onbeschoft ; geweldig, zeer groot ;
fatica — , geweldige vermoeienis ; vita —,
moeieljjk leven ; --alità, f. verdierlijking,
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dierlijkheid, beestachtigheid, v. liig. ruwheid,
domheid, sodomie, tegennatuurl ij ke handeling
met dieren; —almente, avv. op dierlijke,
beestachtige, domme enz. wijze ; —a'me, m.
het vee, o.; veestapel, m.; veeteelt, v.; —grosso, ininuto, groot, klein vee, o.; onverstandig, gemeen, laag gezelschap, o.; —inara,
f, (Pescat.) bijzonder vischnet (voor groote
visschen); ---fno, m. (Pescat.) pesee —, gewone zeevisch, m. agg. naar vee riekend;
puzzo —, veereuk, m.; sast. m. aver fl—,
naar wild smaken ; een bijzonderen diersmaak
hebben; —Iola, — iuola, f. klein dier, o.;
—iolina, f. klein dier, diertje, o.; —one, m.
groot dier, o.; onverstandig, onwetend, ruw
mensch.
Betelem(in)e, m. (Ceogr.) Bethlehem, o.
Betta, —tina, f. Liesbeth, Lize, v.
Be'ttola, f. kroeg, knijp, m.; klein eethuis,o.,
klein restaurant (voor 't geringe volk); schafthuis, o.; discorsi, costumi da —, gemeene, ontuchtige taal en gewoonten , —ante,
In. kroeglooper, die veel in gemeene knijpen
komt ; —iere, m. kroegbaas, kroeghouder,
schafthuishouder, m.
Betto'nica, f. (Bot.) kattenstaart, m.; betonia,
f.; esser pin nota della —, zoo bekend
zijn als de bonte hond.
Be'tula, f. (Bot.) Z. Betulla ; —a'ria, f.
(Nat.) populieruil, o.; —11a, f, (Nat.) berkenboom, m., witte populier, m.
Bents, Z. Bevuta ; beva, f. drank, m.; rijpheid, v. van den wijn (om op flesschen te doen);
un vino ha una buona —, de wijn laat
zich goed drinken ; 't smaakt goed ; fig. en
fam. lievelincsbezigheid, v.; [am. stokpaartje,
o.; essere nella saa —, op zijn stokpaardje
zitten ; anda, f. drank, m.; —spirituosa,
geestrijke drank ; tasse sulle —e, belasting
op de sterke dranken ; —azzare, v. a. Z.
Svebazzare ; —era'ggio, in. drank, m.,
kunstdrank, m.; drinkgeld, o., fooi, v.; —vere
en here, v. a. drinken, zuipen ; —come un
lanzo, drinken als een dragonder, als een
kozak ; — al fiasco, uit de tlesch drinken ;
—a garganella, in het keelgat gooien ; —
al none, alle salute, op de gezondheid
drinken; inzuigen (water - zooals een spons
enz.); fig. gli occhi bevono qc., de oogen
kunnen zich niet zat zien ; nova a bere,
zachtgekookte eieren ; ho preso uo uovo
a—, ik heb een zacht ei uitgeslurpt ; fam.
come — nil uovo, iets zoo gemakkelijk doen
als een ei uit te slurpen ; fig. —grosso, het
zoo heel nauw niet nemen ; — qc., iets voor
goede munt opnemen, iets gemakkelijk slikken ; se l'è bevuta, hij heeft het zich laten
wijsmaken, hij heeft het geslikt ; — bene
sopra un cibo, na een spijs een goed glas
drinken ; qc. non dà buon —, iets ziet er
niet verlokkend uit ; beversi tutto, alles
door het keelgat jagen, verdrinken ; mod, prov.
11 mangiare insegna —, nood leert bidden ; honger is de beste kok ; mi par d'andar a —, dat lijkt zoo gemakkelijk als niets;
i paperi inenano a — l'ocche, de jonge
ganzen willen de oude drinken leeren, d.w.z.
de jeugd wil het beter weten dan de ouden ;
bevuto, beuto, p. pass. gedronken ; —re'ceio, app. drinkbaar ; aangenaam van smaak;
—rio, f. drinkgelag, o.; zuiperij, v.; —rone, m.
zemelenpap, v. zuipen o. (voor het vee); fig.
bedelaarssoep, v.; weinig werkende artsenij,
—
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v.; drankje, o.; drinkgeld, o.; —ibile, agg.
drinkbaar; —finento, m. het drinken, o.,
dronk, m.; drinkgelag, o.; —store, m. —trice,
v. drinker, zuiper, m.; drinkster, zuipster, v.;
—one, m. h.z.d. als beone; —ucchiare,
v. a. dikwijls, maar weinig drinken, leppen,
proeven ; —uta, —bents, f. drank, m.; het
drinken, o.; dronk, m.; abbiamo fatto una
buona —, wij hebben een flinken teug genomen.
Be'vero, m. (Zool.) bever, m.
Berzicare, v. a. met den snavel hakken, pikken ; — v. n. vreten, pikken ; fig. met stekende
woorden beleedigen ; --rsi, v. recip. elkander
met bijtende woorden beleedigen —cata, f.
pik, slag, m. met den snavel ; bijtend woord.
Berzo, m. (star.) kl. Venetiaansche munt.
Biacca, f. (Min.) loodwit, ceruis, o.; wit blanketsel, o.
Biacco, m. (Zool.) kleine adder, v. a.; fischiar
come un —, in grooten druk verkeeren.
Biada, f. koren, o. (als veevoeder); haver, m.;
korenvoeder, m.; —a'iolo, m. baverhandelaar, m.; —adare, v. a. het vee met graan,
haver voeren ; —dato, p. pass. met haver
gevoerd; —aduli, m. pi, graanstoppels. m. m.v.
Biadetto, m. (Pitt.) hemelsblauwe kleur ; agg.
hemelsblauw.
Bia'gio, m. (N. pr.) Blasius, m.; fam. adagio —, langzaam maar, voorzichtig aan ;
saper a quanti di è San —, zijn zaakjes goed kennen, sluw zijn.
Bianca, f. melkchocolade, v.; dormire la
—, in den eersten slaap zijn.
Bianca, f. (N. pr.) Blanka, v.
Biancana, f. groote streek mergelgrond zonder plantengroei.
Biancastro, agg. witachtig, in 't wit trekkend ; —strone, agg. zeer wit ; sost. n. persoon met zeer witte gelaatskleur ; —cheggiare, v. n. wit uitzien, wit schemeren, wit
glanzen, in 't witte vallen ; wit worden, lichter,
helderder worden ; wit, grijs worden (haren);
—ato,wit, grijs geworden; —cheria, f.waschgoed, linnengoed, o.; —da tavola, da letto,
da dosso, tafel-, bed-, lijflinnen ; mutar
la—, verschoonen, schoon linnengoed aandoen;
armadio da —, linnenkast, v.; —chetto,
m. wit blanketsel ; (Mur.) kalkmelk, v., witkalk, v.; —chezza, f. witheid, witte kleur,
witte verf, v.; —chi'ecio, agg. witachtig, in
't witte trekkende ; —chirnento, m. het witten, wit maken, wit schilderen, kalken ; (Oref.)
witpolijsting (van zilver); —china, f. dormir la —, Z. Bianca ; —chire,v. a.bleeken, wit maken, wit schilderen, kalken ; (Oref.)
reinigen, witpolijsten ; —co, agg. wit ; cosa
rara come le mosche —e, zeldzaam als
een witte raaf ; segnare qc. col carbone
—, met een wit krijt aanteekenen (als zeer
zeldzaam of gelukkig); een witte streep aan
den balk zetten ; bleek ; far i1 viso —, bleek
worden ; far i capelli —i In un lavoro,
in een werk grijs worden ; -- di bucato,
zoo wit als linnen; helder, duidelijk; mandare carta —a a qd., iem. onbeperkte
volmacht geven; arme —a, blanke, (houw,
steek) wapenen ; voce —a, knapen-, vrouwenstem ; (Anat.) canali —i, lymphatische
vaten ; sost. m. wit, o.; witte kleur, verf, kalk;
dar di —, witten, kalken ; verwoesten, vernietigen ; fig. dar di — a una impresa,
een plan niet tea uitvoer brengen ; — dell'
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occhlo, deli' uovo, wit van het oog, van
het ei ; fare a vedere a qd. — per nero,
iem. knollen voor citroenen verkoopen; fare
di — nero, wit zwart maken, onbeschaamd
liegen ; porre il nero sul —, zwart op wit
zetten ; lasciare in —, in blanco laten ;
ffirinare in —, in blanco onderteekenen ;
(Stamp.) vrije ruimte op bedrukt papier, wit;
una linea di —, een regel wit openlaten ;
(Art'igl.) wit van de schijf, doel, o.; fig. di
punto in —, onvoorzien, zonder voorbereiding ; cucire di —, wit goed o. naaien ;
correrci quanto dal — al nero een groot

verschil uitmaken ; (Numism.) witpenning, m.
(middeleeuw. munt); (Zool.) witvisch, m. (Min.)

—d'argento, soort fijn loodwit ;
are, m.
m. blanc-manger, m. (soort pudding);
—cone, m. zeer bleek en ongezond uitziend
mensch, bleektoet, m.; parere ii Biancone,

op den Neptunus van Florence gelijkende ;
groot van gestalte zijn ; — soort witte druif;
(Zool.) slangenarend, m.; —cu'ecio, agg. vuilwit, grijswit, witachtig ; —eume, m. witte
dingen, een hoop wit goed; witte verf, witte
vlek, v.
Bia'ncola, f. (Zool.) kwikstaart, m.
Biancospino, m. (Bot.) hagedoorn, m.
Biante, m. (N. pr. Eilos.) Bias, m.; landlooper,
vagebond, m.
Bia'scia, f. speeksel, o.; aver la —, aan gebrek aan eetlust lijden ; —amento, m. het
kauwen, o.; speekselafzondering, v.; —amidolle, m. (scherz.) iem. die onduidelijk spreekt;
slechte kauwer, tandeloos mensch, m.; —paternostri, m. (scherz.) bidbroer, m.; —are,
v. a. kauwen, met speeksel doortrekken, in
den mond heen en weer rollen ; zonder eetlust, met tegenzin eten; — le parole, onduidelijk spreken, zijn woorden inslikken, mompelen ; — paternostri, rosarj, gebeden
mompelen ; fig. weinig bevredigd over iets zijn ;
—male, met tegenzin doen ; — una lingua,
een taal radbraken ; non sa quel else si
biasela, hij vertelt onzin ; —rosarj, m.
h.z.d. als --paternostri ; —sorbacerbe,
m. viso di —, zuurzoet gezicht, o.; —ti'ccio,
gekauwd en dan uitgespuwd worden iets,
kauwtje ; fam. een slecht restantje, kliekje o.
eten ; —ti'ngoli, m. slecht sprekend mensch,
woordkauwer, m.; domkop, flauw mensch, m.;
—care, v. a. h.z.d. als —ciare ; —cone, in.
die veel kauwt of slecht spreekt ; —cotto,
—otto, m. kauwtje papier, enz. dat men iem.
toewerpt.
Biasirna'bile, agg. berispelijk, berispenswaardig ; —are en biasmare, v. a. berispen,
laken, misbillijken ; prov. chi biasima vuol
comprare, wie bedilt wil koopen ; —rsi, v. r.
— di qd., zich over iem. beklagen; —matore, m., —trice, f. berisper, m., -ster, v.;
—e'vole, agg. berispenswaard, lakénswaard;
—evolmente, avv. op berispenswaardige,
lakenswaardige wijze; —a'sinno, biasmo,
m. berisping, laking, v.; verwijt, o.; dare —
berispen, laken.
Bibace, agg. geschikt tot opzuigen ; sost. m.
drinker, drinkebroer, m.
Biba'sico, agg. (Chim.) bibasisch, dubbelbasisch.
Bi'bbia, 1. bijbel, m.; mod. prov. fra tutti e
due faranno una —, die twee maken samen het oude en het nieuwe testament uit
(van een oud man die een jonge vrouw trouwt);

—blico, agg. b(jbelsch, tot den bijbel behooren, volgens de Schrift ; —ofilo, m, boekenliefhebber, bibliophiel, boekenverzamelaar, m.;
—graffa, f. boekenkunde, -kennis, v.; beoordeeling, beschrijving, v. van boeken ; —grafiicaniente, ave. overeenkomstig de boekenkunde, de bibliographie ; —gra'pieo, m.
bibliographisch, de boekenkennis betreffende;
dizionario —, bibliogr. woordenb. 0.; —grafo, m. boekenkenner, -liefhebber, bibliograaf,
m.; —login, f. kennis of leer der boeken
betreffende hunne waarde; —mane, m.
boekengek, -liefhebber, m.; —mania, zucht
om boeken te verzamelen, bibliomanie, v.;
—teca, v. bibliotheek, boekerij, v.; boekenverzameling, V.; —teca'rio, m. bibliothekaris,
m., opzichter, bewaarder der boeken ; —tecbetta, f. kleine bibliotheek of boekerij.
Bi'bbio, m. (Zool.) wilde pijpeend, v.
Bi'bita, f. drank, m.; limonade, verversching,
v.; melkkoffie, -chocolade.
Bi'bulo, agg. opzuigend, opslorpend, absorbeerend.
Rica, f. hoop m. korenschoven.
Bicchiera'io, m. vervaardiger, verkooper van
drinkglazen ; —ata, f. slag, worp, m. met een
glas ; drinkgelag ; —ere, m. beker, bokaal,
m.; drinkglas o.; un — di vino. een glas
wijn; fam. amico dell' —, vriend van een
goed glas, van een goeden dronk ; (Bot.) kelk,
bloemkelk. m.; (Macell.) staartstuk o. (van
het rund); (Agr.) portare a —, (de boomes);
bekervormig snoeien ; mod. prov. allogar in
un — d'acqua, in een glas water %erdrinken, d.w.z. zich door een kleinigheid laten opschrikken ; —etto, —ino, m. klein glas,
kelkje, bekertje, o.; een slok, in., kleine hoeveelheid ; —i m. pl. illumineerglaasjes ; —one,
m. groot glas, groote bokaal of beker, drinkbeker, m.; —otto, in. tamelijk groot glas;
—u'ccio, m. klein, niet noemenswaardig
slokje wijn, teugje, o.
Bicciaccnto, m. dubbelakst, kruisakst, v.;
,

pikhouweel, o.
cucea, f kleine bergvesting,
v.; kleine burg, m.; armzalig huis, krot, o.;
stulp, hut, v.
Bice'falo, agg. tweehoofdig ; —cia'ncola,
f. h.z.d. als altalena; —cicletta, f. rijwiel,
o.; biciclette, velocipede, v ; ciclismo, m.

Biccicocca,

—

—

het wielrijden, o.; —clista, in. wielrijder, m.;
—'cielo, m. r ij wiel, o., velocipede, v.; —cipite, app. tweehoofdig ; aquila — dubbele
,

arend m. (in wapens); (Anat.) biceps, tn., tweehoofdige armspier, m.; coeca, f. kleine bergvesting, v.; vervallen huis, krot, o.; oude barak, m.; —colore, agg. tweekleurig ; --corne, agg. tweehoofdig, met twee punten ;
—co'riiia, f. (Fabbr.) horenaambeeld, o.,
aambeeld o. met twee horens ; —cuspidato,
—cuspide, agg. twee- of dubbelpuntig.
Bidello, tn. pedel, m.
—

Bidente, m. tweepuntig houweel ; tweepunt.
vork, v.; agnello —, tweejarig lam, o.
Bidetto, m. (Vet.) klein boerenpaard, o.;
hit, in.
Sidone, m. houten drinkbak, m. (der matrozen).
Biecamente, avv. op scheele, loensche wijze,
argwanend ; — co, agg. scheel, loensch, schuin,
scheef, dwars, verkeerd ; cogli ocehi — chi,

met loensche, schuinziende, schele oogen;
guardar qc. —, iem. met boozen, schuinschen blik aanzien.
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Bigllettina'io, m. verkooper, uitgever van
Bieltà, f. h.z.d. als Beltà.
Biennale, agg. tweejarig, twee jaar durend,
kaartjes, biljetten; —tino, m. biljet, kort,
om de twee jaar weerkeerend ; --e'nnio, m.
briefje ; —etto, m. briefje, biljet, kaartje, o.;
tijdruimte v. van twee jaren.
— di (da) visita, visitekaartje, 0.; —d'inBieta, —bie'tola, barbie'tola, f. (Nat.)
gresso, toegangs-, entreekaartje, o., reiskaartje, o.; coupon, m.; —I di banea, di
biet, tuinbiet, v.; —tolina, f. (Bot.) wauw,
eredito, bankbriefje, bankbiljet, o.; kredietv.; —talone, m. (Bot.) melde, v.; fig. domkop,m.
aanwijzing, v.; — all' ordine, bewijs aan
Bietta, f. wig, spaan, kegge, v.; (stamp.) sluit-

kooi, v.; fam. vooruitstek. kin, m., scheg, m.;
dwarssnede, v.; fig. oneenigheid, o.; mettere
—e, twist stoken ; essere una mala —,
een groote vredeverstoorder, ruziemaker zijn;
—tolina, f. kleine wig, kegge spaan, v.;
schuin toeloopend stukje hout.
Bi'fero, app. tweemaal in 't jaar vruchten
voortbrengend.
Biffa, f. (Agr.) afzetpaaltje, richthoutje, o.;
maatstaf, m.; nivelleerwerktutg, o.; —seorrevole, nivelleerlat, v.; —are, v. a. afsteken,
afmeten, gelijk maken, nivelleeren.
Bi'fido, agg. tweedeelig, gespleten ; —folea,
f. oude vlaktemaat, m. (zooveel als een span
ossen in een dag kunnen omploegen); —foleo,
m. boerenknecht, boer, akkerman, m.; —fo'lio, app. (Bot.) tweebladerig ; —'fora, f.
(Arch.) venster o. met steenen dwarsstaf ;
—foreamento, m. vorksgewijze splitsing,
V.; verdeeling v. in twee deelen, bifurcatie,
v.; splitsing, vertakking, v. (van een weg);
—carsi, v. rid. zich in tweeën splitsen, vorksgewijze verdeelen, zich vertakken ; —eatura,
f. punt, o. waar iets zich verdeelt, splitst, vertakt; —cazione, f. vertakking, v.; —eo, m.
h.z.d. als bidente ; —cuto, agg. gevorkt,
vorksgewijze verdeeld, in twee punten, einden
uitloopend ; —forme, apg. tweevormig;
—fronte, app. met twee gezichten, met een
dubbel gezicht.
Biga, f. (stor.) tR eewielige wagen (der Griek.
en Hom.); tweespan, o.; wagen, m.; (Mar.)
—ghe, pl. bokspieren.
Bigamia, f. bigamie, v.; dubbel huwelijk, o.;
bi'gamo, m. man die twee vrouwen heeft,
idem ten tweede male getrouwd.
Bigattiera, f. zijdenwormenkweekerij, v.; —to,
—ga'ttolo, m. z ij derups, v.; mal —, slecht
mensch.
Bigello, m. ruwe wollen stof, v.; grof laken, o.
Bigero'gnolo, agg. licht grijs, in 't grijze
vallend ; —getto, agg. grijs, grijsachtig;
—gi'eeio, agg. grijsachtig ; —gio, agg. grijs,
aschgrauw ; fig. geveinsd ; una persona
fa delle fiere e delle —e, een persoon
is tot al het slechte in staat ; mod. prov., se
non è lupo è can —, er wordt geen koe
bont genoemd of er is een vlek aan ; saper
distinguere il nero dal —, een scherp
oordeel hebben ; far —, donker worden.
Bighellona'ecio, m. gemeene dagdief, leeglooper, deugniet, m.; —are, v. n. leegloopen,
den dagdief spelen ; —one, m. leeglooper,
dagdief, deugniet, m.
Bigherato, aog. met kanten bezet ; —rino,
m. kant, boord, gehaakte zoom, m.; —ghero.
m. gehaakte kant, v.
Bi'gia, f. bigione, m. h.z.d. als beeeafieo ;
—rello, f. (Zool.) grasmusch, v.
Bigio'gnolo, m. h.z.d. als bigerognolo.
Bigiotteria, f. bijouterie, v.; galanteriewinkel,
m.; —tiere, m. koopman in galanteriewaren;
m. kleinood, o.; galanteriewaar, v.
Bi'glia, f. Z. Bilia ; —ardo, m. Z. Billardo.

toonder.

Biglioeeo, m. bedelaar, schooier, wanhavig

mensch, m.

Biglione, —lione, m. zilver van gering ge-

halte; kopermunt, v.
Bigno'nia, f. (Bot.) bignonia, v.
Bigo'ncia, f. kuip, v.; maat m. voor vruchten; a —e, in groote hoeveelheid; essere
in —, in groote verlegenheid z ij n ; in de klem
zitten; redenaarsgestoelte, o., tribune, v.; —cio,
m. groote kuip, v., groot vat, o., draagvat, o.;
—eiuolo, m. kleine kuip, v.; waterkan, v.;
stalemmer, m.
Bigordare, v. n. Z. Bagordare ; —do, m.
Z. Bagordo.
Bigotta, v. kwezel, bidzuster; —e, pl. (Mar.)
rondhouten, m.v.; slagblok, o.; —eria, f. kwe-

zelarij, scheinheiligheid, v., geveinsde vroomheid, v.; —tismo, m. neiging v. tot kwezelarij; —to, m. schijnheilige, schijnvrome, m.
Bigutta, f. soepketel, v.; kookpot, m;. dikke
soep, v.; vervelend, langdradig gesprek of rede.
Bila'neia, f. weegschaal, v., balans, v.; ago
della —, tong v. van de weegschaal ; staffa
della —, beugel van de weegschaal ; perno,
bilico della —, schommelpunt der weegs.;
—a bilieo, a ponte, brugbascule, v.; —dell'
orafo, goudweegschaaltje, o.; pesare
eolla — dell' orafo, op een goudschaaltje
wegen ; — idrostatica, waterweegschaal,
v.; —d'assaggio, essaijeursweegschaal, v.;
—pubblica, stadswaag, v.; net, vischnet,
fuik, v.; (Astr.) le Bilanee, de Weegschaal
v. (in den Dierenriem); — evenwicht, o.; —
dell' Europa, het Europ. evenw.; —commerciale, handelsevenwicht, -balans, v.;
balans, v. (in 't boekhouden); —guasta,
falsa, bugiarda, valsche schaal, v.; valsch
gewicht, o.; —esatta, juist gewicht, o.;
—pari, schaal in evenwicht ; fi g. tener
pari la —, rechtvaardig zijn, het evenwicht
houden ; dare il tratto alla —, een der
schalen doen dalen ; den doorslag geven;
porre in —, iets rijpelijk overwegen ; essere in — , besluiteloos zijn; (Mil.) portare
1'arule a—, het geweer omlaag dragen ;
— cia'io, m. balansenmaker of verkooper;
— ciainento, m. het wegen, afwegen, o.;
proeving, onderzoeking, afweging, V.; overweging, v.; — ciare, v. a. wegen, afwegen, onderzoeken ; (com.) — il conto, een rekening
doen sluiten, balanceeren ; it valore della
inoneta bilanela quel dolle mereanzie, de waarde van het geld staat in verhouding tot die van de waar; —rsi, v. rifl.

in evenwicht staan, tegen elkander opwegen ;
in evenwicht houden ; —tarnente, avv. in
gelijke verhouding, in evenwicht gebouwd ;
— ciere, m. (Num.) muntstempel, m.; (Orol.)
de onrust v. (van een uurwerk); balanceerstok, m , de balk m. (van de weegschaal);
pompstang, m.; (Mar.) —i della bussola,
beugel, m. van het kompas ; —eina, f. kleine
weegschaal, v. van apothekers, goudsmeden
enz.); — cino, m. zwengelhout, o. (onder den
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dissel); cavallo — voorspanpaard, o.; uitlingzuil, v.; —rio, agg. in twee deelen eerkomst, hulp, v.; voorspan, 0.; —cio, m. vervallend ; (Arit.) sistenia — di iiumeragelijk, evenwicht, 0.; afrekening, slotrekening,
zione, digodisch getallenstelsel ; (Mus.) tem.
v.; balans, v.; budget, 0.; omslag, m. (der kospo —, tweekwartsmaat, v.; —aseenza, f.
ten); —d'entrata, d'uscita, openings- en
tweelinggeboorte, v.; —no, agg. dubbel- tweesluitingsbalans, v.; tenere un libro a—,
voudig.
een boek in actief en passief, naar de dub- Binda, f. winde, windas, v.
bele, Ital. methode houden ; fare il —, af- Bindella, beiidella, f. dunne band, m.;
rekenen, de slotrekeuing maken ; il — batte,
snoer, v.
de rekening sluit, klopt ; a —, nauwkeurig, Bi'ndola, f. bedriegster, afzetster, v.; —are,
in evenwicht ; (comm.) a — del debito, ter
v. a. Z. Abbindolare ; —lata, f. schurvereffening der schuld ; bilancio, m. het
kenstreek, m., bedrog, o.; —leria, f. schurkschommelen, slingeren (van een schip).
achtigheid, schurkerij, bedrieger ij , v., bedrog,
Bilaterale, app. beiderzijds, dubbelzijds; (Giur.)
o.; —lescamente, avv. op bedriegelijke,
un contratto —, beide partijen binden
schelmachtige wijze ; —lesco, agg. bedriegecontract, o.
lijk, schelmen ....; arti -- sche, schurken-,
Bile, f. gal, v.; rig. toorn, m., boosheid, v.; onkunstgroepen, m.v.; —dolo, m. winde, windwil, m.; aver la —, slecht geluimd zijn ;
as, v.; waterpompwerk, o.; garenwinde, v.;
sputar — , zijn gal uitspuwen ; la — gil
fig. iem. die uitvluchten zoekt om niet te beschizza dagli ocehl, de toorn steekt hem
talen ; bedriegen, schelm ; uno ha battuto
de oogen uit; —liare, —a'rio, agg. galii capo nel —, iem. heeft het op schurbevattend, tot de gal behoorende, gallig;—ioso,
kenstreken toegelegd ; —dolone, m. aartsagg. gallig, galachtig, galzuchtig, toornig, prikschurk, m.; doortrapte schelm, m.
kelbaar ; febbre —a, galkoorts, v.
Biiio'colo, —culo, m. tooneelkijker, m. —euHilenco, agg. Z. Sbileneo.
lare, agg. voor beide oogen dienend ; binoBil'ia, f. pakstok, m. fig. aver le —e, kromme
culair.
beerven hebben.
Bisno'mio, m. (Nat.) binoom, o.; uit twee leden
Bi'lia f. h.z.d als bile ; — en bi'glia, f. bilsamengestelde grootheid, v.
jartzak, m.; tirare —, in den zak spelen ; Bioba, f. mengsel, o van troebele vloeistoffen;
—ardo en bigliardo, m. biljart.
slechte soep, v.
Bilieare, v. a. in evenwicht brengen, tegen Bioeea, f. h.z.d. als chioccia.
elkander vereffenen ; fig. beproeven, overwe- Bioccoletto, m. vlokje o. wol ; klein weinigje,
gen ; —rsi, v. rifl. in evenwicht zijn, tegen
stukje, 0.; —'colo, m. vlok v. schapenwol ;
elkander vereffenen ; pros. clti troppo bilana in —, ongesponnen scheerwol, v.; afllea sbilancia, die te lang wacht verkijkt
gedruppelde was, stearien, v., kaarsvet, 0.;
zijn kans ; —co, m. evenwicht, o.; stare,
rig. raccattar —i, alles oprapen om het
essere in — portare, tenere in, in evenw.
weer te gebruiken ; iem. uithooren om het
zijn, brengen, houden ; essere in —, wagover te vertellen ; overblijfsel, afval, o.;—cogelen, onzeker zijn ; ii ministern è in —,
lnto, app. vlokkig wollig, grof (van wol).
bet ministerie staat op 't vallen ; il — della Biodo, bio'dolo, m. (Bot.) zwanenbloem, v.;
bilancia, de tap, het mes van de weeglischdodde, v.
schaal ; —chi, pl. de zwengbalken van een Biografia, f. levensbeschrijving, -geschiedehangbrug.
nis, biographie, v.; --a'fico, agg. biografisch,
Bilie^nme, m. gepeupel, o.; het gemeene
de levensbeschrijving, betreffende; —fo, m.
volk, o.
biograaf, levensbeschrijver, m.; —logla, f.
Bilingue, agg. in twee talen geschreven ;
biologie, levenskennis, leer van de levensbefig. dubbeltongig, dubbezinnig; sost. m. onbeschrijvingen ; —lo'gico, agg. biologisch, de
trouwbaar, dubbeltongig mensch, leugeleer van, het leven betreffende ; —logo, m.
naar, m.
bioloog, m. kenner, leeraar m. der biologie.
Bilione, m. biljoen, o.
Bionda, f. loog wat
er o. (tot bet blondverw.
iliorsa, f. bullebak, m., weerwolf, o.
van het haar); —deggiare, v. n. blond schijBilla, f. bille, bille, kip, kip (naam waarm.
nen, bijna blond zijn ; beginnen geel, rijp te
men de kippen roept).
worden ; —detto, app. bijna blond, blondBillera, f. scherts, plagerij, v.; grap, m.; slechte
harig ; sost. m. kleine blondkop, m.; vlaskop,
streek, m.; woordbreuk, v.
m.; —dezza, f. blondheid, blonde kleur;
Bi'lleri, m. pl. (Bot.) tuinkers, v.; —rosser,
—diccio, aqp. blondachtig ; —dina, f. blonrapunzelkiokje, o.
diene; —dino, m. blondkop ; iron. addio
Bello, m. kalkoensche haan, m.; i —i, de
—! ga weg, schelm ; —do, apg. blond, geel,
kippen.
goudachtig ; sost. m. blonde kleur, V.; blondBilustre, agg. twee lustra (tijdv. van 5 jaar)
kop, m.; —a, blondiene, v.; —done, m. blonde,
omvattend ; njarig.
tie
dikke, weekelijke, slappe persoon, m.
Biinba, f. klein meisje, 0.; —ho, kleine jongen, Biondella, f. (Bot.) duizendguldenkruid, o.
in., kind, o.
Bio'scia, f. natte sneeuw v. (die terst. smelt);
Bimembre, agg. tweeledig, twee ledematen
dunne soep, v.; modder, m.; —o, agg. moddehebbend; —estrale, agg. twee maanden omrig, slijkerig; — h.z.d. als bieco ; schuin,
vattend, twee maandeltjksch; —estralmente,
dwarsch door ; le cose vanne —, de zaken
ave. alle twee maanden ; —mestro, m. tijdloopen scheef.
ruimte v. van twee maanden.
Blotto, agg. ellendig, behoeftig, naakt, bloot;
Bimmolle, bimolle, bemmolle, m. (Mus.)
a—, zoo slecht als maar mogelijk is.
bè-mol.
Bipartire, v. a. in twee doelen verdeelen, ia
Binare, v. a. tweelingen baren ; —ato, agg.
de helft verdeelen, halveeren ; —zione, f. verals tweelingkind geboren ; tweeling-; tot een
deeling in twee deelen ; —pede, agg. tweepaar verbonden ; (Arch.) colonna —a, tweevoetig ; i —i m. v. de tweevoetigen ; —penne,
,
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f. strijdbijl, tweesnijdende bijl, v.; —quadrsto,
begquadrato, m. (Mat.) be-kwadraat, v.;
—qquadro, beqquadro, (Mus.) teeken voor
de verandering eener maat in hare waarde.
Blra'eehio, m, lomp, in., vod, o.; non ce
n'è phi —, er is geen heele draad meer aan ;
non sapere — di tina costa, geen steek
van iets afweten.
Birba, f. jonge schelm, m., slecht opgevoede,
oubeschaamde jongen ; jonge deugniet, m.;
far la —, den ganschen dag luieren, rondslenteren ; lo dicono le —e, de booze wereld
zegt ; sono —e, 't zijn verdraaide leugens,
mandare qd. alle —e, iem. naar den
drommel zenden ; —bacchiuola, f. en —o,
m. kleine schelm, kleine deugniet (v. kinderen
gebezigd); —accia, f. schelm, deugniet, m.
(dikwerf schertsend gebruikt); —aceione, m.
groote schelm (idem); —ante, m. schelm,
schurk, schoft, m .; —tegglare, v. n. schelmachtige, ondeugende streken uithalen ; andare
—, als landlooper rondtrekken ; —tello, m.
kleine schelm, (als schertsnaam voor kinderen);
—teria, f. schurkenstreek, m., schelmerij, v,;
neiging v. tot schelmerij ; —tesco, agg. schurkachtig ; —barella, f. kleine schelm, kleine
deugniet, m. (scherts. tegen kinderen); —ata,
f. schelmstuk, o.; jongensstreek, m., kwajongensstreek, m.; —eria, f. schurkenstreek,
schelmenstreek, m.; —escamente, ave. op
schelmachtige, schurkachtige wijze ; —co,
agg. schelm-, schurkachtig, spitsboefachtig;
—ettuola, f. h.z.d. als birbacchiuola ;
—bo, m. schelm, schurk, spitsboef, doortrapte kerel, m.; —na'io, m. vergaderplaats
v. van schurken ; boevenhol, o.; slecht uitgev.
muziek- of tooneelstuk ; —ata, f. schurk.

achtige, gemeene handelwijze ; slecht uitge-

vallen werk, o.; —cello, m. kleine schelm,
kleine deugniet; (scherts. tegen kinderen);
—one, m. —ona, f. slecht persoon, schelm,
schurk, m.; slechtbefaamde vrouw, v.; scherz.
ah birbone, gij schelm, gij deugniet ; agg.
zeer ellendig, pijnlijk; è un freddo —, 'I is
vreeselijk koud ; ho una fame —, ik heb
een honger als een wolf; —egglare, v. n.
schurken-, schelmenstreeken uitvoer.; —eria,
f. schelmen-, schurkenstreek, m.; neiging v.
tot leegloopen, tot een slecht leven ; —escamente, avv. op schelmachtige, slechte wijze ;
—esco, agg. schurkachtig, schelmachtig,
gemeen.
Bircio, agg. kortzichtig, met samengetrokken
wenkbrauwen zien.
Bireme, f. (Mar. stor.) galei, v. met twee
rijen roeibanken.
Biribara, f. ram. ingewikkelde zaak, v.; warboel, m.
Biribissa'la, f. witte kaart, v. bij het biribispel ; —a'lo, m. bankhouder, m. bij het
biribispel; fig. groote samenloop van menschen ; groote menigte ; groot gegons, o. van
stemmen ; —si, m. hazardspel, biribispel, o.
Birichinata, f. straatjongensstreek, domme
jongensstreek, m.; --no, m. —a, f. schelm ;
wilde, uitgelaten knaap, straatjongen ; wilde
meid, v.; schurk, schelm, m.; agg. geslepen,
schelmsch ; ha certi occhi —i, hij heeft een
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varkens en kalveren); bloedworst, v.; fig. dom.
kop. ezel, m.
Birrs; f. bier, 0.; —a'io, m. bierbrouwer,
bierverkooper, m.; —ria, f. bierbrouwer ), v. ,
bierhuis, o.; —one, m. sterk bier, lager
bier, o.
Birra'echio, m. kalf, o. in 't tweede jaar.
Biracchiolo, --ehiuolo, m. nietige, kleine
politieagent ; —a'ecio, m. schoft m. van een
politieagent ; —'glia, f. korps o. politieagenten ; —eseamente, avv. op de wijze naar
den aard van een politieagent ; —esco, agg.
politieachtig; als een politieagent ; —o, politieagent, dievenvanger ; pin forbo d'un —,
slimmer als een geheime politieagent; rac-contare, dire le sue ragioni al —I ,
voor doovemans ooren praten ; mod. prov.
e' son pia i —i che i preti, hij laat meer
schulden dan goed na; par e ls e abbia I
—I dietro, hij loopt alsof de politie hem op
de hielen zit ; hij loopt alsof hij gestolen heeft.
Bis, tweemaal ; wordt in 't Ital. als verminderingstoevoegsel gebezigd ; —lungo, langachtig ; —tondo, rondachtig, — of verdubbeling
gebr.; —nonno, overgrootvader ; (Mus.) teeken dat er een stuk moet herhaald worden ;
(Teat.) nog eens ! herhalen ; —arca'volo, m.
vader van de overgrootvader ; al tempo,
del nostri —I, in overgrootvaders tijd; —ava,
—a'vola, f. overgrootmoeder, v.; —avo,
—a'volo, m. overgrootvader, m.
Bisacca, —a'ecia, f. dubbele zak, zadelzak,
m.; reistasch, v.; ranze], m.
Bisante, —o, m. (Num. stor.) Bysantijner
(goud. munt); —I, kleine goudplaatjes als sieraad op kleeren.
Bisbetieameute, avv. op zonderlinge, gril.

lige wijze ;

—

tico, agg. zonderling, wonder-

lijk, grillig, ontevreden, overspannen ; anno
—, jaar, o. met zeer afwisselend weer ; none
moeielijk uit te spreken naam.
Bisbigliamento, m. gefluister, fluisteren,
gelispel, o.; —lare, v. n. fluisteren, lispelen,
zacht spreken ; iets als een gerucht vertellen ;
—paternostri, gebeden mompelen; --store,
m. fluisteraar, verspreider van losse gerucht.;
—glio, m. gefluister, gelispel, o.; verspreiding,
v. van losse geruchten, kletserij, v.; —one, m.
—ona, f. ]luisteraar, m., -aarster, v.; iem. die
gewoon is te lispelen.
Bisea, f. openbaar speelhuis, speelhol, o.; —a'ccia, —azza, f. slecht, gemeen speelhol, o.;
—iuolo, m. gewone bezoeker, m. van speelhuizen ; —zzare, v. n. in slechte, verdachte
speelhuizen gaan ; —zziere, m. houder, m. van
een speelhuis ; markeur, m. bij het biljart.
Biscantare, v. a. en n. h.z.d. als eantarellare ; —arello, m. geneurie, o.
Biscanto, m. in twee helften verdeelde hoek,
m., hoek, m.
Bischenco, m. —ca, f. slechte, domme geestigheid, v.; ongepaste scherts.
Bischero, m. (Mus.) sleutel m. (aan de viool
om de snaren te spannen); r.am mannelijk lid ,
o.; domkop, lummel, m.
Bischetto, m. laag tafeltje, schoenmakers
tafeltje, o.
Bisehizzare, v. n. fantaiseeren, luchtkasteepaar schelmachtige oogen.
len bouwen ; —zzo, m. hersenschim, m.; grapBirillo, m. kegel, m. (van het biljartspel);
pige inval, m.; scherts, v.; uitvlucht, o.
giocar a —i, kegelbiljarten.
Bi'scia, f. slang, ringslang, v.; a—, in overBiro'ccio, m. h.z.d. als baro'ccio.
vloed, in gekronkelden, slangachtigen vorm ;
Biroldo, m. omloop, o.; ingewand, o. (van
mod. prov. la — morde il ciarlatano, in
—,
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plaats van op iets te winnen er op verliezen ; I
—oha, —olona, f. zwiekers, v.; —ola, —uola, 1. lever-, ingewandsworm, m.; —olo, agg.
sissend (bij 't spreken).
Biscolore, agg. tweekleurig, bont ; —cottare,
v. a. tweemaal bakken, beschuit maken, nogmaals bakken ; fig. volmaakt maken ; —tato,
agg. tweemaal gebakken ; goed gedresseerd;
—teria, f. gebak, o.; suiker-, koekbakkerij, v.;
koekwinkel, m ; —tino, m. beschuit, v.; klein
gebak, o., koekjes, o. m.; fig. knip, m. voor
den neus ; (Pescat.) zinksteen, m. (in 't vischnet); —to, m. beschuit, v., biscuit, v., scheepsbeschuit, v.; imbarcarsi senza —, ondoordacht te werk gaan ; agg. pane — geroosterd brood ; —croma, f. (Mus.) 32ste
maat; —eugino, m. —ina, f. neef, m., nicht,
v.; —dosso, a—, zonder zadel ; eavaleare
a—, op een ongezadeld paard rijden ; —essuale, (Bot.) tweeslachtig ; —estare, v. n.
ingeschoven worden ; quest anno bisesta,
dit jaar is een schrikkeljaar ; fig. tegenloopen ;
—estile, agg. anno —, schrikkeljaar, o.;
giorno — tusschengeschoven dag, m.; —esto, agg. h z.d. ais bisestile ; sost. m. schrikkeljaar, o.; —ezione, f. (Nat.) verdeeling, v.
in twee helften, in twee gelijke deelen ; —i'llabo, agg. tweelettergrepig ; !sost. m. tweelettergr. woord, o.; —laccheria, f. zonderlingheid, grilligheid, v.; gril, luim, m.; —laceo,
agg. zonderling, luimig, grillig, fantastisch,
overspannen , —leale, agg. h.z.d. als sleale ;
—lessare, v. n. laten opkoken, een weinig
laten, slecht koken ; —lungo, agg. langachtig ; —nipote, m. —a, f. achterkleinkind, 0.;
—nonna, v. —0, m. overgrootmoeder, v.;
-grootvader, m.
Bisli'ngua, f. (Bot.) veelkruid, o.
Bismuto, m. (Min.) bismuth, o.
Bisogna, f. zaak, aangelegenheid, v.; —are,
v. n. noodig zijn, moeten ; mi bisogna qe.,
ik heb iets noodig; mi ei bisognano assai
libri, ik heb er veel boeken voor noodig ;
bisogna lavorare, men moet werken ;
bisogna aver danaro, men moet geld hebben ; bisogna ehe io parta, ik moet noodzakelijk vertrekken ; è bisognato ehe vada
al eastello, 't was noodig dat hij naar t
kasteel ging ; —ne'vole, agg. noodig, nuttig,
dienstig ; sost. m. vereischte, o., noodige zaak ;
levensonderhoud, o.; gli manes it —, het
noodige ontbreekt hem ; —i1i11o, o. vereischte,
o., het noodige, o ; nood, m.; it — fa trottar
la vecehia, nood leert bidden, nood breekt
wetten ; —no, m, gebrek, o., nood, m.; essere in —, gebrek lijden ; behoefte, v.; levensonderhoud, o., noodwendigheid, v., armoede,
behoeftigheid, v.; aver —, in armoede zijn ;
aver — di far qe., noodzakelijk iets moeten doen ; mod, avv. al —, a un —, a un
bel —, in geval van nood ; esser — , esser
di —, noodig zijn, moeten ; qe., qd, è il —
di una persona, iem. of iets past voor een
persoon ; venire a—, nuttig, dienstig zijn,
van pas komen ; far i suoi —i, aan eene
(natuurlijke) behoefte voldoen, zijn behoefte
doen ; iron. è it — ! dat ontbreekt er nog
maar aan ; it — non fa legge, nood breekt
wetten ; —oso, agg. behoeftig, noodlijdend,
arm ; — d'aiuto, hulpbehoevend ; i —i, de
armen, noodlijde n den.
Bisonte, —sonte, m. (Zool.) bison, Amerik.
bu ffel, m.
,
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Bisquadro, agg. niet geheel vierkant.
Bissare, v. a. een stuk, aria nog eens ver-

langen, bisseeren.

Bisso, m. (Nat.) byssus, m.; zeer fijn linnen;

(Bot.) draadschimmel, m.; haarmos, o.

Bisteeca, f. biefstuk, m.
Bistentare, v. n. h.z.d. als tentare, indugiarsi ; —to, m. h.z.d. als indugío, tenere
in —, iem. terughouden, laten wachien.
Bisti'eeiare, v. n. met iem. kibbelen, twisten ;
—eio, m. gekibbel, getwist, o.

Bistinto, agg. tweemaal geverwd.

Bistondare, v. a. een weinig afronden.
Bistorta, f. (chir.) kromlancet, o.; (Bot.) slangenkruid, o.; adderwortel, m.; —o, ago. krom,

verbogen.

Bistrattare, v. a. slecht behandelen, misbandelen, schelden, beleedigen; —rsi, v. recip.

elk. beleedigingen toevoegen.

Bistro, m. (Pitt.) bister, o.; zwarte kleur, v.,

roetzwart, o.

Bisturi, —rino, m. (ddr.) bistouri, v.
Bisuleo, agg. met gespleten hoeven ; sost. m.

dier o. met gespl. hoeven.

Bisunto, agg. sterk gezalfd, sterk gesmeerd;
vettig, gevlekt ; unto e —, sterk ingevet,

zeer smeerig, vettig.

Biti'mia, f. (Geogr. stor.) Bithymie, o.
Bitorzo, m. Z. Bitorzolo.
Bitozolato, agg. h.z z, als bitorzoluto ;
—lino, —letto, m. kleine bult, v , uitwas,
m.; kleine knol, v.; —1o, m. bult, v.; uitwas,

m.; gezwel, o.; bultige uitwas, m.; (Bot.) knoop,
m.; knoest, v.; knol, v .; —Into, agp. bultig,
vol uitwassen, builen ; knoiltg, knoopig,
knoestig.
Bitta, f. (Mar.) bettingbalk ; le —e, de groote
bettings ; —one, m. (Mar.) kruisbetting, m.;
aanhechtbalk, in.
Bituin e, (Min.) aardpek, aardbars, betume;
(vloei b.) naphtba,v.; (hars) asphalt, o.; —inare,
v. a. met asphalt, aardhars bedekken ;
m. h.z.d. als bitume; —oso, agg. betumineus, aardharsachtig, asphaltachtig ;uit aardpek, aardhars verkregen.
Biturro, m. h.z.d. als burro.
Biuta, f. vet, smeervet; o., —are, v. a. den
dorschvloer met vet insmeeren ; —toso, agg.
vettig, smeerig, lijmig.
Bivaeeare, v. n. (Mil.) bivakkeeren, onder den
vrijen hemel slapen; —co, m. (Mil.) bivak,
veldleger, 0.; nacht-, veldwacht, v.
Bivalvo, bivalve, agg. tweeschalig ; sost. m.
tweeschalig weekdier, o.
Bi'varo, in. (Zool.) h.z.d. als bevere en
,

castoro.
Bi'vio, m. scheiding, v.; kruising van twee

wegen ; kruisweg, v.; fig. onzekerheid, v., twijfel, m.; (fam.) klem, m.

Biza'nzio, m. (Geogr. stor.) Byzantium, 0.;

—tino, agg. byzantijnsch ; fig. oogendienend,
slaafsch, kruipend ; questioili —e, vervelende, nuttelooze ophelderingen of twistredenen; sost. Byzantier, m.
Bizza, f. aanval m. van toorn,, oploopendheid,
v.; uitbarsting v. van toorn ; andare, nrontare in —, in toorn ontsteken, boos worden ; fare le —e, schreeuwen, eigenzinnig,
weerbarstig zijn (van kinderen); prendere,
pigliare una —, een aanval van toorn,
woede hebben ; weerbarstig, ongezeggelijk
zijn (kind.); —zarramente, avo. op wonderderlijke, eigenzinnige wijze ; —ria, t. grillig-
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held, ongestadigheid, wonderlijkheid, zonder- Boato, m. klank, weerklank, m. (van een tenorlingbeid, v.; gril, luim, m.; toorn, m., oploostem); gebrul, brullen, o.; rollen, o. (van den
pendheid, v.; —ro, agg. grillig, ongestadig,
donder).
wonderlijk, zonderling, eigenaardig ; moedig, Boattlere, m. ossenhandelaar, ossendrijver, m.
levendig, koppig, toornig; —ina, f. aanval
van toorn, van weerbarstigheid; —osameute, Bobba, bo'bbio, f. troebelige, slijmige vloeiavv. op driftige, toornige, hartstochtelijke
stof, v.
wijze ; —osino, agg. een weinig driftig, poes- Bobolea, f. oude vlaktemaat ; landarbeidster,
zaaister, v.; —co, m. h.z.d. als bifoieo.
tig, oploopend ; —oso, agg. licht tot toorn
Bocca, f. mond ; muil, bek, m.; una — larga
geneigd, driftig, opvliegend, poestig.
Bizzocea, —chera, —o, —chero, h.z.d. come un forno, een mond als een schuurdeur, als een bakoven ; lip, v.; —, fig. smaak, m.;
als pinzocchero.
proefzintuig, o.; un vino buono alla —,
Bizzeffe, —a, mod. prov. in groote menigte,
een wijn van goeden smaak ; viveri per
in overvloed.
Bizzuca, —ga, f. schildpad, v.
mille — che levensmiddelen voor duizend
monden ; —disutile, innutile, onnutte
Blandamente, avv. op zachte, minzame,
liefkozende, vleiende wijze ; - to, m. vleierij,
monden ; (Mil.) (niet ter verd. geschikt); pari,
liefkozing, v.; —ire, v. a. liefkoozen ; vrieniem. die gemaakt spreekt ; —scelta, fijn
delijk, zacht behandelen ; vleien; fam. verproever, lekkerbek ; —mazza, niet kieskeurig persoon ; i fanciulli sono la —
troetelen ; iem. stroop om den mond smeeren ;
della verita, kinderen spreken de waar— le passioni, iemands hartstochten, neigiegen begunstigen ; —rsi, v. rill. welgevallen, held ; —d'oro, een wijs man ; —d'inferno,
vuilbek, m.; — monding, opening, v.; rand,
behagen vinden in iets of iem.; —itivo, agg.
m.; —d'una strada, uitmonding der straat;
vleiend, tot vleierij geneigd ; —izie, f. pl.
vleierijen, liefkozerijen ; vleiende woorden,
—d'un porto, havenmond, m.; — dello
stomaco, maagopening, v.; — del forno,
zoete woordjes ; —do, agg. zacht, teder vleiend,
liefkozend, vriendelijk, zacht werkend (artsenij);
ovenmond, m.; — da fuoeo, vuurmond, m.;
kanon, o.; — del martello, breede gedeelte
matig, aangenaam (warmte); juist van pas,
v. d. hamer ; — di dama, soort zoet gebak ;
niet overmatig.
Blasfema, f. godslastering,v., vloek, m.; —are,
(Bot.) — di leone, leeuwenbek, m.; cavallo
di — dura, een paard dat bard in den bek is ;
v. a. lasteren, smaden, vloeken ; —e'mia, f.
a—, mondeling; empire a— un vaso,
Z. —ma; —emo, m. godslasteraar, vloeker,
een vat tot den rand vullen ; restare alasteraar, m.
aperta, met open mond blijven staan ; riBlasone, m. wapen, wapenschild, blazoen, o.;
manere a— asciutta, zonder eten, nuchhooge geboorte, v.; wapenkunde, heraldiek,
v.; —o'nico, agg. de wapenkunde, heraldiek
ter blijven ; a— basciata, zonder de minste
zwarigheid ; fare la —acerba, een zuur
betreffende ; —ista, m. wapenkundige, heralgezicht zetten ; a— dolce, met zoete woorddicus, m.
Blaterare, v. n. kletsen, zwetsen, kwaadspre- jes ; un pranzo a— e borsa, een maaltijd
waarbij ieder. het zijne betaalt, botje bij botje;
ken ; een kwade tong hebben ; —one, m.
parlare a inezza —,onduidelijk met halve
—ona, f. kletser, zwetser, m.; klappij, v.;
woorden spreken, zich zeer voorzichtig uitkwade tong, m.
laten ; versare a— di barilo, rijkelijk uitBlatta, f. (Nat.) mot, v.; — h.z.d. als plattola ; —aria, f. (Bot.) Toortskruid, o.
gieten ; a una —, eenstemmig, eensluidend ;
andare per le —che, veel besproken
Blefarite, f. (Med.) ooglidontsteking, v.
worden ; aprire la —a un Cardinale,
Blenda, f. (Med.) blendsteen, m.
Bleno, ble'nio, m. (Nat.) slijmvisch ; —vieen Kardinaal den mond openen (d.w.z. stem
en zitting in het consistorie geven); aver,
vipare, aalmoeder, v.
tener la — cucita, een geheim goed beBlennoragia, f. slijmvloed, witte vloed, m.;
waren ; non ricordarsi dalla — al naso,
blennorhagie, v.
zich niets meer herinneren ; acqua in —!
Bleso, agg. met den tong aanslaande.
Blindare, v. a. (Mar. en Fort.) bomvrij mamondje toe ! den mond gehouden !; aver la
ken, blindee&en ; verdekken ; —atura, f. blin— sulla bara, met een voet in 't graf staan ;
deering, v.; bepantsering, bom.vrijmaking, verbattere a qd. una cosa nella —, iem.
dekking, v.; —e, f. pl. (Mar.) blinde, v.; blindaltijd hetzelfde voorkauwen; eavare, levare,
strappare qe. di —a qd., iem. een geheim
zeil, o.; (Fort.) schutsweer, m.; blindeering, v.
ontrukken ; chiudere, serrare, turare,
Blito, m. (Bot.) radvormende bladkelk, v.
insluiten,
blokkeeren
;
tappare
la —a qd., iem. den mond stopBloceare, v. a. (Mil.)
pen, doen zwijgen ; essere in — alla morte,
(Mar.) de scheepsvoegen toestoppen, breeual lupo,
den dood nabij zijn ; essere in
wen ; —o, m. (Mii.) insluiting, blokkade, v.;
roinpere, forzare ii —, de blokkade verin den muil van den wolf, in de macht des
vijands zijn ; far la — a un eibo, zich aan
breken, doorbreken, forceeren ; —co, m. blok,
eene spijs gewennen ; fare la — a una
o.; houtklots, v.; rotsbrok, o.; — di marmo,
cosa, zich van eene zaak zeker wanen ;
marmerl)lok, o.; hoop, m., massa, v.; comfare la — fino agli orecchi, den mond
prare, vendere in —, in blok, de heele
massa in eens koopen, verkoopen ; (cm.)tot de ooren openspalken ; far tanto di —,
verbluft, sprakeloos staan ; e'è scappato di
caricare in —, de geheele vracht overnemen.
—, 't is me zoo maar ontvallen ; lavarsi
Blu, agg. blauw.
la — di qe., slecht van iem. of iets spreken;
Blusa, f. kiel, m.; overhemd, o.; blouse, v.;
togliere la parolo di — a qd., iem. in
—ina, —etta, f. kleine kiel, kleine blouse
de rede vallen ; mettere — in qe., zijn
(v. kind.)
Boa, m. Boa, m., reuzenslang, v.; boa, (bont o.
mond ergens insteken ; mettere in — qd.,
iem. woorden in den mond leggen, iets doen
dat de dames om den hals dragen).
—
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zeggen ; mettersi la — di qe., van iets I wegneemt); fig. un — di tempo, een kort
afzien, iets opgeven ; pendere dalla — di
oogenblik ; pil, v., geneesmiddel, 0.; a —i, met
qd., aan iemands lippen hangen ; rifarsi
kleine beetjes, stukjes ; tagliare la carne
la —, den slechten smaak uit den mond vera —i, het vleesch aan kleine stukjes snijden ;
wijderen ; dire eib ehe viene alla —, alles
fig. —cone, m. groote mond, m.; groote muil,
zeggen wat voor den mond komt ; prov.
m.; —one, —oni, avv. op het gezicht, op
fin ehe uno ha denti in — e' non sa
den buik liggend; dormire —, op den buik
quel che gli tocea, men moet den dag niet
slapen ; eadere —, op het gezicht vallen
goed prijzen eer het avond is; in — chiusa
—one, m. mondvol, m.; un — di pane, een
non e'entran rnosche, wie zijn mond niet
beete broods, een hap brood; gli è rimasto
open doet, krijgt niet (of ook) stilzw ij gen be-il — gil per la gola, de brok bleef hem
hoedt voor veel leed ; a eaval donato non
in de keel steken ; vischaas, o.; prendere
si guarda in bocca, een gegeven paard
al —, lokken, verleiden, door hoop op winst
moet men niet in den bek zien ; tante —ehe,
verlokken ; aver avuto il — bekocht zijn ;
tanti Busti, zooveel hoofden zooveel zinnen ;
—amaro, een bittere pil, een zure brok, m.;
la — ne porta le gambe, eten en drinken
a pezzi e —i, met stukken en brokken, met
houden lichaam en ziel bijeen ; —ccesco,
horten en stooten ; bisogna far i —I a
naar den trant van Boccaccio; —cce'vole,
misura della bocca, men moet zijn korst
agg. Boccaccio navolgend ; alla —, in den
jes meten naar zijn mond groot is; —u'ecia,
stijl van Bocc.; —volmente, avv. h.z.d. als
f. kleine mond. m., mondje, 0.; esser
alla bocc. ; —a'ccia, f• leelijke, verwronmoeieljk tevreden te stellen zijn, zeer kiesgen mond, m.; fig. kwade tong, kwaadsprekeurig zijn; far — a qe. of qd., voor iets
kend persoon, m ; aver, fare, rendere
of iem. den mond vertrekken, den neus ophalen.
una —, een vuilen smaak, beslagen tong Bo'ecia, f. flesch, waterilesch, karaf, v.; dishebben of veroorzaken ; far la —, den lip
tilleerglas, o.; knop, m. (eenen bloem); kegellaten hangen (tot pruilen); far le —e, gebal, m.; fare of giocare alle —e, met de
zichten trekken ; iem. door grimassen nabootkegels spelen, kegelen ; (Med.) blaas, v. op de
sen ; far —, een teeken van afkeuring geven ;
huid ; —e, pl. zeepbellen, v. m. v.; fig. nietigfam. le scarpe fanno —, de schoenen
beid, onware, holle gezegden ; onwaarheid, v.;
gapen (zijn los aan de zoolen); — flesch met
—are. v. n. zakken (in 't examen); -111o, m.
afgebroken hals, glasscherf, v ; —dopera,
kleine knop, m.; knopje, o.; (fam.) girare il
f. voorste gedeelte van het tooneel; —la'io,
—, boos worden ; fare girare a qd.
m. fabrikant, verkooper, m. van drinkvaten ;
iem. boos maken ; se mi Bira it —, als ik
—le, m. drinkkan, v., beker, m.; kruik, m.;
er lust toe heb ; ti gira it --,je ma alt wat;
kan, v. met deksel ; maat, m. van een halve
—io, m. knop, m.; —ona, f. groote flesch,
fiasco; un — di vino, een halve fiasco wijn ;
groote waterkruik, v. met dikken buik ; —one,
mod. prov. essere una cosa dipinta
m. groote, zware flesch, v ; vino del —,
nel —i di Montelupo, bekend zijn als de
gewone wijn, tafelwijn, m.; ballon , m. (voor
bonte hond ; —lone, m. —ona, f. persoon,
petroleumlampen); matrozenflesch, v.; —one,
m. met zeer grooten mond ; dranserig, ondeum. —ona, f. persoon, m. die veel onwaargend kind, 0.; —porto, m. —porto, f. (Mar.)
heden zegt, die met spek schiet ; —uolo, m.
scheepsluik, 0.; —are, v. a. h.z.d. abbocstuk, o. riet tusschen twee knoopen ; vedercare : —ta, f. mondvol, m., beet, v., hap, m.;
spoel, ; m. pijp, v. van de kandelaar ; dunste
prendere una — d'aria een weinig lucht
gedeelte van den naaldenkoker ; pijpje o. van
gaan scheppen ; —atura, f. (Mil.) mond, m.
boombast (v. t. inoculeeren).
van een kanon ; —cetta, f. fleschje, o.; Boeco, m. noot, v. (om mee te werpen); —
—cettina, f. klein fleschje ; —cettino,
domkop, m., ezel, schaapskop, m.
m. flacon, m.; —ehetto, m. kleine flesch, m.; Bo'ceola, f. metalen ring, m. in de wielnaaf;
klein vat, 0.; —eheggiainento, m. uitadem.,
schildje, plaatje, o. op 't paardentuig ; beslag,
luchtsnakken, moeielijk ademhalen ; —chego. van het schild ; —are, m. schoorsteengat,
glare, v. n. den mond wijd openen, naar
kachelpijpgat, o.
lucht snakken, happen ; met den dood wor- Boccino, agg. tot het rundvee behoorend ;
stelen ; (fam.) uit den zak eten, snoepen, altijd
best'a'ne —, rundvee, m.; came —a, rundwat te knabbelen hebben ; —chetta, f. mondje,
vleesch, o.
snoetje, o.; kleine opening of monding, v.; klein Boce, f. h.z.d. als voce.
venstertje, o., omlijsting van het sleutelgat ; Boeiare, v. n. de stem verheffen, luid roepen ;
(Calz.) rand, m. van het bovenleer ; (Mus.)
—uno, iem. plagen ; —tore, m. rondroeper,
mondstuk, o.; —tone, m. groot mondstuk ;
m.; marktventer, m.; -o, m. aanhoudend en
ruwe lijst of rand om sleutelgaten of bovenherhaald geroep, gevent, o.
leer van schoenen ; —china, f. mondje, o.; Bo'dola, f. valluik, o.
—chino, m. mondje, o.; fare il —, een Bodoniano, agg. edizione —a, Bodonische
mondje trekken ; zachte klap op den mond ;
uitgaaf, o.
sigarenpijpje, o.; mondstuk, o. van cigaretten ; Boe'mia, f. (Geogr.) Bohemen, o.; —mico,
—chi, m. pl. far —, het gezicht vertrekken, agg. boheemsch ; —emo, agg. boheemsch ; —
gezichten trekken, een zuur gezicht zetten ; ' sost. m. Bohemer, m.
far — a qd., iem. een verachtelijk gezicht Bo'ffice, agg. h.z d. als soffice ; —clone,
zetten ; —concello, m. kleine beet, v.; hapje,
m. —ona, f. dik, gemoedelijk persoon, m.
0.; een weinig ; (Mur.) vulsteen, m.; —cino j Bofonehiare, v. a. brommen, brommerig, onm. een kleine hap, een mondje vol, m.; man- ; tevreden Zijn; —chio, m. hommel, m.;
gare un —, een hapje eten ; —i buoni, ' wesp, f.
ghiotti, santi, da preti, een lekkerbeetje, ; Boga, f. (Nat. zeebrasem, m.; —ara, —are,
o.; een patersstukje, 0.; — della speranza, m. (Pescat.) net, o. voor de vangst van zeeeen stukje, tot eer van den schotel (dat niem. I brasem.
,
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Bollicainento, m. opbruisschen, opborrelen
Bo'gia, f. blaasje, puistje, o.
—are, v. n. h.z.d. als brulicare ; — ichio,
Bo'ia, m. beul, scherprechter, beulsknecht, m.;
m. h.z.d. als brulichio.
barsch,
vreesaanjagend
gefaccia di — ,
laat ; una coca è il — per qd., iets is Bollire, v. n. bruischen, opborrelen ; koken
—a scroscio, a ricorsolo, hard koken,
iemands dood of ondergang; mod. prov. esoverkoken, in gisting zijn, gisting ; groote opsere come ehiedere la carità al —,

vergeefsche moeite doen, met een verzoek bij
den verkeerden man terecht komen ; pagare
il — perche ei frusti, zijn eigen ongeluk
veroorzaken ; bisogna farsi impiccare
dal — phi pratico, bij den besten docter
te rade gaan ; portare la sporta al —,
tot alle werk in staat zijn, voor niets terugdeinzen.
Boiessa, f. beulsvrouw, v.; wreed, valsch wijf,
o.; —one, m. —ona, f. hardvochtig, gemeen
persoon, m.
Boiardo, m. bojard, slavisch edelman, in.
Boiera, f. (Mar.) sloep, v.; boeier, in.
Bolarme'nieo, —armeno, m. armenische
bolus, m.
Bolcionare, v. a. Z. Bolzonare.
Boldrm, m. (Zool.) zeeduivel, m.
Boldrone, m. scheerwol, v.
Boleto, m. boletus ; gaatjes zwam, m.
Bolgetta, f. brieftasch, portefeuille, dienstportefeuille, v.; —gia, f. tasch, reistasch, v.;
reiszak, m., valies, o.; achtste kring m. in de
Hel. van Dante.
Bo'lide, in. (Met.) vuurbol, m. bolide, v.
Bolimia, f. onverzadelijke honger, m.
Bolina, f. (Mar.) boeilijn, v.; lijn om het luwleik vast te maken; andare alla —, met
den wind, met zuidewind zeilen.
Bolla, f. blaas, bel, v.; blaasje, o. op de huid;
volg. la —, diphtheritis, v.; (Med.) —e, pl.
pokken; blaasjes, builtjes, m.v.; —acquaiola,
waterpokken ; — di sapone, zeepbellen, m.v.;
fig. losse beloften ; — del termometro,
kwikbolletje, o. in den thermometer ; —assig,
f. boosaardige pokken ; zware builen ; —cella,
f. blaasje, o.; —eia'ttola, f. blaasje, puistje,
o. (van gevaarl. aard); —cina, f. blaasje, o.;
—oso, agg. vol blaasjes, putjes.
Bolla, f. pauselijke bull, v.; ambtelijk zegel,
diploma ; —are, v. a. zegelen, met een zegel
voorzien • het zegel opdrukken (op eene oorkonde enz ) —a fuoco i inalandriui, booswichten brandmerken ; — qd., iem. zijn geld
afzetten ; (corn.) plombeeren (balen koopwaren);
—ato, app. gezegeld, gestempeld ; carta —a,
zegelpapier, gestempeld, gezegeld papier ; forbo —e trincato, een doortrapte schelm;
—rio, in. verzameling, o. pauselijke bullen;
—tore, m. ambtenaar, m. met het plombeeren belast ; fam. bedrieger, afzetter, tiesschentrekker, m.; —tura, f. afstempeling,
zegeling, verzegeling, f.; kosten, m.v. van het
zegelen ; zegelkosten, m.v.; —etta, Z. Bulletta ; —ettina, h.z.d. als bullettina
—lo, m. stempel, m.; ambtelijk zegel, o.; carta da —, h.z.d. als carte bollata ; —a
secco, droogstempel ; —umido, nat stempel ;
—postale, postzegel, m.; diritto di —,
zegelrecht, o.; iron. far un bel of buon —,
een mooi winstje behalen, d.w.z. er slecht van
afkomen ; fijn brood, o.
Bollerare, v. a. het kalkwater omroeren ; aan
't koken brengen ; —tura, f. bet gereed maken van het kalkwater (voor het looien); —o,
m. roerstok, m.
Bolli bolli, m. geraas, o.; onrust, V.; woeligheid, v. (van volksmenigte).

winding, hitte gevoelen, inwendig koken, hevig
branden ; un ragazzo bolla, een jongen
kookt inwendig (van toorn); gloeit (van koorts);
il corpo bolle, de buik rommelt ; qualehe cosa gli bolle ia corpo, er broeit
iets in hem ; la bolle, la bolle forte t
daar broeit iets, is iets op til ; mod. prov.
farla — e mal cuocere, veel drukte maken en weinig uitvoeren ; la mi bolle, dat
maakt mijn bloed aan 't koken ; lasciar —
qd. nel suo brodo, iem. in zijn eigen sop
laten gaarkoken ; aan zich zelven overlaten ;
prov. a pentola che bolle la gatta non
si accosta, wie het gevaar kent zal het
vermijden ; il saldo della lenzuola non
fa — la pentola, leegzitten doet den schoorsteen niet rooken ; fam. mompelen, pruttelen,
in den baard mompelen ; —bollente, p. pr.
kokend, gloeiend ; pane —, zeer beet brood;
—bollito. gekookt ; pan —, broodsoep, v.;
fam. soffiare nel pan —, den spion spelen ; —ita, f. koking, v., het koken ; afkooksel, aftreksel, o.; fare una —, eenmaal opkoken ; —i'ecio, m. bezaksel, bezinksel, o.;
—itore, m. koker, m.; —ttura , f. het koken,
o.; koking,v.; kooktijd, m.; afkooksel, o.; (Fabbr.)
gloeien, uitgloeien, o. (van het ijzer); —ore,
m. opkoken, opwellen, koken, o.; alzare, levare il —, beginnen te koken, aan 't koken
maken ; dare un — a qe., iets kort opkoken ; fig. gloed, m., hitte, v.; opwinding, v.,
toorn, m.; sal primo —, in de eerste opwelling ; il — della gioventiu, de vurigheid der jeugd ; — del sangue, opwelling,
bruisching van het bloed ; —orino, m. korte
koking ; opwelling, v.
Bolo, m. (Min.) bolus, in.; —armen, armenische bolus; dorare a—, op bolus vergulden.
Bologna, f. (Geogr.) Bologna, o.; oro di —,
valsch goud, o.; —ese, m. Bolognees ; — agg.
van Bologna ; —lno, m. (star.) Bolognesermunt (ongev. 3 cent).
Bolsa'ggine, f. kortademigheid, v.; dampigheld, v. (van paarden); aver un po' di —,
een weinig verkouden zijn ; —so, agg. aamborstig, kortademig, dampig (van paarden);
ziekelijk, bleek.
Bolzano, in. (Geogr.) Rozen, o.
Bolzgna, f. (star.) toskaansche zilvermunt, v.;
—aglia, f. (stor.) kleine koperen munt, v.
Bolzonare, —cionare, v. a. met de voetboog treden; —ata, f. schot, o.; verwonding,
v. met den voetboog; —one, —clone, m,
zware pijl, uit het werpgeschut of zwanen voetboog; muurbreker, m.
Bomba, f. bom, m.; a prova di —, bomvrij,
zeer vast, zeer sterk ; fam. blufferij, opsnijderij, overdrijving, v.; een soort zoet gebak,
o.; — krijgertjesspel, loopspel ; eindpunt van
e te doorloopen baan, doel, o.; stare a—,
j zijn stuk, bij de zaak blijven; —arder, f.
(Mil. star.) bombarde, v.; oud werpgeschut,
o.; donderbus, v. (Mar.) bombardeerschip, o.;
galjoot, o.; (Mus.) diepe bromtoon van het
orgel ; mondtrommel, m.; —ardamento, m.
bombardement, o., beschieting, v.; --are, v. a.
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bombardeeren, beschieten ; —atore, m. beschieter, bombardeerder, m.; —ardiera, f.
(Mit. stor.) geschutschans, v. voor groot geschut ; ardiere, —o, m. (Mil.rbombardier,
m.; —ardino, m. klein bombard, m.; —ardone, m. (Mus.) bombardon, m.; —one, m.
blufferig mensch, opsnijder, m.
Bombare, v. a. drinken (uitdruk. v. kinderen);
—o, m. drank, m. (uitdruk. van kinderen).
Bombasina, f. bombaz41n, o.
Bo'inbero,m. domme, dwaze onnoozele mensch,
m.; cappio a—, strik. m.
Bo'mbice, m. (Nat.) zijdeworm, m.
Bo'inbola, f. korthalzige, dikbuikige flesch of
kruik, v.; bomflesch ; —etta, f. kleine dikbuikige flesch of kruik ; --ina, f. h.z.d. als
—etta.
Bomboniera, f. bonbondoos, bonbonnière.
Bompresso, m. en boiipresso, (Mar.) boeg-

spriet, v.

Bona'ccia, f. stilte op zee, windstilte, v.;
fig. geluk, o., welstand, m.; affogare nelle
—, in voorspoed, zorgeloos leven ; —eh), app.
goedmoedig, goedzakkig ; —cione, m. —ciona, f. al te goedige, goedzakkige persoon ;
een goedzak, m.; —cioso, agg. kalm, onbewegelijk (van zee, wind); —lana, m. lam.
droevige kerel ; —mano, m. drinkgeld, handgeld, o., —mepte, avv. Z. Buonamente;
—morte, f. godsdienstoefening, v. voor de
overledenen ; —riamente, avv. op goedige,
hartelijke, vertrouwel ij ke, eenvoudige wijze;
—rietà, f. goedmoedigheid, beminnenswaar-

digheid, trouwhartigheid, eenvoudigheid ;
—rio, agg. goedmoedig, hartelijk, vertrouwefijk ; —voglia, f. welwillendheid, v.; vrijwillig hulpbetoon, 0.; iron. luilak, leeglooper, m.
Bo'nagra, —ga, f. (Bot.) gedoornd stalkruid, o.
Bomaso, m. wilde buffel, m.
Bonciarella, f. appelpannekoek, m.
Boncinello, m. sluithaak, m. (in een slot).
Bonetta, f. (Mar.) verlengstuk, o. van het zeil.
Bonetto, m. muts, v.; huif, v.
Bongusta'io, m. kunstkenner, m.; die goede

smaak (in kunstzaken heeft).
Bonifa'cio, m. Z. Bonifazio; (N. pr.) Bonifatius, m.
Bonifa'toli, m. pl. meelballetjes (in de soep).
Boni'fica, .. —mento, m. verbetering, loutering, v.; (Agr.) vruchtbaarmaking v. d. grond ;
drooglegging, afwatering, v.; —care, v. a.
verbeteren, vruchtbaar maken, droogleggen,
draineeren ; (co rn .) vergoeden ; —cazione, f.
h.z.d. als —mento ; —no, agg g Jed, gehoorzaam, zoet (van kinderen); —o, u;ag. h.z.d. als
buono ; —omia f. h.z.d. als bonarietà ;
—omo, —uomo, m. goedhartig, goedig
mensch, m.; (stor.) i Buonoinini, raad v.
12 pers. in de Flor. republiek ; i —i di san
Martino, gesticht voor oude mannen (in
Florence), —ne, agg. teer goed, uitstekend ;
—senso, buon senso, m. gezond oordeel,
o.; —tà, f. goedheid, voortreffelijkheid, goedhartigheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid,
enz.; abbiate, abbia la —, heb de goedheid, wees zoo goed ; — pl, deugden, goede
eigenschappen ; la somma, infinita, divina —, de opperste, oneindige, goddelijke
Goedheid (God).
Bonna, f. (Geogr.) Bonn., o.
Bontenipone, m. iem. die er een goed leven
van neemt.

I Bonzo, m. Bonze, m. (Jay. Chin. priester).
Boute, m. (Astr.) Bodies, Beerenleider (ster-

rengroep).

Horace, m. (Chico.) borax, 0.; —a'ccio, —ico,
agg. (Chim.) boorzure ; acido — , boorzuur,
o.; —cite, f. (Min.) boraciet, o.
Borbogliamento, m. gerommel in den buik;
—are, v. a. morren, mopperen ; fam. rommelen (in den buik); —o, in. aanhoud. gemur-

mel, 0.; gerommel, o. in den buik.

Borbone, m. (Geogr.) Bourbon, o.; —i, m.

p1. de Bowbons ; --pico, agg. bourbonsch.

Borbottamento, m. gemompel, gepreutel, gemor, o.; gerommel, o. (in den buik); —are,

v. n. mompelen, brommen, morren, preutelen,
onverstaanbaar, binnensmonds spreken; geknor, gerommel, o. in het lijf ; v. a. — una
lingua, een taal radbraken ; —ino, m. flesch,
v. met lange hals die klokt bij 't uitschenken ;
— lekkernij, V.; -io, m aanhoudend gemompel, gerommel, o. in 't lijf ; —one, m. —ona,
f. persoon die altijd moppert Of bromt; brombeer, m.; iem. die een taal radbraakt.
Bo'rchia, f. metalen plaatje, o.; beslag, o. aan
paardentuig ; gootsteen, m. met rond gat;
—ia'io, m. beslagmaker, m.; —etta, —ettina, —ina, f. met plaatje of schildje (voor
beslag); —one, m. metalen plaat of schild
(ter versiering).
Borda, f. (Mar stor.) groot Latijnsch zeil, 0.;
—are, v. a. een zeil uitzetten.
Borda'glia, f. gemeen volk, gepeupel,schoelie, o.
Bordare, v. a. f am. afranselen, met een knuppel slaan ; met lust en ijver werken ; zich afwerken ; (Mar.) een schip met planken bekleeden ; —ata, f. (Mar.) geschutsalvo, o.;
breede zijde, v.; premiere unit —, het schip
voor den wind leggen, wenden ; —eggiare,
v. n. laveeren, tegen den wind zeilen ; langs
om wegen zoeken te verkrijgen.
Bordatino, m. broodvat, o.; gestreept linnen,
o.; —to, tn. h.z.d. als —tino.
Bordella, f. jong, rond vrouwspersoon ;jong,
vet, vrouw. rund, o.;

(volg.)

—

o, m. dik, vet kind;

Bordellare, v. n. Z. Sbordellare.
Bordelliere, m. bezoeker van bordeelen, liederlijk mensch ; — lo, m. bordeel, o., buis van

ontucht, publiek huis, 0.; geschreeuw, geraas,
o. van veel menschen, gebrul ; ding, 0.; zaak,
v.; planken hut, v.

Bordo, m. boord, scheepsboord, o.; zijde, v.
van het schip; vaseello di alto —, hoog
geboord schip ; fig. persona di alto —,
persoon van gewicht, van aanzien ; andare
a—, aan boord gaan; girare, voltare di

—, het schip wenden, halzen ; fig. zijne vroegere gezellen verlaten, van gesprek veranderen ; boord, zoom, rand, m. van een kleed, enz.
Bordo, m. zekere appelsoort, v.
Bord ) , m. (Geogr.) Bordeaux, 0.; — fam. bordeauxwijn, m.
Bordoncino, m. kleine staf, kl. pelgrimsstaf,
m.; —one, m. staf, pelgrimsstaf, m.; piantare il — in qualehe luogo, ergens
zijn anker neerleggen, zijn intrek nemen ;
pl. nestveeren (van jonge vogels); fig. venire,
rizzarsi i —1, kippenvel krijgen ; (Mus.) bassnaar, m., brombas, v.; tenere, far —, met
de bas begeleiden ; fig. tenere —a qd., iem.
behulpzaam zijn, ter zijde staan.
Bo'rea, f. Noorden, o.; noordewind, m.
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Boreale, bo'reo, agg. noordelijk, uit het

noorden komend.

Borgata, f. vlek, gehucht o.; —tella, f. kl.

gehucht, vlek, o.; kleine nederzetting, v.

Borghese, m. burger, bewoner eener stad,
van een marktvlek, o.; vestire alla —, in
burgerkleeding gaan ; —si'a, f. burgerij, v.;

burgerstand, m.; —tto, m, klein marktvlek,
kl. gehucht, o.; —icciuolo, m. klein, armzalig gehucht, vlek, o.; —igiano, m. inwoner,
m. van een vlek of gehucht ; —go, m. marktvlek, gehucht, oord, o.; voorstad, v., buiten
de muren liggend ged. eener stad ; —u'ecio,
m. klein vlek, armzalig nest, o.
Bo'rgola, agg. tendenza —, overeild, onoverlegd oordeel, o.
Borgogna, f. (Geogr.) Bourgonje ; — sost. m.
Bourgognewijn, m.
Borgoguotta, f. (Mil. stor.) stormhoed, m.
Borgomastro, m. burgemeester, m.
Bo'ria, f. hoogmoed, domme trots, m., opgeblazenheid, prachtlievendheid, v.; coquetterie,
bebaa gzucht, v.; —rsi, v. rifl. een hooge borst
zetten, pralen, ijdel of trotsch z41n ; —one, m.
praalhans, m., hoogmoed. mensch ; —osamente, avv. op hoogmoedige, domtrotsche,
ijdele wijze ; —osetto, —osino, agg. een
weinig opgeblazen, trotsch of ijdel; —osità,
f. hoogmoed, m., hooyaardigheid, v., ijdelheid,
praalzucht, v.; —oso, agg. hoovaardig, praalzuchtig, enz.; —u'ccia, —i'uzza, f. geringe
hoogmoed, m.; ijdelheid, praalzucht, v
Bo'rico, agg. (Chim.) Z. Boracico.
Boricco, m. Z. Buricco.
Borina, f. Z. Bolina.
Boristene, m. (Geogr.) Boristenes, Dnieper, m.
Bo'rnia, f. opsnijderij, v., grootsprekerij, v.;

onware vertelling, v.; jagerslatijn, o.

Bo'rnio, agg. aan een oog blind.
Bo'rniola, f. onrechtvaardige beslissing, (bij

't spel).

Boro, m. (Chim.) boorzuur, o.
Borra, f. natuur-, scheerwol, v.; vulhaar, 0.;
hoop wolvlokken, haarborstel, vulsel, o.; — di
lana, vlokwol, v,; — di seta, floretzijde, v.;

zijdeafval, m.; waardelooze zaak ; overtollige
ballast, m.; bombast, m.; woordenpraal, m.;
fam. kracht, vermogen, o.; bekwaamheid, v.;
non aver pia —, zwak, slap geworden zijn;
—a'ccia, f. afval, m. van wol, vulsel, o.;
slecht paardehaar, o.
Borra'ccia, f. veldflesch, v.
Borraccina, f. —o, m. boommos, o.; baardvlecht, v.
Borra'ggine, —a'gine, borrana, f. (Bot.)
bernagie, v.
Borratello, m. kleine, enge kloof, v.; —ro,
m. kloof, v.;, holle weg, m.; stotbeek, v.; rivierbed, o.; afwatering, v.
Borromeo, m. (N. pr.) Boromeus ; le isole
—e, de Boromeïsche eilanden.
Borsa, f. leeren geldzak, m., geldbeurs, v.,
buidel, m,; valies, o., geldkast, v.; fig. geld,
vermogen, o.; di mia —, van mijn geld;
mod. prov. uno ha voglie da imperatori e— da cappu'ccini, tem. heeft groote
begeerten en kleine beurs ; kleine middelen ;
aver buona —, la — gola, veel geld
hebben ; mungere, aseingare, votare,
ripulire ad uno la —, tem. het geld uit
zijn zak lichten, lokken ; tener la — stretta,
stringere la —, aver il granchio al —,

den duim op de beurs houden, gierig zijn ;
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—e della carozza, rijtuigtasch, V.; klinkzakje, kerkezakje, o.; damestasch, v.; oliebeurs,
hostiebeurs (door de priesters bij bedien. bij
zieken gebruikt); (Anat.) balzak, m. (scrotum)
o.; (Med.) etterzak, m.; —e agli occhi, zak,
zwelling onder de oogen ; Beurs, handelsbeurs,
v.; giuoco di —, beursspel, o.; prov. chi fa
da testa paga di —, wie niet hooren wil
moet voelen ; —a'ccia, f. slechte, waardelooze buidel, m. of beurs, v.; —a'io, m. beurzen-, buidelmaker, m.; —aiuolo , in. beurzensnijder, zakdief, m.; —ale, agg. wat de beurs
betreft ; pena —, geldstraf, v.; --ata, f. een
beurs vol, een zak vol ; —ellino, —ello, m.
geldbeurs, v., geldbuidel, m.; empire il —,
zijn zak, beurs vullen, veel verdienen ; —etta,
—ettina, f. beursje, taschje, o.; —i'echio,
—i'glio, m. h.z.d. als borsellino; —si'na,
f. kleine beurs, beursje, taschje, o.; —sone,
m. groote buidel, m., groote beurs, v.; fig.
veel geld, groot vermogen, hoop gelds ; far
—, groote winsten maken.
Borzacchino, m. halve laars, rijglaars, v.
Bosea'ccio, m. armzalig, gevaarlijk bosch, o.;
—a'glia, f. boschachtige streek, m., groot
bosch, o.; —aiolo, m. boschwachter, houtvester, houthakker, boschwerker, m.; —are'ccio, —chereccio, agg. tot het bosch behoorende, bosch ...; boschachtig; fungi —I,
boschpaddesloelen ; canzoni —e, landelijke
liederen, herderslied, o.; Idylle, v.; ninfa —a,
boschnimj, v.; —Ghetto, m. boschje, struikgewas, o.; wandelbosch, klein park, o.; plaats,
v. voor de vogelvangst, v.; —chivo, agg. tot
de boschteelt behoorende, met bosch begroeit;
terreno —, boschgrond, m.; —co, m. bosch,
woud, o.; struikgewas, o., kreupelhout, o.; —
da taglio, —ceduo, slaghout, o.; --inglese, Engelsch park, o.; disfare
het bosch dunnen ; avv. a—, in den vorm
van, als een bosch ; fig. aorno da —e da
riviera, iem. tot alle slechtigheid in staat;
è ineglio esser neeel di — eke
di gabbia, een vergulden kooi kan de vrijheid niet vergoeden ; sckerz. sugo di —,

stok waarmede men iemand afranselt ; knuppelolie, v.; — dei bacchi da seta, struikwerk waar de zijdewormen zich inspinnen ;
i bacchi vanno al —, de zijdew. spinnen
zich in ; Boseodneale, m. (Geogr.) s Hertogenbosch, o.; —coso, agg. boschachtig, met
bosch begroeid.
Bo'sforo, m. (Geogr.) Bosforus, m.
Bo'snia, f. (Geogr.) Bosnië, v.; —ni'aco, m.
Bosniak, Bosniër, m.
Bosso, —solo, m. (Bot.) Buxus- of palm-

boompje, o., palmboomhout, o.; houten bus, v.;
aalmoezenbus, v.; stembus, V.; dobbelsteenbeker, m.; (Mugn.) wiel-, radbus, v.; (Anat.)
heuppan, m.; —lotto, bussoletto, m. kleine
houten bus, v.; goochelbeker, m.; —lotto. m.
aalmoezenbus, v.
Bota'nica, f. plantenkunde, v.; —nico, m.
plantenkenner, plantenverzamelaar, kruidkundige, m.; app. botanisch, tot de plantenkunde
behoorenpe, planten .... ; orto — , planten-

tuin. m.
Bo'tnia f. (Geogr.) Bosnië, o.; golfo di —,
Botnische golf, v.; —nico, agg. botnisch.
Bo'tola, f. Z. Bodola.
Botolino, m. kleine keffer, m.; —lo, m. kleine

keffer, bastaardmops, m.; fig. prikkelbaar, oploopend mensch, kijver, m.
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Botrice'falo, m. (Nat.) breede lintworm, m.
Botri'te, f. (Tec.) metaalschuim, o.; slakke, v.;
kobalt, o.
Botro, m. h.z.d. als borro ; — uitdieping, v.;
gat, o.; afgrond, m.
Botta, 1. (Nat.) pad, v.; essere, parere una
--, op een pad gelijken, zoo dik als een - zijn.
Botta, f. slag, stoot, hauw, in ; schot, 0.; ontploffing, v.; opspringen, o.; val, m.; resistere
a tutta —, aan eiken slag weerstand bieden, sterk gehard zijn ; numb a tutta
een stevige, onaantastbare kerel, m.; la botta
è ita, de slag is gevallen, het geval ligt er
toe ; stekend, m., bijtend woord ; — e risposta, woord en wederwoord ; (Pitt.) eon
poche —e niaestre, men eenige meesterlijke streken ; cogliere botta botta, slag
op slag treffen ; —ata, f. slag, m.; scherp,
bitter woord ; overdreven prijs, eisch, m.; —to,
m. slag, bouw, stoot, m.; in un —, in een
oogwenk, met een slag ; tutti in un — alles
op een slag, in een keer; far an —, een slag
maken (in het kaartspel); een spelletje maken,
een partijtje spelen.
Bottacino, (Arch.) h.z.d. als Astrogalo.
Botta'eeio, m. flesch wijn, die den voerman
op elk aangevoerd vat toekomt ; (Mugn.) molenbeek, v.; macinare a—, met volle kracht
malen.
Bottaceluolo, m. (Med.) zweertje, o.; lichte
ontsteking, v., blaasje, o. in den mond.
Botta'io, —aro, m. kuiper, m.; —ame,
—nine, m. vaatwerk, o.; kuiperswaar, v.;
—te, f. vat, o.; tobbe, v.; ton, m.; pijp, V. (inhoudsmaat); scheepslast; aantal flesschen, dat
in een vat gaat ; (Arch.) volta a—, a mezzo —, halfrond, tonggewelf, o.; mod. prov.
dare un colpo al cerchio e uno alla
—, van den hak op den tak springen ; essere
una — di ferro, tegen alles bestand zijn;
panere una —, op een ton (van dikte) gelijken ; mod. prov. la — da del vin ehe
ha, het vat geeft slechts wat bet inhoudt ;
nelle —i picole ei sta il buono vino,
.

—,

,

voorziene kraam ; —gone, m. groote winkel ;
—gu'ccia, f. enge, sombere, sleeht voorziene
winkel.
Botteilame, m. (Stamp.) smoutwerk, o.; klein
drukwerk, o.
Botti'glia, f. flesch, v.; tappare le —e, de
flesschen kurken ; una — di vino een Desch
wijn; vin di —, fijne w ij n, flesschenwiju,
m.; color —, donkergroene kleur, v.; —ere,
M. keldermeester, m.; —eria, f. flessehenkelder, v.; menigte opgestapelde flesschen ;
flesschenfabrikant, m.
Bottina'io, m. riool-, secreetruimer, m.; —no,
m. zinkput, secreetput, m.; riool, o.; waterreservoir, o.

Bottinare, v. a. Z. Abbottinare.
Bottino, m. buit, krijgsbuit, v.; roof, m.; onrechtmatig verkregen goed; nettere a—,
plunderen.

Bottona'io, m. knoopenmaker, knoopenhandelaar, m.; —natura, f. Z. Abbottonatura ;
—cino, in. knoopje, blaasje; —1, pl. kleine
oorknopjes, ringetjes; klein reukflescbje; —one,

m. knoop, m.; — di panno, bekleede, overtrokken knoop; anima del —, binnenste,
kern v. zulk een knoop; staccarsi (un),
losgaan, afvallen ; attaccare, ferinare
un —, een knoop aannaaien; --i gemelli,
dubbele knoop; — reukfleschje, 0.; —i, pl.
oorknoppen ; — knop, m ; an — di rosa,
een rozenknop; — di fuoco, brandknoop,
kanteriseerknoop ; fig. bijtend woord ; attaccare, —i seiiza occhielli, bijtende woorden zeggen ; (Bot.) —da carnice, kruisdistel,
v.; —lera, f. knoopenrij, v.
Bove, m. Z. Bue ; occhi di —, groote, kalfsoogen ; mod. prol. aver l'occhio di —,
kleinigheden ernstig opvatten ; —ina, f. h.z.d.
als buina; —lno, agg. van ossen komende,
ossen ...; bestie —e, rundvee, o.; stereo
—, koe —, ossenmest, o.; pesta —a, runderpest ; veeziekte, v.
Bozza, f. arduinsteen, m.; kraagsteen, sparrenkop, m.; ontwerp, o., schets, v., omtrek, m.;
(stamp.) —e, pl. proefvellen ; (Mar.) stopzeil,
de beste wijn is in de kleinste vaten ; kleine
o.; ig leugen, m.; voorspiegeling, v.; ficcare
menschen hebben soms groote verdiensten ;
—e, iem. iets op den mouw spelden of wijs
—icella, f. —o, m.; —cina, f. —o, m. klein
maken ; —are, v. a. h.z.d. als abbozzare
vat, vaatje, o.
en sbozzare ; —ettino, m. kleine schets,
Bottega, v. winkel, m.; gewelf, o.; verkoop—viva,
venfig.
v., klein ontwerp, o.; —etto, m. schets, v.;
huis, o., -zaal, v.; zaak, v.;
plan, ontwerp, 0.; eerste uitvoering, v.; opstel,
ter, m.; —a vento, kraam, V.; aprire
o., korte verhandeling, v., klein verhaal, 0.;
een winkel openen ; serrare la —, smet—o, m. h.z.d. als bozza ; hoorndrager, door
tere di —, den winkel sluiten, van zijn geld
zijn vrouw bedrogen man.
leven ; stare di -- in un luogo, ergens
zijn winkel, zaak hebben; tornare di — Bozza'echio, —one, in . ingedroogde, verin nu' altra strada, zijne zaak naar eene
schrompelde pruim, m.; mod. prov. le sosine
diventano —i, de zaken beginnen slecht
andere straat overbrengen ; stare bene a—,
de
zaak
zijn
,
goed voor den winkel, voor
te loopen , —uto, agg. ingedroogd, verschromstare col capo a —, goed bij zijn zaken
peld ; uomo —, kort, ineengedrongen
mensch.
zijn ; stare a uscio e —, denr aan deur
wonen ; la — non vuole alloggio, in den Bozzello, m. (Mar.) ankerblok, o.; —1, pl.
winkel moet men niet staan praten, leeg zijn ;
blokwerk, o. van een schip.
ferro di —, werkmansgoed; — lagere po- Bozziina, f. weverspap, v.; fig. stijfsel, m.;
litieagent ; —! kelner ! ; —a'eeia, f. slechte,
brei, v.; mengelmoes, o.; onsamenhangend gekleine winkel, armoedige zaak; —a'ia, f.
sprek of geschrift, o.
winkelierster, verkoopster, v.; —o, m. kramer, Bozzo, m. put, poel, m.; kuiltje met water.
winkelier, kleinhandelaar, m.; klant, kooper, Bozzola'io, —aro, m. krakelingenbakker,
m.; boon —, goede klant; een fijne jongen ;
-verkooper, m.; —0, m. pop, v.; cocon, m.;
iron. --aiu'ccio, m. armzalig winkeliertje,
spinsel, o. (van de zijderups); fare il —, inkramertje, o.; —ante, in. kramer, bediende
spinnen; uscire dal —, zich ontpoppen ;
in een winkel ; —ghina, f. kleine winkel, m.;
fig. klompje, o. (in 't meel) ; knoop, m. (in de
—ghino, in. kleine winkel, m.; loterijkan(wol); klonterig meel, 0.; groote verwerskuip,
toortje, o.; —gona, f. groote winkel, goed
v.; —oso, —uto, agg. klonterig, vol klonten,
:

--,
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knoopen ; —one, m. jonge hamel, m.; fig.
domme, onnoozele mensch, m.

Brabante, m. (Geogr.) Brabant, o.; —lno,

agg. brabansch ; sost. m. Brabanter.

Braca, f. (meest in 't pl bracche), broek ;
ad uno cascano le —, iem. verliest ter-

stond den moed, 't hart zinkt hem in de
schoenen ; — windsel, luier ; (Min.) achterleer,
o.; toom, m.; broek (van lokvogels); star su
tutte le —, alles afgluren of loeren ; fig.
gerucht, o.; praatje, o.; (Mar.) scheepsbouw,
o.; bras, m.; —alone, m. mensch met afhangende, openstaande broek ; agg. liederlijk, onachtzaam ; scittore —, slordig schrijver ;
avv. a—, a —i, afhangende ; portare
caizoni a—, de broek slecht vastgemaakt,
toegeknoopt dragen ; —are, v. a. de zaken
van andere uitvorschen ; kletsen ; —ato, p.
pass. geklets ; agg. grasso —, stijf, bard vet.;
—chessa,f. scherz. h.z.d. als braca ;
—chetta, f. broekklep, -gulp, v.; (Legat.)
kleefstrookje, strookje papier, o. (om een geschreven vel in te plakken); —chettone, in.
persoon, m. met wijde, lange broek; (Arch.)
gording van een boog, boogversiering, v.;
—ehiera'io, m. broekbandenmaker, m.;
—chiere, m. broekband, m.
Bracca, f. jachthond, brak, m.; —inolo, m.
drijver, opspoorder van het wild ; —are, v. a.
het wild opsporen ; napluizen ; fig. —titoli,
onori, naar titels, eerbewijzen jagen ; als
drijver optreden ; —ato, p. pass. opgejaagd,
opgespoord ; uni impiego è molto — , een
ambt wordt zeer begeerd ; —ata, f. opsporing, najaging, v.; —tore, m. die opspoort;
cane —, speurhond, m.; postjesjager, m.;
—cheggiare, v. a. naspeuren, onbemerkt
nagaan, volgen, bewaken ; —e'ggio, m. het
naspeuren ; (Cacc.) spoor, o., bet spoor zoeken ;
—chièra, f. hondenkoppels, jachthonden;
—chiere, m. (tact.) oppasser der honden, pikeur, m.; —co, m, brak, jachthond, m.; —
da fer,no, staande hond ; — da leva,
windhond ; — da acqua, waterhond; — da
sangue, bloedhond ; — da seguito, speurbond, m.
Braccetto, m. armpje, o.; hengsel, o.; andare
—, gearmd gaan ; —ciaiuola, f. armpantser,
o.; armband, m.; armleder, o.; —ale, m. armpantser, armstuk, armhout, o. (b ij 't balspel);
sluithout, m. (van vensters en deuren); —aletto, m. armband, bracelet, m.; —ante, m.
daglooner, m., handwerker, m.
Bracciare, v. a. (Mar.) brassen ; —sopra
venito, aanbrassen.
Bracciata, f. een armvol ; a —e, in menigte
in overvloed ; essere di —, zoo dik dat men
het met de armen omvatten kan ; —atella,
kleine arm vol ; —atura, f. armwijdte, wijdte
van den uitgestr. arm ; —ere, m. begeleider
(van een dame), kavalier ; (star.) schildknaap;
fare da — a una signora, een dame den
arm bieden; —cino, m. armpje, o.; —cio,
m. arm ; —a, pl. armen, krachten ; dove
c'è —a c'è pane, waar armen zijn is brood ;
11 — della legge, de sterke arm der wet ;
—regio, secolare, ecclesiastico, de
koninklijke, wereldlijke, geestelijke macht ;
—della bilancia, arm der weegschaal:
—della croce, dwarsbalk, m. v. h. kruis;
(Geogr.) — di mare, zeearm, m.; — di terra,
landtong; —d'un flume, arm, tak van een
rivier; —a, pl. el, v.; —quadrata, vierk.
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el ; rubiare a —a gisadre, met armen vol
stelen ; a —a, op de armen (gedragen); door
de kracht, door den arbeid der handen ; predicare a —a, voor de vuist spreken ;a --a
aperte. met open armen ; a pieno —, met
alle inspanning ; fare alle —a, worstelen,
vechten ; aver le —a lunghe, verreikenden
invloed hebben ; aver stille —a qc., iets op
zijn schouders, op zich genomen hebben ;
vivere sulle —a, van zijn handenarbeid
leven ; cascare le —a, de armen laten
hangen ; den moed verliezen ; —eluolo, m.
armleuning, v.; sedia a —i , arm-, leuningstoel, m.; trapleuning, v.; steun, m.; (Mar.)
kromhout, o.
Brace, f. kolengloed, gloed, m.; gloeiende kolen ; gloedvuur, o.; cuocere qe. Helle —,
iets op den gloed koken ; nero come la —,
koolzwart ; mod. prov. cader dalla padella nella —, van den regen in den drop
komen; stare sulle —i, op beete kolen zitten, ongeduldig wachten ; andare a—, in
rook opgaan; —cia'io, m. (Porn.) doofpot;
—ciere, m. kolenpan, in ., kolenbekken, o.;
—cina, f. vrouw van den (houts) koolhandelaar, kolenhandelaarster, v.; fig. smerig, vuil
wijf, o.; —cino, m. (zouts) kolenverkooper;
nero co ni c un — , zwart als een kolenbrander; fig. meusch met grove manieren;
—ciola, —ciuola, m. kotelet, karbonade, v.;
fig. schrap in 't gezicht (van 't scheeren);
fare —e d'uno, iem. tot frikadel hakken;
—ciolina, f. koteletje, o.; kleine karbonade, v.
Brachipnea, f. (Med.) kortademigheid, v.
Bracmano, bramino, m. Brahman, m., bramien, m.
gBraco, m. h.z.d. als brago.
Bracone, m. —ona, f. afluisteraar, spion, overbriever, m.; kletskous, v.
Bractea, f. (Bot.) dekblad, o.
Bradipepsia, f. langzame, moeielijke, spijsvertering, v.
Bra'dipo, m. (Zool.) luiaard, m.
Brado, m. wild, ongetemd, in vrijheid opgegroeid ; —ume, m. kudde ongetemde dieren.
Braga, f. (Mur.) kort, dik touw in een blok
bevestigd.
Bragia, brage, f. h.z.d. als brace.
Bra'glia. f. (Bot.) verfbrem, m.
Brago, m. drek, m.; slijk, o.; vuiligheid, V.
Bra'ido, agg. flink, vlug, bijdehand.
Braire, v. n. schreeuwen, balken.
Braitare, v. n. Z. Sbraitare.
Brama, f. groote, vurige begeerte, v.; verlangen, o.; —abile, agg. begeerenswaard ; —are,
v. a. vurig, hevig verlangen of begeeren, naar
iets haken ; —ato, p. pass. begeerd ; -•- eg, care, v. a. als bramare, maar in heviger
graad; —inosamente, metverlangen; —osia,
f. begeerte, verlangen; —osità, f. streven,
verlangen, o.; —aso, agg. begeerenswaard
begeerig.
Bramito, m. gehuil, gesetireenw, o. van wilde
dieren.
Branca, f. klauw, poot, m.; —ebe, pl. schaar,
v. der kreeften ; vangarmen ; tak, rri.; vei`takking, v.; afdeeling, v. eener wetenschap ; —madre, f. hoofdtak, v.; —are, v. a. Z. Abbrancare ; —ta, f. een poot of klauw vol een
hand vol ; slag, m. met den poot of klauw ;
—catella, —catina, —chettino, m. een
kleine handvol.
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Hra'nchla, f. kieuw, v.; —lale, agg. tot de

kieuwen behoorende.
Brancicaniento, m. —tura, f. het betasten,
bevoelen, rondtasten; —cicare, v. a. betasten, bevoelen, aangrijpen ; —cicone, m. iem.
die alles bevoelt, betast; avv. andare, salire —, zich met de handen voortbewegen,
klauteren ; —colare, v. n. rondtasten, tastend rondgaan ; fig. alles probeeren, rondtasten, onzeker zijn ; —colone, —i, avv. al tastend, met de banden voelend ; op banden en
voeten; operare —, onzeker zijn in zijn
werk.
Branco, m. kudde, v.; troep, m.; vlucht, v.
(vogels); schaar, v.; hoop, m.; — di dgliuoli, een hoop kinderen ; a —i, in —, hoopsgewijze, troepsgewijze, in scharen ; —Ghetto,
m. kleine kudde, v.
Brancorsina, —caorsina, f. (Bot.) beerenklauw, m.
Braiida, 1. hangmat, v.; vouwbed, 0.; klapbed, o.
Brandeburghese, agg. brandenburgsch ; —
sost. m. Braudenburger; —burgo, m. (Geogr.)
Brandenburg, o.
Brandellino, m. stukje, o., klein stukje, o.;
— dello, m. stukje, beetje, lapje, hapje, o.;
klein gedeelte, brokstuk (uit een schrijver);
a —i, stukgescheurd, aan flarden ; mettere
in —1, in flarden scheuren ; andare in —I,
stuk gaan, scheuren; —done, m. stuk, o.
Brandimento, m. het zwaaien (der wapens);
—dire, v. a. (een wapen) zwaaien, heen en
weer bewegen ; -- v. n. onsteld worden, sidderen, beven, waggelen ; beginnen te slingeren,
—rsi, v. rifl. zich uitstrekken, zich heen en
weer bewegen ; —done, m. stuk, o., lap, v.
vleesch of laken ; — di fuoco, brandfakkel,
brandende houtmijt; —do, m. zwaard, o.,
kling, v., wapen, o.
Bra'nia, f. strook in. land, stuk zaailand.
Brano, m. stuk, o., lap, v.; plaats, v. uit een
boek ; gedeelte, o. van een werk ; fare, troncare, lacerare a —a of a —1, in duizend
stukken scheuren ; Gascare a —1, aan scherven vallen ; uiteen vallen ; levare 1 —1
d'una persona, kwaadspreken van iem.,
geen steek heel laten aan iem.
Branta, f. (Zool.) h.z.d. als bernacla.
Brasca, f. (Bot.) fonteinkruid, o.
Brasile, m. (Geogr.) Brazilië, o.; Brazil. tabak,
hout, koffie; Fernambukhout, 0., —llano,
agg. braziliaansch ; — sost. in. Braziliaan, m.
Bra'ttea, —te'ola, f. (Bot.) dekblad, schutblad, o.; —teato, agg. met een dek-, schutblad voorzien ; (Num.) moneta —a, legpenning, m.
Bra'vaccio, m. grootspreker, bluffer, m.;
—amente, avv. op dappere, moedige, vastberaden wijze ; rispondere —, krachtig antwoorden ; —are, y. a. uitdagen, trotseeren,
op overmoedige wijze handelen ; bluffen, den
moedige, den held uithangen ; —a'ta, —verffa,
f. bedreiging, uitdaging, v.; hoon, m.; trots,
Mn.; overmoed, m.; bluf, praalhanzerij, v.;
—azzata, f. bluf, grootspraak, blufferij, v.;
--azzone, m. bluffer, pocher, praalhans,
grootspreker, m.; —eggiare, v. n. den dappere, moedige uithangen, zich moedig, vurig
betonen ; —ino, m. moedig kereltje ; —o, m.
trawant, gewapende dienaar, betaalde sluipmoordenaar, m.; —0, agg. moedig, dapper,
koen, wakker, ervaren, kloek, degelijk, kranig,
ITALIAANSCH--NEDERLANDSCH.
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rechtschapen ; brav'uomo, een goed mensch;
alla —a, naar den aard der praalhanzen ;
—1 quattrini, veel geld ; (Pitt.) met groote
bekwaamheid en stoutheid ; fare 11 —, den
dappere uithangen, pochen, overijld ondernemen ; da — ! da —1! houdt moed, houdt
u goed ! ; bravo ! goed zoo ! mooi zoo ! bravo ! ;
mod. prov. che l'indovina è —, die het
raadt is knap, kan meer dan eten ; —ura,
f. dapperheid, koenheid, v.; moed, heldenmoed,
m.; bekwaamheid, v.; (Arte.) meesterschap,
kloeke uitvoering, v.
Bre'ccia, f. bres, muuropening, v.; fare, apprire una —, een bres openen ; battere
in —, bres schieten ; reet, v.; gat, o.; far —,
indruk maken, overtuigen ; far —a qd., iem.
schade, nadeel berokkenen ; — f. (Min.) rolgesteente, o.; tufsteen, m.; hoop kl. steenes,
grint ; —ato, agg. rolsteenachtig; —oso, agg.
vol rolsteenen, keisteenen,
Brefotro'Sio, m. h.z.d. als orfanotrollo.
Ereloc, m. (bastaardwoord) het fransche brélogues.
Breiva, f. (Geogr.) Bremen, o.
Brenna, f. oud paard, o., oude knol, m.; ziekelijk, zwak persoon.
Brenta, f. wijnvat, o.
Bre'ntoli, m. pl. (Bot.) struikheide, heidekruid, 0.
Bresla'via, f. (Geogr.) Breslau, o.; —a'vo,
Breslauer, m.
Bretagna, f. (Geogr.) Bretanje, o.; la Gran —,
Groot Britanje, o.
Bretelle, f. pl. bretel, m.v., broekdrager, m.,
draagbanden.
Bre'ttina, f. Z. Redine.
Bretto, app. naakt, armzalig, behoeftig; on-

vruchtbaar; gierig, vuil; dom, onnoozel.

Breve, m. zakje (met amulet etc.) dat men de

kinderen om den hals hangt; amulet, 0., talisman, v.; pauselijk schrijven : breve, v.; statuut, o., reglement, o.; — (Mus.) tweekwart
noot, v., halve noot, v.; —leello, —leipo,
m. klein amulet; —etto, m. brevet, patent,
diploma ; ettare, v. a. brevetteeren, een
brevet, diploma geven, patenteeren.
Breve, agg. kort, kort van duur; klein, gering,
weinig, 'in —i paroli kortom, in weinig
woorden ; un --- scrittore, een kortbondig
schrijver ; andare per le —1, niet breedvoerig zijn, kort samenvatten; essere —,
kort en bondig ; In —, fra —, binnenkort ;
per dir —, om kort te zijn ; —e nt ente,
avv. kort, op kortb. wijze; in 't kort, ten
slotte, kort en goed; —iale, m. —viario,
m. brevier, o.; gebedenboek, o.; fig. veel gelezen boek, handboek, 0.; —care, v. a. Z.
Abbreviare ; —iloquente, agg. kort en
bondig in 't spreken ; —iloquenza, f. kortheld, bondigheid in 't spreken ; —llo'quio,
m. kort uittreksel, o., korte verhandeling. v.,
korte uitdrukking, v.; laconisme, o.; —HA,
f. kortheid, v., korte duur, m.; kortbondigheid, v.; sotta —, kortom.
Bre'zza, f. koele wind, m.; bries, v.; —marina, zeewind, zeebries ; —inattutlua, morgenwind, bries, v.; —egglare, v. n. koel
worden, een koele wind waaien ; —ettina,
—olina, f. frisch luchtje, briesje, windje ;
—one, m. sterke bries, v.; sterke, koele
wind, m.
Brlaca'ccio, m. walgelijke dronkaard, zuiplap, m.; —chezza, f. Z. Ubbriachezza ;
—

-
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—co, agg. dronken, beschonken, zat ; sost. I Brigata, f. gezelschap, v.; vereeniging, v.;
m. dronkaard, m., dronken mensch ; --fradiprov. poca — vita beata, een klein gezelcio, zinloos dronken, stomdronken ; cosa
schap geeft het meeste genoegen ; (Mil.) bridiscorso da —, dronkemans doen of taal ;
gade, v.; schaar, v.; hoop, in .; bende, v.; (cacc.)
parlare da —, domme taal uitslaan ; (cuc.)
vlucht, v. (patr ij zen); rompere la —, in een
vlucht (patrijzen) schieten ; a —e, troeps-,
animelle briache, kalfsomloop in wijn gekookt; —one, m. dronkaard, zatlap, zuiper, in.
hoopsgewijze ; partire, venire di bella
in goed gezelschap komen, vertrekken ; —telBricca, f. wilde, afgelegene plaats, v.
Bricchettino, —ehetto, m. —chino, m.
la, —tina, —tu'eela, klein, vroolijk gekleine koffiekan, v.; kannetje, o.; —co, m.
zelschap, o.
Bri'gida, f. (N. pr.) Brigitte.
koffiekan, v., thee-, koffieketel, m.
Bri'ccia, f. kleinigheid, v.; kleine arbeid, m., Brigidina'io, m. wafelbakker, -verkooper,
m.; —dino, m. wafel, m.; fam. kokarde, v.
kleine, geestige verhandeling, v.; —icare. v. n.
rund drentelen, beuzelen, allerlei kleinen ar- Bri'glia, f. toom, teugel, in ; —e, pl. hoofdstel, o. (v. h. paard); lasciare le —e al
beid verrichten.
eavallo, — sul collo al cavallo, het
Bricco, m. rots-, steenblok, o.; baksteen, brikpaard den vrijen teugel laten ; abbandonare
steen, m.
a qd. le —e sul collo, iem. aan zijn lot
Bricco, m. jonge ezel, m.; ezelveulen, muildier,
overlaten ; tenere le —, in toom houden,
o.; oud paard, o., knol, m.
onder den duim houden ; tirare la — a
Bri'eeola, f. (Mil. stor.) oud slingerwerptuig,
tempo, bijtijds de teugels aanhalen, tot zijn
o.; katapult, v.; —are, v. n. met de katapult
plicht brengen ; a — sciolta, a tutta —,
werpen.
met lossen teugel, in vliegenden draf, spoorBriccona'eeio, m. —ccia, f. ellendige schurk,
m.; gemeen vrouwspersoon, o.; —ata, f. schelslags; fig. zonder ophouden, rusteloos ; —glia'lo, m, zadelmaker, toom-, tuigmaker, m.;
men-, schurkenstreek, m.; —cello, m. kleine
schelm, m.; —one, m. —ona, f. schelm, schurk,
—glione, m. hoofdteugel, trens, m.; —gliozzo, m. zware, sterke teugel, m.
slechte kerel (ook schertsend); agg. ellendig, schurkachtig ; vita —a, hondenleven ; Brigoso, agg. twistziek, strijdlustig.
mondo —, ellendige wereld ; —eggiare, Brilla, f. molensteen, in. voor 't ontbolsteren
van rijst ; —are, v. a. pellen, ontbolsteren
v. n. schelmen-, schurkenstreken uitvoeren;
slecht leven ; —oneria, f. schelmerij, schur(rijst enz.); —atoio, m. werktuig, o. voor 't
ontbolsteren van rijst, rijstpelmolen, m.; —atukerij, V.; gemeene, schurkachtige handelwijze.
ra, v. ontbolstering, pelting van rijst.
Br'lgia, f. stukje (brood), kruimel, broodkruimel, v.; —ola, f. brokje, stukje, kruimeltje, Brillamento, m. geschitter, het schitteren,
o.; —antare, v. a. (oref.) brillanteeren, met
broodkruimeltje, o.; non c'è piá —, er is
geen kruimeltje meer ; fig. tirar su qd. a
facetten, veelhoekig snijden of slijpen ; geglaceerd gebak, o.; —ante, m. veelzijdig, veel—e di pane, iem. met alle liefde groot-

—,

—

brengen ; non sapersene —, geen greintje,
geen steek van iets weten ; olina, f. stukje,
—

klein gedeelte, poosje, oogenblikje, o.; —olo,
m. klein gedeelte van iets, kruimeltje, greintje,
o.; broodkruimel, m.; dare in —, in gruizeldi
menten gooien ; fig. non aver un
cuore, geen greintje hart hebben ; non saper — d'iina cosa, geen steek van iets
weten, kennen.
Brida, f. h.z.d. als briglia, (fransch. bride).
Brieve, m. en agg. h.z.d. als breve.
Briga, f. last, zorg, m ; moeite, v.; ongelegenheld, V.; verdriet, o.; darsi, pigliarsi una
delie —ghe, zich zorgen, moeite, last
op den hals halen ; incontrare ana
veel last ondervinden ; a , a gran , a
mala , met veel moeite, zorg; attaccar
ghe, ruzie, oneenigheid zoeken ; are,
v. n. zich aftobben om iets te verkrijgen, haken,
vurig verlangen ; io non mi brigo di aver
qc. , ik steek er geen vinger om uit, ik geef
er geen zier om; v. a. impieghi, onori,
ambten, eerbewijzen najagen, afbedelen ;
—tore, m. najager, strever, bedelaar om
ambten of eerbewijzen.
Brigadiere, m. (Mal.) bregadier ; colonnello
—

--,

—,

—

—

—

—

—

—

—

—

, brigade commandant, m.
-

Briganta'ggio, m. roovershandwerk, m.;
straatrooverij, v.; rooversleven, o.; —te, m.
onruststoker, ruziezoeker, m.; roover, straatroover, bandiet, m.; (fam.) schurk ; (stor.) soldaat eener middeneeuwsche soldeniers-compagnie ; —esco, agg. roovers- ; orde —che,
rooversbende ; vita —a, rooversleven, o.;
-ina, f. (Arm.) pantserhemd, o.; —tino,
m. (Mar.) brik, v.; brigantijn, m.

hoekig, met facetten geslepen brillanten ; diamant, m. = agg. Z. Brillare; —antino,
in. kleine brillant of diamant, m.; —are, v. n.

fonkelen, glanzen, schitteren, stralen, glinsteren ; fig. zich onderscheiden, in 't oog vallen ;
l'occhio brilla dalles gloia, het oog
schittert van vreugde ; uno brille dal piacere, iem. straalt van genoegen ; lam. gli
brillano le mani, de banden jeuken hem
(van begeerte); il vino brilla, de wijn
bruischt een weinig ; —colle alt, op de
vleugels in de lucht zwevend blijven ; —ante,
agg. en p. pr. schitterend, vurig, fonkelend ;
fatto d'arine — , schitterend wapenfeit;
sost. m. (Theat.) persoon die de schitterende,

elegante rollen vervult.
Brillo, m. het draaien, o. van de bal in de
lucht ; agg. een weinig aangeschoten.
Brina, f. rijp, v.; fa —, het rijpt ; su uno
è caduta la —, iem. begint grijs te worden ; —are, v. n. rijpen ; —ato, app. berijpt,
grijs geworden ; —ata, f. het rijpen ; r ij p, v.;
—atoso, agg. met rijp bedekt; —oso, agg.
berijpt.
Brinaiuola, f. (Bot.) stinkende ganzevoet, m.
Brincello, m. stukje, sneedje, hapje, o.; —u'cclo, m. klein, onnoozel stukje, o.
Brincio, agg. bocca —a, tot weenen vertrokken mond, o.; pruilsnoetje, o. (v. kind.)
Brindare, v. n. toosten, (eig.) far brindisi
of bevere alla salute, op de gezondheid
van iem. drinken.
Brindello, m. stuk, o.; afgetrokken stuk, flard,
o.; —one, m. verloopen sujet, o.
Brindisi, m. toost ; far il — toosten, kleine
voordracht, speech aan tafel.
—

,
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(Zool.) kleine duiker of dodaars
(zeevogel).
Brio,
m.
levendigheid, vroolijkheid, opgewektheld, V.; geestigheid, vurigheid (van paarden);
—samente, avv. op vroolijke, levendige wijze ;
—setto,
agg. een weinig vroolijk, opgewekt ;
—oso, agg. levendig, vroolijk opgewekt, geesBrinzo,

m.

tig, vurig (van paarden).
Briologia, 1. (Bot.) bryologie, kennis der
mossen.
Brio'nia, f. (Bot.) brionia, v.; heggenrank, m.
Bri'scolo, f. Ital. kaartspel ; —ehiaccherina,

brisc. met aankondiger; —seoperta, —

met gedekte kaarten ; fam. eontare quante

ii

due in —, weinig, niets in tel zijn ; —ina,

BRO
m.; langnat, o; fig. vervelende, langdradige
verhandeling, v.; —ristretto, sterke bouillon ; primo —, eerste aftreksel, o. van net
vleesch, sterke bouillon ; — di carrucola,
(scherz.) water ; dun vleeschnat, 0.; prov.
lasciar cuocere li no iel suo —, iens in
zijn sop laten gaarkoken ; cuocersi net
suo —, zijn eigen hoofd volgen ; laruentarsi a — grasso, zonder reden klagen;
—lone, m. —lona, f. iem. die b41 het eten

zijn kleerera vuil maakt; fig. slordige schrijver ; —loso, aqg. vuil, smerig ; —sino, m.
een weinig dun (van soep); —oso, agg. dun,
krachteloos (van soep); langdradig, vervelend
(van schrijvers).

f. klein spelletje, lage troef in 't briscola ; flrodone, m. versiering, garneering, v. van
een der hooge troeven in 't brisc.
mouwen.
Briscolare, v. a. iem. afranselen, afrossen.
Bro'gio, m. afk. van Ambrogio (Ambrosius);
Brittania, f. (Geogr.) Britanje, 0.; —leo, agg.
fig. domoor, m.; sei il gran —, gij zijt een
britsch, brittansch.
echte ezel, m.
Bri'ttola,1. (Mar.) zijbalk, V.; spar, m.
Brogiotto, in. soort vijg, v. met dikke huid
Brivi'dio, m, lange aanhoudende vorst of
en rood vleesch.
huivering, v.; —vido, m. vorst, huivering, Br•ogliare, v. n. in verzet, opstand komen,
rilling, v (van koorts of koude); vengono i
kuipen ; zich in een ambt dringen ; —glio,
—i a udire men rilt bij het aanhooren ; bem. list, v.; kunstgreep, m.; streek, m.; sluipsteinmiare da far venire 1 —i, vloeken
weg, m.; opstand, m.
om van te rillen.
Broilo, Z. Brullo.
Brizzolato, agg. geprikkeld, gesprenkeld ; Brolo, bruolo, m. wildpark ; omheind bosch,
scherz.
peper- en zoutkleurig worden (grijs beo.; tuin, m.; park, o,; met bloemen omslinginnen te worden)
gerde heg.
Brocca, 1. kruik, v.; waterkan, m.; — wilde Bronco, sn.(Chim.)broom, 0.; — (Bot.)draverik,o.
scheut (aan boomen); — h.z.d. als brocco of Bronchi, m. p1. (Anat.) luchtpijpen, bronchiën;
sprocco; —Ghetto, —chino, m. kleine
—iale, agg. tot de luchtpijpen behoorende;
aarden waterkruik, v.; —co, m. scheut, v.;—ite, --chitide, f. luchtpijpontsteking, brontwijg, v.; dorre tak, m.; stek, m.; dar net —,
chitis, v.; —cocele, (Med.) breuk van de
in de zwarte roos schieten; di -- terstond ;
luchtpijp ; —cotomia, f. luchtpijpsnede, v.;
--colo, m. (Bot.) jonge scheut, v., spruit (van
--cotonro, m. (Med.) instrument, o. voor de
de koolplant); cavolo -- of cavolo roomluchtpijpsnede.
no of —1, broccoli, Ital. bloemkool, 0.; Fig. Bro'neio, m. boosheid, v.; onwil, m.; donker
domkop, m.; —oso, agg. vol jonge scheuten,
gezicht, saamgetr. wenkbrauwen ; far, porvol dorre afgebroken takken ; —Into, vol
tare —a qd., met iem. overhoop liggen;
jonge scheuten.
pigliar il —, een kwaad gezicht zetten ; -Brocca'glio. —io, in. drilboor.
app. toornig, boos, kwaadziende ; starsene
Broceare, v. a. aansporen, aandrijven ; (Tess.)
in disparte bronoio bronoio, zich woemet gouddraad weven, met goud omboorden
dend afzonderen.
—tello, —tinco, m. brokatel, o.; lichte bro- Bronco, m. houtblok, o.; knoestige boomtak,
kaatstof ; (Min.) bontmariner, o.; —ato, m.
m.; —one, m. groot houtblok, o.; groote
brokaat, o.; goudlaken, o.; verschansing, T.knoestige boomstam, m.; wijnstokpaal, v.;
met palissaden ; —ata, v. slag, m. met de
(Arald.) a —i, met punten bezet.
sporen.
Brontolainento, m. gebrom, gemor, morren,
Bro'cciolo, m. (Zool.) soort kleine zoetwaterbrommen, 0.; —lare, v. n. morren, preutelen,,
visch, m.
brommen ; twisten, kijven ; knorren (v. bonf. groentewater, afkooksel, 0.; soep, v.,
Broda,
den); binnensmonds mopperen ; knorren (v a is
dunne, krachtelooze soep, v.; vuiligheid, straatde ingewanden); —Ho, ei. gebrom, o ; —lino,
modder, v.; modderig, ongezond water, 0.; Fig.
m. —lino, f. brombeer, mopperaar, kijver,
langdradige, onbeteekenende redevoering ; lam.
m., kijfster, v.
andare in —, buiten zich zelf van vreugde Bronza, f. eerste hitte, v. van den bakkerstutta
la
zijn
;
versare, gittare la — of
oven ; —zare, v. a. bronzen, bruineeren, iets
-- addosso a qd., alle schuld op iem. wereen bronskleur geven ; het ijzer beitsen ;
pen ; (Giant.) vroegbed, o.; —a'io, m. soep-—zatura, v. bruintering, v.; het bronzen, o.;
verkooper, m.; fig. opgeschroefde, langdradige
--zins, f. metaal-, bronsplaat, v.; —zino,
frati brodaj, keukenbroeders ;
schrijver;
agg. erts-, bronskleurig ; gebronsd, gebruind
—
ettato,
agg. in vleeschnat gekookt ; —etto,
(van de zon); —zista, m. bronswerker, m ;
antico
come
vleeschnat, 0.; bouillon, m.;
m.
—zo, m. erts, brons, stukgoed, 0.; klokkespijs,
il —, zoo oud als de weg, oude kost, m.;
v.; ---i, m. pl. bronswerker, kunstwerker uit.
m. dunne en weinig smakelijke
—i'eehio,
brons ; sala dei —1, zaal, v. der beeldwersoep. v.; langnat, o.; dunne saus; straatvuilken van metaal; i sacri —1, de kerkkloknis, o.; --i'glia, f. pap. slijk van in ontbinken; —funebre, doodsklok, v.; i —i guer—one, m.

,

ding overgegane en in 't water oplossende

stoffen ; vuil, verontreinigd, bedorven of moeraswater, 0.; —0, m. vleeschnat, o.; bouillon,
m.; prender{e un — een bord, een kop
bouillon nemen ; —lungo, waterige bouillon,
,

rieri, de kanonnen ; faccia, fronte di —,

stalen voorhoofd, 0.; mensch zonder schaamtegevoel, 0.; petto, stomaco di —, ijzersterk gestel of (e) maag; di —, brons, bronzen, metalen.
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Bro'scia, f. dunne, magere soep, v.; fig. lang- I Brunali, m. pl. (Mar.) rustgaten, pl.
Bruinazzo, agg. bruinachtig ; —nettino. een
dradige, onbeduidende verhandeling, v.
Brozza, f. (Med.) buil, blaar, v.; —oloso, agg.
weinig bruin ; sost. —a, brunette ; —etto,
vol builen, bulterig.
bruinachtig ; — sost. f. —a, brunette, v.;

Brucare, v. n. gulzig verteren, veel vreten;
afstroopen (de bladeren); afplukken ; schillen
(een boom); aftrekken, stroopen (de huid); verteren, verslijten ; —store, m. arbeider, m.
die de bladeren, vruchten afstroopt ; —atusra, f. het afstroopen der bladeren of vruchten.
Brucente, agg. kokend, kokendheet; —ciaechiare, v. a. branden, verbranden, roosteren ; slap maken (door vorst de planten); —ciaculo, m. gevoel van brand, hitte (door veel
loopen of rijden); —amento, m. het verbranden, branden, o., brand, m., verwoesting, v.
door bet vuur ; a— pelo, op de huid, op
het lijf ; tirare a— qd., iem. het wapen
op de borst afvuren ; het mes op de keel zetten ; —are, v. a. branden, verbranden, uit-,
doodbranden ; —rsi, v. rifl. zich branden ;
nis son bruciato in un dito, ik heb mijn
vinger gebrand ; — ii paglia'ecio, zich
stil uit de voeten maken ; zijn piek schuren ;
il gelo bruela le piante, de vorst heeft
de planten slap gemaakt, verwelkt ; — la
scuola, de school verzuimen, den bink steken ;
— il palla, den bal langs den grond voortslaan ; v. n. branden, verzengen, in vuur en
vlam staan, gloeien, aanbranden (van spijzen);
gloeiendheet zijn ; — della sete, van dorst
versmachten ; occhi —1, oogen met roode
randen ; metallo —, gesmolten metaal, o.;
cavallo —, bruinrood paard, o., vuurros, m.;
ora —a, ongelegen uur ; sapere di —,
aangebrand smaken ; —ata, f. gebraden kastanje, v.; —ataio, m. verkooper van gebr.
kastanjes ; — Week), m. overblijfsel van verbr.
dingen ; aangebr. eten ; puzzo di —, brandreuk, v., reuk van aangebr. eten ; tam. non
saper d'una cosa nè fnmo nè —, van
iets niets afweten ; —atina, f. goed gebr.
kastanje, v.; --atura, f. het branden, verbranden, o.; brandwonde, v.; brandplek, v.;
brandlitteeken, o.; —eio, m. —ciore, m.
branden, jeuken, o.; gevoel van groote hitte ;
brandende pijn, v.
Bru'cio, m. h.z.d. als k+ruco ; —lato, agg.
wormstekig, door wormen aangetast ; —1o,
m. worm. m.; rusp, v.; —co, m. rups, v.; worm,
m.; —chi, leesteeken, o. in de misboeken ;
koordgarneering, v. op kleederen ; — soort
macaroni.
Bru'ciolo, m. h.z.d. als truciolo.
Bruico, agg. arm, behoeftig, arm gekleed ;
ignndo —, naakt en kaal.
Brughiera, f. heideland, braakland, o.
Brulicaine, m. gewiemel, gekrioel van wormen ; mierenhoop, m.; gekrioel van menschen ;
—care, v. n. wemelen, krioelen ; zich heen
en weer, door elkander bewegen, wemelen;
zich bewegen ; elkander verdringen (gedachten); —ichlo, m. gewemel, gekrioel, o.; —11ichare, h.z.d. als --liehare.
Brullo. m. naakt, van bladeren beroofd, kaal ;
armoedig.
Brulotto, m. (Mar.) brander, m.; brandschip, o.
Bruma, f. scheepsworm ; paalworm, m.; hardste gedeelte, midden van den winter ; —nna'io,
m. Brumaire, nevelmaand, 2de maand v. d.
republ. tijdrekening ; —ale, agg. winterig,
vriezend, koud.

—ezza, f. bruine kleur ; —imento, m. bruneering, polijsting, v.; —ire, v. a. bruin maken, bruineeren, polijsten ; poetsen, afvijlen,
reinnigen (van metalen; aeelaio --, gepolijst staal, o.; —ito'io, o. bruneerstaal, bruneerhout, o.; bruneertand, v.; —store, m. bruineerder, pol ij ster, m.; —itura, f. bruineering,
polijsting (van metalen); —o, app. bruin, duister; aria —a, donkerte, duisternis, V.; duister, donker, treurig, somber, boos, onheilvol ;
sost. m. het bruin, bruine kleur; zwarte,
rouwkleeding, v.; rouw, m,; portare
den rouw aannemen ; —grave, zware rouw ;
mezzo —, halve rouw ; rouwtijd, m.; —otto,
een weinig bruin.
Brunsvick, m. (Geogr). Brunswijk, o.
Brusca, f. (Bot.) akkerpaardenstaart, m.; roskam, paardenborstel, m.; —china, f. kleine
paardenborstel, v.
Bruseamente, avv. op ruwe, barsche wijze;
—Ghetto, app. een weinig ruw, barsch ; een
weinig wrang (van wijn); —chezza, f. ruwheid, barschheid ; wrangheid (van wijn); —co,
agg. wrang, een weinig zuur (van wijn); barsch,
ruw, onvriendelijk ; — sost. m. wrangheid,
barschheid; faro. fra il luseo e il —,tusschen licht en donker, in de schemering.
Brusehette, f. pl. strootje trekken, o. (kinderspel).
Brusco, —colo, m. (Bot.) muizendoorn, m.
Bruseolino, m. stofje, vezeltje, o.; —colo,
m. splintertje, vezeltje, korreltje, stofje, weinigje, o.; m'è entrato un — in tin occhio,
er is iets (een stofje) in mijn oog gekomen ;
vedere i —1 nell' occhio altrui e nel
suo non sentire le travi, den splinter in
in het oog van een ander zien, en niet den
balk in het eigen oog voelen; ogni — gli
pare una trave, elke molshoop schijnt
hem een berg toe, van een mug een olifant
maken ; aver en — in un occhio, iets
onaangenaams ondervinden, ergens door gekweld worden ; levarsi un — dagli ocehi, zich iets onaangenaams van den hals
schuiven ; —eoloso, agg. splinterig, vezelig.
Bru'scio, m. geraas, o. van veel door elkander
sprekende menschen ; gegons, o. van stemmen ;
groote menigte, V.; geraas, o.; veel gepraat, o.;
opzien, o.
Brusselle, m. (Geogr.) Brussel, o.; —ese, m,
Brusselaar, m.
Brusta, f. kolengloed, m.; gloeiende kolen, m.v.
Brustolare, v. a. Z. Abbrustolare en abbrustolire.
Brutale, agg. dierlijk, als een dier ; ruw, grof,
lomp, brutaal, woest ; vita —, ongebonden,
schaamteloos leven ; —lità, f. ruwheid, grofheid, gemeenheid, dierlijkheid, gewelddaad ;
grove beleediging; —mepte, avv. op ruwe,
grove. lompe, brutale, bartvochtige wijze;
—eggiare, v. n. onverstandig, beestachtig,
ruw, lomp handelen ; —o, m. redeloos dier,
onverstandig, redeloos wezen, o.; wild dier, o.;
ruw, beestachtig, grof mensch, .m.; — agg.
ruw, grof, dierlijk; forza —a, lichamelijke,
brutale kracht ; materia —a, onbewerkte
stof, grondstof, m.; —tacchiolo, agg. een
weinig leelijk ; —a'ccio, app. leelijk, afstootend, afzichtelijk; —tamente, avv. op af--
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zichtelijke, leeljke, onvriendelijke wijze ; —ta- j
re, v. a. bevuilen, verontreinigen, bezoedelen ;
—rAI, v. rifl. zich bezoedelen, bevlekken, oneerbare handelidgen doen ; —tarello en —terello, agg. een weinig, leelijk, min of meer
onaangenaam ; —tezza, f. leelijkheid, mis-

BLTC

maakt (tegen iem. die laat opstaat); — del
luogo comodo, bril, m. van het privaat;
gat, m. in een muur ; kuitje, o. in de wangen ; invalling van de slapen ; diep, aan alle
kanten ingesloten dal; fare uMLa - nella
cassa, een gat in de kas maken (door geld
er uit te ontvreemden); andare intorno
alle —che di uno, iem.s geheimen uitvorschen ; —chiare, v. a. met gaten doorboren, veel gaten ergens in maken; —fond!,
m. duigenboor, v.; —neve, m. (Bot.) sneeuwklokje, o.; —are, v. a. doorboren, gaten boren,
maken in iets ; — una botte een vat opensteken ; — la pandia a una, iem. in den
buik verwonden, steken ; steken (met den
angel ; van doornen); fam. — una legate, de
wet overtreden ; — la lezione, de les verzuimen ; — la Aalla, den bal misslaan;
—rsi, v. rifl. zich steken, prikken ; -- v. n.
zich indringen, ergens insluipen ; —tura, f.
het doorboren, doorsteken, o.; steek-, prikwonde, v.
Bucata'io, m. —a'ia, f. waschbaas, m.,
waschvrouw, v.; —tino, m. kleine wasch, m.;
—to, in. wastb, m.: fare 11 —, den wasch
doen ; mettere in —, in den wasch geven ;
lavare 11 —, den wasch spoelen ; tendere
11 —, den wasch ophangen; di —, pas gewasschen ; blanco di —, hagelwit ; fig. en
fam. fare -- in famiglia, zijne huiselijke
onaangenaamheden niet over straat brengen ;
far un — alla coselenza, te biecht gaan ;
lo seritto non si mette in —, wat geschreven staat kan niet ongedaan worden
gemaakt; ogni cenelo vuol andare in .
—, alles wil ook in tel zijn ; un' ora di
sole asciuga un —, een gelukkig uur
maakt veel goed; non siufece mai -- di

maaktheid, vuilheid, v.; gebrek aan evenmaat ; --tino, agg. een weinig leelijk ; —to,
agg. leelijk, misnoegen verwekkend. zonder
evenmaat, mismaakt; -- come 11 denlonio
of comme 11 peceato, leelijk als de nikker,
als de zonde ; un solore —, slecht uitzicht :
fig. berispelijk, onfatsoendelijk, onzedelijk, onwaardig, gemeen, laag ; regenachtig, droef
(weer); farsi —, slecht worden, vuil, smerig ;
rimaner —, bedroefd, peinzend worden ;
—annunzio, onaangename, droeve tijding, v.;
alle brutte, in 't ergste geval ; venire alle
brutte, aan 't vechten geraken ; trattare
uno come le brutte, iem. slecht, gemeen
behandelen ; peso —, bruto gewicht, o.;
sost. m. iets leelijks, leelijk, hatelijk mensch ;
scherz. hanno a campare anehe 1 —1,
de leelijken moeten ook leven ; —tura, f.
vuile, bedorven stof ; vuiligheid, onreinheid, v.;
veegsel, molm, o.; fig. lage, gemeene handeling; far — e in un luogo, op eene plaats
eene natuurl. behoefte doen ; far —, leelijk
er uitzien, slecht te pas komen, in wanverhouding staan.
Bru,zà'glia, f. hoop, m. van waardelooze
dingen ; oude rommel, m.; hoop straatjongens ;
slecht tuig, gepeupel, o.
Bru'zzico, bru'zzolo, bruzzo, m, morgenschemering, v., halfduister, o.
Bu bu, waf. waf (naboots. van het hondengeblaf); fig. fare tanto —, luid schreeuwen
en dreigen ; fam. In un luogo c'è del -- —,
het broeit ergens, er is gisting (voor een volksnotte che nou s'ascigasse di giorno,
geen misdaad zoo listig bedacht of het komt
oploop).
Bua, f. (uitroep van pijn van kinderen) awai,
aan 't licht.
awai ! !
Buccaria, f. (Geogr.) Bucharest, o.
Bua'ecio, m. slechte os, m. (scheldwoord); Buccella, f. stukje brood, o., broodkorst. v.
lata, f. domheid, onbezonnenheid, v.; domme Bu'cehero, m. bucarus, o. welriekende klei
streek, m.; —lino, m. jong, onbezonnen mensch,
voor aardewerk ; gereedschap, o. daaruit
m,; —lo, m. onbezonnen mensch, m.; --ggivervaardigd.
ne, f. domheid, onbezonnenheid, y.; —ssag- Bu'ccia, f. schil, bast, m. huid, v. (v. vruchglue, f. domheid, dom gezegde, o.
ten); innestare a , in den bast inenten ;
Bu'bbola, f bluffer ij , v., opsnijderij, v.; leufam. huid (van den mensch'; far Ia — a
qd., iem. dooden ; aver la -- dura, een
gen, m., fabel, v.; grap, m.; dare —e, opsnijden, jagerslatijn verkoopen, smoesjes
harde huid hebben ; essere tutti d'una —,
alien van dezelfde soort zijn ; busdia buccia,
maken.
Bt'bbola, f. (Zool.) hop, m.• tremare come
oppervlakkig ; (Pitt.) korst, v. (op pas geschiluna — , beven als een blad ; --are, v. n.
derde beelden); rivedere le bucce a qd.,
iem. op de vingers zien ; essere una di
beven, sidderen, trillen (van koude); rommeporro, een kleinigheid zijn ; —ata, f. het
len (als verwijderde donder); v. a. iets wegwerpen met schillen van vruchten ; —oso,
moffelen, kapen ; —ata, f. gesprek, o. vol opagg. dikschalig, dikhuidig.
snijderij of smoesjes; —lone, m. blu ffer, opBuccicata, f. niets, 0.; non intenderc una
snijder, leugenaar, m.
— di qe. of qd., van iets geen zier neg: ij Bubboliere, m. halsband, m. of paardentuig
met schellen ; —lo, m. schel, v., klokje, o.;
pen, van iem. niets willen weten.
Bu'ecina, f. krijgstrompet, v.; schelp, v. op
klapper, m.
Bubbone, m. (Med.) buil, m., gezwel, 0.; venewelke de tritons blazen ; —are, v. a. iets met
rische klierontsteking, v.; —o'nico, agg.
trompetgeschal verkondigen, uitbazuinen; rondvertellen, verspreiden ; —ato'rio, m. (Anat.)
peste —a, builenpest, zwarte pest, v.; —onowang- of trommelspier, v.; --its m. (Nat.)
oele, m. (Med.) liesbreuk, v.
versteende trompet- of kinkhoornslak, v.;
Buca, f. gaf, o.; kuil, m.; indieping, v.; hol, o.;
grafkuil, m.; —cica, overdekte kuil, m.; val,
—ino, m. kinkhoorn, m., trompetslak, v.
v.; graankuil, m.; 11 grano ha di —, het Bu'ccio, m. haarzijde, v. (van de vellen); da
graan riekt duf, naar den kuil ; (Teat.) —
—, op de haarzijde ; dunne perkamenthuid, v.
(der goudsm.)
del suggeritore, souffleurshok, o.; — delle
lettere, brievenbus, v.; (scherz.) bada c'è Buccluolo, Z. Bocciuolo.
una —, pas op dat ge de kippen niet wakker Bu'ecola, f. oorring, m.; ijzeren ring in de
—

—

—

,
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wielnaaf ; (Arm. stor.) houvast, greep van het I
schild ; —letta, —lina, f. ki. oorring, m.
Bucco'Ilea, f. herdersdicht, o ; idylle, v.;
(schers.) eten, o.; —co, bucolico, bucologiscb, de idyllische dichtkunst betreffende ;
sost. dichter, m. van herdersgedichten.
Buce'falo, agg. met een stierenkop ; naam
van het paard van Alex. den Groote ; (scherz.)
groot en sterk paard, o.; —cello, m. h.z.d.
als giovenco.
Buceutoro, —tauro, m. Z. Bucintoro.
Bucetto, m. knoopje, o. in het linnen.
fucherame, m. soort stijf linnen.
Bucheratnento, m. onrechtmatig verkrijgen

van stemmen bij verkiezingen ; bedrog, o.;
—are, v. a. ergens gaten in maken, gaten
boren ; op oneerl ij ke wijze stemmen verwerven ; zich ergens indringen, binnen sluipen ;
— Week), app. doorboord, met veel gaatjes ;
—attola, —tolo, —rella, f. —rello, m.
gaatje, o.; —rellare, v. a. doorboren ; —etta,
f. h.z.d. als bucherello ; le Buchette, f.
pl. spel, waarbij men met een kogeltje in eene
opening moet gooien ; —ino, m. h.z.d. als

bucherello.
Buci ! interj. stil ! zitti e— ! houd u stil!
—arsi, v. ri ll zich niet bewegen, zoo stil als

een muis zijn.

Buciacchio, m. h.z.d. als giovenco.
Bucinanuento, m. gefluister, zacht gepraat,
o.; gesuis, o. in de ooren ; —nare, v. n. toe-

fluisteren, in 't geheim spreken ; iets heimelijk
rond vertellen ; e' si bucina, che ..., men
vertelt in 't geheim, dat...; suizen (in de
ooren.)
Bu'clne, m. rond vischnet, o.; fuik, v.
Bucintoro. m. (Mit.) Bucentaurus, m.; (stor.)
naam van het dogenschip in Venetië.
Buco, m. gat, o., opening, v.; —i degli oreechi, opening, v. van het oor ; — del naso,
neusgaten ; — della chiave, uitholling, v.
in den sleutel ; — dell' acquaio, opening
van bet afvoerkanaal ; — nel mento, kuiltje, o. in de kin ; fig. lage, bedompte woning,
v.; schuilhoek, m.; non cavare un ragno
da un —, besluiteloos zijn, niets tot stand
brengen ; far un — nell' acqua, een gat
in 't water slaan, niets bewerken, vergeefsche moeite doen ; a buco, op 't laatste
oogenblik, kort voor 't poortsluiten, noch juist
op tijd ; —lino, in . klein gat, o., kleine opening, v.
Bucranio, m. (Arch.) ossenkop, m.
Bucu'ccio, m. kleine, nauwe woning, V.; kamertje, o.
Buda, f. (Geogr.) Budapest, o.; mod. prov.
par clie vada a pigliar — hij heeft veel
haast ; gli par d'aver preso —, hij beeldt
zich veel in.
Bndellame, m. ingewanden ; —la, f. darm,
m., darmkanaal, o , ingewanden, o. pl. (van
dieren); volg. recere le —a, braken ; voler
veder le —a a qd., iem. met de dood
dreigen ; cavar le —a qd., iem. dooden ;
gli tremano le —a in corpo, het hart
siddert hem in 't lijf ; fig. seminare le —a,
erg in den buik verwond zijn ; —lone, m.
gulzigaard, vreetzak, m.
Badino, m. pudding, m.
Budriere, m. zwaardgehang, o.; sabelkoppel, m.
Bue, m (buoi. pl.) os, m.; fig. domkop, m.;
lam. ha imperato il —a inente, hij heeft
,
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bijna niets geleerd ; —d'oro, rijk maar onwetend mensch ; mettere 11 carro innanzi a' buoj, het paard achter den wagen
spannen ; chiàdere la stalla quando
scapati i buoj, den put delven als 't. kalf
verdronken is; non aver mai vediito
eorna al buoj, zich over 't geringste verwonderen ; scherz. saper quante paia
fanno tre buoj niet op zijn mondje gevallen zijn ; —selvatico, —selvaggio,
auerochs, m., oeros, m.
Buessa, f. dom w ij f, o.
Buetta, f. pakje, o. tabak.
Bufala, f. vrouw. buffel ; —o, m. buffel, m.;
inangiare quanto un — veel eten, als
een buffet eten ; menare qd. per il naso
co ni c uni —, iem. naar zijn pijpen doen
dansen ; non distinguere i —I delle ocche, geen koe van een varken weten te onderscheiden ; non veder nu — nella neve,
slecht zien, bijna niet zien ; domkop, m.,
ezel, m.
Bufare, V. n. sneeuwjachten.
Bufera, f. regen en wind, sneeuwjacht, v.
Bnffa, f. kap, m. aan de monnikspij; (Arm)
vizier, o. aan den helm ; (Ore f.) vuurscherm,
m. (der goudsm.) tirare, buttare, mandar alle schaamte over boord
werpen.
Buffe, f. windstoot, m.; tochtje, o.; nietigheid,
v.; onbestendigheid ; —are, v. n. met volle
wangen blazen ; v. a. — an pezzo, (een damsteen) blazen ; —ata, f. (Mar.) korte windstoot, m.; —etta, f. derde zeil, o. aan den
grooten mast.
Buffetto, m. knip, m. met den vinger; knip,
m. tegen den neus; buffet, o., aanrechttafel,
v.; — agg. los ; pan —, los brood, o.; —fo,
m. windstoot, m.; zanger, m. die de komische
rollen zingt ; — agg. komiek, komisch, grappig ; opera —a, opera-boute, komische opera,
v.; —fona, f. vroolijke, grappige vrouw, v.;
—na'ggine, f. grappige opmerking, scherts,
v.; kinderachtigheid, v.; —ata, f. grap, m.
scherts, v.; kinderachtigheid, v.; grappig gezegde; é una. — ! 't beteekent wat ! 't is m'
een kleinigheid ! —cello, —cino, m. kleine
schelm, kleine zot, m.; —ne, m. grappenmaker, spotvogel, hansworst, gek, nar; cappa
di —, narrenkap, m.; non mi fare il — !
denk niet dat ik er den gek mee steek ;
—eggiare, den hansworst, grappenmaker
uithangen, spelen ; —eria, f. grappenmakerij,
v.; narrenstreek, m.; scherts, v.; dolle streek,
m.; —escamente, avv. op grappige, komische, schertsende wijze; —eseo, agg. grappig,
dwaas, potsierlijk.
Bu'fola, f. —o, m. Z. Bufala, —o.
Bufonchiare, Z. Bofonchiare.
Bufone, in. h.z.d. als rospo.
Buftalmia, f. opzwelling en uitpuiling, v. van

den oogappel ; ossenoog, o.

Bu'ggera, f. ketterij, zondige dwaling, v.;
leugen, m.; blufferij, v.; —are, v. a. onnatuur-

lijke ontucht bedrijven ; onteeren ; fig. bedriegen, afzetten ; —ata, f. leugen, m., smoesje,
o.; dwaling, v.; misverstand, o.; —rio, m.
warboel, m.; geraas, leven, geschreeuw, o.
Bugia, f. leugen, m., onwaarheid. v.; cogliere, trovar qd. in —, iem. op een
leugen betrappen ; prov. le —e hanno le
gambe corte of sono zoppe, leugens
hebben korte beenen ; te vedo correr la
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— su per it paso, ik lees den leugen op
uw gelaat ; —ufficiosa, leugentje, o. om bestwil, noodleugen, m.; —e, pl. witte vlekken
op de vingernagels; —arda'ecio, m. ellendige leugenaar, m.; —ardarnente, avv.
op legenachtige, onware wijze ; —ardello,
in. leugentje, o.; scherz. il —, de almanak
(leugenzak); —arderia, f. leugenachtigheid,
v.; grove leugen, m.; —ardo, m. leugenachtig, gelogen, onwaar ; oro'logio —, onjuist
loopend uurwerk, 0.; bilancia —a, ongelijke weegschaal ; — sost. m. leugenaar, m.;
dare del —a qd., iem. voor leugenaar uitmaken ; dammi del — se..., gij moogt mij
een leugenaar noemen, als ; prov. chi è —è
ladro, wie liegt bedriegt, een leugenaar is
ook een dief; si conosee piu presto un
— che uno zoppo, een leugenaar erkent
men nog eerder dan een kreupele ; — agg.
bijnaam eener zoete peersoort; —ardone,
m. —dona, f. aartsleugenaar, m , -ster, v.;
—uolo, m. h.z.d. als —ello ; —are, v. n.
liegen, leugens vertellen ; —etta, f. kleine
leugen, kleine onwaarheid, v.; —one, m.
groote, krasse leugen.
Bugiare, v, a. doorboren, gaten maken ;
—gatto of —gattolo, m. klein kamertje,
o.; sluiphoek, m.; gat, o.; —o, m. gat, hol, o.;
opening, v.
B^i'glia. f. strijd, m.; vechterij, v. tusschen
vele personen.
Bugliolo, —gliuolo, kleine kuip, v.; klein
vat, o.; —one, in. warboel, m.; mengelmoes
van allerlei dingen ; ongeregelde hoop, m.;
in —, woest, wild door elkander.
Bugiossa, f. (Bot.) ossentong, m.
Bugna, f. (Arch.) kraagsteen, m.; —are, v. a.
met kraagsteenen voorzien.
Biignere'eeio, f. bijenhuis, o., bijenstal, m.;
—gno, in. bijenkorf, v.; —gnola, f. gevlochten korf van stroo; /1g. katteder, kanzel, m.;
entrare in —; in toorn geraken ; —letta,
f. kleine korf van stroo; —lo, m. h.z.d. als
—la, maar kleiner.
Bugna, f. ossenmest, v.
Bu'lo, agg. donker, duister, somber, niet helder, onduidelijk ; — sost. m. duisternis, donkerte, somberheid, v.; schemering, v.; aanbreken, o. van den nacht, versombering, v.; betrekken, o. van de lucht, van het weer ;
farsi — , betrekken, veranderen, somber worden (de lucht); far buio, met iets tot aan
de donker toe bezig zijn ; tirare a far —,
lastig arbeiden ; mod.prov. al — tutte le
i t donker zijn alle
Batte son bigie, in
katjes grauw ; scherz. inettere uno al —,
iem. in de gevangenis zetten, in 't kot steken ;
essere al — di una cosa, van een zaak
niets afweten ; tenere al — qd., iem. in
de onwetendheid laten ; vivere al —, onbezorgd voortleven ; alla —a, heimelijk, in
't verborgene, in 't geheim ; —ore, m. groote
donkerte, diepe duisternis, v.; —ose, f. pl.
gevangenis, v., kerker, m.
Bu'lbaro, f. (Zool.) soort karper, m.
Bulbo, m. bloembol, m. bloemknol, m.; —
dell' occhio, oogappel, v.; — del denti,
tandwortel, m.; —eapillare, haarwortel, m.;
lachtig.
—oso, agg. knollig, kno
Bulbo, agg. brommerig, knorrig.
Bule'sia, f. —e'no, m. (Vet.) koot, m. (aan
den paardenvoet); kootgewricht, m.
Bnlga'ria, f. (Geogr.) Bulgarije, o.; —garo,
,

m. Bulgaar; agg. bulgaarsch ; pelle —a,
juchtleder, o.
Bu'lica, pu'llea, f. blaas, v. in 't glas of
kristal ; —came, m. heete bron, v.; been en
weer bewegende menigte menschen ; —care,
v. n. beet te voorschijn springen, opborrelen ;
wemelen, krioelen; —ima, f. dooreenwemelen, krioelende menschenmenigte, v.
Bulimaca, —ma'cola, —naca, f. (Bot.)

ossenbreek, m.

Buliniia, f. buli'mo, m. (Med.) geeuwhon-

ger, m., eetziekte, v.

Bulina, f. —no, m. graveernaald; fig. kopersteker, m.; lavorare,' in — tagliare, ineidere a—, graveeren, steken (in staal of
koper); —are, v. a. met de graveernaald be-

werken, graveeren.

Bulla, f. (Arch.) metalen schildje, o. dat de
Rom. knapen om den hals dragen ; —etta, f.

biljet, o., brief, m.; vrijbiljet, vrijgeleide, o.;
geleibiljet ; (1VIil.) — d'alloggiamento, inkwartieringsbiljet, o.; —ina'io, m. biljet-verkooper, m.; —ino, m. bulletin, dag- of uurbericht, zieken-, oorlogsbericht; bekendmaking,
strooibiljet, o.; pas, m. geleibiljet, o.
Buletta, f. korte nagel met breede kop, klinknagel, m. —e, p1. f. oorknop, m.; —a'io, m.
fabrikant, verkooper van klinknagels of nagels
(in 't algem.); —ame, m. eene menigte klinknagels van verschillende grootte; —are, y.a.
met klinknagels beslaan ; schoenen met spijkers beslaan ; —ato, p. pass. benageld ; agg.
scarpe —e, bergschoenen, met nagels beslagen schoenen; —ina, f. kleine kopnagel ;
—one, m. groote nagel, m. met koperen of
porceleinen kop (bijvoorb. aan bekleede stoelen enz.)

Buonomano, f. Z. Bonamano ; —mente,
avv. Z. Bonamente.
Buona Speranza, capo di, n. (Geogr.) Kaap

de Goede Hoop.

Buondato of buon dato, avv. veel, in menigte, rijkelijk ; — di ! interj. goeden morgen !
—gusta'io, m. fijnproever, m.; kunstkenner,
m.; —gusto, m. Z. Gusto.
Buono, I agg. goed, degelijk, deugdzaam, ge-

manierd, goedmoedig, medelijdend, genegen,
gunstig, enz.; la buona volontà, de goede
wil, m.; buon uomo, een goed, toegevend,
goedhartig man; diteini —a geate —a
donna, zegt mij eens, goede lieden, goede
vrouw; —famiglia, casa, een goede familie, goed huis (d.w.z. van aanzien); fare
ad uno —viso, een vriendelijk gezicht voor
iem. zetten ; vedere di buon oeehio qd.,
iem. gaarne zien, gaarne lijden mogen ; aspetto, colore, viso —, gezond uiterlijk,
kleur, gelaat; mod. pros. aver —a sera
e cattivi moceoli, er goed uitzien en toch
niet gezond zijn; star di buon euore, vroolijk, goedsmoeds, opgeruimd zijn ; —Fortuna,
gunstig lot, o.; una —a occasione, eene
gunstige gelegenheid ; essere in —e acque,
in goede, gunstige omstandigheden verkeeren ;
—a testimonianza, f. goede getuigschriften ; died miglia —e, tien goede, sterke
mijlen; una ora —a, een flink uur, 0.; alla
buon' ora, ter gunstiger gelegenheid ;
vendere, comprarc a— mercato, goedkoop verkoopen, knopen ; vento — , gunstige
wind ; che buon vento t'ha qui condotto ? welk gelukkig toeval heeft u hier
gebracht ? un uomo non è —a nulla,
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een mensch is tot niets dienstig, tot niets te I huis ; lichtzinnig mensch, m.; fare 11—, zijn
gebruiken, tot niets goed ; un — mallevawoord niet houden ; parere uu — veel bedore, een goede borg; un — pagatore,
weging maken, gesticuleeren, een hansworst
een prompte betaler ; di —a voglia, uit
gelijken ; saltare come un —, driftig, toorvrijen wil ; eon —a grazia sua met uw nig uitvaren ; trattare gli uomini come
welwillend verlof ; mod. prov. aila —a, op
se forsere —I, naar willekeur met de menopenhartige, rondborstige, beminnenswaardige
schen omspringen ; far ballar 1 —1, invloedwijze ; uomo, gente alla —a, vrienderijke personen voor 't gerecht dagen.
like lieden, beminnenswaardig man ; stare, Burbanza, f. grootsprekerij, praalhanzerij, v.;
mangiare alla —a, eenvoudig, zonder —are, v. n. pralen, pochen ; —zosamente,
grooten omhaal leven of eten ; colle —e,
avv. op pochende, praalhanzerige wijze ; —zoso, agq. blufferig. pralend, grootsprekerig.
op minzame wijze, langs den zachten weg;
essere, ritornare in —a, rustig, kalm Bu'rbera, f. windas, v., kraan, v.; hefwerkworden ; iron. aver la —a, het goed getroftuig o.
fen hebben ; esser, far — per una eer- Bii'rbero, agg. morrend, somber. ernstig,
ta somma, een zekere som verdienen of
barsch ; — s. m. grompot, m.
goed betalen kunnen ; far — un conto, Bu'rchia, f. overdekte schuit, boot, v.; mod.
eene rekening erkennen ; Dio ce la manprov. alla —, bovendien, op onverschillige
di —a, God behoede ons, schikke het ten
wijze; andare alla —, op onwettige w ij ze
beste. II. Sost. m. een goed mensch ; fare 11
zich de uitvindingen van een ander ten nutte
maken ; —al'esco, agg. op de wijze van
—, zich goedmoedig, als een goed mensch doen
Burchilla ; —ello, m. kleine boot, v.; —io,
kennen ; het goed, het nuttige, voordeel, o.;
l'ottimo è nemico del —, het betere is
m. schuit, boot, v.
de vijand van het goede; dopo 11 cattivo Bure, bura, f. (Agr.) ploegstaart, m.
viene 11 —, na regen komt zonneschijn; Burella, f. kerker, m., spinhuis, o.; onder11 — place a tutti, iedereen heeft het
aardsch gewelf, o., -gang, v.
gaarne goed; essere poco di — una per- Burella, f. (Vet.) bonte merrie, v.
sona, niet veel bijzonders zijn, niet veel Burgraviato, m. (Stor.) burggraafschap, o.;
deugen ; lavorare, studiare a—, stevig
—vlo, m. burggraaf, m.
werken, studeeren ; eoplare a — uno Buriano, m. bijnaam van een witte druif, v.;
scritto, een geschrift in 't net overschrijwitten w ij n, m.
ven ; piove, nevica a—, het regent, sneeuwt Btiriasso, m. (Stor.) wapenheraut, m. b ij de
mettersi,
darsi,
rimeter stevig op los;
steekspelen ; fig. souffleur, inblazer, m.
tersi a—, opklaren, ophelderen (van het Buri'cehlo, m. volksnaam voor de kat.
weer); op het goede pad terugkeeren (van Btiricco, m. schertsnaam van den ezel.
menschen); glocare, fare di —, om geld Burina, f. (Mar.) andar di — voor den wind
spelen, het ernstig meenen ; mi dice —a,
zeilen, goeden wind hebben ; fig. zeer vlug
het geluk lacht mij toe ; sul nel , op het
werk., klaar komen ; lam. bij het gaan naar
eene zijde overhellen.
gunstige oogenbilk ; aver — in mano, goede
bewijsstukken in handen hebben ; aver di Burla, f. scherts, v.; jok, m.; plagerij, v.; da
che ..., het goede wat er bij is, is dat ...;
—, In —, per —, uit scherts, voor den grap ;
c'è del — tra un uomo e isna donna, mettere in — una cosa, iets in een beer bestaat eene verhouding tusschen een man
spottelijk daglicht stellen ; mandare in —
una parole, een beleedigend woord scherten eene vrouw; c'è del — in una cosa,
eene zaak heeft hare goede zijde ; far —,
send opnemend ; —are, v. a. plagen, voor den
gek houden, bedriegen, bedotten, om den tuin
borg blijven, goedspreken, helpen, goede dienleiden ; in scherts spreken ; che si burin !
sten bewijzen ; menare 11 — per la pace,
houdt men mij nu voor den gek ! chi mi
ter wille van den vrede toegeven ; saper di
burl ! denkt g ij dat ge een loopje met mij
aangenaam smaken ; volerci del —e
del bello, veel inspanning voor iets noodig
kunt nemen ? prov. chi buries si confessa,
in scherts zegt men soms de waarheid ; —rsi
zijn ; buon per me ! gelukkig ! een geluk
voor mij ! ; buon pro ! wel bekome het u ! ;
d'una cosa, d'una persona, zich over
iets of iem. vroolijk maken ; —atore, m.
— sost. m. (Comm.) bon, m.; obligatie, v.; aanspotter, grappenmaker, m.; —lescamente,
wijzing om te betalen; —I di tesoro, schatkistbons, schatkist-obligatiën ; coupon, m.;
avv. op schertsende w ij ze, voor den grap ;
aanwijzing, v.; bon, m. voor openbare uit--lesco, agg. grappig, schertsend, boertig,
deelingen enz ; —o'mini, m. Z. Bonomini ;
komiek; rime —sche, schertsgedichten, grap-tempone, m. Z. Bontempone ; —vi'•
pige, komische verzen ; sost. m. 11 —, het
grappige, belachelijke ; —letta, f. kleine
schuo, m. (Bot.) heemst, althea, v.
Bupreste, m. (Zool.) stink-prachtkever, m.
scherts of grap; tam. far la —, grappen,
Bura, f. Z. Bure.
uien, anecdoten vertellen ; mandare una
urattare, v. a Z. Abburattare. cosa in —, een ernstige zaak als een grap
uratteilo, m. (Mugn.) buil, v. voor het zif- opvatten ; vaudeville; v.; bl ij spel, o. met zang ;
ten van meel ; —to, m. buildoek, o.; zeef, zift, —le'vole, als burlesco ; —volmente,
avv. op schertsende, grappige wijze ; —lov.; sluier, m.
na'ceia, m. grappenmaker, m.; —lone, m.
Burattina'lo, m. poppenkast-vertooner, -begrappenmaker, m., iem. die altijd grappen
zitter; marionetten-theater, o.; —ata, f. voorvertelt of streken uithaalt.
stelling, v. van een poppenkast, van een marionetten-theater; fig. slecht opgevoerd bl ij - Burocraticamente, avv. op bureaukratische,
stijve, barsche wijze ; --tico, agg. bureauspel, o.; fig. lichtzinnige handelwijze, v.; —lno,
kratisch, ambtel ij k, naar ambtenaars manier ;
m. pop, v., JanKlaassen, m.; marionette, v.;
staf,
kortzichtig ; sost. m. bureaukraat, m.; iem.
poppenkast,
v.,
poppeneastello del —I,
die alles uit de hoogte of als ambtenaar betheater, o.; fig. en fam. lucht en los gebouwd
,
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schouwt ; stijf, gebiedend persoon ; —azia,
f. bureaukratie, v.; gebiedende, heerschzuchtige handelwijze van ambtenaren ; vereeniging
van de macht in de handen der hooge ambtenaren.
Bura'cco, agg. boterachtig, botervormig;
—a'ia, f. botermaakster, v.; boterkelder, m.;
—a'io, m. boterhandelaar, botermaker, m.;
—rato, agg. geboterd, met boter ingemaakt,
bestreken ; --ro, m, boter, v.; pane di —,
boterham, m.; fig. essere —, zacht, week
zijn ; [am. vleierij ; dare del —, vleien, stroopsmeeren ; —rona, f. pesca —, zeer zachte
perzik ; —roso, agg. boter bevattend, boterig.
Burrasca, f. storm, stormwind, dwarlwind,
orkaan, m.; fig. groot onheil ; 11 tempo è
a—, vuiol far —, het weer staat naar storm ;
fig. er is een ongeluk op til ; —aschetta, f.
kleine storm, snel voorb ij gaande storm;
—ascoso, app. stormachtig, naar storm uitziend, onstuimig (zee).
Burroncello, m. kleine kloof, v.; —rone, m.
steilte, rotsachtige kloof, v.; diepe rotsspleet, v.
Busarda, f. (Mar.) kromhout, o.
Busca, f. zoeken, nasporen, o.; andare in
—, alla —, op den zoek gaan, op avonturen
uitgaan ; Tam. apporteeren ; —cacehiare,
v. a. h.z.d. als buscare, v. a. verkrijgen, verwerven, snappen, buit maken, binnen palmen,
op zich halen (lof, berisping); assol. buscarle,
—ne, klappen oploopen ; fig. er alleen slecht
b ij varen ; apporteeren (van honden).
Busca ! breng hier ! apporte!
Buscherare, v. a. bederven, verwoesten ; —
qd., iem. bedriegen, groot nadeel toebrengen ;
—rato ! (esclam.) verduiveld ! sapperloot
—ata, f. fout, v., gebrek, o.; dwaling, v.; leugen, m.; smoesje, o.; è una —, (esclam.) gekheid ! onzin ! —rio, m. geraas, veel !even;
fare un —, luid schreeuwen, veel leven
maken, twisten ; warboel, 10.; —rome, agg.
(veracht. uitdruk.); bestia --, ellendig dier;
blrba —, vervloekte schurk ; anima --a
op mijn woord ! bij mijn ziel ! ; zeer sterk,
groot ; altezza a, geweldige hoogte;
freddo —, snijdende koude.
Bu'scie, m. h.z.d. als busco.
Busco, m. h.z.d. als bruscolo.
Buse'eehia, f. ingewand, o., darm, m. (om
worst in te stoppen); beurs, tasch, v.
Busilli, —lis, m. (indeci.) verlegenheid, moeielijkheid, v.; qui sta 11 —, hier zit 'm juist
de knoop.
Busnaga, 1. (Bot.) fenkelkruid, o.
Bussa, f. slag, m.; —e, pl. slagen, klappen ;
fig. terneergeslagenheid, v.; aver —e e corna, schade en schande te gelijk hebben ;
—samento, m. het aankloppen, o. aan de
deur ; —are, v. n. aankloppen, met den knokkel tegen de deur kloppen ; —a uno, hij iem.
aankloppen (om iets te hebben); —ata, f. het
aankloppen, o.; slag, m.; ongeluk, o.
Bu'sseo, agg. van buksboomhout ; —etto, m.
(Calz.) gladhout, likhout, o.; —so, m. (Bot.)
7.. Bosso.
Bu'ssola, f. kompashuisje, o., kompasdoos, v.;
scheepskompas, o.; fig. eerdere la —, de
kluts kwijt raken ; navigare seuza
zonder kompas varen, d.w.z. zonder overleg
handelen ; paardenborstel, m ; deurvulling,
enkele deur ; draagstoel, draaistoel, m.; windvang, m.; tochtscherm, 0.; —lante, m. draag;

—

—,

stoeldrager, m.; —llna, f. klein kompas, o.,
—10, m. h.z.d. als bossalo ; —salotto,
m. teerlingbeker, m.; 1 —1, bekers, m. der
goochelaars ; giuocehl di —1, goochelkunstjes ; giueatori dl —1, goochelaars.
Bustaia, f. korsettenmaakster, v.; —sto, m.
bovenl ij f, o., borst, v.; romp, m.; buste, v.;
borstbeeld, o.; korset, o.; lijfje, onderlijfje, o.;
fig. boomstomp, m.
Biitirro, m. —roso, h.z.d. als burro en
burroso.
Buttafuoco, m. (Artig.) lont, v., lontstok, m.;
—fuorl, m. (Mar.) boegspriet, v.; uitlegger,
uitsteker, m. (Teat.) dienaar, m. die de tooneelspelers aankondigt als hun beurt gekomen
is ; —là, m. (inded.) kleerstandaard, kleerenknaap, m.
Buttare, v. a. slingeren, werpen ; —via, wegwerpen ; —fuor di linestra, uit het venster werpen ; fig. zich wegwerpen, zich verslingeren ; opborrelen, uitstroomen (water);
rente geven (kapitaal); —sangue, marcia,
bloeden, etteren (wonden); —sangue della
bocca, bloed spuwen ; — un odore, eerie
reuk verspreiden ; — all' aria ogni cosa,
alles 't onderst boven werpen ; —a terra,
—glu neerleggen, neerwerpen; — un colore, —macchie, eene kleur, vlekken doen
uitkomen ; fig. verootmoedigen, klein maken,
vernederen ; —g1à un cibo, een spijs tegen
wil en dank doorslikken ; — qe. in faccia,
tem. iets voor, in 't gelaat werpen ; v. n. uitspruiten, kiemen (planten); —rsi, v. ria. zich
werpen, storten, naar beneden werpen ; —rsi
ginocchione, zich op de knieën werpen ;
il tempo si butta al freddo, het weer
wordt kouder; zich nederzetten, neder laten
(vogels op een tak); —rsi giil, naar bed, ter
kooi gaan ; fig. den moed verliezen ; — alla
strada, een landlooper worden ; — qc, dietro le spalle, aan iets niet meer denken ;
buttasella, (Mil.) signaal voor 't zadelen ; —tata, f. het werpen, o., een worp,
m. (Bot.) scheuk, v.; zitplaats, v. (v. vogels);
eerste kaart die opgespeeld wordt, de voorhand, v.
Butterato, agg. pokdalig ; —ro, m. poklitteeken, o.
Bu'ttero, m. bereden herder, m. in de Campagna ; buffelhoeder, m.
Buzzicare, v. n. zich bewegen ; prov. tramontana non buzzica, se 11 marino
non stuzzica, de noordoosten wind volgt
alt ij d den zeewind; —chio, m. klein, aanhoudend geruisch, geritsel ; —co, m. lichte
beweging, v.; geruisch, o.; andare a—, óp
de wolvenjacht gaan.
Buzzino, m, puntbuikje, o.; kleine persoon
met een buikje ; --zo, m. maag, m., ingewand,
o. (der dieren); fig. onderlijf, o.; eropirsi ii
—, zich den buik vullen ; fig. dikbuik, m.;
fare 11 — , een buikje krijgen ; mod. avv.
di — buono, ijverig, ingespannen ; far —a
qd., met iem. twisten ; naaikussen, speldenkussen, o.; —zone, m. dikke buik, m.; pens,
v.; dikbuikig mensch, veelvraat, in.
Buzzo, agg. stil, zwijgend, somber, ernstig,
i

droevig.

Buzzurro, m. kanstanjeverkooper, kastanjebrader, m.
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C, (ei), voor a, o, u en medeklinkers uitge- Ca'cchio, m. (Agr.) eerste scheut van de
sproken als k, voor e en I als tsj ; cie en
wijnstok.
eio als tsja, tsjo ; cola, ccio als ttsja Cacchioue, m. made, v.; larve, v. van veren ttsjo.
schillende insecten (vleeschvliegen enz ); bijenCa', afkorting voor casa.
larve, v.; faro. aver i —I, entrare in —I,
Ca'bala, f. Kabala, v.; geheimleer der joden ;
droefgeestig, terneergeslagen worden ; prov.
kunst om de winnende nommers in de loterij
dove son mosche son —1, waar vliegen
te raden ; far la — of le —e, systematisch
zijn zijn ook maden ; waar aas is verzamelen
in de loterij spelen ; — kuiperij, list, v.; kazich de gieren ; —I, pl. eerste nestveeren der
baal, intrige, uitvlucht, o.; —lare, v. n. injonge vogels ; —noso, app. vol wormen of
triges maken, kuiperijen maken, kuipen ; valmaden ; van maden krioelen.
strikken leggen ; —lista, m. kabalist, m.; Ca'ecia, f. jacht, v.; cane, polvere da —,
ingewijde in de joodsche geheimleer ; intrijachthond, m.; jachtkruit, o.; — del cinghigant, kuiperijenmaker, arglistig mensch, m.;
ale, della lepre, wilde zwijnen - , hazen—listieo, agg. de kabalistiek, de geheime
jacht, v.; licenza di —, jachtacte, v.; anleer der joden betreffende ; kabalistisch ; —lodare —a, tornar da —, op jacht gaan,
ne, m. groote kuiper, zeer arglistig mensch,
van de jacht weerkeeren ; it gatto da la
die altijd uitvluchten zoekt.
— ai topi, de kat maakt jacht op de muiCabaletta, f. (Mus.) levendig muziek-tempo,
zen ; jacbtbuit, v.; wild, wildbraad, o.; aver
gew. op het adagio volg.
per desinare un po' di —, een weinig
Caballiuo, agg. foute —a, de bron Hippowild voor middagmaal hebben ; plaats waar
krene, de bron der Muzen, de Hengstende jacht gehouden wordt, jachtterrein, o.; jacht,
bron, v.
v.; —riservata, bijzondere, gereserveerde
Cabina, f. (Mar.) hut, v. (aan boord der groote
jacht ; fig. andare a — di qc., ergens op
stoomschepen), kajuit. v.
uitgaan, ergens naar streven, jagen ; far la
Cabota'ggio, —tta'ggio, m. (Mar.) kust—a qd., iem. ergens op wachten ; (Stor.)
vaart m.
dierengevechten, m.v.; — del toro, stierenCaca d ispetti, m. en f. ergdenkend, kwaadgevecht ; (Poliz.) razzia, v.; vervolging van
denkend mensch, m.; —dubbj, m. en f. twijdieren, gespuis, enz.; correre in —, voor de
felend, besluiteloos mensch, m.; —iuo'la,
vijand vluchten ; (Mar.) vervolg. van vijandel.
f. diarrhée, v., veelvuldige afgang, m., kakschepen ; prendere — zich uit de voeten
kerij, f.; fig. aver la —alla peuua, altijd
maken, het ruime sop kiezen ; mettere in
willen schrijven ; zeer los schrijven ; calza,
—, op de vlucht drijven, — slaan ; (Giuc.)
colzoni —a, afzakkende kousen, broek ; fig.
partij, v.; spel, o.; fare due —e, twee parvenir la —, groote angst hebben, van angst
tijen maken (bij 't biljartspel); vi'ncere, pe'rbijna wat in zijn broek doen ; —ara, v. n.
dere uiia —, een partij winnen, verliezen ;
zijn behoefte doen ; volg. kakken, schijten;
fig. segnare tutte le —e, alles afloeren,
ii cuore of le budella, zich bijna het hart,
alles spionneeren, overbrengen ; prov. chi va
de ingewanden uit het lijf schijten ; overmaa — senza cani, torna a casa senza
tigen stoelgang hebben ; —rella, f. h.z.d. als
lepri, wie zonder honden gaat jagen, keert
—luola ; —sangue, m. (Med.) bloeddiarrhée,
zonder hazen naar huis, d.w.z. voor elk doel
v. roode loop, m.; —sentenza, m. en f. wijsmoet men de middelen gebruiken ; —botte,
heidkramer, zeer wijs mensch, m.; —sodo,
m. (indecl.) drijf-, ciseleerhamer, m.; —chim. indec. slimmerik, m., die zich voor zeer
odo, m. (Maresc.) dopijzer, o.; —corna'eslim houdt ; —stecehi, m. kneker, gierigaard ;
chie, m. (Mil.) oud geschut, om steenen te
—ata, f. hoop excrementen, hoop drek ; het
werpen ; —gione, f. jacht, jachtbuit, v.; wildzich ontlasten, o.; —to'io, m. sekreet, kabibraad, o.; —lepre, m. (Bot.) bitterkruid, 0.;
net, o., retirade. v.; —tara, f. uitwerpselen
—inosche, m. (indecl.) vliegenwaaier, tn .;
van insecten ; vliegendrek, m.; —zecchiui,
—nfuori, m. (Oref.) aambeeld, o.; richtsteen,
m. en f. dukatenkakker ; paardje-schijt-geld.
m.; —are, v. n. op de jacht gaan ; jagen ;
Cacalia, f. (Bot.) pestkruid, o.; —pensieri, m.
het jachtbedrijf uitoefenen ; v. a. jacht maken
en f. iem. die nooit met zijne bedenkingen
op, jagen, verjagen, vervolgen, verdrijven, op
voor den dag komt ; iem. die er omheen draait;
de vlucht drijven ; — di patria, verbannen ;
—puzza of —tapu'zia, f. (Bot.) pillen— di scuola, uit de school jagen ; — qd.
kruid, o.
dal ministero, iem. uit bet ministerie verCaeca, f. menschelijke uitwerpselen, m.
drijven ; voortdrijven, voor zich uit drijven ;
v.; drek, In.; (alleen van en tegenover kin—innanzi qd. a forza di spinte, iem
deren gebruikt); l'è — ! foei ! niet aanraken ;
door stoten voor zich Lit drijven ; — un
arrejakkes ; 't is poep ; ba'ldole, f. pl. liefchiodo, een spijker in slaan, indrijven ; —
kozingen, vleierijen.
la spada nel petto, den degen inde borst
Caecao, cacao, m. (Bot.) cacao-plant, v., cajagen, stoten ; chi sa dove se 1'è cacclcaoboon, cacao, m.
ata, wie weet waar h ij het gestopt heeft ;
Cacchiatella, f. papbeschuit, v.
— in testa, zich iets i n 't hoofd zetten ;
,

—
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— un grido, een kreet uitstooten ; —fuori
i' coltello, het mes uit de schede trekken ;
lig. —rsi sotto qd., iem. overwinnen overmannen; — qe. of qd. sotto ai pie t!', iets
of iem. met voeten treden ; — in un'liogo,
zich ergens verbergen ; —contro, adosso,
sotto a qd., zich op iem. werpen ; gli si
è eacciata a dosso una gran febbre,
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de regelen der spraakkunst geschreven stuk,
kakographie, v.
Cacone, m. tem. die vaak zijne behoeften
doet ; schijter, m., bangeschijter, m.
Cacto, m. (Bot.) Cactus, v.
Cacuiiue, m. top, m. , spits, v.
Cada'vere, —vero, m. lijk, levenloos lichaam ;
aas, 0.; kreng, m.; essere, parere un — of
un —ainbolante, een lijk, een loopend lijk
gelijker); —e'rico, agg. lijkachtig, als een
lijk, lijken ...; veleno —, l ij kengift, 0.; IIato — , zeer slecht riekende adem ; viso —,
een lijkachtig gelaat; —eroso, agg. afge-

een hevige koorts is hem overvallen, = (Mar.)
— sull' autore, goor anker drijven ;prov.
un ehiodo eaccia l'altro, de eene hand
wascht de andere schoon ; (Pitt.) — di nero,
dl sciiro, met sterke, donkere schaduwen ;
—rella, f. jacht, v. op waterhoenders ; —relstorven.
lo, (Bot.) keizerzwam, m. = —ta, f. jacht, Cadenza, f. (Mus.) cadens, m.; zinken van de
v.; het jagen, 0.; verdrijving, verjaging, v.;
toon voor een pauze; toonval. m.; rythmus,
—to'ia, f. hamer, m.; drijfijzer, o.; drevel, m.
m.; gelijkmatige opvolging van den stap, takt,
= (tip.) drijfhout, drijfijzer, o. (om de kooien
v., (Gram.) einde, v.; wegsterving, v.; in —,
in te slaan); —tora, f. jachtvest, 0., jachtin zekere rythmus ; —are, v. a. verzen in
kiel, v.; alla —, in jachtkleeding; desinzekeren toonval voordragen, cadenseeren; —
are alle —, uit het vuistje eten, een jagersil passo, gelijkmatigen tred houden.
ontbijt houden; —tore, m. — trice, v.jager, Cadere, v. n. vallen, zinken, storten ; — da
In., jageres, v.; postjesjager, m.; mod. prov.
cavallo, van het paard vallen; è eaduto
l' uoino è —, de man moet wagen ; (Mil.)
un fulmine, de bliksem is ingeslagen ; —
jager, scherpschutter, m.; —i dolle Alpi,
in tolpa, in zonde vallen ; —i deliti, i
Alpenjagers ; Gran —, —inaggiore, opcapelli, de tanden, haren vallen uit;— qe.
perhofjager, m.; jager, m., lijfdienaar, m.; —vidal!' animo, iets uit den zin gaan ; — morte, m. (indeel.) schroevendraaier.
to, plotseling dood, v., —malato, addorCacciu, m. Katechu, v.
mentato, plotseling ziek worden, inslapen ;
Cacelucco, m. sterk gepeperde soep, v.; menomvallen, instorten ; le lagrime gli cagelmoes, o.
dono per le gualicie e per ii petto,
Ca'ecola, f. drekklomp aan de vacht van schade tranen stroomen hem over wangen en
pen ; klomp, in. drek ; vuil in de ooghoeken ;
borst ; al — del sole, bij 't ondergaan der
—loco, agg. vuil , loopende oogen, druipende
zon; gliesto anno la Pasqua eade in
neus, M.
Aprile, dit jaar valt Paschen in April ; fig.
Cueherello, in. keutel, m.; schapen-, geiten-,
goed van pas komen ; qui eade inolto bene
muizenkeutel ; fig. essere un —, klein en
quella seutenza, hier zou die uitspraak,
mager zijn (van kind.)
dat vonnis zeer goed uitgevoerd kunnen worCacheria, f. complimentenmakerij, v.; —roso,
den ; — in una pena, in eene straf veragg. vol complimenten.
vallen ; — iu fallo, zich aan een vergr ij p
Caehessia, f. (Med.) cachesie ; bedorvenheid
schuldig maken ; — in disgrazia, in ongeder sappen ; ziekelijkheid, v.; (Vet.) tering, v.
nade vallen ; 11 discorso eade sopra tin
der schapen ; —ttico, agg. (Med.) cacheargomento, het gesprek valt op een ondertisch ; ziekelijk, bleek, opgeblazen.
werp; — in animo, 'n mente, in den zin,
Caehinno, in. uitgelaten, overmatig lain het geheugen komen ; cadente, agg. valchen, o.
lend, ten einde gaand ; eta —, ouderdom;
Cacia'ia, f. bewaarplaats, v. van kaas, kaasvecchio —, een sterkafnernend, vervallend
kelder, m., kaasbord, o., kaaswinkel, m.;
grijsaard ; —sole, ondergaande zon, v.; stel—uolo, m. kaashandelaar, m.; —o, m. kaas,
la —, vallende ster, v.; (sost.) gevallene, zonv.; —stracchino, m. weeke kaas ; pecodaar, m.; —èvole, agg. h.z.d. als cadueo ;
r'no, inarzolino, d'Olaiida, schapenk.
—dilnento, in. h.z.d. als eaduta ; —ditoia,
maartk. Hollandsche kaas; una forma d'
f. valdeur, v., valklep, v.; —ucità, v. verval,
—, een heele kaas ; (mod. prov.) cadere,
0., het afvallen, o.; vergankelijkheid, v.; geGascare il — slis niacheroni, juist van
brekkiheid, bouwvalligheid ; (Giur.) verval,
pas komen, met zijn neus in 't vet vallen;
o.; verjaring, v.; ongeldigheid, v.; —taco, agg.
essere alto quanto uil roldo dl —,
bouwvallig, ziekelijk, oud en vervallen ; mal
zeer klein van lichaam zijn; essere pane
—, vallende ziekte, v.; —dutà, v. val, in.,
e —, een hart en ziel zijn ; non far del —
het vallen, afstorten, omvallen, 0.; omstorting,
borso, e del pan Bartolomeo 't is niet
v.; ongeluk, o.; zonde, v.; val, m.; (Com.) dalen,
goed alleen het binnenste van de kaas en hei
o. der prijzen; (prov.) tante trainute,
buitenste van het brood te eten ; essere cotante eadute, iedere verandering brengt
me niangiare il — fresco, zeer licht te
een val mede ; la ricaduta è peggio
volvoeren zijn ; confessare il —, de waardelta —, het hervallen is erger dan hei valheid bekennen; —ola, f. kleine kaas, v.; —oso,
len ; —tella, f. kleine val, m.
agg. kaasachtig.
Cadi, m. Kadi, m. mahom. rechter.
Cacochi'lia, f. (Med.) kakochylie, v., ziekel. Ca'dice, f. (Geogr.) Cadix, 0.; —ditano, aa.
aand. der verteringssappen ; —chiinia, f.
inwoner van Cadix.
(Med.) kakochymie, f. slechte bereiding van Cadmia, f. (Min.) metaalachtig nederslag in
spijsbrij in den maag; —chimo, agg. kakode schoorsteenen der smelthovens.
chymisch ; —denione, m. (Mit.) booze geest, Ca'dmio, m. (Min.) kadmium, o. (zeker metaal).
m ; —fonia, f. kakophonie, f.; misklank, m.; Caduceo, m. gevleugelde staf van Mercurius ;
slechte uitspraak, v.; —fo'iiico, kakophofig. herautstaf, m.
nisch ; slecht klinkend ; —grasha, f. tegen Cafaggia'lo, m. (stor.) veldhoeder, m.; bosch-
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wachter, m.; fig. far it —, zich ongevraagd
in een geschil mengen.
Cafa'rnao, m. (Geogr. bibl.) Capharnaum, o.;
fig. plaats van wanorde.
Caffare, v. n. een oneffen getal werpen (bij
't triktrak).
Caffé, m. (Bot.) koffieplant, v.; koffie, v.; — di
ghiande, eikelkoffie ; — di orzo, gezondheidskoffie, maltkoffie ; — di eicoria, chocoreikoffie ; un chieco di —, een koffieboon ;
—verde, ongebrande koffie; bottega di —,
of alleen —, koffiehuis, o.; color —, koffiebruin, koffiekleurig ; —Ina (chim.)kofieïne, v.;
—ino, m. een kopje goede koffie; kl. koffiehuis, o.; —ista, m. koffiedrinker, -kenner, m.
Caffettanno, m. kaftan ; lang overkleed, o.;
eergewaad, o. der Turken.
Caffettiera, f. vrouw van een kotllehuishouder, -houdster; koffiekan, v.; —Jere, m. koffiehuishouder, m.; fare 11 —, bediende in een
koffiehuis zijn ; —lu'ccio, m. kop slechte koffie ; slecht, armzalig koffiehuis, o.
Caffetto, m. fam. gelukkig toeval, o.; mi e
capitato un —, daar heb ik een buitenkansje gehad.
Caffo, m. evengetal, v.; 11 pari e il —, even
en uneven ; giocare a pari e —, on- of
even raden ; b is on , gunstige gelegenheid,
v.; gelukkig toeval, o.; esser ii — dei belli,
del bruti, een van de schoonsten, van de
leelijksten
sten z ij n.
Cafisso, m. (stor.) kafis, m. (oude maat v. d.
Levant).
Cagionainento, m. h.z.d. als eagione ; cagionare, v. a. veroorzaken, aanleiding geven, voortbrengen ; als bewijsgrond aanvoeren ; beschuldigen ; —rsi, v. rifl. ontstaan,
voortkomen ; one, f. oorzaak, aanleiding,
gelegenheid, v.; beweegreden, beweeggrond,
m.; per — tua, om uwentwil ; a — di,
per — di, (in. d. infin.) teneinde . om te ...;
a — d'esempio, bijvoorbeeld ; —ne'vole,
agg. ziekelijk, lijdend, terstond ziek ; — di
febbre — spoedig koortsig zijn ; —nevolezza, f. ziekelijkheid, verwelktbeid, verwendheid, v.; —onoso, agg. h.z.d. als —e'vole ;
—uccia, f. onbeduidende oorzaak, aanleiding, v.
Cagliare, v. n. Z. Aocagliare.
Ca'glio, m. leb, lebbe, v.; kaasstremsel, o.;
— (Bot.) lebkruid, onze-lieve-vrouwen-bedstroo.
Cagna, f. teef, v., hondin. v.; prov. le mamme son mamme e le matrigne son
—e, moeders blijven moeders maar stiefmoeders deugen niet ; la — frettalosa fece i
canini ciechi, haast u langzaam ; —a ca.
ne, loopsche teef, v.; —a'ccia, f. leelijke,
bijterige teef, v.; slechte zangeres, v.; uitdr.
van verwondering = verduiveld,.te drommel;
—a'ecio, m. groote, leelijke hond, m.; —a'la,
f. —ara, f. gel ij ktijdig geblaf van veel honden ; hondengeblaf ; fig. strijd, m., getwist, o.;
woest geraas, o.; far —, op vroolijke wijze
bijeen z ij n ; berisping, v., verwijt, o., gescheld,
o.; . —azzo, m. h.z.d. als —accio ; agg. leelijk, afstootend, walgelijk ; blauw opgeloopen,
lijkkleurig ; —esco, agg. hondachtig, hondsch;
fig. schimpend. hoonend ; grimmig, dreigend;
guardare in -, grimmig, met een schuinsch
oog aanzien ; stare in — tra di lore,
elkander argwanend, grimmig tegenoverstaan ;
—olino, m. kleine, sierlijke hond, hondje;
—uola, f. —o, m. fijn rashondje; qual è la
,
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signora, tal é la —, zoo de heer zoo de
knecht (eigenl. zoo de dame zoo het hondje).
Cagnotto, m. gehuurde sluipmoordenaar;
helpershiaat, m.; fig. spion. trawant, m.
Caicco, m. (Mar.) kleine sloep, v.
Caifasso, m. (N. pr. bibl.) Kaïphas, m.
Caimane, m. (Nat.) kaaiman, m.
Calna, f. naam der plaats in Dante's hel waar
de verraders boeten.
Cainca, f. (Bot.) Braz. katinkawortel, m.
Caino, m. (N. pr. bibl.) Kaïn, m.; offerte di
—, aanbied. die uit een afgunstig hart komen
of die gevaar bevatten.
Cala, f. (Mar.) kleine vluchthaven, v.; (Pescat.)
het laten zinken van het net; trek, m. met
het net ; essere, andare in —, op de vischvangst zijn, gaan ; dar la —, kielhalen ; —etto, m. kleine vluchthaven, v.
Calabrache, m. (indecl.) eenv. Italiaansch
kaartspel.
Calabrese, agg. calabrisch, uit Calabrie;
sost. Calabrees, spitstoel. hoed, m.; —sella,
f. soort kaartspel ; —sellista, m. bekwame
speler in dit spel ; —bria, f. Calabrië, o.;
—bro, agg. h.z.d. als —brese.
Calabrone, m. hommel, borsel, m.; groote
bromvlieg, v.; nero come un — zeer zwart,
bruin in 't gelaat zijn ; fig. zeer toornig, in
slechten luim zijn ; mod. prov. parere un —
in un fiasco, brommen, pruttelen (als een
brommer in een flesch), nettere altrui un
— nell' orecehio, iemand lets in 't oor
blazen.
Calafao, m. b.z.d. als calafato ; —tare,
v. a. (Mar.) kalfateren, breeuwen ; —to, m.
kalfaterer, breeuwer, m.; —tore, m. h.z.d.
als —to ; — opzichter, arbeider in de aluinfabrieken.
Calamalata, f. worp, m. met den inktkoker;
—aino, m. kleine, sierlijke inktkoker ; —aio,
m. inktkoker ; schrijfgereedschap, o.; (am. —.i
agli occhi, blauwe randen onder de oogen ;
— (Zool.) inktvisch, m.; (scherz.) spotnaam
van off. van adm. in het Ital. leger, = inktvermorsers, papierbedervers ; —alaccio, m.
slecht, onoogelijke inktk.
Calamandrea, —dring, f. (Bot.) gamander,
liggende gain, m.; — maf jolein, m.
Calambà, m. 1_ —buco, m. (Bot.) adelaarbout, o.
Calamenta, minta, f. (Bot.) akkermunt, v.
Calamina, f. h.z.d. als cadmia.
Calamistro, m. ijzer, o. om de haren te
branden.
Calamita, f. magneet, m., magneetijzer, o.,
magneetnaald, v.; fig. aantrekkel ij kheid, aantrekkingskracht, f.; qd. è la — delle disgrazie, op iem. storten alle ongelukken
neer ; —tare, v. a. magnetisch maken. magnetiseeren ; —tato, agg. magnetisch ; ago —,
magneetnaald, v.; —tazione, f. magnetischmaking, magnetiseering ; —i'tico, agg. magnetisch; virtu —a, aantrekkingskracht, v.
Calamità, f. groote onheil, o.; ramp, m.; bezoeking, v.; nood, m ; —toso, agp. rampvol,
vol onheil, ellendig ; —tosamente, avv. op
onheilvolle, onheildreigende wijze.
Ca'lamo, m. riet, o., schrjfriet, o.; pen, v.;
pijl, v.; (Bot.) —odorato of aromatic.,
kalmoeswortel, m.
Calandra, f. (Zool.) kalender-, akkerleeuwerik, m.; cantare come una —, als een 1.
zingen ; fig. è una — , hij snapt, praat voort,
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durend; —drella, f. = --drino, ln. (Zool.)
graspieper, m.; koperwiek of oranjelijster, v.;
—dro, m. veldleeuwerik, m., veldpieper, m.
Calandrino, m. persoonaadje in Boccaccio's
novellen ; far -- qd., iem. voor den gek
houden.
Calandro, m. (Med.) winkelhaak, m. der steenhouwers.
Calao, m. (Zool.) neushoornvogel, kalao, m.
Cala'ppio, m. val, v., strik, m.; hinderlaag,
v.; valstrik, m.; mettere qd. nel —, iem.
er in laten loopen ; entrar nel —, in de
val loopen.
Calapranzi, m. (indecl.) lift om spijzen op
te halen.
Calare, v. a. af-, omlaag, naar beneden laten,
laten zakken ; — le vele, de zeilen strijken ;
lig. een periode, een tijdperk afsluiten ; — un
tolpo, een slag toebrengen ; — lat a qd.,
iem. een poets spelen ; —rsi 1 calzoni, den
broek af laten zakken, den broek strijken ;
—rsi, v. rifl. zich laten afzakken ; naar de
zee afzakken (riv.); in een land vallen ; a pin
ripresse i barbari calarono in Italia,

herhaalde malen vielen de barbaren in Italië ;
het anker laten vallen, voor anker gaan ;
zich iets op den hals halen (eene verkoudheld); zacht afdalen, eene zachte helling nemen ; den ondergang tegemoet gaan ; afnemen,
korter worden ; i giorni calano, de dagen
korten ; la luna Gala, de maan neemt af ;
in prijs dalen, aan gewicht, gehalte afnemen,
verminderen ; le eandele ealano, de kaarsen branden af ; minder worden, de stem laten
zakken, in omvang, kracht verliezen ; fig.
—a basso, aan invloed, aanzien verliezen;
la superbia gli è calata molto, z ij n
hoogmoed is heel wat gezakt ; eala Gala!
niet met spek schieten (als iem. in een verhaal te veel liegt of overdrijft); —ato, agg.
verminderd ; luna —a, afnemende maan ;
moneta —a, minwaardig geld; nobile —a
basso, vervallen edelman, v. grootheid, v.;
—ta, f. het af-, omlaag, naar beneden vallen,
dalen ; dalen, o. (van een luchtballon); la —
del sipario, het vallen van het gordijn
(theater); — dei barbari, de inval der
barbaren ; zachte helling, v. (van een berg);
(Med.) zakking, v. van een ettermassa ; mod.
prov. pigliare qe. a quattro quattrini
la —, iets langzaam, onverschillig doen.
Calastrella, f. (Mil.) afuitrichel, m. affuitgrendel, m.
Calbi'gia, f. egeltarwe, v., zeer fijn koorn,o.
Calca, f. gedrang, 0.; groote menigte, v.; hoop,
m. menschen ; entrare heila —, per farsi pigiare, zich zonder noodzakelijkheid in
't gedrang, in nood brengen; rompere lag
—, zich door de menigte een weg banen ;
a—, in menigte, hoopsgewijze ; —bile, agg.
begaanbaar ; —fogli, m. (iddecl.) —lettere,
m. brievenbezwaarder, m.; —grata, i. trap,
m. met den voet, met den hak ; —gnato,
agg. sgorbia —a, holbijtel, V.; —gno, m.
hiel, hak, m. (van den voet, van den schoen,
van een kous); aver 11 servello nei —i,
weinig verstand hebben ; battere il —, zijn
hielen laten zien • het hazenpad kiezen ; stare
alle —a a gd., iem. op de hielen zitten ;
dare a qd. delle —a, iem. aansporen, aanzetten ; menar delle —a, de sporen geven,
met de hakken stoten (een paard); laseiarsi
porre 11 — sul collo, zich den hiel op den

nek laten zetten ; pagare dl —a, zich uit
de voeten maken ; —gnuolo, m bijtel, m.
(voor marmerbewerking); —mento, m. het
vertrappen, neertrappen, samenpersen, o.;
—are, v. a. trappen, met voeten. treden, te
samen drukken, ineen trappen. stampen, instampen, betreden, over iets heengaan ; —le
scene, de planken (het tooneel) betreden ;
—le orme di qe., in iemands voetstappen
treden ; (Disegn.) een teek. doorpauseni doortrekken ; —sopra una parola, nadruk op
een woord leggen ; (Scult.) een gipsafdruksel
van een beeld maken ; —ante, p. pass. tredend; sost. blaasbalktrapper, m.; —ato, agg.
geheel vol ; mesura —a, afgestreken, volle
maat ; strade —a, veel begane weg ; —ata,
f. het stampen, inpersen ; dare una —a qe.,
iets instampen, vaststampen, inpersen ; —atella, 1. dare una —a ge„ iets licht instampen, samenpersen ; —tina, h.z.d. als —atella; —ato'io, f. (Capell.) walkhout, o., walkstok, m,; —ato'io, m. (Artigl.) aanzetter,
stamper, laadstok, m., wisscher, m. (Disegn.)
stift om te pausen ; (Dentist.) plombeerstaafje,
o.; —atura, f. het stampen, samenpersen, instampen, o.
Calcara, f. calcineer-, smelthoven, m. (voor
glas).
Caleare, agg. (Chico.) kalkachtig ; pietra
kalksteen ; — sost. koolzure kalk, v.; calciumcarbonaat, o.; —a'reo, —rio, agg. kalkachtig, kalkhoudend ; —ee, f. kalksteen, m.. kalkaarde ; — viva, ongebrande kalk ; —estinta,
spenta, gebrande kalk ; —estruzza, m.
mengsel, o. van kalk en zand ; mortel, m.;
—ina, f. kalk, v.; spengere la —, de kalk
blusschen ; una niestolata di —, een troffel kalk, mortel, m.; fare la —, mortel, kalk
maken ; —sfiorata, niet bereide gebluschte
kalk ; —viva, spenta, ongebluscbte, gebl.
kalk ; —grasla, vette kalk (met weinig zand);
—magra, magere kalk (m. v. zand); —dolce, forte, dunne, dikke kalk ; maro a—,
met mortel opgebouwde muur ; mettere in
I mattoni, de baksteenen door kalk aan
elkander voegen ; (conc.) mettere le pelli
in —, de huiden in de kalk leggen ; —ina'bile, agg. tot kalk verbrandbaar, calcineerbaar ; —a'eeio, m. afgevallen, droge kalk of
mortel, m., mortel-, steenpuin, 0.; steenbiksel,
o.; —1, puinhoopen, m. m v.; mal del —,
of enkel —, kalkziekte, kalkschijt der vogels ;
fig. aver il mal del —, bouwlustig zijn,
bouwwoede hebben ; (Med.) verkalking der
vaten (bij jichtlijders); —na'io, m. kalkgroeve,
v.; kuil, v. voor 't kalkblusschen ; (Con.) trog,
m. voor het kalkbad ; kalkbrander, -blusscher,
m.; —are, v. a. (Chim.) tot kalk verbranden,
verkalken, calcineeren ; (Agr.) het veld met
kalkspaat mesten ; (Mar.) een muur met kalk
bepleisteren ; —atorio, agg. tot het verkalken, kalkbranden behoorende; forno
kalkoven, m.; —atura, f. verkalking, tot
kalkverbranding; —azione, f. kalkbranding,
calcineering, v.; —ello, m. klein onverbrandbaar of onbluschbaar steentje in de kalk;
(Zool.) klein schelpdier. o.; —etto, m. niersteentje o.; —oso, agg. kalkig, kalkachtig,
kalkhoudend; —lno, m. muscardine (z. der
z ij dewormen); —colo, m. (Med.) blaassteen,
niersteen, m.; —i billarj, galsteenen, =
—oso, agg. aan steenziekte lijdende.
Ca'lcio, m. schop, stamp, stoot, m. met den
—,

—

—,

CAL

voet; slag met den hoef, den poot; m. prov.
il — dell' asino, de schop van den ezel,
laffe wraak op een onm. vijand ; dare un
—a qe., een voordeelige zaak onopgemerkt
laten voorbijgaan ; fare al —i col murricciuoli, met zijn hoofd tegen den wand loopen ; due rose fanne al —1 fra di loro,
twee zaken staan lijnrecht tegenover elkand.;
fare al —i, met den voetbal spelen ; — geweerkolf, v.; onderste einde van de lansschacht;
(A,gr.) piantar le vite a —, den wijnstok
bij 't planten ombuigen.
Caleistruzzo, m. Z. Caleestruzzo.
Caleitrare, —zione, —troso, Z. Ricalcitrare, —zione, —trapte.
Calco, m. (Pitt.) doortrekking, pausing, calque,
v.; (Schutt.) afdruk, m. in was of leem ; —grafia, f. koper- of staalgraveerk., kalcographie ;

k. om koper- of staalgravures af te drukken ;
werkplaats tot het maken van kopergravures;

—gralico, agg. tot de kopergraveerkunst
behoorende ; calcographisch ; —grafo, m.

drukker van, handelaar in kopergravures.

Ca'lcola, f. trap- of voetbord aan den weefstoel; nienare le —e, aan den weefstoel

zitten weven.

Calcola'bile, agg. berekenbaar, telbaar, schatbaar ; —are, v. a. uitrekenen, berekenen, rekenen ; overwegen ; far — di qe., iets in
overweging nemen, op iets rekenen ; —store,
m. —trice, f. berekenaar, rekenaar. m.; -ster,
v.; iem. die alles overlegt ; —azione, f. be-

rekening, uitrekening, v.; —lo, m. rekening,
rekenbewerking ; —aritmetico, —algebrico of analitico, getallen rekenkunde,
algebraïsche rekenkunde ; differenziale,
integrale, infinitesimale, differentiaal,
integraal, infinitesimaal rekening; scienza
del —, theorie der getallen ; vermoeden, berekening, voorberekening ; fare I suoi
alle kansen in overweging nemen ; tenuto
— che, als men rekening houdt met ...
Calda, f. (Fabbr.) gloeien, o. van bet ijzer;
mod. prov. fare due ehiodi a una
twee vliegen in een slag vangen; gloed, m.;
middaghitte, v.; (Med.) steek, m. in de zijde ;
prendere ana —, door verhitting onwel
worden ; —a'ccio, m. lastige, onaangename
hitte, v.; —a'ia, ketel, brouwketel, gietpan,
m.; —a vapore, stoomketel, v.; een ketel
vol ; bollire come una —, parere una
—, ee ri e zware verkoudheid hebben ; —a'iata,
f. inhoud van een ketel, ketel vol ; —lno,
—u'gio, m. kleine ketel, verwketel, m.;
--lone, m. groote ketel ; --eraio, m. ketelsmid, ketelmaker, m.; —erone, m. h.z.d. als
caldaione ; —erotto m. kleine koperen
ketel met deksel.
Calda'ico, agg. chaldeeuwsch ; —dea, f.
(Geogr.) Chaldea, o.; —eo, m. Chaldeër, m.
('aldaniente, avv. op warme, ijverige, dringende wijze ; —ana, f. gloeien, o. in 't gelaat ;
hevig en plotseling blozen ; bioedaandrang ;
ruimte, v. boven den oven voor 't drogen van
den wasch ; middaghitte, v.; —nino, m. kl.
koperen kolenpan ; test, v.; —no, ni. warm-,
kolenpan, m.; kolenbekken ; zweetkamer, v.;
—ra, f. h.z.d. als —aia ; —eggiare, v. a.
met warmte iem. voorspreken, ondersteunen;
—etto, agg. half warm, lauw, een weinig
warm ; —ezza, f. warmte, hitte, v.; gloed,
m.; hartstochtelijkheid, opwindbaarbeid, v.;
---lno, agg. een sv einig warm, even warm,
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lauw ; sost. m. zonkant, zuidkant, m.; a—,
aan de zon blootgesteld ; —1tà, h.z.d. als
—ezza; —do, app. warm, heet, verhit,
gloeiend, verwarmd ; letto — verwarmd bed ;
i giorni —1, de zomerdagen; paesi —I,
zuidelijke landen ; terreno — , droge, warme
bodem ; piante —e, verhittende planten ;
colore — , levendige, vurige kleur ; levendig,
vurig, heetbloedig ; giovane —, vurig, heetbl.
jongeling ; donna —a, verliefde, liefdevolle
vrouw; una testa —a, een heethoofd ; onstuimig, hartelijk, heet; piangere a —e
lagrime, heete tranen schreien ; a sangue —, opgewonden, hevig ontroerd, vertoornd ; caldo caldo, heet ; fig. pas ontstaan ; tam. heet uit den pan ; data aria
notizia calda calda, een kersversch
nieuwtje brengen ; pigliare qd. caldo
saldo, iem. op heeterdaad betrappen ; stare,
tenersi saldo, zich warm kleeden ; dame,
averne una a — e iina fredda, een goed
en een slecht bericht geven, hebben ; chi la
vuole —a e chi freddo, de een wil het
zus en de andere zoo ; prov. bisogna battere il ferre quando è —, men moet het
ijzer smeeden als het beet is ; — sost. m.
warmte, hitte, vurigheid, v.; gloed, m.; warm
weder, warm jaargetijde, v.; fig. it — dell'
eta, het vuur der jeugd, jeugdig vuur ; ijver,
m.; nel —, stil — di qc., midden in ..
op de hoogte van ...; bronstigheid (v. dieren),
loopschheid (van honden); nis fa tin graai
—, ik ben zeer warm ; mod. prov. non fa
nè — nè freddo, het maakt me noch warm
noch koud, 't is me gansch onverschillig ;
pigliare un —, zich een weinig warmen,
een weinig bij het vuur gaan staan pigliar
il —, heet, gloeiend worden ; nettere ii —
al letto, de kruik (met heet water) in 't bed
leggen ; tenen —, warm houden ; 11110 fa
,

.,

— e freddo, quando e come gil pare,

iem. bedilt en beveelt al naar het here goeddunkt; prov. nè — nè gelo, rimasse mai
in cielo, vroeg of laat brengt het jaargetijde
toch warmte of koude; 11 — della lenzuola non fa bollire la pentola, lang slapen doet den pot niet koken ; —uccino, agg.
aangename, lichte warmte ; half warm; acqua —a, lauw water, o.; —urra, f. drukkende warmte, hitte.
Calderino, m. (Zool.) distelvink, putter, m.
Cale, Z. Calere ; —faciente, —fattivo,
agg. (Med.) verhittend, verwarmend ; —fazione, f. (Med.) verwarming, verhitting, v.
Calelfare, v. a. bespotten, beschimpen.
Cale'ggiolo, m. (Bot.) schalmeiriet. o.
Caleidosco'pio, m. kaleidoscoop, in.
Calenda'rio, m. kalender; — dci 1896,
kalender van het jaar 1896 ; non aver qd.
nel —, iem. niet in zijn boekje hebben, stiet

hoog met iem. loopen ; —scolostico, schoolkalender, leerplan, o.; —de, f. pl. (stor.) eerste
dag van de maand (bij de Rom.); le — greche, de Grieksche kalenders (een dag die
nooit komen zal); alle — greche, nooit in
der eeuwigheid ; aver il cervello fuori
di — niet goed bij 't hoofd zijn, ze niet allen
bijeen hebben ; —imaggio, m. (indeel.) (stor.)
lentefeest, o. op 1 Mei; fig. phantast. figuur
de lente voorstellende.
Cale'ndola, —dula, f. (Bot.) goudsbloem, v.
Calenzu'olo, (Zool.) groenvink, groenling, M.;
groene kernbijter, rn.
,
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Calepino, m. (n. Ambr. Calepio); groot, zwaar Calisse, m. dunne stof van weinig waarde ;
serge.
woordenboek : essere un —, veel talen
Calla, f. sluis, waterkeering, v.; waterval, m.;
kennen.
opening, v.; luik, o., doorgang, m.; fig. apriCalere, v. n. (im.pers.) poco mi cale
d'una cosa, er ligt m ij weinig aan gelegen,
re una - , een sluis openen, d.w.z. eenti
kwade gewoonte laten binnensluipen ;
ik geef weinig om iets ; mi fece —, het
wekte mijn nadenken op ; se vi cal di me,
f. opening, v. in een heg of dam ; luik, o ,
doe mij 't genoegen, doe het om mijnentwil;
doorgang, ingang, m.; fig. arrivare alla
—, zeker punt, doel bereiken ; essere alla
—uto, p. pass. bezorgd, bekommerd.
Calessa'bile, agg. voor koetsen berijdbaar ;
— di qc., aan het einde van iets gekomen
zijn ; fig. ritornare alla —, tot een vroeger
—a'ccio, m. slechte oude koets of hales,
onderwerp terugkeeren ; —luola, f. kleine,
rammelkast, v.; —ante, m. rijtuigverhuurder,
enge doorgang, m.; kleine weg, m., klein pad,
m.; —ata, f. rit, v. in een hales ; een koets,
o.; klein net, om hazen te vangen ; —are,
hales vol ; —esse, —esso, m. hales, koets,
v.; licht rijtuig, o.; (Cacc.) la civetta tira
m. h.z.d. als calaia; talie, m. enge weg,
il —, de uil sleept de kooi (in plaats van op
m., voetpad, o.; nauwe straat, v.; gang, dooreen stang te zitten); fig. tirare it —, tusgang, m.; fig. het gaan, schrede, v.; —one,
schenpersoon bij een liefdesintrige zijn ; —lno,
m. doorlaat, m. in de sluizen, sluisopening;
m. kleine koets met vier zitplaatsen ; —su'ekunstm. vaargleuf, v.
Callidità, f. geslepenheid, sluwheid, doortrapteio, m. slechte, oude koets, v.
heid, list, v.; —do, agg. sluw, geslepen,
Caletta, f. h.z.d. als fetta ; —are, v. a. (Legn.)

twee planken door zwaluwstaarten of inkepingen verbinden, voegen ; deuren of vensters
lichtdicht, in de openingen voegen ; v. n. goed
sluiten, goed ingepast zijn (vensters); fig. goed
passen, op de rechte plaats zijn ; —tura, f.
(Legn.) het inkooien, ineen voegen, met zwaluwst. verbinden van twee planken; plaats
waar een meubelstuk aaneengevoegd is,voeg,v.
Cali, m. (Bot.) zoutkruid, o.; sodaplant, v.; (chim.)
kali, m.; loogzout, 0.; plantenloogzout of
alkali.
Calla, f. afval van goud of zilver; vijlsel, 0.;
fig. iets zonder waarde, lor, 0.; lam. oud,
mager, onaangenaam vrouwspersoon, o.; ontevreden mensch ; ergernis, v.; verdriet, o.
Calibe, m. (Med.) staal, o.; --care, v. a. (Farm.)
een staaldrank, m. bereiden.
Calibra, f. (Artigl.) instrum. om het kaliber
van geschut te meten ; koperen quadrant, m.;
kaliberstaf, m.; —are, v. a. (Artigl.) de zie l
van een kanon meten ; het kaliber meten, bepalen ; kalibreeren, afmeten ; gelijk maken;
—ato, (Fis.) tubi —i gekalibreerde buizen ;
—to'io, m. (Artigl.) kalibermeetstok, m.;
maat, m. voor de doorsnede van het geschut;
kogelleer, v.; —bro, m. kaliber, m.; doorsnede van de ziel van het geschut; binnenste
wijdte van het geschut ; (Med.) wijdte van de
opening der aderen; lig. aard, m., natuur, v.
van een persoon ; slag, m. soort van menschen ; beteekenis, v. gewicht, o. eener zaak,
grootte, massa, v.
Calico, ni. kelk, m.; biechiere a—, drinkglas, o., drinkbeker, m. met voet; roemer, m.;
-- della ghianda, napje van den eikei ;
fig. —arnaro, lijdenskelk, m.; (Bot.) bloemkelk, in.; —lone, m. groote kelk, drinkbeker,
m.; —ciu'ccio, m. armzalige beker, avondsmaaibeker.
Calicó, ill. kaliko, o. (zekere katoenen stof).
Calida'rio, m. (Archeol.) badkamer v. warme
baden ; warme kas voor planten ; —dità, f.
h.z.d. als caldezza.
Calïffato, m. kalifaat, o.; waardigheid v an
kalif ; —tio, m. kalif, m.
Califo'rnia, f. (Geogr.) Californië, 0.
Caligare, v. n. verduisteren, nevelig worden,
troebel worden ; —gine, 1. dichte nevel,
warmtenevel, m ; rook, damp, m.; verduistering, v., troebel worden (der oogen); —ginoso, agg. nevelig, dampig, bewolkt, droef,
somber, troebel (van het gezicht).
.

,
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Calligrafia, f. schoonschrijfkunst, calligraphie, v.; schoonschrijven, 0.; —ficamente,
avv. in schoonschrift, calligraphisch ; —fico,

agg. calligraphisch, in schoonschrift geschre-

ven ; —fo, m. schoonschrijver, leeraar in de
calligrapbie ; calligraaf ; perito —, deskundige, m. in de schrijfkunst.
Calli'fu go, m. middel, m. tegen eksteroogen ;
—sto, m. eksteroogensnijder, m.; —lo, m.
eelt, o.; hoornhuid, v.; likdoorn, m.; eksteroog,
m.; verharding, verb. plaats op de huid ; (Med.)
callus, m., beenmassa, v. die zich op de breuk
van een been vormt ; kraakbeen, o.; knorbeenachtige massa, v.; (Vet.) hoornachtig uitwas,
aan den poot van bet paard ; spat, m.; (Agr.)
far —, lidteeken vormen aan een afgesn. tak ;
fig. far il —a qc., ergens aan gewoon raken ; zich verharden (in een slechte gewoonte);
fare il — sulla coscienza, een verstokt
geweten hebben, over alles heen zijn, door
de wol geverfd zijn ; fam. far il — al sedere
conic le scimrnie, een hard achterste krijgen als de apen (door rijden enz.) een blikgat
krijgen of hebben ; non aver un —a fare,
er niets in zien, er niet tegen opzien ; —sità,
f. verharding, harde plaats op de huid, eeltenigheid ; (Med.) vorming, v. van kraakbeen ;
—oso, —uto, agg. eeltig, met hoornhuid overtrokken. likdoornachtig, kraakbeenachtig; fig.
ongevoelig, dikhuidig, verhard.
Calli'macho, m. (N. pr. stor.) Callimachus, m.
Callotta, calotta, f. kapje, kalotje, o.; muts,
v.; (Geomn.) kogelsnede, v.; springbuisje ; (Arch.)
1 binnenste welving van een koepel.
Calotta, in. (N. pr. Art.) Vallot, her. fr. kogura del —, zonng ebelachelijk figuur.
Calma, f. (Mar.) wind-, zeestilte, f.; gemoedsrust, kalmte, vreedzame stemming, v.; (Com.)
flauwte, slapheid, v. in de zaken ; (Med.) vermindering, v. van koorts, rustig worden ;
—morta, doodsche stilte ; in —, in rust,
rustig ; mettre in —, gerust stellen, stillen;
tornare, mettersi in —, rustig worden,
verminderen (van wind); zijn gelijkmoedigbeid, kalmte herwinnen ; —ante, m. (Med.)
kalmeerend, krampstillend middel ; —tino,
m. zwakwerkend, kalmeermiddel, o.; —are,
v. a. stillen, tot rust, tot bedaren brengen,
geruststellen ; verzachten (pijn); v. n. en —rsi,
;
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v. rif. tot rust komen, zich kalmeeren, bedaren ; (Mar.) luwen (van de zee); liggen gaan
(v. d. wind); fig. ophouden ongerust, onrustig,
opgewonden te zijn, tot bedaren komen ;
—erica, f volledige windstilte, v.; —o, agg.
rust, kalm, bedaard, stil ; (Com.) slap, flauw
(van zaken).
Calmo, m. entreis, o.; scheut, v.
Calmucco, agg. kalmuksch ; sost. m. kalmuk,
m. kalmuk, ruw, harig laken.
Calo, m. vermindering, afneming (in gewicht,
omvang); daling, v.; achteruitgang; m.; verval, o. (van krachten); uno a fatto un
gran —, iem. is erg afgevallen ; (Cont.) verslijt, o., slijtage, v., lekage, v.; lekverlies, o.
(som die voor vermindering hierdoor wordt
afgetrokken); dare, pigliare qe. a —, iets
in leen nemen of geven zoodat alleen het verslijt betaald wordt.
Calo'cchia, f. kleine paal tot stutting van d.
wijnstok.
Calomelano, m. (Far.) kalomel, calomel, o.,
kwikzilverchlorur.
Calore, m. warmte, hitte, v.; gloed, m.; gevoel,
o. van warmte, hitte ; il — animale, de
dierlijke warmte ; zomerwarmte, v.; heet weer,
o.; gevoel van hitte, jeuking op de huid ; uitslag, m. puistje, o.; fig. vuur. o.; hartstocht,
m.; hevigheid, v.; ijver, m.; bronstigheid, v.;
—icità, f. geschiktheid voor warmteontwikkeling ; —ico, m. (Fisiol.) warmteprikkeling ;
—ifera'io, m. aanbrenger, m.; technicus
voor verwarmingstoestellen ; kachelkoopman,
m.; —i'fero, agg. warmte verspreidend ; radiazione —a, warmteuitstraling ; sost. m.
verwarmingstoestel, o., -inrichting, v.; warmeluchtkachel, mantelkachel, m.; calorifère, m.;
—i'fico, app. warmte voortbrengend ; —imetro, m. (Fis.) warmtemeter, calorimeter, m.;
—osamente, avro. op ijverige, vurige, hartstochtelijke wijze ; —oso, agg. warm, heet,
verhitttend, heetbloedig, licht tot ontstekingsziekten geneigd; fig. levendig, vurig, gevoelig
voor de koude ; hartstochtelijk ;
kleine, ongevaarlijke uitslag, m. op de huid.
Calo'sia, f. overschoen, gomelastiekoverschoen, m.
Calo'sio, agg. zwak, ontzenuwd ; tenger, teer,
zwak, vervallend.
Calpestanlento, m. het trappen, treden,
neertreden, vertreden, stampen ; —are, v. a.
treden, met voeten treden, vertreden, neertreden, trappen, aanhoudend op iets met de
voeten trappen ; onder den voet treden, in den
grond trappen ; gewelddadig behandelen, verachten, onderdrukken, mishandelen ; —atore,
m. —trice, f. vertrapper, onderdrukker, m.;
-ster, v.; gewelddadig mensch, m.; —tiio m.
aanhoudend, herhaald trappen, stampen (met
voeten, hoeven), gétrappel, gestamp, o.
Calpitare, v. a. h.z.d. als scalpitare.
Calta, f. (Bot.) boterbloom, botterbloem, v.;
kleine plomp, m.
Calu'ggine, calu'ginc, f. dons, nestdons,
o.; fig. eerste baard, donshaar op aangezicht
of lippen ; (Bot.) bladhaar, dons op de bladeren.
Calumare, v. a. (Mar.) het touw laten vieren,
glijden ; iem. aan een touw laten zakken ; een
boot aan een touw na zich trekken.
Calu'llnia, —azione, f. laster, m., valsche
beschuldiging, v,; vaisch gerucht, kwaadsprekerij, v.; —mellto, m. bet lasteren, belaste,
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ren ; —tore, m. —trice, f. lasteraar, m.
-ster, v.; lastertong, m.; --ioso, agg. lasterlijk, kwaadsprekend ; imputazione —a,
lasterlijke aantijging ; voci —e, lasterlijke,
kwaadwillige geruchten.
Caluto, agg. Z. Calere.
Calvare, v. a. kaal maken, kaal worden.
Calva'ria, f. schedeldek, o., schedelwelving,
v.; —rio, m. schedelplaats, v.; Golgotta, m.;
calvarieberg, m.; (scherz.) parere un —, op
een calvarieberg gelijken, veel kruizen (ordertekens) hebben ; —vezza, f. —vizie, f. kaalheid, kaalhoofdigheid ; kale plek, m.; kaalkop, m.; baardeloosheid, v.; —vo, app. kaal,
kaalhoofdig.
Calvilla, f. —ello, m. (Bot.) calvilappel.
Calvinisnlo, m. calvinisme, o.; —ista, m.
calvinist, m.; (scherz.) kaalkop, m.
Calvino, m. (N. pr.) Calvijn, m.
Calza, f. kous, v.; — di refe, di lana, wollen,
katoenen kousen ; —e ricanlate, gebreide k.;
fare la —, breien ; —espulsiva, gomelastiekkous; broek (die men de vogels omdoet);
vederbos, m. (aan poten van sommige vogels);
kousje, o.; lampepit, v.; koffiezak, m., perszak,
persdoek, m.; windzak (aan de doedelzak);
windpijp, v. (v. blaasbal); stokbeslag, o.; klisteerspuit, v ; —e, beenbekleeding, v.; fig.
en Tam. esser fatto di —, disfatte, van
een uitgehaalde kous (d.w.z. zwak, slap, zonder energie) zijn ; far le —e a qd., slecht
getuigenis van iem. geven ; fare —e e scharpe d'una cosa, met iets onverschillig,zonder zorg omgaan ; nou aver —e in piede,
zelfs geen kousen aan de voeten hebben, zeer
arm zijn ; tirar su le —e a qd., iem. uithoren, uitvragen ; tirarsi su le —e colle
carrucole, zijn kousen met een windas ophalen (d.w.z. zeer ruw zijn); nuova da —e,
goede boodschap ; —a'ccia, vuile, slechte,
stukkende kous ; —iu'olo, m. kousenwever,
kousenfabrikant ; —lllento, m. been-, voetbekleeding, v.; —are, v. a. schoenen en kousen aantrekken, met schoeisel bekleeden ; voetbekleeding (schoenen, kousen) maken ; quel
calzola'io calza assai bene, die
schoenmaker maakt me goede schoenen, werkt
goed voor mij ; —rsi meglio la scarpa,
de schoenen beter aantrekken ; fig.— il socco, 11 cotorno, tooneelstukken schrijven, opvoeren ; —polls, de hoenders teekenen (door
een lap om den poot); — un mobile, iets
onder een meubel leggen (om het vast te zetten); (Arch.) wiggen onder zetten, met wiggen
vast zetten ; prov. chi si calza di quel
d'altri non si veste, onrechtmatig goed
gedijt niet ; v. n. schoeisel dragen ; —elegantenlente, sierlijke schoenen dragen ; goed
passen, zitten ; questi guanti non calzano bene, deze handschoenen zitten me
niet goed, passen mij niet ; nu cavallo calza alto, een paard heeft de witte strepen te
hoog boven het voetgewricht ; fig. una sentenza calza bene —, een spreuk komt goed
te pas ; — sost. m. voetbekleeding, v.; schoenwerk, schoeisel, o ; andare col — del
piombo, met looden schoenen, voorzichtig
gaan ; —toia, f. stnkje hout of papier dat
men onder meubels schuift om ze recht te
zetten; —toto, m. schoenhoorn, schoenaantrekker, m.; —tura, f. schoeisel, schoenwerk,
o.; —erottino, m. kinderkousje, -sokje, o.;
—erotto, m. grove, wollen kous, sok ; —et-
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tata, f. kousenbreidster, -verkoopster, v.;
—ettalo, m. kousenkoopman, -fabrikant, m.;
--lno, m. fijne kous ; fig. tirare H—, sterven ; —o, m. wijze van schoenen te maken ;
quel calzolaio ha un bel —, deze schoen-

maker maakt een goeden schoen (heeft een
goed fatsoen); la pelle di vitello ha un
bel — kalfsleer geeft fraai schoenwerk ;
—ola'io, —olaro, m. schoenmaker, m.;
--olaiu ccio, ni. slechte, prullige schoenmaker ; schoenlapper, m.; —oleria, f. schoenmakerswerkplaats, v.; schoenwinkel, m ; —zona'ia, f. schoenstikster, v.; —zoncini, m.
pl. kinderbroekje; —zoncioni, m. pl. zeer
wijde broek, pofbroek, v.; —zone, m. gew.
in pl. —1, broek ; mettersi, infilarsi i —1,
zijn broek aantrekken ; —i corti, korte broek,
kuitenbroek, farsela nè —1, impirsi i
—1, wat in zijn Broek doen; groote angst
hebben ; essere senza —1, zeer arm zijn,
geen broek rijk zijn ; una moglie porta i
—1, s'è messa I —i, een vrouw heeft de
broek aan ; parere Pimperi in —1 er zeer
belachelijk, als Pimperi in een broek, uitzien;
—zonucci, m. pl. slechte, afgedragen broek ;
—uolo, m. h.z.d. als Calzatoia, stokbeslag, o.
fain, m. (N pr. bib].) Cham, m. (Noe's zoon);
agg. cllamitisch, Cham betreffende.
Canna, f. (Nat.) kammossel, m.
(aina'glio, m. (arm. stor.) halsberg, ijzeren
halskraag (v. d. wapenrusting); bisschopsmanteltje, o.
Calmaldolense, —lese, M. camadulensermonnik, m.; —doll, (Geogr.) streek, v. hij
Florence (waar 't arme volk woont); modi
da —, gemeene, ordinaire manieren.
(aanaleone, m. (Bot.) driedistel.
Cainaleonte, m. (Zool.) kameleon, m.; fig.
veranderlijk, wankelm., beginselloos mensch ;
iem. die de huif naar den wind hangt;
—essa, f. wijfje van den Cam.
famangiare, m. keukengroenten, v.; eetbaar gewas, o.
Camarilla, f. Camarilla, v.; geheime heerschappij, v.; hofpartij, v.
t'amarlinga, f. beheerder der geldzaken
(in e. nonnenklooster); kamerjuffrouw, gezelschapsdame; —gato, m. waardigheid van
kamerheer; waard. van pausel. kamerheer;
ambtsduur van een kamerheer; --gheria, f.
zaal waar zich de pausel. kamerheeren ophouden ; —go, m. kamerheer, schatmeester;
pause). kardinaal-, kamerheer, camerlingo, m.
('amato, m. Z. Scam ato.
Cama'iiro, m. fluweelen mutsje; mutsje, o.
uit kemelhaar.
Cambiale, f. wissel, wisselbrief, m.; — In
blanco, blancowissel ; —domiciliata, domiciliewissel; esters, sall' estero, — fit,

tizia — di favore ; — sail' interno, —a
breve teruiino, —a luiiga scadenza,
data, vista, — di piazza, —a vista,

incasseeren ; pagare, onorare Tina —,
een wissel betalen, honoreeren ; fare protestare una —, een wissel doen protestare;
girare flea —, een wissel endosseeren ;
fïrniare una —, een wissel onderteekenen ;
rlavvallara una —, een nieuwen wissel

onderteekenen ; fig. scheef, schuin schrijven;
—lira, f. wissel voor een klein bedrag, wisseltje, 0.; —amento, m. verandering, verwisseling, v.; wisseling, v.; --monete, m.
(indecl.) geldwisselaar, bankier, m.; —are,
v. a. wisselen, in-, omwisselen, verwisselen ;
ruilen, omruilen ; — un cilindro con »n'
ancora, een cilinder tegen een ankerhorloge
verruilen ; --i vestïtl, 1 cavalli, van kleeren, paarden wisselen ; — una opiniore,
van meening veranderen; — la vita, de levenswijze veranderen ; — forma, colore,
een andere vorm, kleur aannemen; —casa,
dimora, van huis, woning veranderen;
— moneta, fogli di banca, geld, bankpapier omwisselen ; — la guardia, de wacht
aflossen, — le carte in mavo a qd., iem's
woorden in den mond verdraaien ; prov.
il lupo cambia il pelo non il vizio,

de vos verandert wel van haar maar niet van
streken ; —rsi tra di sè qe., iets onder
elkander omruilen ; --rsi, v. rifl. zich veranderen, veranderen ; la fortuna s'è cambiata, de fortuin is gekeerd; draaien, omslaan (v. d. wind); v. n. veranderen, keeren;
tutto cambia nel morsdo, alles verandert, niets is bestendig in de wereld; 1 Busti
cambiano, de smaken veranderen, keerera ;
—ato, p. pass. en agg. veranderfl, omgekeerd,
gekeerd ; —ario, agg. het wisselverkeer, den
ruil, omruil betreffende ; diritto — wisselrecht, o.; sisteina —, wisselstelsel, o ;—atore, m. —trice, f. iem. die wisselt, omruilt ;
wisselaar, bankier, m.; —bio, m. ruil, omruil, m.; ruiling, verwisseling ; fare un brutto —, een slechten ruil maken ; plaatsvervanger, m.; (Mil.) mettere un --, een plaatsvervanger stellen; prendere un —, zich als
plaatsvervanger aanbieden ; mod. prov. in
di, in plaats van ; in qua] —, daarvoor,
daarentegen ; dare, prendere in —, in ruil
geven, nemen ; (Com.) omwisseling, omruiling
(van geld, bankpapier); wissel, wisselbrief, m.,
wissel-agio, disconto, o.; quanto suona 11
—? hoe hoog staat het disconto ?; lettera
di —, wisselbrief, m.; agente di—, wisselagent, -makelaar, m.; prima dl —, primawissel, m.; seeonda, terza di —, secundo ,
terzo wissel ; essere, fare la seeonda di
—, een slechte, onaangename zaak zijn, doen ;
scritta di —, schuldbekentenis, v.; regola
di —, reken. ter bepal. van de waarde eens
wissels ; dare. pigliare (denari) a —,
(geld) op intrest geven, nemen ; —maritimo,
bodemerij, v.; —fata, m. wisselaar, wisselagent, rn.
Cambise, m. (N. pr. stor.) Cambises, m.
Cambra'la, f. kamerijkscb, o. (fijn weefsel);
bri, m. zeer fijn weefsel, 0.; kamerdoek, m.;
kamerijkscb, o.
Cambrigione, m. (Calz.) hielstuk, o.; stijfte,
v. (in schoenen).
Came'drio, m. (Bot.) liggende gamander, m.;
wilde salie, v.
Camelea, f. (Bot.) peperboompje, o.
,
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wissel op het buitenland, buiten]. wissel, ge
fingeerde wissel, complaisantiewissel, buiten].
wissel ; wissel op korten termijn, kort zicht;
wissel op langen termijn ; plaatselijke wissel;
wissel op zicht ; accettare una -, een w.
accepteeren , emettere, trare, tirare una
sopra di qd., een wissel afgeven, trekken op iem.; far i fondi ad una —, een
wissel dekken ; scontare una —, een w. Cameleonte, Z. Camaleonte.
discompteeren ; incassare una —, een w. Cauie'lia, f. (Bot.) camellia, f.

--,
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Camello, m. Z. Cammello.
Camera, f. kamer, zaal, v.; slaapkamer ; —mobiliata, gestoffeerde, gemeubileerde kamer;
— di sposi, bruidsvertrek, o.; fare la —,
de kamer doen, in orde brengen ; veste di
- kamerrok, m.; (Mar.) kajuit, v.; (Stat.)
staatskas ; — dell' erario, fiscuskamer ;
— del communi, gemeentekas ; — del
conti, rekenkamer ; — dell' accuse, kamer
van in beschuldiging-stelling ; — di disciplina, kollege van discipline ; vergaderplaats
van het parlement; aprire, chiudere, sciogliere la — , de Kamer, het Parlement openen, sluiten, ontbinden ; le due Cainere,

de beide Kamers ; gerechtshof, o. der apostol.
kerk ; chie'rieo di —, geestelijke, lid dezer
kamer ; medico di —, lijfarts ; cantante
di —, kamerzanger; (Artigl.) geschutkamer;
(Chico.) inwendige ruimte van den chem. oven ;
afkoelingsplaats bij den glasoven ; (Fis.)
—ottica, oscura, optische, donkere kamer ;
tooverlantaarn, m.; —lucida, —nera, lichte,
donkere kamer ; —a'ccia, f. slechte, armoedige, donkere kamer ; —a'io, m. h.z.d. als
camerlingo ; —ale, agg. de • kamer, den
staatskas, schatkist, gemeentekas betreffende;
beni —I, fiskale goederen ; aniministrazione —, staatsbeheer, beheer der staatskas ;
diritto — , kameraal-recht ; —etta, f. kl.
kamer, kamertje, o.; —lera, f. kamermeisje,
o.; tweede meid, v.; —iere, m. kamerdienaar,
kelner, kamerknecht ; —segreto, geheimkamerheer ; —Ina, f. klein, net, lief kamertje, o.; —iuo, m. (Teat.) kleedkamer (der tooneelspelers); Loge, o.; fam. beste kamer, secreet, o.; (Mar.) kooi, v.; —ista, f. hofkamervrouw; kamerjuffrouw, v.; —ona, f. groote,
ruime kamer; —one, m. slaapkamer, slaapzaal, v.; —otto, m. kajuitjongen, m.; —u'ccia, f. armoedige, kleine, donkere kamer.
Camerata, f. genootschap, gemeenschap, o.;
verbroedering, v.; klas, v.; — m. gezel, m.,
makker, kameraad, klasgenoot, wapenmakker,
m.; --tismo, rn. kameraadschappelijkheid, v.,
geest, m. van kameraadschap.
Camerella, f. {Bot.) kapsel, o. van den kern;
(Zool.) cel, y. van de bijenkorf.
Ca'miee, m. koorhemd, o.; —cetta, f. kinderhemd, klein hemd, o.; chemisette, v.; bloese,
geplooid bovenkleed voor dames; —i'cia, f.
hemd, overhemd, o.; — di tela, di lana,
linnen, wollen hemd ; — col solino, hemd
met boord ; —scollata, aan den hals uitgesneden hemd ; inutarsi la —, een schoon
hemd aantrekken ; in ntaniche di —, in
hemdsmouwen ; spogliarsi in —, zich tot
het hemd uitkleeden, alles weggeven ;— omslag, m. (van een boek); overtrek, rn.; dek, o.;
anaci in — anijssuiker, m.; (Gett.) overtrek, bedekking v. d. gietvorm met leem ;
— di forza, dwangbuis ; fam. un cibo va
fra la —e la gonella, een spijs bekomt
slecht ; aver una —addosso e una al
fosso, een hemd aan bet lijf en een in den
wasch hebben (een in den wasch en een aan
den bast; fig. aver la — sudicia, iets op
zijn geweten hebben ; lasciare uno in —,
iem. naakt uitschudden, uitkleeden ; rimanere in —, zonder eenige hulpmiddelen blijven ; darebbe via la —, hij zou zelfs zijn
hemd weggeven ; fam. la — non tocca
il cule a qd., iem. weet van trots niet
wat te doen ; 1'è lunga la — di Meo, iem.
,

CAM
verveelt ons door zijn doen en laten ; mod.
prov. essere coupe la — degobbi, che
tagliata storta torna diritta, iets valt
tegen verwachting goed uit; prov. chi lila
ha uina - e chi non lila ne ha due,

de vlijtigen hebben niet altijd het meeste,
goede arbeid wordt soms slecht beloond ;
stringe pia la — che la gonella, het
hemd is nader dan de rok ; —a'ccia, f. slecht
zittend, grof, gescheurd hemd ; —a'io, m.
f. hemdenmaker, hemdenverkooper,
m., hemdennaaister, v.; —ata, f. sterk zweeten, groote zweetkuur, f.; —i'na, f. kinderhemd, hemdje. o.; —lno, m. lijfje, chemisetje, o.; —iolaio, m. ,, ala, f. hemdenverkooper, m., -ster, v.; (Giuoc.) speler die het
met de tegenpartij in 't geheim eens is ; —ione,
m. groot, wijd hemd, o.; —lotto, m. voermanskiel, stalkiel, v., pakdragerskiel, v.; —i uola, f. onderlijfje, flanellen hemd ; farm. fare
la —, met de tegenpartij het in 't geheim
eens zijn (bij 't spel); dopjesspel doen.
Caminetto, m. camm—, m. kleine schoorsteen, m.; -niera, f. schoorsteenstuk, o.,
schoorsteenornament, spiegel boven den schoorsteen ; —mine, —nimino, m. schoorsteen,
m., rookvang, m., haard, m.; — con fornelli, sch. met kookinrichting, met fornuis;
— alla fratina, groote haard, groote schoorsteen (waar veel personen omheen kunnen
zitten); nero come la cappa del —, zoa
zwart als roet, als een schoorsteenveger ; in.
prov. cova la gatta nel —, de kat slaapt
in het fornuis, d.w.z. de haard is uit, er is niets
meer te eten.
Cami'tico, aqg. (Etn.) chamitisch.
Camineista, m. cameesnijder, m.; —eo, m.
camee ; in relief gesneden steen met figuur.
Camella, f. vrouwelijke kameel, kameelmerrie ;
—liere, m. kameeldrijver ; —lino, kameel'veulen, jonge kameel, o.; — agg. tot het kameel behoorende, kameel, m.; sost. in. stof uit
kameelgaren, kamelot, o.; —lo, (Zool.) kameel,.
o.; (Mar.) scheepslichter, m.; --lotto, m. weefsel uit kameelgaren, kamelot, o.
Camelopardo, m. (Zool.) giraffe, v.
Cammillo, in. (N. pr.) Camillus, in.
Cammina'bile, agg. begaanbaar; —nare,
v. n. gaan, zich gaande voortbewegen, stappen, loopen, wandelen, schrijden ; —adagio,
forte, zoppo, a salti, langzaam, snel, hinkend, met sprongen loopen ; — quanto it
pensiero, veel rondloopen, rondwandelen ;

— come le lumache, le tartarughe,

als de slakken, de schildpadden zich voortbewegen ; —na ! loop wat harder, maak wat
voort ! gli affari cannminano male, de
zaken gaan slecht; verder gaan, in omvang
toenemen (brand); — sul sicuro, met bedachtzaamheid op iets afgaan ; fam. — sul
diaccio, voorzichtig, behoedzaam voorwaarts
gaan ; — per la via della virtu, het pad
der deugd bewandelen ; —diritto, rechtschapen leven ; — per gli ottant'anni, bij de
tachtig jaar zijn ; — per gli undiei mesi,
in de elfde maand zijn ; — per tisico, per
fallito, per l'eternitàa, de tering, het failliet, de eeuwigheid tegemoet gaan ; un orologio — , een horloge loopt ; un discorso
cammina bene, een rede loopt goed van
stapel ; fam. — pel traghetti, fantaiseeren ; prov. i morti stanno fermi e le
persone caunminano, bergen en dalen ont-
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moeten elkander niet maar menschen wel ;

van 't land, bet land, veld betreffende; battaglia —, veldslag, m.; giornata —, arvoetganger ; — sost. liet gaan, gang, m.; schrebeidsdag; —mento, m. onderhoud, levensde, v.; lo conosco al —, ik ken hem aan
onderhoud ; quadagnarsi 11—, bet levenszijn loop, weg, tn.; —ata, loopje, o., wandeonderhoud verdienen ; passare 11— a qd.,
ling, weg ; afgelegde weg ; fare una — een
iem. het levensonderhoud verschaffen ; redloopje, wandelinggetje doen, gaan wandelen ;
ding, ontkoming, v. (aan gevaar).
—ata'ccia, f. moeielijke, zware weg ; —ati- Campana, f. klok, v.; i rintocchi della —,
na, f. korte, aangename weg, m.; aangen.
de slagen van de klok; un doppio di —e,
wandeling, v.; —tona, f. lange, vermoeiende
geluid van meerdere samenklinkende klokken;
fig. la -- di mezzagiorno, de middagweg ; —tore, m. —trice, f. wandelaar, voetganger, m., -ster, V.; —tura, f. loop, gang,
klok ; glasklok, v.; glasstolp, v.; lampeklok,
stap; lo conosco alla —, ik ken hem aan
-kap, m.; (Farm.) distilleerhelm , m.; — della
zijn loop ; —etto, —Ina, m. Z. Caminetto,
machina pneumatica, klok van de lucht—ino, —no, m. gang, m., het gaan, 0.; weg,
pomp, duikerklok, v.; a —, klokvormig; digiuno delle —e, vasten over Goeden Vrijm.; reis, V.; afgelegde stuk weg; mettersi,
entrare in —, zich op weg begeven; esdag ; fig. en fam. essere di —e grosse,
sere in —, op weg, op reis zijn ; fig. far
aver le —e grosse, doof zijn ; dare nelle
—, vorderingen maken, vooruit gaan, goeden
e, hevig beginnen te luiden, stormluiden ;
uitslag hebben ; mettere qc. in —, iets in
far , klokvormig opblazen, oppoffen ; far
gang brengen ; mod. avv. cammino facenla — tutta d'un pezzo, alles in eenmaal
do, onderweg, al loopende ; 11 — di nostra
gereed maken ; mod. prov. fare come le
vita, ons levenspad ; — del sole, loopbaan
—e di San Rufiello of di San Remider zon; (Mar.) loop, gang van het schip ;
gio, alles verkoopen, in den lommerd brenmarsch ; a grand —, in geforceerde
gen ; legare, sciogliere le —e, het luimarsch.
den der klokken doen ophouden (met Goeden
Camo, m. h.z.d. als freno.
Vrijdag); bet luiden wederom beginnen (met
Camo'iardo, m. bamelotachtige stof, v.
Paschen); fig. sentire l'una e l'altra —
Carnomilla, f. (Bot.) karnille, roomsche kaof tutte le —e, beide partijen hooren ; somille, v.
nate campane ! verheugt u! luid de klokCamorra, f. camorra, f. geheime bond tot het
ken ; —a'ccia, 1. lastige, door haar gelui
behalen van ongeoorloofde voordeelep ; —ishinderl ij ke klok ; --a'ccio, f. koeklok, veeta, m. catnorrist, lid van zulk een bond;
klok, v.; —a'io, —aro, m. klokkenluider,
—ro, agg. zwak, ziekelijk, tot niets deugend,
klokkengieter, m.; —ella, f. kleine klok, klokje,
onverdragelijk persoon, persoon die zich geo.; schel, bel, v.; (Arch.) drop aan de Dorische
baat maakt ; rommelwaar, tot niets deugende
trigliefen ; (Bot.) klokje, o., winde, haagwinde,
waar.
v.; convolvulus, m.; oorhanger, oorbel; waterCamosciare, v. a. (Oref.) het metaal door
blaasje, o. (bij beg. van regen); deurklopper,
hameren een matten glans geven ; de gemzenm. (in vorm. v. ring); ring, m. aan staldeuren
huid looien, wit zeemen.
om paarden aan vast te binden ; koperen ring
Camoscino, app. den gems betreffende, gemaan portieren ; gordijnring, m.; fig. attaccare
sen ...; toegeeflijk, inschikkel41k, zwak ; —cio,
1 pensieri alla — dell' uscio, zijne droem. (Zool.) gems, gemsbok, m.; gemzehuid ;
vige gedachten buiten de deur laten, aan den
Bare il , h.z.d. als scarnosciare; agg.
deurklopper binden ; — soort gebak, krakeling,
h.z.d. als camuso ; zza, 1. gemsgeit.
m.; ellina, f. klokje, o.; (Bot.) lelietje der
Campacchiare, v. n. h.z.d. als campicdalen, meiklokje; —e, ster macaroni, v.; —elchiare en caunpuc—.
lino, m. kleine schel, m.; —ello, m. schel,
Campaccio, m. slecht, dor veld of land, 0.;
bel, V.; —manesco, tafel-, huisbel, v.; sovolg. jodenkerkhof, 0.; —gna, f. land, veld ;
nare come uu , goed klinken (van vaat— di Rorna, de Rom. campagna ; akkerwerk); aver una voce che pare nu ,
grond, m., akkerland, 0.; stand van den oogst;
een klokheldere, glasheldere stem hebben;
landgoed ; geste di —, landvolk, o., landefig. terrere 11 , het gesprek, het onderhoud
lijke bevolking, v.; abito, vesti da —, boevoeren ; attacar II — a qd., iemand in
renkleeding ; farsi di —, op het land wonen,
opspraak brengen; mod. prov. andare a
boersche manieren, landelijke levenswijze aantavola a suon di —, aan tafel gaan als
nemen ; buttarsi alla —, iandlooper, vagede klok luidt, zich niet om zijn onderhoud bebond, straatroover worden ; battere la —,
kommeren ; —1, pl. sopraanregister van het
het land afloopen ; —aperta, vrij, open land ;
orgel ; (Mucell.) stuk vleesch uit het achterznettere condure l'esercito in —, het
kwartier van het vee ; —iforme, agg. klokleger in 't veld brengen; een oorlog beginnen ;
vormig ; —i le, m. klokketoren, m.; — a vela,
scorrere, battere la —, strooptochten maa ventola, klokkegevel, m.; fig. kerspel, o ;
ken ; tenere la —, het veld houden ; veldparochie, v.; fig. geboorteplaats; amor di —,
tocht, m.; kampagne, v.; duur, m. van een
liefde voor zijn geboorteplaats ; gare, goesveldtocht ; artigleria di —, veldartillerie;
tioní —1, plaatselijke geschillen, kwesties ;
alla —, in 't vrije veld; campagna, f.
lungo quanta un —, zoo lang als een
(Geogr.) Campanie, o.; —ata, f. wijde, uitboonenstaak ; prov. raro come 1 —1 di
gestrekte vlakte of veld; —uolo, agg. landecontado, zeer zeldzaam ; 11 — non ruilijk, op 't land levend, land ...; donna —a,
gliora la cornacchia, de toren maakt de
boerenvrouw ; vita —a, landleven, o.; Bost.
kraai niet beter, verandering van woonplaats
m. landman, landbewoner, buitenman, hoer ;
maakt de zwakken niet beter, elke verandealla —a, op landelijke, boersche wijze ; (Zool.)
ring is geen verbetering; —ino, agg. klintopo —, veldmuis, v.; —aio, m. —aro, m.
kend ; marmo , helklinkend Ital. marmer;
veldwaker s veldhoeder; —le, agg. landelijk,
0, m. groote koeklok, klok van den bel—ante, p. pres. gaande ; sost. m. wandelaar,
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hamel, m.; — agg. pera —a, klokpeer, v.;
—one, m. groote klok ; —uzzo, m. schel,
bel, v.; fig. en ram. il — della notte, della
camera, de preeken (van de vrouw) achter
cie bedgordijnen.
Cannpare, v. a. bevrijden, redden ; — la vita,
het leven redden, met het leven er al komen ;
voeden, voor het onderhoud zorgen ; — qd.
a patste, iem. met aardappelen voeden;
(Pitt.) de kleuren op den ondergrond verdeelen ; (scult.) een figuur rondom uitwerken, naar
voren laten treden ; v. n. zich in 't leven houden, in 't leven blijven, door 't leven slaan,
leven ; — come le bestie, een hondenleven
hebben ; come va ? eh si eampa, hoe gaat
het ? och, men komt er zoo krapjes door;
fare un prezzo, che ci si possa —, een
prijs maken, waarbij men leven kan ; non
poter —, niet rond kunnen komen — di
of a qe., ergens van leven, ergens zijn leven
mee onderhouden; 1'uoino non ca.npa di
solo pane, de mensch leeft niet alleen van
brood ; —d'aria, van de lucht leven ; —ato,
p. pass. gered, gevoed, zich onderhouden ;
agg. — in aria, rond, plastisch, uitgewerkt;
fig. ragioni —e in aria, beweringen zonder grond, die in de lucht hangen ; —e'ceio,
agg. lang lovend, voor een lang leven aangelegd; —atico, m. hypotheek, o. op land;
—icehlare, v. n. met moeite in z ij n levensonderhoud, in zijn onderhoud voorzien.
Campeggiafnento, m. (Mil.) het legeren, het
kampleven ; verblijf in de legerplaats ; —are,
v. n. (Mil.) legeren, in de legerplaats liggen,
om een vesting legeren ; v. a. belegeren ; v. n.
(Pitt. en Scult.) naar voren treden, voor komen,
in 't oogvallen ; naar voren, hoog op, uitgewerkt zijn ; —male, slecht uitkomen; una
coca campeggia bene con tin' altra,

eene zaak stemt goed met eene andere overeen, past goed er bij.

Campe'ggio, m. (Bot.) campechehout, blauw-

hout, verfhout o.

Cainpereccia, f. akkerland, akker, m.; bebouwbaar land, o.; —o, aqq. tot het akkerland, veld behoorende, veld ...; fosse —e,
greppels in het land ; —rello, m. kleine akker,
klem stuk akkerland ; —pestre, —o, agg. lan-

delijk, tot het land behoorende, op het veld
groeiende ; flori —i , veldbloemen ; —petto,
m. klein stuk land, o., kleine akker, m.; —icello, —itello, m. klein stuk land ; —po, m. land,
veld, o., akker, m., akkerland, bouwland, o.;
arrare il —, het land bebouwen ; —a bacio, a solatio, naar 't zuiden, noorden gelegen land ; — di grano, di (ave, di saggina, tarwe-, bonen-, boekweitveld, o.; akker,
m.; een in opper ital. gebruikte vlaktemaat
= 41.i are; vrije ruimte, plaats, vlakte, v.;
gebied, land, o.; i —i, pl. de velden, o. p1.; gebied, onderwerp, o.; speelplaats, speelruimte,
gelegenheid, mogelijkheid, aanleiding, v.; aver
—, gelegenheid hebben ; dare —a qd., di
fare qe., iem. aanleiding geven iets te doen ;
(Pitt. en Scutt.) grond, ondergrond, achtergrond, m.; (Arald.) wapenveld, o.; —i dello
seacchiero, de velden op het schaakbord;
(ottic.) gezichtsveld ; camnpo santo, kerkhof,
(Mil.) — di battaglia, slagveld, o.; leger,
o.; legerplaats, v., kamp, o.; levare
de legerplaats opbreken ; — di Matzo, exercitieveld, o.; (Cavall ) —chiuso, toernooiplaats ; —franco, vrij veld, plaats voor twee.
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gevechten ; fig. vrijheid van spreken , dare
— franco a qd., Tem. vrijspel laten ; —trincerato, verschanste legerplaats; mod. prov.
a campo, op de wijze van een akker ; fig.
essere, venire in —, besproken worden,
in opspraak komen, op de dagorde komen ;
mettere, porre in —, ter sprake brengen,
ter tafel brengen ; stare, andere a—, in de
legerplaats zijn, de legerplaats betrekken, naar
het kamp gaan; mettere il —a rumore,
oproer, wanorde veroorzaken ; pigliare,
prendere — voordeelen behalen, grond
winnen ; prov. val piii tin vecchio in un
canto, che un giovane in —, een oude
achter de kachel is soms meer waard dan een
jonge in 't veld ; —raiuolo, m. pachter, m.
van akkerland ; —santino, m. klein, goed
onderhouden kerkhof, o.; — santo, m. kerkhof, m.; —u'eeio, m. klein , onvruchtbaar
stuk grond.
Campieebiare, canipue—, met moeite door
het leven komen.
Campido'glio, m. Kapitool, o.
Campigiana, f.(Zool.) pijlstaarteend, v.; dunne,
hardgebraride baksteen.
Campignuolo, m. (Bot.) aardzwam, m.; hertssnuit, o.
Campiona'rio, m. monster-, staalboek, o.;
verzameling stalen of monsters ; —eino, m.
kleine staal, klein monster, o.
Campione, m. strijder, kamper, voorvechter,
kampioen, m.; verdediger, beschermer, m.;
—esse, f. heldin, voorvechtster, verdedigster,
beschermster, v.
Campione, m. hoofdboek, o., grootboek, o. der
belastingen ; mettere, registrare a—, op
de belastinglijsten brengen ; proef, v., monster,
staal, o.; — senza valore, monster zonder
waarde ; —i, pl. normale gewichten en maten
(zooals zij door het ijkwezen bewaard worden).
Campire, v. a. (Pitt.) den ondergrond van een
schilderij schilderen.
Camuffare, v. a. verkleeden, vermommen,
verhullen ; —rsi, v. rii. zich verkleeden, vermommen, zich onkenbaar maken ; fig. zich
uitgeven voor, zich aanstellen, voordoen als,
—rsi di liberale, zich als liberaal voordoen ; —ato, p. pass. en agg. verkleed ; —da...,
aangekleed, verkleed als....
Camuiso, agg. breed, platgedrukt ; —naso, m.
platneus, m.
Cana'ecio, m. oude schurftige hond ; —a'io,
m. hondenoppasser, hondenfokker, m.
Cana'glia, f. gemeen volk, gepeupel, gespuis,
kanaille ; —a'ecia, f. gemeen gespuis, o.;
—ata, f. gemeene streek, m., schurkerij, v.;
—iesco, agg. gemeen, laag, als het gepeupel ;
—lone, m. gemeene, eerlooze kerel, m.; —iume, m. hoop gemeen volk, schooierspak, o.;
canailletroep, m.
Canale, m. kanaal, o., vaart, v.; —navigabile, bevaarbaar, scheepvaartk.; —d'irrigazione, besproeiingsk.; goot, v., waterloop, m.;
waterleiding, v.; zeeëngte, o.; vloedbed, o.;
afvoerkanaal, o.; (Anat.) kanaal, opening;
—i limfatiei, lymphatisch kanaal; il —
della gola, slokdarm, in.; (Fond.) geul, v.
voor het gesmolten metaal ; vorm, m. voor
goud of zilverstaven ; (Legn.) uitgeholde lijst,
gleuf waarop een schuifdeur enz. loopt ; bemiddelingsweg, weg, m.; —letto, m. klein
kanaal, kleine gleuf of geul; (Anat.) kleine
holte onder den kinkop; —lino = —letto ;
,

149

CAN

CAN

leering, v.; -rlereseo, agg. de kanzelarij, den
--izza'blle, agg. kanaliseerbaar, tot een ka•
kanselier betreffende ; stile —, kanzelar"stijl,
naai te maken ; —Izzare, v. a. kanaliseeren,
een rivier bevaarbaar maken, met kanalen
m.; —leria, f. kanzelarij, waardigheid, v.,
voorziep; --izzazione, f. kanaliseering, v.;
ambt, o. van kanselier, woning, v. van den
kanselier; —letto, m. klein traliehek, o., kl.
bevaarbaarmaking.
heg, onheining, v.; —liera, f. kanseliersCananeo, m. (N. etn.) kananiter, m.
vrouw ; —lierato, m. ambt, o., waardigheid,
Ca'napa, f. (Dot.) hennep, m.; strik, m.; hennepkoord, 0.; --a'ccia, f. slechte hennep;
duur van het kanselierschap; kanselierschap;
—liere, m. kanselier, m.; —communita(Bot.) gemeene bijvoet, in.; —a'ia, f. hennepveld, o.; —a'io, m. hennephandelaar, -boer,
tive, gemeente-schrijver, gemeente-secretaris;
-kamroer, -spoeler, m.; —le, m. strop, m.;
Gran —, Groot-kanselier, Rijks-kanselier;
halster, m.; —etta, f. zachtste deel van de
— dello seacchiere, kanselier van de
hennep, weefsel daaruit ; —etto, m. klein
schatkist (in Engeland); —u'eelo, m. armhennepkoord, koord uit paardenhaar ; —i, pl.
zalig stadsschrijvertje, o.; —lino, m. klein
koorden, kettings van een hangbrug; —ino,
traliehek, o.; lieve, nette omheining, fijn bem. hennepkammer, -spoeler, m.; doek, o ; —
werkte traliedeur, v.; —to, m. traliewerk, o.
traliedeur, v.; heg, m., omheining, v.; venagg. van hennep, henneppen ....; sost. m.
zwaar canavas (in de kragen en omslagen van
dere una villa a— chiuso, eene villa
met al wat er bijbehoort koopen ; —lone,
jassen); (Zool.) beccafico —, geelborstje,
spotvogeltje, o.; —o, m. —e, m. dik hennepm. groot traliehek, groote traliedeur, poort, v.
passare,
Canceroso,
agg. (Med.) kankerachtig ; —chekoord, o.; (Mar.) ankertouw, o.; fig.
saltare il —, de grenzen te buiten gaan,
rino, m. ziekelijk, slecht geluimd, onverdrabuiten zijn boekje gaan ; —u'ecia, f. hengelijk persoon ; —chero, m. (Med.) kanker,
m.; fig. aanhoudend lijden, ziekelijkheid, v.;
nepzaad, 0.; —ule, —ulo, m. dorre hennepfig. ziekelijke, lijdende, lastige, onverdragelijke
stengel, m. (van de fijne vezels ontdaan).
Canapé, m. kanapee, v.; rustbed, o.; —ino, m.
persoon; boosaardig, kwaadwillig mensch ;
kleine kanapee ; —one, m. groote kanapee,
mod. prov. tra il — e la rabbia ei corre
groot rustbed ; —u'ccio, m. oude, versleten
poco, men weet niet wat(wie) van de twee het
(de) slechtste is ; fig. werktuig dat zijn dienst
kanapee, v.
Canaplcchia, f. (Bot.) stroobloem, v.; imweigert, horloge dat stilstaat; — ! voor den
drommel ! ; ti rnangi, ti venga il —, de
mortelle, v.
Canapieiidola, 1. h.z.d. als altalena.
drommel moge je halen ; mod. prov. far
Canapi'glia, f. (Zool.) krak- of roeperd'una bolla acquaiola un —, van een
mug een olifant maken ; iets erg overdrijven ;
eend, v.
—roso, agg. droevig ; prov. anno ghian.
Cana'rie, f. pl. (Geogr.) Kanarische eilandoso anno —, een goed eikeijaar is een
den, m.v.
Cauarina, f. (Zool.) pop, v. kanarie ; —0, m.
onvruchtbaar jaar.
wan kanarie ; panere un —, zeer vlot de Caucrena, f. (Med.) afsterven, brand der weeftoonladders zingen ; — agg. kanariegeel, kleur
seis ; koudvuur, o.; —are, v. n. brandig
worden. koudvuur bij komen (wonden); —ral,
als een kanarie ; —rio, sost. en agg. h.z.d.
v. ri ll . kwaadaardig ontsteken, wildvleesch,
ets —Ino ; soort dans, die van de Kanarische
Eilanden naar Europa werd overgebracht.
koudvuur aanzetten ; —oso, agg. brandig, in
bederf overgaand.
Canata, f. hevige berisping, v.; grof verwijt,
Canero, m. (Zool.) kreeft, v.; (Med.) h.z.d. als
0.; jam. uitbrander, m.
Canatterla, f. (Cate.) koppel, menigte jachtcanchero ; (Astr.) teeken van de kreeft in de
dierenriem.
bonden ; iere, ni. hondenoppasser, m.
Canava'ecio, capo—, m. kanavas, o.; stuk Candela, f. kaars, v.; licht, 0.; — di sego,
gaas, o; stramien, o.; voeringstof v. kleeren ;
vet - , talkkaars; — di eera, waskaars ; --linrners& of tuffata, getrokken kaars ; — di
zeef - , zaklinnen, o.; poetsdoek, v.; d'oro,
stampa, gegoten, geperste kaars ; stead'argento, goud , zilverbrokaat, o.
rica, stearienkaars ; (Minier.) zeren staaf,
Cancella'bile, agg. uitwischbaar, verdelgslecht,
vervallen
traliev. bij 't vullen der mijnen gebrui k t ; allunribaar; a'ecio, m.
werk, 0.; leelijke omheining ; —amento, in.nare la —, het boorgat met kruid vullen ;
uitwissching, verdelging, v.; —are. v. a. met
(Med.) bougie, sonde, v. (gummie staafje); m.
een traliewerk omsluiten, omheggen ; met traprov. la — è al verde, het licht gaat uit;
lies sluiten ; een schrift door kruisstreefig. de boel is op, de zaak loopt op baar einde ;
en, doortialiugen onleesbaar maken ; uitwis- mod. prov. accendere una — a Dio (of
hen; delgen (een schuld); uitkrassen, uit- a Sant-Antonio), e una al Diavolo,
rabhen ; doorhalen, doorschrappen (woorden); niet alle partijen goede vriend willen zijn ;
— qd. dal ruolo d'una compagnia, tenere la —, den koppelaar spelen ; mod.
prov. ogni santo vuole la sua —, iedere
tem. van de ledenlijst van een gezelschap
schrappen, royeeren ; ongedaan maken, den
heilige wil zijn kaars hebben, men moet ieder
indruk wegnemen, annuleeren, nietig verklahet zijne geven ; nè donna nè tela non
ren ; opheffen ; — dalla meinoria una
giiidicare al luwe di —, linnen en vroncosa, iets vergeten ; — qd. da bands, da
wen moet men niet bij kaarslicht beoordeecondanna, tem. van den ban, van een von len ; —abro, m. kandelaar; armluchter, m.;
nis ontheffen ; —ata, f. —ato, m. sluiting,
lantaarnaansteker, m.; —ara, —aia, f. Lichtdoor traliewerk, door omheining; een ommis, 0. L. Vr. Lichtmis (I Febr.); —etta, f.
v.
begde, met een traliehek omgeven ruimte;
kaarsje, lichtje, 0.; (Med.) sonde, bougie, v.;
—iere m, luchter, m.; mettere qd. sul —,
— ato, agg. doorgehaald, doorgeschrapt, uitgewischt ; —atura, —azione, f. het dooriemands roem uitbazuinen ; portare il —,
den koppelaar, entremetteur spelen ; ieriMalen, doorschrappen, uit wisschen, o.; delging,
uitwissching, doorhaling, vernietiging, anno no, m. kleine luchter, rn.; —lina, f. kleine
—
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kaars, v.; lichtje, o.; —lotto, m. korte kaars
(v. rijtuiglantaarns); soort macheroni ; —u'ecia, f. kaarsje, Lichtje, o.; —dente, agg. lichtend, verblindend ; —escente, (scient.) witgloeiend.
Candi, m. kandijsuiker, m.
Candire, v. a. in, met suiker koken, kandeeren ; — it zucchero, den suiker raffineeren,
zuiveren ; mod. prov. — una rapa, un treciuolo, een wortel, augurken in suiker inmaken, d.w.z. vergeefsche kosten en moeite
aan een zaak zonder waarde besteden ; uno
tiene il suoi denari li a —, iem. pot zijn
geld op ; non poter — qe., iets niet gebruiken kunnen ; —ito, p. pass. en agg. in
suiker ingemaakt ; zucchero —, geraffineerde
suiker; sost. m. ingemaakte citroen ; —I, m.
pl. ingemaakte vruchten.
Candidamente, avv. op openhartige, eerl ij ke,
rondborstige wijze ; —ato, m. (stor.) vrager,
werver, m. om een ambt (in 't oude Rome);
kandidaat, m.; —atura, f. kandidatuur ; werving, v. van een ambt, stemmen ; —do, agg.
wit, sneeuwwit, glanzend wit ; vlekkeloos, rein,
verblindend wit ; onbevlekt, ongerept ; onschuldig, oprecht, trouwhartig, eerlijk ; —ore, m.
verblindend witte kleur ; groote reinheid, onschuld, vlekkeloosheid.
Cane, m. hond, m.; — da caccia, da corsa, da ferino, da penna. da presa, da
lontra, da guarda (of da pagliaio,
da contadini), da pecoraj of da pastori, jacht-, loop-, hof-, patr ij s-, aporteer-,

water- of otter-, waak- of boeren-, schaapsof herdershond ; —barbone, poedel ; —bassotto, taks of dashond ; —bracco, brak ;
—levriere, hazenwindhond ; —niacello of
—mastino, slagershond ; —lione, leeuwtje;
—maltese of bolognese, maltheser- of bologneserhond; —ninffolo of doghino, mopsof pughond; —leonino, spits; —volpino, foxterrier ; —lupiito, wolfshond ; — di san
Bernardo, — di terranuova, St.-Bernards-, Nieuw-Foundlandsche hond ; — da
toro of inolosso, bullebijter, m.; —danese,
Deensche hond ; fig. —grosso, invloedrijk
persoon ; hond, verachtelijk, gemeen mensch
(scheldwoord); —traditore, hond van een
verrader ; essere un – , un asuralo, zeer
gierig, hardvochtig zijn ; azione da —1,
gruwzame, onbarmhartige handelwijze, v.;
cosa, roba da —1, slechte dingen ; stagione da —1, hondenweer, o.; fame da
—1, honger als een wolf; lavoro, fatica
da —i, hondenwerk, o.; persona andata
a —1, op den h. gekomen, aan lager wal geraakt persoon ; errore da —í een groote
fout, een groote bok ; solo come on —,
moederziel alleen ; andare a---, loopsch zijn
(van een teef); mod prov. portar rispetto
al — per amor del padrono, den hond
streelen om den meester te believen ; dare
il — a qd., iem. hard behandelen, zich vroolijk om iem. maken ; darsi ai —i, vertwijfelen, wanhopig worden ; essere fortunato
come I —i in ehiesa, volstrekt geen geluk
hebben ; stare come —i e gatti, als hond
en kat leven ; esser raro come can glalli, zeldzaam, als een witte raaf z ij n; essere come il — del Babbonero, een zeer
armzalig leven hebben ; scuoterle come i
—I, het als een hond van zich afschudden ;
far spiritare 1 —1, leelijk zijn om de hon,
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den bang te maken; far stomachare un
—, zeer slecht smaken (dat een hond er van
braakt); non aver un — che ei ainti, geheel zonder hup z ij n ; no ne vorrebbero
ï —1, de honden zouden er nog geen brood
van lusten; rifare II letto a' —1 vergeefsche moeite doen ; star li a —, onverpoosd
werken ; stuzzicare 11 — ehe dorme,
de slapende kat wakker maken ; mod. prov.
a can che abbaia o pane o bastone,

lastige menschen moet men tevreden stellen ;

a can che lecchi eenere, non gil fidar farina, wie in 't kleine niet getrouw

is mag men het groote niet toevertrouwen ;
can che abbaia non mordo, een blaffende hond bijt niet ; can da pagliaio
abbaia e sta discosto, grootsprekers,
harde schreeuwers voeren niets uit ; can
non mangia —, de eene kraai eet de andere niet op; chi dorme coi —i si leva
con le pulel, die bij honden slaapt staat
met vlooien op, die met pek omgaat wordt
er door besmeerd ; chi tocca il can che
giace, ha qualcosa che non gll piace,

wie het gevaar bemint zal er in vergaan ;
mentre 11 — piscia la lepre fugge, om
iets te bereiken moet men niet talmen ; se
non è lupo, è can b1'gio, men noemt
geen koe bont of er is een vlekje aan ; (Zool.)
peece — of —marino, hondshaai, v. (Dentist) kraaienbek. m. (werktuig om de tanden
te trekken); (Mil.) haan van het geweer;
(Bot.) hoepeltang, v.; (Astr.) Cane maggiore of Sirio, de Groote H. = Syrius ;
cane minore, Kl. Hond ; —ea, f. groote
menigte honden, hondenkoppel, m.; hevig geblaf, o. daarvan ; —etta'ecio, m. keffer, kl.
leelijke keffer, m.; —ettino, m. schoothondje,
luxe-bondje, o.; —etto, m. hondje, kl. hond,
m.• —ettuccia'ecio, m. kleine keffer, m.;
—iici'dio, m. dooding van een hond, hondenmoord, m.; —i'cola, f. (Astr.) hondsster, v.
Syrius ; tijd waarin de hondsster met de zon
ondergaat ; hondsdagen, m. pl.; siamo nella,
we zijn in de hondsdagen ; fig. aver le —e,
grillen hebben ; —are, agg. (Astr.) de hondsster betreffende ; giorni —i hondsdagen ;
groote hitte, v ; —l1e, f. hondenstal, hondenhok, m.; hondenweer, o.; fig. vuil, armoedig
bed ; kleine vuile kamer, v.; —ina, f. —lno,
m. hondje, schoothondje, o.; --ino. agg.
hondsch, den hond betreffende; honden .... ;
rabbia —a, hondsdolheid ; fame —a,
geeuwhonger; denti —1 , oogtanden ; innscolo —0, oogtandspier, v ; tosse —a, kinkhoest, v.; (Bot.) rosa —a, hondsroos, wilde
roos, v.; —itá, f. hondsche, gemeene handelwijze, gruwzaambeld, v.; —Izza, f. woedend
geblaf der bonden ; —one, m. groote bond ;
—ucciaccio, —uccio, m. leelijke, gemeene
keffer, m.
Cane' fora, f. (Archeol.) kanefore, v.; korfdr.
meisje bij de feesten van Pallas, Demeter of
Dyonisos ; (Arch.) korfdragende beeldzuil.
Canestra, f. lichte mandenwagen, m.; —a'io,
m. mandenmaker, korfvlechter, m.; —ata, f.
een korf vol ; inhoud van een korf ; —ello,
—ino, m. kleine korf, v.; —o, m. korf, mand,
v.; fig. inhoud, m. van een korf ; un — dl
fiori, een korf vol bloemen, een bloemenkorf.
Ca'nfora, f. kamfer, m.; —ato, agg. met kamfer bereid, kamferhoudend ; spirito — , kam,

fer-spiritus, m.
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lCangia'bile, agg. veranderlijk, veranderbaar, Canni'bale, m. Kannibaal, menscheneter, m.
te veranderen ; —mento, m. h.z.d. als earn-fig. wreed, wild, ruw mensch.
biamente ; —ante, agg. en sost. m. Z. Caunlehio, m. bekleeding met baksteenen
(binnenste van een hoogoven); fare ï —i, een
Cangiare ; —are, v. a. h.z.d. als cambihoogoven met baksteenen bekleeden ; —chiare ; —ante. p. pass. agg. in veranderlijke
un
abito
di
un
a'ia, —ia'ia, f. gevlochten dek of scheikleur schitterende; sost. m.
wand in de kastanje-eesten ; —ciata, f. een
een kleed met een mooien weerbel
—,
eest vol ; rietvlechtwerk in de eest; —cio,
schijn ; —o, agg. en sost. m. h.z.d. als canm. raster, gevlochten riet om vruchten op te
giante.

Canguro, m. (Zool.) kangaroe, m.; reuzendroogen,
Cannocchiale, can—, m. verrekijker, m.;
buideldier, o.
— da teatro, tooneelkijker ; --lino, m. kl.
Canibale, m. Z. Cannibale.
verrekijker, tooneelkijker ; —o, m. (Aqr.) worf. grijs haar, o., het grijs zijn, o.; fig.
C'ani'zie,
tel van het riet of bies, wortelvezel v. h.z.
grgzen leeftijd, m.
Canna, f. (Bot.) riet, o., dekriet, o.; — di Cannonata, f. kanonschot, 0.; aanhoudend
schieten met het kanon, kanonade; —cello,
suikerriet, 0.; —odorifera,
zucchero,
m. klein kanon, o.; klein buisje, afvoerbuisje,
kalmoeswortel, m ; — d'India (di bambu),
o.; papieren of tulen kraagje in kandelaars;
bamboesriet; stok, wandelstok, m.; meetstok,
m.; kaarsenstok. 0.; roede, hengelrol, v.; pes—cino, m. buisje, o.; — di paglia, stroobalm, m.; plooi, m., pijpvormige plooi aan
care
a
—,
met den hengel visschen ; — dell'
orgelpijp, v.; blaaspijp, v. (der glasmutsen, hemden enz.; opslag, omslag (aan
organo,
blazers); herdersfluit, schalmei, v.; roe, v.
mouwen); —1, pl. pijpmacheroni; —cioni,
m. pl.; —clotto, m. pijpmacheroni ; —one,
(lengtemaat); mod. prov. gli uoinini non
in. stuk riet tusschen twee knoopen ; buis,
si misurano alla —, menschen worden niet
afvoerbuis, v., afvoer-, geleidingsbuis, kachelmet de el gemeten ; pigliarse la a un tanpijp, pompbuis, v.; — della gola, slokdarm,
bij iets langzaam, lusteloos te werk
to
la
—,
in.; — del polmone, luchtp ij p, v.; mosgaan : volere vedere quanto è la —,
trare le cose pei iï —i, onware, onnauwalles in de kleintjes willen weten ; fam. — del
keurige dingen zeggen ; pijpvormige plooi, v.;
luchtpijp ; urlare quanto se
polmone,
ne ha netla —, uit alle macht schreeuwen ;
opslag, m.; —oso, agg. met riet begroeid ;
—u'ecia, f. (Bot.) riet, o., klein, dun, kort
— del ternionetro, buis van de thermostuk riet ; dunne halm, m.; f g. reggersi
meter ; — (del fucile), geweerloop, m.; —
-- da serviziale klisteerspuit, v.; esser
sulle —e, op riethalmen steunen, zwak regeeren ; --accina, f. dun rietje, o.; dunne
.secco come una —, zoo mager als een
boonenstaak zijn ; esser vano come una
balm, m.
—, ijdel zijn ; —fessa, gespleten riet, 0.; fig. Cannone, m. kanon, o.; geschut, o.; — da
cainpagna, da assedio, da inontagna,
zwakke, bedriegelijke steun, m.; voce di —
veld-, belegerings-, berggeschut of kanon ;
fessa, krassende, krijschende stem, stem als
pezzo di —, stuk geschut, veldstuk ;
een gebarsten fluit, v.; treinare come una
—,
beven als een riet ; undo, bruto come
de artillerie, v.; geweld, o.; macht, v.; overnna
—, doodarm ; (Agr.) potare a —, scheef
wicht, 0.; aver ii —, de macht in handen
afsnoeien (het koorn); —coro, m. (Bot.) Ind.
hebben ; ciccia da —, kanonnenvleesch, o.;
bloemriet, Canna (indica); —a'io, m. (Tess.)
fam. voce da —, vervaarlijke stem, v.;
per farlo intendere ei vuole nu — om
toestel aan den weefstoel waarin de spoelen
zich aan hem verstaanbaar te maken zou men
liggen ; spoelkast, v.; stelling, v. van riet om
vruchten te dragen ; vischfuik, v.; —lobo,
moeten bulderen als een kanon ; —eggiamento, m. het schieten, o., beschieting, v.
(Zool.) roerdomp m.; karrekiet, m.; rietlijster,
met het kanon ; kanonade, v.; kanonsvuur,
m.; —ata, 1. slag. m. met een riet ; stokslag,
m.; —mete, f. (Bot.) suikerriet, o.; —eggikanongedonder, o.; —eggiare, v. a. met Kanonnen beschieten, kanoneeren ; —iera, f.
are,
v. a. met een meetstok meten ; —atore,
schietgat, o. (van kanon); (Mar.) geschutpoort,
m. helper van den landmeter (die de stokken
v.; kanoneerboot, v.; agg. barca —, met kadraagt); —Iola, f. (Bot.) h.z.d. als —painsire,
moerasriet, riet, o.; —ella, f. rietje,
nonnen gewapende boot ; —iere, m. kanobuisje, o.; afvoerbuis, v.; kraan, spon (van het
nier, artillerist, m.; —i, bediening, v. van het
vat); dunne afvoerbuis, v.; fig. slechte, gevaarkanon.
lijke gewoonte; mettere la —, zich aan iets Cannuti'glia, f. Z. Caniitiglia.
nadeeligs gewennen ; —ella, f. (Bet.) kaneel, Canoa, f. h.z.d. als canotto.
kaneelplant, v.; kaneelbast, v.; color —, ka- Cnnocchiale, m. h.z.d. als cannocchiale.
neelkleur, roodbruin, 0.; —aio, m. (Tess.) Ca'none, m. regel, m.; richtsnoer, 0.; canon,
m.; voorschrift, o.; modellen, v.; i sacri —i,
spoelstok, m.; —ina, f. kl. dun riet, o.; —0,
de kerkelijke regels, voorschriften, canon's;
m. kl. spoel, v.; (Chir.) spuitje, o.; —ello, m.
— litanie van alle Heiligen ; inhoudsopgave
stuk van het riet tusschen twee knoopen ;
-- di sambireo, vlierbuisje, rietje, 0.; spoel,
der I-1.H. Schriften ; —alessandrino, kataloog der grieksche dichters; — della mesv.; far 1 —1, de draden afspoelen ; metaalof
glasbuisje, 0.; ii — della penna, vedersa, de canon der Mis; bepaalde opbrengst
aan den landheer; grondbelasting, grondrente,
spoel, penhouder, m.; — di ceralacca, —
zolfo,
p ij p lak, zwavel ; —one, m. groote,
v.; (lip.) groote en kleine canon (soort drukdikke buis, dik riet ; —i, pl. pijpmacheroni ;
letter).
—oso, agg. rietachtig, in 't riet geschoten ; Cano'iiica, f. woning van den kanunnik. dom-eto, m. riet, rietschoot, m.; rietplanten, met
of stiftsheer; —ale, agg. den kanunnik betreffend ; abito, kanunniksgewaad, o.; —alriet begroeiden oever ; parere 11 diavolo
in nn —, een helsch leven maken, schelden
mepte, avv. naar de wijze der kanunniken
of domheeren ; —camente, avv. naar de
als een rietmusch.
,

,
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voorschriften, de canons der kerk ; —eato, meer rijk zijn ; star suil' aibero a --,
niet laten afdingen, zich onverschillig toonen;
m. kanunnikschap, o.; waardigheid van kan.
bevestigen ; carts canta, 't staat zwart op
of domheer; prebende, sinekuur, v.; —diesWit ; — in (nel) none di qd., in iem's
sa, f. kanonikesse, v.; stiftsdame, stiftsvrouw,
naam zaken doen ; knarsen, piepen, kraken,
v.; —cità, f. overeenstemming met de canons ;
knappen, krassen (papier, deuren, hard geb.
kanonieke waarde, v. (van een werk); —co,
brood); la penna eanta, de pen krast;
m. kanunik, m.; koor-, dom-, stiftsheer, m.;
duidelijk spreken ; una letters eke eanta,
geestelijke, die eene brebende van eene stiftseen brief die op zijn pooten staat,' duidel.
kerk geniet ; stare come un, far vita da
spreekt; mop. prov. vin ehe salt' e pan
—, gemakkel ij k, weelderig leven ; —i reguelse eant, de wijn moet paarlen en het
lari, m. pl. reguliere kanunniken ; mod. prov.
brood knappen ; zuchten, klagen ; chi vive<
qusassdo passono I —I, la messa è fidi sperauza muore eantando, die van
nita, als de kan. voorbijgaan is de mis uit ;
verwachtingen leeft sterft zuchtende ; zingend
aan sommige teekenen kent men het einde
voordragen ; — una romauza, een romance
van iets ; — agg. kanoniek, de kerkelijke cavoordragen, zingen ; —vittoria, overwinning
nons, voorschriften, regels betreffende; gins,
kraaien ; — un salmo a qd., iemand met.
diritto — het kerkelijk, kanoniek recht ;
leege woorden heenzenden ; —messa, de eerquestion' — che, kerkrechtelijke strijdste mis lezen ; mod. prov. alla fine de l
vragen; met de kerkel. voorschriften overeensalmo si canta il Gloria, men moet den
stemmende; kerke'. geldig ; impedimenti
dag niet prijzen voor het avond is ; eind goed
—I, kerkel. beletselen (bijv. bij huwelijk);
al goed ; eantarla a qd., iemand geducht
libri —I, kanonieke boeken (die door de k.
de les lezen. de waarheid zeggen ; a me tas
erkend zijn als onder goddel. ingeving geschrela eanti en maakt gij mij daar een verven te zijn); ore —e ls e, door de regels voorwijt van ? prov. la gailiva elke canta,
geschreven uren van het gebed ; —'sta, m.
ha fatto l'uovo, die het eerst van iets
kenner, leeraar van het kerkel. recht ; —1zspreekt is zelf de dader ; sost. m. het zingen,
zare, v. a. kanoniseeren, in den canon der H.
kraaien, schelden ; ha un bel —, hij heeft
opnemen ; heilig verklaren ; fig. het gebruik
goed praten ; gezang o.; —arella, f. =o, m.
van woorden in eene taal aannemen, wetti—ride, f. (Zool.) Spaansche vlieg, v.; —arelgen ; —zione, f. kanonisatie, heiligverklaring ;
bare, —ellare, v. n. neuriën, zachtjes bij z.
plechtigheid der heiligv.
zelven
zingen ; —storie, m. (indeel.) openCanora, agg. helklinkend, welluidend, klankbare sprookjesverteller, zanger van volkslierijk.
Canottiere, m. bootvoerder, m.; —o, m. boot,
deren ; —ta, f. het zingen, gezang, o ; far
una —, zingen ; fam. essere un pezzo in
v.; kano, v., Indische boot uit een boomstam.
là eon la —, reeds ver in jaren zijn ; si
Ca'nova, f. wijntapperij, v., verkoopplaats van
va un pezzo in
i su colla —, men schat
wijn, olie enz.; voorraadkamer; (Mil.) proviantmagazijn, o.; —a'io, m. —a'ia, f. kelderiets hoog, vraagt er een hoogen prijs voor ;
(Mus.) cantate, v.; —tina, f. gezang, o.; far
meester, -res ; proviantmeester, m. (in kloosuna —, een weinig zing.; —tore, m. —trice,
ters); —fiere, m. bezitter, m. van een staatsf. zanger, in. -ster, y.; —elloiuento, m. het.
verkoopplaats van zout ; zoutverkooper, m.
neuriën, geneurie, o.; —ellio, m. aanhoudend
Canova'ccia, m. Z. Cana—.
gezang of geneurie, o.; —ello, m. h.z.d. als
Cansare, v. a. wegrukken, uit den weg, tercanta'iolo; —ino, m. (scherz.) zanger, m.;.
zijde r.; redden, bevrijden ; — il latte, de
— agg. zingend, lokkend; sost. m. zang-, lokmelk verdrijven (als de kinderen van de borst
vogel ; grilli —i, sjilpende krekel ; —ica, f.
gewend moorden); vermijden, voor iets uit den
episch gedicht, o.; elk der 3 deelen van de
weg gaan ; —rsi, v. rifl. ter zijde, uit den
weg gaan, ontvluchten, zich onttrekken aan ;
Divina comedia ; —tiechiare, v. n. neuriën,
binnensmonds zingen ; beginnen, zangoefen.
—to'ia, f. toevluchtsoord. o.
maken ; —beo, m. geestelijk lied, o.; cantiek,
Canta'bile, agg. zingbaar, gemakkelijk te
v.; lofzang, in., hymne, v.; canto dei ean
zingen ; sost. m. (Mus.) op voordragende w ij ze
tici, Hooglied van Salomon ; (Archeol.) alleengeschreven muziekstuk, o.; —echiare, h.z.d.
spraak in 't oude rom. drama ; —ilena, f.
als canterellare ; —fa'vola, —fola, f.
volksmelodie, v.; volkslied, o.; (Mus.) cantisprookje, o.; fabel, v.; vervelende vertelling,
lene, v.; eentoonig, eenvoudig en lang uitgev.; —fera, f. h.z.d. als tantafera ; —solo,
haald gezang, o.; vervelend lied, hetzelfde
agg. zingend ; sost. m. zangvogel, m.; geldstuk,
liedje, o.; altijd dezelfde litanie, o.; gezaag,.
o. waarmede een bedelaar in zijn bakje ramgezanik, o., afgezaagd liedje, deuntje, o.;
melt ; laatste geldst. van een ongel. speler ;
n are, v. a. en n. volksliederen, op de volks—mbanco, m. marktschreeuwer, straatzanwijze zingen; — Mare, h.z.d. als cantic
ger, m.; —nte, m. zanger, m.; —are, v. n.
chiare; cantambanco = cantim—;
zingen ; — di tenore, di basso, tenor, bas
—ino, m. (Mus.) vierde snaar op strijkinstruzingen ; — ad aria, a orecchio, op het
menten ; fam. rompero il — lastig worgehoor af zingen ; zingen, tjilpen, kweelen,
den ; —to, m. gezang, het zingen, o.; bel—,
kraaien, schreeuwen (van vogels, krekels); bij
schoone voordracht bij 't zingen ; maestro
't spreken de stem te veel moduleeren, zindi —, zangleeraar, -meester, m.; arte del
gend spreken ; dichten, in gedichten vertalen ,
—, zangkunst, v.; metodo di —, zingme
lezingen; far — qd., iemand door bedreithode; il — degli uceelli, het gezang, gegingen geld afpersen ; lasciar — qd., iem.
kweel, getjilp, gekraai der vogels;— fermo,
laten zingen, laten praten, niet naar iemand
Gregoriano, Gregoriaansche zang, m.;
luisteren ; canta canta! praat maar toe!
—figurato, gefigureerde zang; galletto di
(ik luister er toch niet naar); — a' sordl,
primo —, jonge haan (die pas begint te
voor doove ooren preken ; non aver un
kraaien); al — del gallo, bij 't kraaien v.
quattrino per far — un cieco, geen duit
,
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d. haan, bij 't aanbreken v. d. dag ; —I popolari, volksliederen, pl.; — di gsierra,
krijgslied, o.; mod. prov. eantare il — del
eigno, zijn zwanenzang zingen, zijn einde
naui] gevoelen; oggi in —, domani in
piauto, heden lachen, morgen schreien ;
—rato, m. ambt van koorzanger, voorzanger,
m.; —re, m. —ra, 1. zanger, m., zangeres, v.
(in 't kerkkoor); voorzanger, kapelmeester, m.
der pausel. kapel ; zanger, dichter, m.; —ria,
f. koor, balcon, o., galerij, v. voor de koorzangers ; —riuo, m. koraalboek, o.; leerb. v.
d. Gregoriaansche zang.
Cantaro, m. oude maat en gewicht in Italië.
Canta'ula, f. (Arclteol.) soort fluit, v. bij de
Bacbusfeesten gebruikt.
Cantea, m. dwarsbout, o. van den zaagbok;
bodemstuk, o. van een vat.
Ca'ntera, f. holbijtel, v.; kast, v.
Canterale, —rano, m. latafel, kommode, v.
Ca'tero, m. nachtspiegel, kamerpot, m.; insteek, m. van een heira. gemak, o.
Canteruto, agg. kantig.
Cantimplora, f. w ij nkoeler, ijsemmer, koelbak, m., -vat, o.
Cantina, f. kelder, wijn-, m.; w ij nhuis, o., cantine, v.; aver una buona —, een goeden
wijnkelder hebben ; hol, o., grot, v.; donkere,
onderaardsche ruimte, v.; essere, parere
una —, sombere, vochtige (op een kelder gelijkende) kamer, v.; —a'eeio, f. slechte, enge,
bedompte kelder, m ; —etta, f. kleine kelder,
m.; koelvat, o.; —flora = eantimplora ;
—iere, m. keldermeester, in.; wijnhuishouder,
m.; —u'ecia = —a'ccia, f.
Canto, m. hoek, m.; zakstraat, v.; straatti. m.;
su pe' —i, aan de h. der straten ; zijde, v.;
kant, m.; I quattro —i della casa, de
vier zijden van het huis; deel, oord, o., plaats, v.;

a —, Z. Accanto ; da canto di padro,
di inadre, van vaders, moeders zijde ;
dall' altro —, van den anderen kant, anderzijds; dal raio —, mijnentwege, wat mij
betreft ; in tutti i —i, per ogni —i, aan
alle kanten, in alle hoeken, overal ; da —,
ter zijde ; star da —, ter zijde staan ; lasciare in nu — una persona, een pers.

aan zijn lot overlaten, zich er niet meer meê
bemoeien ; buttare in un —, ter zijde leggen ; levarsi da —, zich iets van den hals
schuiven ; —nata, hoek, h. van een straat
of huis ; a ogni —, aan eiken h., overal ; fare
een h. vormen, een hoekhuis zijn ; prendere una —, tegen een h. aanrijden ; fig.
een groote fout begaan en er toch harde. op
blijven ; —ne, m. h., kant, m., zijde, v.; —
del fuoeo, hoekje, o. van den haard ; mettere, stare in un —, in den h. zetten, staan ;
fig. uomo a —i, testa a —i dikhoofdig,
stijfhoofdig, eigenzinnig mensch, stijfkop, m.;
vierkant uit mortel en vastgest. leem (voor
huizen); lanciar —i, opsnijden, onmogel.
dingen beweren ; kanton, o.; —lera, f. boekkast, v.; (Arch.) hoeksteen, m.; straatmeid, v.,
deerne, v.; lichtekooi, v.; —fiere, m. wegopzichter, m.; (Ferrov.) baanwachter, m.; —ierina, f. kleine hoekkast, v.; —auto, m. kantig,
hoekig ; —tuccino, m. kleine h„ in .; enge,
kleine ruimte, v.; nauwe zakstraat, nauwe h.,
m.; — di pane, snee, stuk, knoest brood;
— di cacio, hompje kaas ; soort beschuit
of biscuit
—,

,

Cantuechiare, v. n. Z. Canticchlare.

CAP

Canutezza, f. grijze haren, grajheid, v.; graze
leeftijd, m.; —nto, agg. grijsharig, gras, wit
(baard, haar); bejaard, bedaagd ; ervaren voorzichtig, verstandig.
Canu'tiglia, f. schroefvorm. gewond. goudof zilverdraad ; kantille ; goud- of zilverdraad,
o. voor borduurw.; goudgalon, o. (voor versiering van kleeren); —e, pl. glasgitten (voor
versiering aan dameskleeren).
Canu'tola, f. (Bot.) Gamander, m.
Canzonare, v. a. zingen, bezingen ; belachen,
bespotten, voor den gek houden, foppen ; bedriegen, misleiden, benadeelen ; — una ragazza, een meisje bedriegen ; — 11 popolo,
het volk om den tuin leiden ; farsi —, met

iets niet klaar komen, iets niet tot stand
brengen ; v. n. schertsen, domme praat verkoopen; zich dwaas aanstellen ; non —, het
ernstig meenen ; la non mi eauzoiia i!
non nil canzona ? is het werkelijk waar ?
neem je geen loopje met me ? ; che si canzona ! dat gaat toch te ver, dat loopt over
zijn hout ! ; iron. e non canzono, ik meen
het waarachtig; lei mi canzona! ge schertst,
ge fopt mij, neemt een loopje met me • Tai
pooi — ! Ge hebt goed lachen ! ; —atone, m.
—tora, —trice, f. spotter, m., spotster, v.;
spotlustig persoon, m.; —to'rio, agg. spottend, schimpend ; discorsi —j, schimp-, spotwoorden ; —tuna, f. het spotten, schelden,
schimpen ; fopperij, v., beetnemer ij, v.; spottende spreekwijze, v.; aria di —, spottend,
hoonend gelaat 0.; —cino, m. liedje, o.; gezwets, geklets, o.; van buiten geleerde redevoering, v.; qd. recita la —, iemand zegt
een van buiten geleerd lesje op ; è la solita —, 't is altijd de oude deun ; —ciona, f.
lang lied, gedicht, 0.; fig. gesprek zonder einde,
geklets, o.; —cella, f. liedje, o.; mettere in
— qd., iemand bespotten ; pigliare in —
qc., iets in 't belachelijke trekken ; —ne, m.
kanzone, v. (volg. bepaalde metr. wetten),
kunstig geleed lyrisch gedicht ; —libera, kanzone met vrijen rythmus ; — kort lied, gezang,
0.; —i dei cieehi, blindemansdeun, m.; fig.
geklets, gezeur, o., vervelende rede, gesprek, o.;
eccole con la solita —, daar heb je hem
weer met zijn gezeur ; 6 la — del uccellino, 't is altijd koekoek een zang ; mettere in — qd., iemand voor den gek houden ; —netta, f. liedje, gedicht, 0.; —niere,
f. verzameling, lyrische gedichten ; liederboek,
o.; verzameling liederen ; —nu'ccia, f. weinig
beteekenend lied, o.
Cao, —os, —osse, m. chaos, m.; fig. verwarring, ordeloosheid, wanorde, v.; plaats waar
allerlei rommel dooreen ligt, waar alles overhoop ligt ; menigte, verwarde, wanordelijke
menigte menschen ; warboel van gedachten ;
la sua testa è un — , zijn hoofd is een
chaos, een rommelkamer, v.
Capacchiolo, m. dom, dwaas mensch, m.;
—ceina, f. bekrompenheid, v.; moeielijkheid,
v. van begrijpen ; —ecio, in. groot, misvormd
hoofd ; fig. langzaam begrijpend persoon, m.;
treurig, dikhoofdig mensch ; —cciuto, agg.
dikhoofdig, dikkoppig ; —ce, app. wijd, ruim,
veelbevattend ; vaso —, groot, wijd vat ;
una barca -- di dieci persone, een boot
voor tien personen, die tien personen bevatten kan ; stanze —i, ruime kamers ; fig.
geschikt om iets op te nemen, ontvankelijk,
geëigend, geschikt, bekwaam ; popoli —I
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della libertà, voor de vrijheid rijpe volken ; Capassone, m. dom, mogelijk begrijpend
eta — per il naatrimonio, voor het humensch, dikkop, m.; —pata, f. stoot met het
wel. gesch. leeftijd, m.; medico —, bekwaam,
hoofd, den kop ; stout voor of tegen het hoofd ;
degelijk geneesheer ; instriimenti —I, gebattere una —, ergens met het hoofd tegeneigende, passende werktuigen ; — di qc.,
aan loopen ; fam. battere la —, sterven ;
tot iets in staat, bekwaam ; sono — anvan een ambt ontzet, omgeworpen worden ;
dare stasera al teatro, ik ben in staat
il ministero sta per battere la —, het
om hedenavond naar den schouwburg te gaan ;
ministerie staat op 't vallen ; dare iina —
tempo — a piovere, weer dat wel tot regen
in un liiogo, zoo in 't voorbijgaan er eens
zou kunnen overgaan; la guerra è — a
een blik op werpen, een bezoek brengen ; fig.
scoppiare, de oorlog zou wel eens kunnen
fare alle —e coi muriccioli, met zijn
uitbreken ; è —, 't is licht mogelijk ; fare —
hoofd tegen den muur willen loopen; 't onqd. di qc., iem. van iets overtuigen ; —ino,
mogelijke willen doen ; —tina, f. lichte stoot

agg. zeer geschikt, zeer bekwaam, - geëigend ;
met het hoofd.
—ita, f. ruimte, wijdte, v.; bevat. vermogen, Cape'cchlo, o. werk, vlaspluisel, o., vlasinhoudsvermogen, o.; vaso di poca —, vat
hennepafval, o.; vulhaar ; fig. esser peggio
van gering inhoudsvermogen ; fig. bevattelijkdel —, slechter als afval zijn, d.w.z. slecht
heid, bekwaamheid, deugdelijkheid, geschiktopgevoed, ondeugend zijn ; prov. quando
heid, ervaring, v.; (Giur.) de leeftijd, de hoemarzo fa secco, il gran fa cesto e il
danigheid, aan de gevorderde voorwaarden,
lin —, als Maart droog is groeit het koren
wettelijke voorschriften tot iets ; kapaciteit, v.;
tot bussels en het vlas tot werk (zij ge—are, iem. overtuigen, iem. tot het inzicht
dijen niet).
brengen ; questi discorsi non mi capa- Capella'ecio, m. leelijk, verward, wild haar,
citano, deze woorden overtuigen m ij niet;
o.; mensch met verwarde haren ; —ante, m.
un amomo chi non mi capacita een man
haardos, m.; haar, hoofdhaar, o.; —atura,
die mij niet bevalt, geen vertrouwen inboecapigliatura = eapellaine ; (Bot.) worzemt ; —rsi, v. rifl. zich overtuigen, tot het
telvezels; v. pl.; wol, haartjes op zaadkorrels ;
inzicht komen.
(Astr.) stralenkrans, lichtkrans, m. (om somCapaguto, m. (Mil. stor.) spits wapen (lans,
mige sterren); —gliera, f. Z. Capigliera ;
hellebard).
—lino, m. haartje, o.; fig. klein verschil,
Capa'ia, f. rustende knoppen of oogen v. d.
weinigje; ei corre un —, 't scheelde maar
wijnstok ; tenere a — la vite, den wijnst.
een haartje ; —I, pl. zeer fijne vermiscelli,
veel knoppen laten.
draad vermiscelli, v.;—lo, m. haar, o.• —i neCapanella, f. kleine hut, v., hutje, o.; hoopje
ri, biondi, castagni, canuti, ^ zwarte,
van vier noten waarnaar de jongens werpen ;
blonde, bruine, grijze haren ; —i radi, fitti,
—ello, m. hut, v., hutje, o.; mutsaard, brandispidi, crespi, dun, dik, borstelig, gekroesd
stapel, m.; —I, pl. groepen menschen ; kleine
haar, o.; uina ciocca, nn ciufo di — i, een
ophoopingen, v.; hoopje, o.; fare —, in klein
lok, bosje haar ; kuifje, v.; farsi i —i, het
gezelschap bijeen zijn, een onder-onsje, o.;
haar doen, zijn haar in orde brengen, bet h.
—na, f. hut, schuur, v.; prieel, o.• hooiberg, m.;
kammen ; het h. laten knippen ; fig. klein verfig. armzalige, lage woning ; testa delle
schil, een weinigje, kleine hoeveelheid, v.
--e, loofhuttenfeest; tetto a—, tweezijdig
haartje, ziertje, o.; non cl corre un
dak, o.; —a'ccia, f. slechtgebouwde, vervaler scheelde geen haartje aan ; é andate a
len vuile schuur of hut ; —iscondere, m.
un — clle non ...; het scheelde maar een
schuilhoekspel, verstoppertjesspel ; fare a—,
zier, een haar of ...; mod. avv. a—, nauwschuilhoekje of verstoppertje spelen ; —o, m.
keurig, op een haar af ; tornare a —, nauwkleine hut, v.; strooien of loofhut ; hut, v.der
keurig overeenkomen, passen ; in —i, blootsvogelvangers ; veldhut ; prieel, zomerhuisje, o.;
hoofds ; innamorato fine al —i verliefd
—one, m. groote hut, hooischuur, v.; groote
tot in het puntje van de haren, tot over de
en weinig gemeubileerde kamer ; groot maar
ooren verliefd; avere fine al —i d'una
weinig smaakvol huis, o.; —u'ccia, f. vuile,
cosa, van eene zaak tot over de ooren gearmzalige hut ; stal, m. (waarin Christus genoeg hebben, een zaak hangt de keel uit;
boren werd); nabootsing daarvan in de kerI —i a qd., de haren rijzen
ken ; (stalletje van Bethlehem); de heilige
iemand te berge; avere le inani nel —I
kribbe, v.; —»<'ccio, m. h.z.d. als capanno ;
a qd., iemand in zijn macht hebben ; aver
mutsaard, houtstapel, brandstapel, m.; stroo
un diavolo per —, buiten zichzelf van
of houtmijt, m. voor vreugdevuren.
woede zijn ; fara in una cosa i —i caCaparbia'ccio, m. halstarrig, stijfhoofdig,
nuiti, ergens zeer lang over doen, iets zeer
eigenzinnig mensch, o.; —a'ggine, f. h.z.d.
lang rekken ; c'è da fare I —i canutl, 't
als caparbità ; —amente, avv. op halis om er gr ij ze haren van te kr ij gen (kost
starrige, eigenzinnige w ij ze, v.;—eria, f. —ità,
veel moeite, veel zorg); fare ai —i tirarsi
f. hardnekkigheid, halstarrigheid, stijfhoofdigpel —I, elkander in de haren vliegen, plukheid, eigenzinnigheid, v.; —etto, agg. een
baren, vechten ; tirare qd. pel —i a fare
weinig halstarrig, eigenzinnig, enz.; —o, agg.
qc., iemand bij de haren moeten trekken om
halstarrig, eigenzinnig, enz.; sost. m. dikkop,
iets te doen, tegen wil en dank iets laten
m.; stijfkop, stijfhoofdig, eigenz. mensch ;
doen ; argotnenti tiratl pel —I, bij de
—uolo, m. jonge stijfkop, m.
haren bijgesleepte bewijsgronden ; Tam. ii —I
Caparra, f. opgeld, handgeld, o.; kooppenning,
ingrossano dopo cena, na het eten is het
godspenning, m.; pand, onderpand, o.; voorhoofd verhit; prov. —1 e gual non mansmaak, voorproef, m.; eerste afbetaling, v.;
can mal haren en zorgen ontbreken nooit ;
—amento, m. het nemen of geven van hand(Bot.) — di fontana, h.z.d. als capelvegeld, enz.; —are, v. a. h.z.d. als accaparnere ; —luto, agg. behaard, harig ; —venerare.
re, m. (Bot.) Venushaar, o.
;
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C.apere, v. a. Z. Capire.
Capero'zzolo, m. knopje, rond eindje, o.
Capesteria, uitspatting, losbandigheid, uitge-

latenheid, v,; zonderlingheid, eigenaardigheid,
regelloosheid, v,; —stro, m. strop, strik, m.;
teugel, halster, m.; uomo da —, een galgenbrok, m.; galgenaas, 0.; gordelkoord van
den Franciscaner; rompero il —, den teugel verbreken, zich van eiken teugel ontdoen.
C'apetta'ecio, m. grillig, eigenzinnig persoon;
—etto, m. h.z.d. als —ta'ecio maar iets
minder sterk.
Cape'vole, agg. ter opname, opneming geschikt.
Capezzale, m. hoofdkussen, o., peluw, v.; m.
avv. al —, den dood nabij.
Cape'zzolo, m. borsttepel, v.
Capi'bile, agg. begrijpelijk, begrijpbaar, verstaanbaar.
Capido'glio, m. (Zool.) noordkaper, m.; stormvisch, m., potvisch, in.
Capienza, f. (Gier.) beleening v. van een
stuk land.
Capiera, f. rugkleedje op stoelen, antimacassar, m.; sluimerrol, m.
Capifosso, m. (indeel.) hoofdgracht, v.; —fuoco, m. h.z.d. als alare.
Capi'glia, f. vechtpartij, haarplukkerij, v.;
het handgemeen zijn.
Capigliatura, f. haardos, m., haardracht, v.
Capilargo, agg. aan 't boveneind breeder
dan aan 't ondereind (van boeken enz.)
Capillare, agg. aan de haren, aan een haar
gelijkend ; dun, fijn als een haar, haarvormig
(van buisjes, bloedvaten enz.); tubi —1, haarv.
buisjes, capillairebuisjes ; (Fis.) fenomeno
—, capilairiteitsverschijnselen, capilairiteit, v.;
(Bot.) erba —, h.z.d. als eapelvenere ;
— arità, f. haarvormigheid, haartijnheid;,(Fis.)
capilariteit, v.; —lat°, h.z.d. als —elluto ;
—i'zio, m. (Anat.) haarwortelhuid, v.; (Astr.)
stralenkrans, lichtkrans (om gesternten); (Bot.)
vlechtsel, o. van zwamdraden ; —nero, m.
(Zool.) zwartkopje, 0.; zwartkoppige grasmusch,
v.; —lno, m. kopje, hoofdje, kinderkopje, o.
Capire, I. v. a. bevatten, omvatten, in zich bevatten ; v. n. plaats hebben ; fig. voet vatten,
veld winnen, om zich grijpen ; 1I. vatten, begrijpen, verstaan ; ho capito ! begrepen !
goed zoo ! non — in sè, zijne vreugde niet
kunnen bedwingen, uit zijn vel springen van
vreugde.
Capirosso, m. (Zoal.) roodkopwurger, m.
Capisteo, --ste'io, —ste'n o, m. houten bak,
houten trog, m.
Capitagna, f. (Agr.) greppel, v.; zoom, rand,
m. v. d. akker.
Capitala'ccio, m. slechte, onaangename
makker, m.
Capitale, m. kapitaal, grondvermogen, o.; in
te brengen of ingestoken geld in eene zaak ;
an — morto, een dood kapitaal ; far — di
denaro, een kapitaal vormen, geld kapitaliseeren; fig. schat, m.; vermogen, o.; hoofdstam, m.; an — di cognizioni, een schat
van kundigheden ; far — su una cosa,
una persona, vast op iets of iem. rekenen ;
far —, voor hebben, hopen ; aver, tener
a (in) —, hoog schatten, in hooge waarde
houden ; mod. prov. perdere i fratti e il
—, alles verliezen, moeite en kosten te vergeefs aanwenden ; iron. un bel' —! een
mooie jongen, een fijne kerel ! i peggio —i

CAP
della città, de slechtste sujetten van de

stad; —letto, m. klein, onbeduidend kapi-

taal, o.; kapitaaltje, o.; —lino, m. h.z.d. als
—letto ; iron. è un certo —, 't is me nog
al een kereltje, 't is me d'er nog al een ,
--lista, m. kapitalist, m.; bezitter van rentegevend vermogen ; —lizzare, v. a. kapitaliseeren tot een kapitaal maken ; v. n. kapitalen bijeengaren ; —lizzato, p. pass. en agg.
gekapitaliseerd, in kapit. veranderd; —lu'ccio, m. klein, onbeduidend, niets beteekenend
kapitaal.
Capitale, agg. het hoofd, het leven betreffende ;
pena, suplizio —, doodstraf, v.; sentenza —, doodvonnis, o.; delitto —, zware, de
doodstraf verdienende misdaad ; fare un delitto — di qc. a qd., iem. iets als een
zware misdaad aanrekenen; odio —, doodelijke haat, m.; hoofdzakelijk, voornamelijk,
wezenlijk, hoofd ... ; argomenti —i, hoofdbewijsgronden ; panto — d'una gnestione, hoofdpunt eener kwestie; vizj, peecati —i , doodzonden ; città — of alleen --,
f. hoofdstad, v.
Capitana, f. vrouw v. d. kapitein of bevelhebber ; (Mar.) admiraalschap, 0.; —asza, 7.
h.z.d. als —aiiato ; —anare, v. a. aanvoeren (een leger); eene onderneming leiden, aars
bet hoofd er van staan ; hoofd eener school,
eener secte zijn ; —anato, m. kapitein-, bevelhebber-, stadhouderschap, o.; waardigheid,
v.; duur, m. van het bevelhebberschap ; —eggiare, v. a. h.z.d. als eapitanare ; —eria.
f. stadhouderschap ; opperbevelhebberschap,
0.; (Mar.) havenkommand., m.; kasteleinie, v.,
gebied, o. van stadhouder ; —essa, f. aanvoerster, v.; (scherz.) vrouw v. d. kapitein,
stadhouder, enz.; —o, m. (stor.) bevelhebber,
aanvoerder, veldheer, m.; (Mil.) kapitein, compagnies-kommandant, in. (infant.); ritmeester,
m. (caval.); (Mar.) scheepsbevelhebber, scheepskapitein, m.; — di vaseello, korvetkapit.;
— di mare, kapitein ter zee ; — del porto, havenkapitein, - kommandant, m.; (star.)
— di ;guerra, buitengewoon bevelhebber,
m.; — di Santa chiesa, opperbevelhebber
der pausel. troepen ; — del popolo, aanv.
der stadsmilitie ; — di piazza, plaatselijk
kommandant ; — delta sbirra'glia, hoofd,
o. der politie ; — di ventura, aanvoerder
eener vrijbende; scherz. leider, m.; hoofd, 0.;
ziel, v. eener partij.
Capitare, v. n. toevallig aankomen ; geraken,
komen ; — da qd., tot iem. komen, gaan ;
—innanzi a qd., voor iein. treden ; zich
aan iem. voorstellen; — alle mans, tra
mano, in iem's handen vallen ; 'ma occasione di fare qc., juist de gelegenheid z.
aanbieden, 't geschikte oogenblik zijn om iets
te doen; una ragazza capita male, een
meisje verliest baar eer; — in buone mani, in goede handen vallen; — in mepte,
in vallen, in den zin komen ; m'è capitata bella, daar is me iets moois overkomen.
Capitella, f. (Calz.) einde van den pikdraad
waar de borstels zitten ; —o, m. (Arch.) kapiteel, o. boy. ged. van een zuil ; zuilkop, m.;
(Legat.) besteekband, m., (chins.) onderste gedeelte van een distilleerkolf ; (Artil.) londgatdeksel, o.; handvat van de zaag; (Apr.)
olievat, 0.
Capitolare, v. n. capituleeren, zich overgeven;
onderhandelen (over de overgave); v.a. in kapit-
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tels indeelen, kapittelsgewijze behandelen ; I
—ato, m. samenvatting van alle tusschen
partijen overeengekomen voorwaarden ; verdrag, o. van overgave; —azlone, f. (Mil.)
kapitulatie, overgave, v.; verdrag, o. voor het
vrijwillig verder dienen v. e. soldaat.
Capitolare, agg. tot een kapittel, domkerk
behoorende of deze betreffende ; adunanza,
arehivio — kapittelvergadering, v.; archief
van het kapittel ; vica'rio —, vicaris-, capitularis, tot het kapittel behoorende geestelijke
die bij vacant zijn van den bisschopstoel het
bisdom beheert ; —mente, avv. bij of voor 't
verzamelde kapittel.
Capitolessa, f. scherz. lang, vroolijk of schertsend gedicht in terzienen.
Capitoletto, —ino, m. klein, kort kapittel;
korte hoofdstuk, o.
Capitolino, agg. het Kapitool betreffende ;
kapitolijnsch ; Glove —, de kapitolijnsche
Jupiter ; museo — kapitolijnsch museum, o.
Capi'tolo, m. kapittel, hoofdstuk, o.; citare
a—, met hoofdstukken aanhalen ; (Eccles.)
kort hoofdstuk uit den bijbel ; schertsend gedicht in terzienen ; (stor.) —I, pl. staatkundige overeenkomst tusschen de mogendheden ;
verdragspunten ; kapittel, o.; college, o. van
priesters aan een kathedraal of bisschopskerk
verbonden ; verzameling ordensgeestelijken die
het bestuur v. d. orde uitmaken; vergaderplaats, v. van een kapittel ; il — di San
Marco, de kapittelzaal van St.-Marcus ;
non avere voce in —, geen stem in het
kapittel hebben, d.w.z. niets te zeggen hebben ; —1, pl. statuten eener broederschap;
fig. tener — con sè stesso, met zichzelven te rade gaan ; —u ecio, m. onbeduidende schertsgedichten ; slecht geschreven
hoofdstuk.
Capitouibolare, v. n. eene onvrij willige buiteling maken ; met bet hoofd 't eerst naar
beneden vallen ; —lo, m. buiteling, v.; val,
m. met het hoofd het eerst ; fare un —, een
buiteling maken, met het hoofd het eerst naar
beneden vallen ; fig. doen vallen, omverwerpen (een ministerie); a —, met het hoofd
naar onder ; kopje over ; liig. venire gi ft a
—1, plotseling van z ij n hooge positie beroofd
moorden ; plotseling vallen, over den kop gaan;
—one, m. groote buiteling, v.; groote, plotselinge val, ni., —I, avv. kopje over ; over den
kop ; —to'ndolo, m. buiteling, v., duikeling.
Capitone, m. grove floszijde, floretzijde, v.;
('Zool.) groote aalsoort.
Capitorzolo, m. schij nheilige, feemelaar, m.
Capitoso, agg. halstarrig, eigenzinnig.
Capitozza, f. kort gehouden, gekapte eik,
eikenstomp, m.; tener II bosco a — een
bosch kort houden, als onderhout kappen.
Capitudine, f. (Stor.) le —1, de uit de hoofden der gilden gekozen overheid (in de Flor.
republiek).
Capitulo, m. h.z.d. als capitolo.
Capivano, agg. ijdel, leeghoofdig.
Capiverso, m. begin o. van een vers.
Capivolgere, v. a. Z. eapovolgere ; —vol,

,

,

tare, v. a. Z. eapovoltare.
Capo, m. I. hoofd, o.; kop, m.; schedel, m.;
—biondo, ricciuto, blondkop, kroeskop, m.;
un bel — di eapelli, een mooie kop met
haar; prov. —grosso cervello magro,

een groot hoofd een klein verstand ; fig. verstand, begrip, doorzicht, o.; esser senza —,
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zonder doorzicht, verstand zijn ; aver I1 —
eon sè, zijn hoofd, verstand goed bijeen hebben ; aver in — di fare qe., in den zin,
in 't hoofd hebben iets te doen ; mettersi
qe. In —, zich iets in 't hoofd zetten ;
fieare altrui nel — qe., iem. iets in 't hoofd
praten ; mettersl col — a una eosa, zich
met ernst, met den kop ergens op toeleggen;
mettere 11 — a partito, zijn zaken met
overleg doen ; nettere il — Insleme, de
koppen bijeen steken ; passa qe. a qd. per
11 —, er zit iem. iets in 't hoofd ; perdere
11 —, den kop verliezen, niet meer weten wat
men doet; —vano, di bue, d'oca, leegkop,
ossenkop, ganzenkop, m. (scheldwoorden) ; fig.
—ameno, vroolijke gezel, grappenmaker,
schalk, m.; —armonico, zonderling, vreemde
snuiter, m.; —searico, windbuil, m.; aver
il — a qc., neiging voor iets hebben ; top,
m. (van bergen,; boomen), spits, v.; bovenste
gedeelte, o.; einde, o.; aanvang, o.; begin, o.;
a — di scala, boven aan den trap; — del
letto, hoofdeinde van het bed ; in — alla
strada, bij 't begin van de straat ; in — di
tavola, aan 't boveneinde van de tafel ;
— d'una fune, bovenste einde, o. van een
koord ; (Tess.) drappo, tela a un —, a
due —1, laken, linnen met een of twee staalkanten ; da un — all' altro, van 't eene
einde naar het andere ; -- di spilo, di
ehiodo, spelde-, spijkerkop, m.; — d'aglio,
di porro, knol, kop m. van knoflook of prei;
(Geogr.) kaap, m ; voorgebergte, o.; — di
Buona Speranza, Kaap de Goede Hoop;
stuk ; diee —i di bestiame, tien stuks vee
voorwerp, stuk; molti —1 di roba, veel
stukken stof; è un bel —,'t is een mooi stuk ;
—per —; stuk voor stuk ; — d'entrata, bijzondere bron van inkomsten. II. Hoofd, opperhoofd, o.; aanvoerder, voorzitter, regeerder, m.;
— della famiglia, della eittà, hoofd
van het gezin, van de stad ; è meglio esser
capo che coda, beter de eerste van een
dorp, dan de laatste in een stad te zijn, hoofdstad, hoofdplaats, v.; oorsprong, begin, m.;
bron, v.; grond, m.; beweegreden ; per questo
—, op dien grond, om die beweegreden ; —
d'accusa, punt v. beschuldiging; — d'anno,
begin van 't jaar, nieuwjaar, o.; a al giorno, in — alla settiunana, aan 't einde
van den dag, van de week ; gedeelte, deel,
hoofdstuk, o. Ill. m.prov. andare, cadere,
stare a — all' ingift, met het hoofd naar
onder gaan, vallen, staan ; a — alto, met
opgeheven hoofd, trotsch; a — basso, met
hangend hoofd, terneergeslagen, vernederd,
beschaamd ; col — nel sacco, onbekommerd, onbezorgd ; da — a fondo, van 't begin tot het einde ; da — a piè of alle
plante, van kop tot teen, van 't hoofd tot de
voeten ; far di suo —, zijn eigen zin, hoofd
volgen ; In —, sul —, op den kop ; andare
a — rotto, slecht er van afkomen ; aver 11
— a bottega, zijn hoofd bij zijn zaken hebben ; aver 11—nella fossa, met den eenen
voet reeds in 't graf staan ; aver le mant
in — a qd., iemand in zijn macht hebben ;
battere il — nel muro, met het hoofd
tegen den wand loopen, vertwijfelen, wanhopen ; mettere 11 — innanzi, zijn eigen hoofd
volgen ; chinare II —, het hoofd buigen,
toegeven ; dare 11 —, naar het hoofd stijgen ;
fig. trotsch, overmoedig maken ; dare il —
—
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in qc., ergens op vallen ; dar stil —, op
den kop geven, doodslaan ; fig. tot eiken prijs
verkoopen ; far —, venir a —, rijp worden
(gezwellen); far — a un punto, op zeker
punt uitloopen, inloopen, inmonden ; far — a
qd., zich tot iemand wenden ; far il — in
uiia coca, van iets geheel onkundig zijn ;
zich er niet meer weten uit te redden ; far
a qd. 11 — come cestone, un paiuolo,
un tambarlano, iemands hoofd geheel en
al op hol brengen ; se mi Bira ii, als het
mij zoo invalt; lavare it — a qd., —col
ranno coldo, renza sapone, ieni. geducht

de ooren wasschen, de waarheid zeggen, een
standje maken ; lavare il — al asino, den
Moriaan wasschen ; mangiar la pappa
in -- aduno, met iem. naar goeddunken
omspringen ; mettere il — in grembo a
qd.. in iem. een blind vertrouwen steilen ; la
metta in —, tenga in —, zet, houd uw
hoed op ; non aver, dove posare
geen steen hebben om het hoofd op te rusten,
geen onderkomen hebben ; non esser — di
fare qc , niet het gunstige oogenblik zijn om
iets te doen ; una inaledizione torna
in —, een verwensching valt op het eigen h.
terug ; ronipere 11 — a qd., iemand lastig
vallen ; ronipersi il — ii, qc., zich het h.
met iets breken ; prov. a chi consiglia non
duole ii — , raadgeven kost niets ; tanti —i
tante sentenze, zooveel hoofden zooveel
zinnen ; chi fa a suo modo, non gli
duole ii —, 's menschen zin is 's menschen
leven.

Capobanda, m. kapelmeester, muziekdirecteur, m.• —basdito, —brigante, m. rooverhoofdman, m.; —caccia, in. leider, aan-

voerder bij een jachtpartij, opperjagermeester,
m., —carceriere, m. directeur, opzichter
van eene gevangenis ; —coffa, f. (Mar.) marszeil, 0.; —collo, m. varkensworst, v.; —comico, m. tooneeldirecteur, m.; —cuoco, m.
opperkok, m.; —dopera, capo d'opera =
capolavoro —, vrool. klant, m ; —fabbrica m. dir. eener fabr., werkmeester, nI.; —lila,
m. (.)
Mil vleugelman, m.; —titto, avv. kopjeover ; —fucina, m., oppersmid, in.; —gatte,
m. (Vet.) hersenontstek., v. kolder in. (v. paard);
—girlo = capagiro, duizeligheid, duizeling, v.; zonderlingheid, v.; nuk, luim, m.;
—lavoro, m. meesterstuk, o.; —letto, m.
hoofdeinde, o. (van het bed) ; —levare, v. n.
bals over kop naar beneden storten, voorover
vallen ; —lino, m. hoofdje, o.; puntje o. op
de i; far —, zich verbergen om te luisteren,
aan de deurkier luisteren, een weinig te voorschijn komen; it sole fa — dalle nuvole,
de zon komt door de wolken gluren ; far —
in tin luogo, in eene plaats maar even ophoeden ; —lista, m. de eerste, bovenste op
een lijst ; esser in —, de eerste bij iets zijn,
haantje de voorste zijn ; segnare in —
boven aan de lijst teekenen, de inteekenlijst
openen ; —inogo, m. hoofdplaats, hoofdstad,
v.; —maestro, m. opperste toezichter, oppermeester, bouwmeester; —morto, (Chico.) bezinksel, overblijfsel, o. (in distilleerketels); ijzeroxyde, o.; —na'ggiiie, f. hardnekkigheid,
eigenzinnigheid, stijfhoofdigheid, v.; —nare,
v. a. (Mar.) het anker opkatten ; —onceilo,
m. —oncella, f. eigenzinnig, stijfhoofdig kind ;
—one, m. —ona, f. eigenzinnig, stijfhoofdig
persoon ; (Mar.) ankerkat, v,; —oneria, f.
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eigenzinnigheid, stijfhoofdigheid, v ; —pagina,
f. (Tip.) versiering, arabesk aan den kop van
een bladzijde ; —parte, m. partijhoofd, o. ;
—parto, m. (Med.) eerste menstruatie, v. na
eene verlossing ; —piede, --piè, avv. kopjeover, hals over kop ; —popolo, m. volksleider,
volksaanvoerder, m.; —porto, m (Mil.) post-

kommandant, m., overste van de wacht ;
—purgio, (Med.) hoofdreinigingsmiddel, o ;
—rala, f. opzichtster v. over de oppasters in
een gasthuis, over de werkmeisjes ; —ralaccio, m. slechte korporaal, m; —rale, m. (Mil.)
korporaal, m.; opzichter in een gasthuis, in
een werkplaats ; —ralelto, m. nette korporaal, in.; —ralucelo, m. onbekwame,slechte
korporaal ; —riona, f. aanvoerster,v. (eerste
onder veel vrouwen) ; —rione, m. aanvoerder, leider, eerste, m.; —riveiso, avv. h.z.d.
als caporovescio, avv. met het hoofd achterover vallen ; verkeerd, over den hop;
—saldo, (Mur.) richtsteen, m. /1g. mettere
lln —, een grens trekken, een einde maken
aan ; —scala, m. boveneinde van de trap;
—scuola, m. hoofd o. eener school ; —setta,
m. hoofd, aanvoerder eener secte ; —settario,
m. aanvoerder m. van sectarissen ; —squadra, m. (Mil.) treinvoerder, aanvoerder, in.
eener afdeeling, opzichter, m. (in fabriek.);
—squadrona, m. (Mil.) escadronschef, m.;
ritmeester, m.; —stazione, m. stationchef,
m.; —stira, m., ladingmeester, m.; —storno, (Vet.) kolder, m. (bij paarden) ; —stregone, m. toovermeester, heksenmeester, m.;
—tambnro, m. tamboermajoor, m.; —tasto,
m. (Mus.) zadel, kussen, o. (op de viool) ;
—tavola, m. voorzitter, m.; de eerste m. aan
een tafel ; —verso, m. begin o. van een
nieuwen regel, eerste vers, o., begin van een
vers ; —volgere, v. a. omkeeren, omwerpen,
omstorten, het onderste boven keeren ; —rsi,
v. rif. zich omkeeren, omslaan (van booten) ;
—volto, p. p. avv. kopje over, over den kop;
—voitare, h.z.d. als —volgere; —zucca,
m. domkop, lummel, dwaas, m.
Capoeclhia, 1. boveneind van een stok, knop,
kruk, in . van een stok ; kop, m. van een speld
of nagel ; —0, m. domkop, lummel, in.; —uto,
agg. met een dikken kQp, dikkoppig; —occia,
m. opzichter, meesterknecht op een boerengoed, familiehoofd, o.
Cappa, f. wijde mantel, kapmantel, m.; pij, v.;
ordes-, riddermantel, koormantel, koorkap, m.;
hoopje o. van vier noten (waarnaar de kinderen gooien) ; — del camino, schoorsteenmantel, m.; rookvang, m.; eest, v.; fam. nero
come la — del camino, zoo zwart als
roet, als een schoorsteenveger ; sotto la —
del cielo, onder bet gewelf des hemels, d. w.z.
op deze aarde ; m. prov. per un punto
Martin perse la —, de gansche zaak was
bijna mislukt ; (Mar.) het bijliggen, stilliggen,
o.; essere alla -- , bijliggen, alle zeilen ingehaald hebben ; —f, tiende letter van 't Grieksche alphabet; —a'ccia, f. slechte, gescheurde, vuile mantel ; —magna, f. groote
feestmantel, in. der prelaten en bisschoppen ;
—eggiare, v. n. (Mar.) bijliggen ; —ei-one,
m. —one, m. groote voermansmantel met
kap ; —ina, f. klein manteltje, kindermanteltje, o.; —otta, f. vrouwenregenmantel, overmantel, m.; kapotte, v.; —otto, m. regenmantel met een kap, kapotte, ni.; —da militari,
soldatenjas, kapotjas ; Giuoc. fare —, de
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tegenpartij kapot maken ; vincerla, perderla —, met alle slagen winnen, verliezen ;
—ucciaio, m. vervaardiger, koopman in kapmantels, kappen ; —uccina, f. kapucijnernon,
f.; (Bot.) Oost-Indische kers, v.; agg. scinlia
—, kapucijner-aap, m.; --uccinesco, agg.
naar kapuc ij ner aard ; —uccino, m. kapucijn,
kapucijnermonnik, m.; voglie da Cesare
e borsa da —, groote begeerten, behoeften
en weinig geld ; mod. prov. ii Diavolo
si vuol fare —, de duivel wil monnik worden (v. iemand die slecht leeft en zedepreken
houdt), de vos preekt de passie ; (Bot.) barba
di —, Z. barba; (Zool.) kapucijner-aap;
falco —, bruine kuikendief, rietwouw, m4
—uccio, m. kap, m.; monnikskap m.; capuchon, m.; app. (Bot.) flor di —, ridderspoor,
m.; cavolo —, kapkool, v. (witte of roode
kool); lattuca — a, kropsalade, v.
Cappadocia, f. (Geogr. stor.) Cappadocië, o.
Cappare, v. a. doppen, uit de schil doen, schillen ; fig. kiezen, uitzoeken ; —ata, f. keus, v.;
uitgezochte waar, v.
Capella, f. kapel, kleine kerk, v.; afzonderlijk
gedeelte in een kerk, kapel, prebende, f. v. d.
priester die in zulk eene kapel de mis leest ;
—corale, prebende voor den kerkelijken koorzanger of zangkoster; mod. prov. perdere
la — e il benefiizio, door eigen toedoen
blijvende schade hebben ; —ardente, f. rouwkapel, rouwkamer v. waar een lijk wordt gezet ; —mortuaria, d0odenkapel, v.; —gentilizia, familiekapel, v.; familiegraf, o.; kapel,
v.; muziek-, zangkorps, kerkelijke zanguitvoering, v.; maestro di —, kapelmeester, m.;
niusica a —, kapelmuziek ; canto, stile
a —, kerkelijk gezang, kerkelijk gezangstijl,
m.; tempo a —, twee kwart maat, m.; (Bot)
hoed, m.; vruchtdragend deel der zwammen
en paddestoelen ; —a'ecia, f. (Zool.) kuifleeuwerik, v ; —a'ccio, m. slechte, afgedragen,
vuile hoed, m.; iem. die zulk een hoed draagt;
laster, nl., kwaadsprekerij ; lavare, cavare
un — a qd., iem. een leelijken streek spelen ; kwade geruchten over iem. in omloop
brengen ; fare —, omvallen (van de tol) ;
—a'ia, f. hoedenmaakster, verkoopster, modiste, vrouw v. van den hoedenmaker ; —a'io,
m. hoedenmaker, -verkooper, m.; —anato,
m. kapelaanschap, o.; ambt van kapelaan ;
—ani'a, f. kapelanie, v.; prebende v. van een
kapel ; —ano, m. kapelaan; onderpastoor, m.;
geestelijke aan een kapel verbonden ;
tare, leger-aalmoezenier, m.; — di Corte,
hofkapellaan; —del Papa, pausel. kapellaan; (Stor.) beambte te Florence die voor het
schoonhouden der straten en de openbare
tucht moet zorgen ; —ata, f. een hoed vol,
slag op of met den hoed, groet m. met den
hoed; m. avv. a —e, in groote menigte, bij
hoopen; —eria, f. hoedenwinkel, hoedenfabriek ; —etto, m. hoedje, o.; kleine hoed,
m.; rond schijtje van zij onder het overtrek
der regenschermen, voorste gedeelte, toonstuk
o. van een kous, . deksel, o.; helm, m. van d.
distilleerketel, bovenste gedeelte kruidnagelen ;
—I, pl. knoedels met vleesch gevuld ; (Mil.
stor.) stormhoed, m.; —I, pl. beredene met
stormhoeden voorz. sold. in de Ven. republ.;
(Mar.) ezelshoofd, o.; giuocare, a —, on of
even spelen ; —iera, f. hoedendoos, v.; —Ina,
f. kleine kapel, v.; kappelletje, o.; dak o. boven
een heiligenbeeld ; tabernakel, o; aarden
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waterleidingsbuis, v., kleine strooboed, m.;
—ina'io, m. hoedendrager, kapstok, m.; kleerenstander, m.; —ino, m. hoedje, o ; kleine
hoed, m.; —o, m. hoed, m.; la testa, il
cocuzzolo, del —, de bol, de rand m. van
den hoed ; — a tuba, a staio, a cilindro,
booge cilinderhoed, in.; — a cencio, slappe
hoed, m.; a trepunte, driesteek, m.; driepunter, m.; —sodo, stijve hoed; — a gibus,
klaphoed, m.; gibus, m.; — a nicchio (of
alleen nicchio), priesterhoed, m.; —alla
calabrese, calabreser ; — di felpa, di
treccia of paglia, di feltro, di seta,

pluchen, strooien, vilten, zijden hoed, dameshoed; — a sporta, breedrandige; —chiuso,
gesloten, sluitende hoed ; cardanalizio (of
—rosso) kardinaalshoed, m.; fig. kardinaalswaardigheid, v.; deksel, o.; huif, v.; schaaf, v.;
muts, v ; kop, m. (van een nagel) ; (Farm.)
helm, m.; deksel, o. (van den distilleerketel) ;
(Minier.) laag steen of puin, laag most van de
wijngisting overblijv.; (Giornal.) inleidend
woord bij een ingezonden artikel ; alnico
di —, hoedkennis (iem. die men slecht kent
om te groeten); coca da levarsi
iets waar men den hoed voor afneemt, iets
buitengewoons ; levata di —, het afnemen
van den hoed; fig. en fam. pigliare, eendere il —, iets kwalijk nemen, boos worden ;
portare 11 — alto, het hoofd hoog dragen,
zich van geen kwaad bewust zijn ; —one,
m. groote hoed met breeden rand ; —otto,
m. slaghoedje, o. (voor geweren); —u'ccia,
f. kleine, vervallen, behoeftige kapel, v.;
—u'ecio, m. slechte, versleten hoed, m.;
—uto, agg. met een hoed gedekt, van een
kuif voorzien ; allodola a —, kuifleeuwerik, m.
Cappereto, m. met kapperstruiken begroeide
plaats, kapperaanplanting; —etto, m. kleine
kapper, m.; —0, m.; (Bot.) kapperstruik, m.;
—1, pl. kappers, p1.; Schers. noten, koppen
der noten ; essere acconcio cortie i —e,
slechte behandeling ondervinden ; interj. capperi ! verduiveld, verbazend ! (uitroep van
verwondering).
Cappietto, m. kleine knoop of strik, m.; —1o,
m. strik, knoop, m.; kwast, v.; troetel, m.;
—olino, m. kl. sierlijke strik of knoop, m.
Ca'ppita en ca'spita ! interj. verduiveld !
donders ! (uitroep van verwondering); voor den
drommel ! (uitroep van ongeduld); —erina,
—eretta ! h.z.d. als ca'pplta.
Cappona'ia, f. kappoenenhok, kappoenenstal,
m.; —are, v. a. (banen), kappoenen, castreeren ; fig. ontmannen ; —ata, f. Z. scapponata ; —cello, m. jonge kappoen. m.; —one,
in. kappoen, m.; gesneden haan, m.; minestra
nel —, soep met kappoenen, kippenbouillon,

prov. è meglio mangiare un tordo in

pace che un — in guerra, beter een

stukje brood in vrede dan een groote maaltijd
in ongenoegen ; dare un pulcino par aver
un —, een spiering uitgooien om een kabeljauw te vangen ; venire la pelle di —,
kippevel krijgen ; (Zool.) peace —, h.z.d. als

scorpena rosso; (Bot.) fagiuolo —,
paardenboon v.; —essa, f. jonge poulard.
Capra, f. geit, v.; latte di —, geitemelk v.;
un branco di—, een kudde geiten ; luoghi
da — e, steile, ongenaakbare plaats ; geitevel, geiteleer ; mod. prov. andare dove le
— e non cozzano, in de gevangenis gaan;
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aver luangiato fegato di —, geen ge- Carabe , f., geel barnsteen, o.
heim kunnen bewaren ; salvare la --- e i Carabina, f., karabijn, v.; kort geweer, o.;
cavoli, beide partijen te vriend houden ; prov.
(Mie.) karabinier, m.; —ata, f., schot o., met
clii ha — e, ha corna, geen huisje zonder
een karab.; —fiere, m., karabinier, m. (Ital.

kruisje, elk lief heeft zijn leed ; (Mur.) stelling,
v.; hefbok, m. (Mie.) driekantige bok, strafwerktuig, folterbank ; (Astr.) capri del
cielo, h.z.d. als capricorno ; —aggine,
f. (Bot.) pestkruid, o.; —aia, ara, f. geitenhoedster, f.; —aio, aro, m. geitenhoeder, m.;
—ata, f. indijking, v.; dakstoel, m.; —eolo,
m. (Bot) fijne bloemdraad, m.; (Arch.) bloemstengel, m. (aan kor. zuilen); (Mest.) zwikboor,
nagelboor, v.; —reccia, f. geitenstal, m.;
—etta, f. jonge geit, geitje, sikje, 0.; kleine
stelling, o.; — del letto, bedschraag, v.;
—ettina, f. klein geitje, 0.; —etto, m. jong,
nog zuigend geitje; —icetto, m. kleine gril,
korte gril, v.; korte, spoedig voorbijgaande
verliefdheid ; —iccio, m. luim, gril, inval, m.;
spoedig voorbijgaande liefde, neiging v. (Mus.)
levendige, phantastische compositie; in. avv.
a —, naar believen, naar de luim het ingeeft ;
aver — di qc., lust tot iets hebben ; fare,
operare di suo —, naar zijn believen handelen ; —leciosamente, avv. op grillige
wijze, naar eigen luim of believen ; —icciosello, —etto, m. kleine, zijn eigen luimen
volgende jongen; —ieeiosino, m. h.z.d. als
—ello, maar minder sterk ; —lccioso, agg.
grillig, vol luimen, eigenzinnig, door een gril,
luim ingegeven (handeling); zonderling, wonderlijk, vreemd, eigenaardig ; sost. m. grillig,
zonderling mensch ; —corno, m. (Astr.) steenbok, m.; tropico del —, steenbokkeerkring,
m. —1[ico, (Bot.) wilde vijgenboom, m.
—foglio, m. (Bot.) kamperfoelie, v.; —n1111go, in. (Zool.) geitenmelker, m.; nachtzwaluw,
v.; —iglo, —igno, agg. geitachtig, de geit
betreffende, geiten ...; latte —a, lana — a,
geiternelk, geitewol, v.; fig. en fam. lite di
lana — a, nuttelooze strijd ; displltare
delta — a, om des keizersbaard vechten,
kibbelen ; sost. m. bokkenreuk, m.; puzzare
di , als een bok stinken ; — io, Z. lobo;
—Zola, f. reegeit,v.; bokkenspr.,luchtspr.; fare
una — een bokkensprong maken, er invallen;
(Bot.) h.z.d. als sangunella ; —ioletta,
f. kleine sprong, m.; —ioletto, m., jong ree,
o.; reekalf, o.; —iobo, —lliobo, —vriolo, m.;
ree, 0.; reebok, m.; saltare, far salti collie
un — hoog in de lucht springen, een bokkesprong, luchtsprong maken ; (Bot.) spruit, v.;
scheut, v.; (Arald.) balk, m.; —pede, ago.
bokpootig ; —o, m. bok, geitebok, m.; reebok,
m.; —emissario, zondenbok, m ; —one,
m. = capro ; parere un —, een langen
baard hebben ; —rome, m. hoop geitehaar, o.
Caprugginare, v. a. (Bott.) de duigen van
een vat gergelen of inkeepen ; —ngginatoio,
m. (Bott.) gergel-keepbijtel, schaaf v., mes o.;
—uggine f., (Bott.) keep, gergel, v.
Capsula, cassula, 1., slaghoedje, o., (Scient.)
omhulsel, kapsel, o., (Bot.) zaadkapsel, zaaddoosje, o.
—

—

,

Captivara. Z. Cattivare.

Capita, f., (Geogr.)

Capua, o.

Cara, (Bot.) kaarskroon, pl. tot het geslacht
Chara behoorende.
Caraba'ttole, f., huisraad, o., van weinig
waarde ; pigliare le —e, zijn rommeltje

bijeenpakken.

Carabazzata, f., Ragout, o.

gendarme).

Carabo, m. (Nat.) loopkever, m.; —dorato,

goudkever, m.

Carrabottino, m. (Mar.) roosterwerk, o.;

greetings, m. v.

Caracal, m., (zool.) karakal, m.; losch, lynx, m.
Caracia, f. (Bot.), wolfsmelk, v.
Caracó, caracollo, m. (Bot.), Amerik, akazia,

v.; (Bot.) rupsklaver, o.

Caracollo, m. (Cavall.)volte, v.; (Artigl.), zwenking, v ; —bare, v. n., snelwenden, het paard

snel doen draaien.

Caraffa, f., karaf, v.; waterflesch, v., fare
la —, tooveren, tooverijbedrijven.
Caraibi, m. pl. (Geogr.), Karalben, Karaïbische-

eilanden, o. m. v.
Cara'nlbola, f., karambolspel, 0.; roode bal,
v., op het biljart ; —are, v. n., karamboleeren,
karambolspelen ; —bolo, m.; karambol, m.
Caramella, f., karamel, v.; suikerbol, m.; suikerwerk, o.; —aio, m., suikerbakker, karamelbakker, -verkooper, m.; —are, v. n. den suiker
opkoken (om karamel te maken).
Caralnente, aur., op liefdevolle, vriendelijke,
hartelijke wijze; ti saluto —, ik groet u
hartelijk ; —diletto, hartelijk geliefde.
Caralno'gio, m., dwerg, dreumes, m.; klein,
weinig vóórkomend mensch, m.; fig. deugniet,
doeniet, m.
Carana, f. (Bot.) karannahars, v.
Caralltano, m.; kreutzer, m.; (oosteer. munt).
Caranza, f. (Bot.), balsemappel, v.
Caratare, v. a., naar karaten afwegen ; —ti sta,
m., actionnair, vennoot, m.; in een handelsvennootschap ; —to, m.; karat o.; (24 deel
van een ons goud) ; gewicht, o. van edelgest.
(ongev. 5 gr.) ; fig. essere oro di veelti
quatro —1, eerbaar, onberispelijk, zuiver
zijn ; un galantuonlo di 24 —i, een door
en door deftig man, eerlijk man; aandeel o.
in eene handelsondern. ; aktie, v.

Cara'ttere, m.; kenmerkend teeken, kenmerk,

kenteeken, erkenningsteeken, eigendommelijkheid, eigenaardigheid, v.; karakter, o.; gemoedsaard, m.; denk- en handelwijze, v.; —franco,
piacevole, openhartig, aangenaam k.; —inlpetuoso, iroso, heftig, onstuimig, k.;
1101110 di —, man van k.; uon10 senza
man zonder k.; schriftteeken, 0,; letter; —i,
pl. brief, m.; esser privo dei —i di qd,
geen brief van iem. ontvangen hebben, zonder bericht van iem. zijn ; handschrift, schrift,
0.; aver un bel , een mooi geschrift heb—,

—

ben ; fig. cose scritte nella storia a —i

di sangue, gebeurtenissen met bloedige let-

teren in de geschiedenis geboekt ; waardigheid, v.; hoedanigheid, v.; ambt, o.; graad, m.;

esser nlandato con — di ambasciatore,

in de hoedanigheid van gezant gezonden ;
giurare in di sacerdote, krachtens
zijn priesterlijk ambt zweeren ; in —d'onore,
op mijn woord van eer ; karakter -, kluch
s el, o.; (Teat.) rol, figuur, v.; karakter; il —
d ell Oreste, de rol van Orestes ; —rino,
m.; sierlijk, fijn handschrift, o.; —rista, m.
(Teat.) karakterspeler, m.; —ristica, f., kenteeken, onderscheidend kenmerk, o.; karakteristiek, v.; (Mat.) kencijfer, o. (v. d. Logarith) ;
—ristico, agg. kenschetsend, karakteristiek;
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-rizzare, v. a. keomerken, kenschetsen,
trenend, gelijkend scntlderen: io zijne eigenaardigheden voorstellen, karakteriseeren ; noemen, verklaren voor, ats, -rone, m., groot
schrift, 0, groote letters; -ru'ccio, m.,slecht
karukter, 0.; gemeene, lage denk- of handelwljze, onduidelijk, slecnt schrttt, o.
~aravella, f. (Mar.) karveel, 0., klein, snelzeit, setup, 0., (Bot.) carvil-appel, v., carvllpeer, v.
~arbona'ia, f. kuil v. de houtmijt der kolenbranders; houtmht, v.; kolenverkoopster, v.;
-aio, m. kolenbrander, kolennandelaar, m.;
-arismo, m. carhonarlsme.o., geheimbond,
o ; -aro, m. h.z.d. als -aio; carbonaro, m.
lid van eeo zeer verbreid genelmgenootscnap
in Ita lie.
Carbenara, f. (Mar.) stagzell, o.
(Ja.·bonata, f. karoonade, v.;genrad, vleesch,
-to, m. (Chim.) carbonnaat, koolzuurzout ,
-cello, m. klein stukje kool, v.; -chio, m.
(Min.) karbonkel, m., (i"led.) bloedzweer, v.;
(Agr.) brand in 't koorn; -ellioso, agg.
(Agr.) verbrand, dor; rijk aan kooiuuudende
uestanddeelen , -ChIO, m. klein stuk kool,
teekenkool, v.; -one, m. koot, noutskoot, v.;
-in eanetla, tot kool gebr, takjes, - di
sqa.'to, tot kool gebrande houtblokken;
tizzo di -, aan een einde verkoolde tak ,
-di fuoco, brandende kool; - da disegllare, teekenkool; - fossile, steenkool,
mod. avv. a olisura, a peso di -, met
voUen maat, m.; una cosa e da segnal'si
col - bianco, iets ma~ met eenwilte kool
aangeteekend worden; provo esser coole
il - che tinge 0 scotta, in elk opzicht
nadeelig zijn; (.Agr.) brandin 't koren; -ella,
f. gewreven kool, uitgedoofd koolvuur, 0.;
-etto. m. donkerroode koraal, 0.; -ieo, agg.
(Chim.) acido -, koolzuur. 0.; -iera, f.
kolengroef, kolenmijt, v.;kolenhok, 0.; -ifero,
agg. koolhoudend; -i'gia, f. kolenstof, 0.;
-io, (Chim.) koolstof, v.; -izzare, v. a. verkolen, in kool veranderen; -rsi, v. riO. tot
kool worden, verbranden, verkuJen; -izzazione, f. verkoling, f.; -buncolo, m. =

carbonchio.
(Jarcame, m. geraamte, skelet, 0., aas,
kreng. o.
£areassa, m. (Mar.) geraamte, houtwerk,
kal'kas, o. enz. (van een schip); flg. oudschip,
oude kast van een schip; {am. afgekloven
hoen, afgekloven hoenderborst, karkas, m.;
vervallen, ingevallen mensch, ro.; (Jllil.) brandkogel, m.
(jarceramento, m. inkerkering, v.; -are,
v. a. inkerkeren, in de gevangenis zetten;
-ato, p. pass. ingekerkerd; sost. m. gevangene, gekerkerde, m.; -ra.·io, agg. de gevangenis betretIende; reaOlalllento -, gevangenisreglement, 0.; -raziolle, t., inkerkering, Aevangenschap, v.; -re m. en f.kerker,
ro.; gevangenis, v.; gevangenis-, kerkerstraf,
v.; plaats v. waar men tegen wi! en dank
wordt opgehouden; -rlere, m. kerkermeester, m.; cipier, opzichter m. in e. gevangenis.
()arcinoma. (Med.) kankergezwel, 0.; CA.gr.)
ziekelijk uitwas v. aan planten; -atoso, agg.
(Med.) kankerachtig.
()arciofa'ia, f. (Agr.) artisjokkenveld, -0,
m. arLisjokkenverkooper. 0., -fetto, -fino,
m. jonge arti~jok, m.;-fo, m. (Bot.) artisjok,
m.; fig. domkop, lummel. ezel, m.
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()arco, m. h.z.d. als ca'rico.
Cardalnolo, m. h.z.d. als cardatore.
()ardamhlda, f. (Bot.) h.z.d. als cappuccina.
(jardaoloillo, -one, m. (Bot.) cardamon, m.,
-I, pI. kardamoupiUen.
()ardare, v. n. wolkammen, -kaarden , flg.
-qd., iem. bepraten, hekelen, smalen; (Pitt.)
met goud versieren, beschilderen; -ato,
p. pass. gekamd, gekaard; agg. (fig.) gepolust,
goed verzorgd; (styl.) -afore, m. wolkammer, -kaarder, m.; -abu'a, f. net wolkammen, -kaarden, -eggia.'e, v. a. scnerp hekelen, er van doornulen , -ella, f. (Bot.)
kleine distel, m.; kaardebol, m.; -ellino,
(Zool.) Z. calderino; -eto, m. dlstelveld,
0.; -ino, m. kl. dlstel, m.; -0, (Bot.) m.
distel, m., kaardehol, m., -senza spina,
h.z.d. als carciofo; -spinoso, stekellge
kapsel, m. van de kastanje; (Lani(.) wolkam,
wolkaarde , m. provo aver II pettine e it
-, veel eten en dnnken , nsa.·e COli qd,
iI pettine e iI-, tegeniem. bard uitvallen;
- .. cello, m. (Agr.) arttscnokkenunegaer, m.;
-one, m, groote dlstel, m.; -a'ccio, m.
aflezger m. van artischokken.
Cardena, f. (Bot.) Z. gardena.
(~a'I'dia, r. (Anat.) maagmond, m.
('al'diaca, f. (Bot.) uertsgespan, m.
Cardiaco, m, (~led.) het bart netrenende,
hart ...; sost. m. nartkanker, m.; nlali -ci,
bartaandoeningen , vizio -. nand. van de
nartkleppen , rhlledj -i, hartstcrkende middelen; -algia f. (1l'led.) maagkramp, m,
-atoIDia, f. hartsnede, V.
CardiJlalato, m. kardinaalswaarrligbeid, v.;
kardinaalschap, 0.; -ale, m. (Eccles.) kardinaal, m.; -caolerlellgo, k. kamerheer, m.;
kardinalingo, m. (Zoot.) kardinaal, m.;(Arch..)
deurpost, m; steen m, waarop de deurpost
rust; -I, pI. baksteenen, pI. op welke het
gewelf van de bakoven rust; (Bot.) nappe
di -, banenkam, Ill; agg. hoofdzakelij)<, voornamelijk; vii-til-I, hoofddeugden; PI'illCipj
-i, boofdgrondbeginselen; IIUllleri -i, gTondgetllllen; lrenti -I. booflwinden; -esco,
agg. de kardinaalswaardigheid belretIen; kardinaals...; -etto, Ill. kleine deurposl, kleine
grondsteen, m.; -lizio, agg. de kardinaalswaardigheid betretIende, kardinaals ...; ca.pello -, kardinaalshoed, m.; colo.·e-,
scharlakenkleur, v.; -unle, m. stand d. k.in
't algemeen genomen.
Cardine, m. deurspil, m.; deurhengseJ, 0.; fig.
draaipunt, 0.; grondslag, m.
(Jaregglare, V. a. liefkozen, vleien, streelen,
vertl'oetelen, verwennen; -UII idea, een
gedachte met vool'liefde koesleren; -rsi, v.
rifl. zicbzelf hoog houden, zich bemind maken.
(;arello, m. kussen, O.
(~a.-ella, f. (Mar.) ged.van het schip dat beneden de waterlijn is, kiel, vo; bodem, ro.;
schip,0.; (Bot.) bladkiel, v.;-aggio, m. (Mar.)
het kielhalen van een 8chip, wert,v.;-Ilare,
v. a. (~lar.) kielhalen, den romp V. h. schip
teeren, dichten.
(jareno, m. opgekookte wijnmosf, V.
Uarellte, agg. behoeftig, noodlijdend; -enza,
h.z.d. als carestia.
Uareo, m. borstwams (v. schapen, geiten).
Uarestia, f. duurle, v.; gebrek aan levensmiddelen, gebrek, 0.; -di denari, geldgebrek, 0.; fig. gierigheid, spaarzaamheid, v.;
fare -a qc., zeer zuinig met iets zijn, zel·-
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den gebruiken ; prov. a tempo di — pan
veccioso, in tijden van gebrek maakt men
brood van wikken, honger maakt rauwe boonen zoet; —prevista non venae mai,
wie spaart heCft nooit gebrek; —stisia, f.
= carestia ; —stoso, agg. onvruchtbaar ;
anno —, jaar van duurte ; --etto, agg. een
weinig duur ; —ezza, f. duurte.
Caretto, m. (Bot.) rietgras, o.
Carezza, f. liefkozing, aanhaling, vleierij, v.;
fare —e, liefkozen ; —asinine, plompe,
lompe liefkozingen ; —amento, in. het liefkozen, het vleien, o.; —are, v. a. liefkozen,
streelen, vleien, aanhalen ; —rsi la barba,
zich den baard streelen, strijken; —evole,
agg. liefkozend, hartelijk, liefderijk, vleiend,
innemend ; —evolmente, aur. op liefkozende,
vleiende wijze; —ina, f. kleine liefkozing, v.;
klein bewijs o. van hartelijkheid.
Cargabasso, caricabasso, m. (Mar.) nederhaler m. van bet stagzeil.
Caviare, v. a. aangrijpen, invreten, wegvreten,
vernietigen (de beenzelfstandigheid) v. n. en
—rsi, v. ritl. aangevreten, aangetast worden,
hol worden (tanden) ; —ato, agg. dente —,
holle tand, v.; —e, f. (Med.) caries, beeneter, m.
Caria'tide, f. (Arch.) kariathide, v.; zuil, v.
in vrouwenfiguur, balkdrager, in.
Caribo, m. danslied, 0.; danswijze, v.
Ca'riea, f. last, in.; lading, vracht, v.; lading
v. van een kanon (Mar.) aanval, stormloop m.,
—alla baionetta, aanval met de bajonet;
tornare alla —, den aanval herhalen ;
ambt, o.; waardigheid, v.; rinunziare alla
--, voor zijn ambt bedanken ; /ig. persoon die
een ambt bekleedt; le prime cariehe
della corte, de hoogste waardigheidsbekleeders van het hof ; ineerti della —, nevenverdiensten, emolumenten ; pl. —cnento, m.
het opladen, beladen, belasten ; (Gom.) een
rekening debiteeren ; (Mil ) wijze van laden v.
geschut ; —re, v. a. belasten, beladen, bezwaren (iein. met iets), opladen, opleggen ; una
nave va a — qc., een schip gaat iets inladen, overladen, overhoopen ; — la memoria, liet geheugen overladen ; sterker doen
voorkomen, overdrijven ; — ure racconto,
een verhaal overdrijven, te sterk kleuren ;
-- la piano, te zwaar drukken b ij 't schrijven; (Giuoc.) — un numero, hoog, veel op
een hommer zetten ; —carla ad uno,
iem. een poets spelen ; carica ! sla toe ! , opwinden, in gang brengen (uurwerk) ; — la
trappola, de val opzetten ; un facile, un
cannone, een geweer, kanon laden ; — a
palla, met scherp laden; — la balestra,
l'arco, den boog spannen ; (Mil.) aanvallen,
chargeeren ; — una lettera, een brief aanteekenen ; (Mar.) — la vela, het zeil strijken ; —rsi. v. rill. op zich nemen, zich belasten met; —rsi di legnes verde, zich onnutte
zorgen maken ; — lo stomaco, den maag
overladen ; —to, p. pass. beladen ; agg. overdreven, overladen, genaakt, opgesierd ; maniere —e, belachelijke manieren ; vestire
troppo —, te in 't oor vallend kleeden ; —atamente, avv. opgesierde, opgesmukte, gemaakte wijze; —ativo, agg. (Gram.) particella — a, versterkingsuitgang of lettergreep,
m.; —atore, m. oplader, ladingmeester m.;
(Mar.) scheepsmakelaar, cargadoor, expediteur, m.; ((Artigl.) stuklader, nl.; —atura, f.
ITALIAANSCH-NEDERLANDSCH.
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lading, v.; ladingskosten, pl.; overdrijving,
overlading, v.; gemaaktheid, opgestnuktheid,
v.; spotplaat, spotafbeelding, v.; caricatuur, o.,
fare la — a qd., een karik. van iem. maken;
iemand op gemaakte wijze nabootsen; una
persona è una vers — iem. is een echt
karikatuur ; —aturista, m. karikatuurteekenaar, m.; —ehetto in. kleine lading, vracht,
v.; kleine last, m.; — co, m. last, m.; lading,
v.; vracht, v.; nave da —, vracht-, lastschip,
o.; polizza da —, vrachtbrief, m.; —e searico, in- en uitladen, laden en lossen ; (Mar.)
esser sotto —, in lading liggen ; (Arch.)
belasting, v. (v. e. deel v. h. gebouw) ; (Idraul.)
druk, m.; (v. d. waterkolom) ; fig. last, m.;
zorg, m.; moeielijkheid, v.; ambt, o.; dienst m.,
opdracht, v.; plicht, in.; beschuldiging; parlare a — di qd., kwaad van iem. spreken;
qcl. è phi di — clue di utile, ieni. brengt
meer last dan gemak aan ; essere a — di
qd., iem tot last zijn ; aver a —, met iets
belast zijn ; iets op den hals hebben ; rimanere, tornare a —, tot last worden; una
spese è a — di qd., eene uitgave komt
ten laste van iem., belasting, v.; lasten, pl.;
,

scemano l'entrate e crescono i — chi,

de ontvangsten verminderen en de lasten
nemen toe; fig. -- di coszienza, schuldgevoel, gewetensbezwaar, o.; agg. belast, beladen,
bezwaard, bedekt, vol ; albero — di fruitte,
een met vruchten vol beladen boom ; monte
— di neve, met sneeuw bedekte berg, m.;
colore —, overladen met kleuren ; una
bipita — a, een drank waaraan suiker enz.
is toégevoegd ; facile —, geladen geweer;
cielo --, betrokken, sombere lucht; —one,
nl. groote, zware last, m.
Cariddi, f. (Mul.) Charibdis, m.; esser tra
Seilla e —, tusschen Schilla en Charibdis,
tusschen twee gevaren zijn.
Ca'rie, f. (Med.) caries, beeneter, m.; (Agr,)
brand m. in 't koren ; (Leun.) rotheid v. in 't
hout; —oso, agg. rottend, aangetast, hol
(v. tanden).
Cariello, in. brildeksel, o.; floretband, garenband, o.
Carino, agg. lief, aardig, bekoorlijk; mamio, maar, mijn waarde.
Carinto, in. (N. pr. eta.) Carinthiër, m.; —zia,
(Geogr.) Karinttiië, o.
Cariofolli, ni. (Bot.) h.z.d. als garofano.
Carisuia, earismate, m. (Teol.) genade, v.;
gave der goddelijke genade.
Carità, f. naastenliefde, barmhartigheid, christelijke liefde, v.; medelijden, erbarmen, 0.;
bella —! een mooie naastenliefde! se ce
n'è —, is er dan geen medelijden meer op de
wereld ! liefde, genegenheid, 0.; — di patria,
liefde tot het vaderland ; — del pubblico
bene, zorg voor het algemeen welzijn ; — di
padre, vaderlijke liefde, bezorgdheid, v.;
correggere con —, op welwillende wijze
berispen ; gunst, v.; genoegen, welgevallen, o ;
famnii la —, doe mij het genoegen ; tam.
—fiorita, onbaatzuchtige weldaad ; —pelosa, zelfzuchtige weldaad; chiedere la —,
om een gift, aalmoes vragen ; fare la --,
weldoen, een aalmoes geven ; per —, om Godswil ! snore di —, liefdezuster, v.; instituto
di —, instelling van weldadigheid ; —te'vole,
caritativo, agg. medelijdend, menschlievend,
weldadig, barmhartig; —tevolmente, earltativamente, avv.op medelijdende enz. wijze.
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Carizia, f. h.z.d. als carestia.
Carlina, f. (Bot.) driedistel, m.
Carlino, m. oude napol. munt (ongev. 30 cents),

karolijn, m. (goud. munt ongev. 12 gld.), m.;
prov. dare of avere il resto del —, de
rest (van de straf) nog geven of ontvangen ;
—ismo, m. Carlisme, v. (part der Carlisten);
--ista, m. Carlist, m.; —1o, m. (N. prov.)
Karel, m.; fam. aver fatto quanto — in
Francia, groote dingen uitgevoerd hebben;
— Magno, m. (N. pr. Stor.) Karel de-Groote;
—inanno, m. (N. pr. Stor.) Karloman, m.;
—lotta, f. (N. pr.) Charlotte, v.
Carlona, alla, in. prov. op nalatige, overhaaste wijze; bovendien.
Carmagnola, f. Carmagnol, f. (revol. lied).
Carine, m. gedicht, o.; —ini, pl. verzen, mv.;
gedicht in rijmlooze verzen.
Carmelitano, agg. frate --, karmelietermonnik, m.; sost. m. karmeliet; —lito, m.
h.z.d. als —litano ; —elo, m. (Geogr.) Karmel, m., berg Karmel, m.; —ine, m. h.z.d.
als Carmelo ; frate, convento, chiesa
monnik, klooster, kerk van den Karmel ;
Madonna del —, O.L. Vr. v. d. Berg-Karmel.
Carminare, v. a. (de wol) kammen, kaarden ;
fig. iem. hekelen, bepraten ; (Med.) oplossen,
verdrijven (winden); —ativo, agg. (Med.) tegen
de winden dienend; sost. m. windverdrijvend
middel.
Carmi'nio, —mino, m. karmijn, o., karmijnrood, o.
Cariia'ccia, f. slecht, slecht smakend, bedorven vleesch, o.; fig. deugniet, leeglooper,
luiaard, m.; —a'ggio, m. slachtvee, o.; far
—, vee requiereeren, buitmaken; —a'gione,
f. huid-, vleeschkleur, v., — bruna, blanca,
donkere, lichte huidkleur, v.; —a'io, m. algemeenebegraafplaats, beenderhuis, o.; (Macel.)
vleeschkamer, v.; fig. bloedbad, o.; slachting,
moorderij, v.; —ale, agg. vleeschelijk, zinnelijk, wellustig; piaceri —I, zinnelijke lusten,
mv.; peccati —i, zonden des vleesches ;
fratelli, sorelle —I, vleeschelijke, eigene
broeders, zusters; —alitá, f. zinnelijkheid,
vleeschelijkheid, v.; vleeschelijke, zinnelijke
lusten; vleeschelijke bloedverwantschap, v.;
—almente, ave. op vleeschelijke, zinnelijke,
lichamel ij ke wijze ; —ame, m. hoop slecht
vleesch, o.; menigte gekookt vleesch,o.; —asci—,

ale, —assale, m. Z. carnevale ; —ascialesco, agg. tot het karnaval behoorende;
canti —I, karnavals-liederen ; carne, f.
vleesch, o.; —viva, morta, levend, gevoelig,
dood vleesch; — di manzo, di vitella,
di maniale enz., ossen-, kalfs-, varkensvl.;
— dura, tigliosa, frolla, tenera,fresca,

bard, taai, murw, malsch, versch vleesch;
—grossa, vleesch van groot vee; —battuta, gehakt vleesch ; — insaccata, aifumicata, Balata, worst-, gerookt-, pekelvl.;
— da macella, slachtvee, o.; — da cannone, kanonsvleesch,o.; —1, pl. vleesch van
het menschelijk lichaam ; huid, oppervlakte, v.
van het menschelijk lichaam ; portare qc.
stille —, iets op de huid dragen ; tra— e—,
tusschen de ee ri e en de andere huid ; lichaam
(in tegenst. van den geest); lo spirito è
pronto ma la — è inferma, de geest
is gewillig, maar het vleesch (lichaam) is zwak;
tornare nella —, tot het leven wederkeeren; vestirsi di —,het menschelijk lichaam
aannemen; la risurrezione della —, de
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verrijzenis des vleesches; in —e in osso,
in levenden lijve, in vleesch en been ; eendere la propria —, zijn eigen vleesch en
bloed verkoopen; zinnel ij ke, vleeschelijke begeerte, zinnelijkheid; stlnpoli della —, de
prikkel des vleescches, menschelijke zwakheid ;
slamo tutti di —, wij zijn allen menschen;
vleesch, op vleesch gelijkend, saprijk, eetbaar
gedeelte (van vruchten); pesca di — dara,
perzik met hard vleesch; tornare in —,
weer toenemen, sterker worden; far —, een
bloedbad aanrichten; m. prov. voler la —
senza l'osso, het vleesch zonder de beenen
(het aangename zonder het onaangename)
willen; niettre troppa — In fnoco, to
veel hooi op de vork nemen; non essere
nè — nè pesce, noch vleesch noch visch
(besluiteloos) zijn; non so phi se io nil
sla - o pesce, ik weet niet waar mij bet
hoofd staat (ik weet niet meer of ik vleesch
of visch ben); pesa pin il giunco della
—, 't is broekiappen en garen toegeven ; diventar —e ugna con qd., een hart en
ziel met iem. zijn; non esser —per i denti
di qd., dat is te goed voor iem.; fam. (lat is
geen spek voor zijn bek ; prov. -- di giovedi,
— stracca, (van een vrouw die oud begint
te worden); — fa —, vleesch maakt vleesch ;
— grassa non ha mai bene,se magra
non viene, men waardeert eerst de goede
dagen als de slechte komen ; — nuova e denari fresehi, een weduwnaar die weer vrijt
zoekt een jonge vrouw en geld ; — tirante
fa boon (ante, half rauw vleesch maakt
sterk; non c'è — senza osso, geen vuur
zonder rook, geen vleesch zonder been, geen
roos zonder doornen ; qual — tal eoltello,
zoo heer zoo knecht; tra — e ugna nessnub vi pnnga, in familiezaken moet men
zich nooit mengen; —dice, m. beul, scherprechter, m.; fig. hardvochtig mensch, o.; —efieina, f. bloedbad, o., moorderij, slachting,
v.; fig. marteling, v., lijden, o.; —eggiare,
v. n. vleesch eten (alleen in) : chi non carneggia non festeggia, zonder een goeden
maaltijd is er geen feest; --eo, agg. van vleesch,
vleesch...; color—, vleeschkleur,v.; —esecca,
f. rugstuk, o. van het varken; —evalata, f.
karnevalspret, v.; fare —e, uitgelaten vroolijk zijn; —evale, —ovale, m. karnaval,
vastenavond, m.; tijd van karnaval; dik, vet,
vroolijk figuur (den karnaval voorstellende);
lino è ion —, iem. is dik en vroolijk; faccia di —, vroolijk, gezond uiterlijk, o.; braciare il —, het beeld den karnaval voorstellende verbranden ; fig. vroolijk karnaval vieren; aver parcchi —i addosso, reeds
veel jaren achter den rug hebben; prov. di
— ogni burla vale, met karnaval is elke
scherts geoorloofd ; — al sole, Pasqua al
fuoco, mooi karnavalsweer geeft een koude
Paschen ; —lesco, agg. den karnaval, vastenavond betreffende ; karnavals..., vastenavond...;
scherzi, spazzi —chi, vastenavondgrappen; —lino, m. kleine, na-karnaval; fig. tijdverdrijf, vermakelijk schouwspel, o.; —lone,
m. na-karnaval, karnaval die nog over de
eerste week gaat, half-vastenkarnaval; ni'ccio, m. aas-, vleescheijde, v., binnenste zijde
van de huid; afval, o. van de huid (bij 't
looien); —nicina, f. jong, week vleesch, o.;
—nicino, agg. vleeschkleurig; sost. m. vleeschkleurige stof ; rooskleurig kleed, o.; —lera, f.
—
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wijtasch, v.; -nificina = -eficlna; -oj-ella, f. (Bot.) kopbeuk, v.; -eta, f. -eto,
forloe, agg. vleescnvormlg, -nivendolo, m.
m. beukenbosch, 0., beukenhaag, v.; fig. vervleesehverkooper,-Ilivoro,agy.vleeschetend;
wards, ingewikkelde zaak.
(Zool.) anlmali -I, vleeschetende dleren, Carpionare, v. a. (een vtsch) als karper toeroofdieren; plallte -e, vleescn-, insectenbereiden ~ -lone, -10, m. (Zoot.) karper, m.
etende planten , -nosita, f. vleezigheid,vlee- (jarplre, Cal"pi,re, v. a. grijpen, vatten, OBzige massa , (Pitt.) natuurlllke voorstellingvan
voorztens aanpakken , betrappen, overvallen ,
ztch door list of geweld in 't bezit stellen.
de vleescnpartuen (op een schilderij); (Med.)
vleezigeaanwas, m.; -ooso, agg. vleezig, vol, (jarpita, f. Frtescn nont, 0.; g-rove wollenstof,
(Jled.) la parte -a, de vleezigedeelen (van Cal'po, m. (Anat.) handwortel, m., vulstgeeen Jlchaam). (Pitt.) vol,week, net natuurlijke
wrlcnt, o.
vleesch gelijkend; (Bot.) vJeezig, vol sap; Carpoba'isarno, m. (Bot.) karpobalsem-novale, Z. eaenevole i -rogna, f. aas,
boom, m.
kreng, 0.; afgewerkt, nletswaurdlg stuk vee, 0.; Carpolito, m. (Min.) versteende vrucht, v.;
oude knol, m.; fig. vutl, liederlijk mensch;
karpohet, m.
fare la -, llederlljk worden, slordig werken , (jal'pone, carponl, avv. op handen en voeten,
provo Ie mosche se posano sopl"a Ie -e,
op aile vier; andare -, op de handen loopen.
waar aas is zijn vhegen, waar aus is verza- Carracca, f. eara-> (Mar.), karak, V., (Portug
melen de gleren , -lllIola, f. klein liederlijk
scntp),
persoon, gemeene deerne, v.
I Cal"I'acchle, cara-, I.pl. (Geogr.) Carracas, o.
Carni'ola, f. (Geogr.) Krain, o.
Careadore, m. wagenmaker, stelttngmaker,
tJal'o, m. duurte, v.; iI - dei vtverf, de
m.; -a.'la, f. rijweg, karweg, m., -a'io,
duurte del' levensmtddelen, agg. duur, hoog
m. karrenmaker, wagenmaker, m.; -ata, v.
in prijs; dlernaar. waard; - assaettato, fakarrevracht, v.; een kar vol, tam. essere una.
zend duur; tempo -, dure tijd, m., duurte,
-. zeer dik en plomp zijn; m. a'vv. a -e, met
Y.; un vendttore -, een dure, nooge prijs
vrachten, met karren vol, -eca, -ega, m.
(Mar.) het laveeren, geung, v.; -ega, oude
vragende verkooper, m.; esser - pel" Ie
spese, te duur voor zijn g-eld zijn; costarti
kar, m.: -egglablle, agg. met karren berijbaar; -eggiare, v. a. op of met karren
- una cosa, iets komt duur te staan ,
vendere 13 vita a -- pl"eZZO, zijn leven
wegnrengen, wegkarren, -eggiata, f. karduur verkoopen; pagare -, duur betalen.
spoor, 0., wagenspoor, 0.; fig. andare per
(jal'ola, f. rondedans, dans, v.;-Ietta. f. kleine
la -, den ouden sleur volgen, usci.. di -,
rondedans, V.
uit het spoor geraken; stare in -, zijn
tJarolina, r. (N. pr.) Carolina, Ltna, f.; (Geogr.)
plicht nakomen; rimettere qd. in -. iem.
weer op den goeden weg helpen; -eggio,
Ie -e, de Carolina-eilanden, pI.;(Giuoc.) zeker
l)iljartspel met 5 ballen; - coi birilll, bitm. vervoer met kar of wagen, wagenvel'voer,
0., wagenpark, wagenkamp, 0.; aanhoudend,
jartspel met kegeltjes.
(jal"Onata, f. (~lar.) karonade, V. (scheepsveelvuldig gerij met karren; -etta, f. karkanon).
l'etje, O. (op twee wielen); handkar, m.; (stor.)
(jaronte, m. (N. promit.) Charon, fi.; parere
iI palio delle -e, wagenwedrennen, v.;
la barca di -, op de boot van Charon
(stor. ant.) krijgswagen, m., slede,v.; munitiegelijken.
wagen, m.; - da cannolle, atfuit , 0.; fig.
(;arosello, m. karoesel, feestelijk ridderspel, 0.;
tirare tina -, een zwaar dagwel'k heliben;
-etta'io, m. karreman, voerman, karrenringrijden, 0.; mallemolen, draaimolen, m.;
karoesel, m.
verhuurder, m.; -ettata, v. een kar vol, een
~,arota, f. (Bot.) peen. wortel, m., gele wortel,
voer, 0.; karrevracht, v.; m. avv. a -e, in
m.; Ii". en fam. leugen, smoesje, blur; la groote hoeveelheid; -rettella, v. kleine, sierent.·a, het smoesje vindt geloof; vendere
lijke wagen op vier wielen, r,harrette, v.;
-e, smoesjes verkoopen; -a'io, -iere, m.
-ettle..e, m. voerman, vracbtrijder, m; -etwortelenboer, m.; smoesjesverkooper, leugetina, v. kleine kar, m.; -etto, m. handkar,
kruiwagen, m.; rol, m. (waarop meuhels 100naar, m.; -are, v. a. smoesjes, verzinselljes,
leug-ens verkoopen; -ina, f. Kleine wortel,
pen), rolwerk, 0.; -ettona'io, m. karreman,
voerman, m.; -ettoncina, m. kleine vrachtklein smoesje, O.
(ja..o'tide, f. (Anat.) groote halsslagader, kawagen, m.; -ettone, m. vrachtwa~en, m.;
groote wagen, mail-coatch; -ia'ggio, m.
rotis, V.
(jarovana, f. karavaan, V., reisgezelschap, 0.;
(Mil.) groote pakwagen, treinwagen, Ill.; (stor.)
m. avv. in -, allen te gelijk,in optocht; (Mar.)
wagenburg, Ill.; -iera, f. loop, snellen gang,
handelsvloot, v., zeedienst, m. (waartoe de
ren, m.; prelldere la -, voort-, wegrennen ~
Maltll. ridders verplicht waren); proeftijd, m.,
mettel"e II cavallo nita -, het paal'd tot
noviciaat, 0.; fare la -, zijn pl'oefUjd doorrennen aanspol'en; anda..e di -, di tutta
staan; aver fatto Ie sue -, ondervinding
-, dl gran -, in vollen ren weggaan; renhebben.
baan, V., loopllaan, V.; stand, m., beroep, 0.;
(jarovella, f. Z. cal"avella.
fare la - degli studj, een geJeerde loop(jarpare, v. a. Z. carplre.
baan kiezen; entrar nella - degli hn(jarpati, carpazj, m. pI. (Geogr.) de Karpieghi, de ambtenaarsloopbaan illgaan; fal'
paten; Karpatisch gebergte, O.
- , carriere maken, snel vooruitkomen, op~arpeutiel'e, m. wagenmaker, timmerman,
klimmen, bevorderd worden; -ino, m. (Mil.
m.; (Mar.) scheepstimmerman, m.; -to, m.
stor.) wagenburg, m., barricade, v, van wa(Archeol.) wagen, m. (zooalsde Rom. vrouwen
gens; -iola, -illola, f. laag, op rollen rusgebruikten).
tend bed, 0.; rolbed, 0., kruiwagen, m.; sclla~arpl'ccio, m. dracht, v. slagen, rammeling,
renslijperswagen, m.; -iolata, f. een kruiafranseling. v.
wagen vol.
()arpine, carpino, m. (Bot.) haagbeuk; tJarratelletto, -Iino, m.; sardijnenvaatje,

klein vaatje, o.; tello, m.; vaatje, o. (24ste
deel van een hectoliter inhoud) voor fijnen
wijn ; lu'ecio, m.; vaatje o. (vol fijnen wijn).
Carratteraccio, m.; slecht, onhandelbaar
karakter, o.; slecht handschrift, o.
Carro, m. kar, m.;tweewielige ossenkar, vrachtkar, vrachtwagen, m., wagen, m.; (Ferrov.)
goederenwagen,m.,lori; a bagagli,bagage ,
reisgoederenwagen, m.; een kar-, wagen vol,
voer, o.; wagenlading, v.; m. avv. a a, in
di vilmenigte, hoops zewijze; dire un
lanie, een hoop leelijke, gemeene dingen zeggen ; lo scoppio del , ontsteken van het
vuurwerk (dat in Florence op een kar werd
geplaatst); wagenbak, m.; onderstel, o. (van
een wagen); (Tip.) toestel waarin de drukplaat
loopt, kar; — matto, vrachtwagen; — funebre, lijkwagen; — triomfale, zegewagen;
(Astr.) — di Boute, Groote Wagen, Groote
Beer, m.; ?n. prov. mettere ii — innanzi
ai hooi, het paard achter den wagen spanner), verkeerd werk doen ; pigliare la lepre
col , met overleg te werk gaan; prov. la
—

—

-

—

—

—

—

—

peggior ruota del — é quella che pia
stride, het slechtste wiel piept het meest, de
slechtste arbeiders klagen het meest; — o'ccio, m. (Stor.) banier-, vaandelwagen, m. der

Florentijnen, Milaneezen enz.; tribmfwagen, m.;
motto, onder carro ;
matto, Z.
ozza, f. koets, equipage, v.; tener , equipage houden ; sunetter . de equipage afschaffen ; andare in , in equipage rijden,
eigen gerij houden, op grooten voet leven;
da viaggio, reiswagen, m.; a due, a
quattro cavalli, koets met twee, vier paarden ; — da nola, huurkoets, v.; m. prov.
dei Negri, laat aanarrivare colla
komen; in paradiso non ci si va in —,
men komt niet met schoenen en kousen, zonder moeite, in den hemel, tot iets goeds ;
abile, agg. bevaar-, berijbaar; strada
rijweg, m ; — a'cela, f. slechte, ongemakkeHike koets, v.; - a'io, in. iere, in. wagenmaker, rijtuigmaker, m.; (scherz.) koetsier, wagenmenner, m.; are, v. n. h.z.d. als andare in —; ata, f. een koets, wagen vol;
fare una , een wagen vol menschen pakken ; een rit, een wandeling in een rijtuig
ondernemen, plezierrit, v.; etta, f. kleine
koets, v. of wagen, in.; —ino, rn. kleine, deftige, elegante koets, v.; fain. woekerbedrijf ;
ozzona, f. --e, m. groote wagen, m., gr.
koets, v.; gala-, staatsiekoets, v.; fain. bij toeval verkregen groote winst. v.; uc'cio, m.
loopwagen, m. (voor kinderen).
Carruba, f. (Bot.) Johannisbrood, o.; u'bbio,
bo, rn. Johannisbroodboom, m.
Carru'cola, m. katrol, in., hijschblok, o.; fain.
parere una , als een katrol piepen, knarsen ; fig. ungere le , vleien, de hand smeeren (orukoopen door geld) ; scherz. quando
—
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usava tirarsi su i calzoni colle — e,
in den ouden, ruwen tijd; scherz. brodo di
—, zeer dunne vleeschsoep, v.; — are, v. a.

met een katrol, hijschblok naar de hoogte
trekken, ophijschen; fig. door list iemand iets
later; doen ; ---coletta, f. kleine katrol, m.;
klein hijschblok, o.
Carta, f. I. papier, o.; quaderno, foglio,
risma di , caterne, blad, riem papier ;
—
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da lettere, da lavoro, da stainpa, di
riso, di seta, di paglia, di granrurco,
di trucioli, post-, schrijf-, druk-, rijst-, zijde-,

stroo-, maïs-, houtpapier ;
a inano, a
macchina, hand-, machinaal papier; — velina, sugante, velijn-, vloeipapier; — di
Francia, da parati, behangselpapier ; —
argentata, dorata, colorata, marrrroreggiata, znarochinata, marezzata,

goud-, zilver-, gekleurd-, gemarmerd-, marokijn-, gevlamd papier; — da musica, da
involti of straccia, muziek-, pakpapier,
misdruk, o.; pecora. pesta, perkamentpapier, papier maché; II. blad; voltar
het blad omslaan ; volta ! kort daarop!
e, pl. boek, deel, geschrift; le dotte , de
geleerde werken ; le antiche, moderne
e, de oude, nieuwe geschriften ; le sacre
—, de heilige Schrift; handschrift, document,
o.; oorkonde, v.; e, pl. akten; m. prov.
canta e villan doi-me, alleen wat zwart
op wit staat is geldig; e valori, geldswaardig papier ; far false, document vervalschen, zich van onrechtvaardige middelen
bedienen ; (stor.) privilegie, vrijbrief, diploma,
statuut, o.; grondwet, v.; la Magna , de
vrijheidsoorkonde (Magna Charta van Engeland); III. kaart, v.; — geografica, aardrijkskundige kaart; — topo,;rafïca, topographische kaart ; — dn giuoco, speelkaart;
un mazzo di e, een spel kaarten ; fare
alle
e, kaartspelen; alzar le —e, de
kaart afnemen ; dare e, de kaarten geven ;
giocare a
scoperte, met open kaart
spelen; fare le , de kaarten schudden;
fig. porie, mettere le e in tavola, openhartig handelen; e in tavola ! speel open
kaart, verberg niet ! uso ha suechiellato
una Bella , iem. heeft het goed getroffen,
heeft er een goede kaart bij gespeeld ; prov.
—
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chi ha fortuna in amor, nOn giuoehi

a , ongelukkig in 't spel, gelukkig in de
liefde; chi ha cattivo giuo;•o riulescola
le e, de behoeftigen of noodlijdenden stichten gaarne oproer ; IV. weefsel, spinsel, o. der
zijdewormen; V. — bollato, gezegeld papier;
d'aghi, di spilli, kaartje, boekje naalden
of spelden; — da visita, visitekaartje ; —
unoneta,papieren geld (met gedwongen koers);
assignaat., o.; — monetata, bankpapier, o ;
stonmacho di —pesta, papieren (zwakke)
maag, m.; mettere in , op schrift, op papier zetten ; aver bianca, volmacht hebben ; mandare a qd.
bianca, iem. de
grootste volmacht geven ; ;am. aver qd. a
e quarantotto, iem. niet mogen lijden;
fig. barattare le —e in nrano, iemands
woorden in zijn mond verdraaien; — bello,
m. boek, geschrift, handschrift, o.; — ae'cia,
f. slecht papier, misdruk, a; e, pl, slechte
kaarten (tiij 't spel); fig. dare e a qd.,
afwijzend antwoord geven ; --aceo, agq. van
papier, papieren... ; codice , oud handschrift, o. op papier; (Banc.) circulazione
a, omloop, m. van banknoten; — gloria,
f. misboek, o.; a'io, In. papier-, kaartenfabrikant, m.; handelaar in behangselpapier,
behanger, m.; pecora, f. perkament, o.;
vegetate, perkament uit plantaardige stoffen;
pelee chi par di , een huid die op perkament gelijkt; — pesta, f. papier maché;
stra'eeia, f. pakpapier, misdruk, o.; slecht
schrijfpapier, uitschot, o.; ata, f. een pak
vol; een omslag, m. vol papier; eggiare,
v. n. briefwisseling houden ; correspondeeren,
kaartspelen ; (Mar.) de plaats van het schip
—
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op de kaart zetten ; —rsi, v. ree. met elk.
correspondeeren ; — e'ggio, m. correspondentie, briefwisseling, v.; verzameling brieven ;
— ella, f. aankondigingsbord, ronddraagbord,
opschriftbord, kartel, o.; opschrift, 0.; formulier, o. (van contrakten enz.); vel papier met
gedrukte verdeelingen ; kaart, v. voor het
lottospel ; kl. karton, 0.; bewijs, biljet, o.; aandeel, 0.; — del debito publico, aandeel,
bew ij s, o. der staatsschuld ; — della strada ferrata, spoorwegobligatie; belastingbrief, -biljet, o.; karton, m.; omslag, m. (voor
geschriften); schoolranzel, m.; notenblad, o.;
bovenste dwarslat van den stoelrug ; bovenste
horlogekast, v.; omlijsting van een geschrift
of bladzijde ; — a'ccio, m. smadend, lasterlijk opschrift, paskwil, m.; smaadschrift, o.;
— are, v. n. bekend maken, aanplakken ; v. a.
— qd., iem. tot een duel uitdagen ; — ina,
f. klein opschrift, 0.; kleine aankondiging ;
fam. le — e, het lottospel, o.; —lno, m. kl.
aankondigingsbord ; kleine bekendmaking, v.;
etiket, o.; prijskaartje, o. (op waren); — o, m.
openlijke bekendmaking; affice, v.; plakkaat,
o.; artista di — , beroemd kunstenaar, m.
fig. scrittore di — , bekend schrijver; etiket, 0.; prijskaartje, o.; uithangbord, o.; naambord, 0.; — di slida, uitdaging, v.; — one,
m. groot plakkaat, o.; theater affiche, v.; --icina, f. klein, sierlijk papier ; — to, m. (Tip.)
met aank. bedrukte aanvulbladen (v. e. boek);
— iera,f. papierfabriek, o., -molen, m.; — iglia,
f. lage kaarten (bij 't spel); — ina, f. schoon,
fijn papier ; le — e, de lage, niet tellende k.k.
bij 't spel ; — oeeetto, m. klein zakje, klein
peperhuisje, o.; — occiame, m. randversiering,
v.; — occiata, f. een zakje, peperhuisje vol;
— o'cciere, (mil.) m. patroontasch, v.; — o'ccio, m. zak, m.; peperhuisje, o.; omslag, m.
van papier ; huls , v.; inhoud, m. van e. zak;
un — di zucchero, een zakje vol suiker ;
(Mar.) kardoes, v.; (Mil.) kardoes, patroon, v.;
huls, v.; (Arch.) versiering, v. in peperhuisvorm, in den vorm van een ineengerold blad;
—eel, dorre maisbladeren ; — ografia, f.
vervaardiging van aardrijkskundige kaarten;
—grafo, m. kaartenteekenaar, kartograaf,
m.; — la'io, m. papierhandelaar, verkooper
van papier en schrijfbehoeften; — lare, v. a.
de bladzijden van een boek nommeren, pagineeren ; — m. omslag, o. voor papier ; omslag
voor akten ; (Mar.) scheepsjournaal, o.; manoscritto, — ato, genommerd handschrift,
o.; — latura, f. nommering, pagineering van
een boek ; — leria, f. winkel, m. in papier
en schrijfbehoeften ; handel in papier en schrijfbehoeften ; — lina, f. stuk papier, briefje, o.;
— postale, briefkaart, v.; (Farm.) pastille,
pil ; goud- en zilverdraad, 0.; --inanzia, f.
kaartleggen, waarzeggen uit de kaart ; — neiiio, m. dun bordpapier. o.; — ne, m. bordpapier, karton, 0.; foedraal, 0.; omslag, m.; (com.)
monster-, staalkaart, v.; (Pitt.) model, teekening, v.; ontwerp, o. voor een schilderij ;
(Tess.) appretuur ; glans-, satineerpers, v.;
— pietra, steenkarton ; —oso, agg. op papier
gelijkend ; glad, knetterend ; — uccia, f. slecht
papier, o.; slechte, lage kaart; (Farm.) pastille, pil, v.; in papier gewikkeld stuk geld, o.
(dat men iem. in de hand drukt als belooning);
aver una buona — , een goeden dag hebben ; (Mal.) kardoes, m.; patroon, huls, v.;
— cie e , f. patroontasch, v.
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Carta'gine, f. (Geogr. stor.) Carthago, o.;—ese,
m. Carthager, m.
Cartesianisino, m. leer, v. van Cartesius;
— avo, agg. cartesiaansch ; sost. m. cartesiaan, m.
Cartila'gine, f. kraakbeen, 0.; — eo, — oso,
agg. kraakbeenachtig.
Cartismo, m. (stor.) chartisme, o. (Engelsche
arbeidersbeweging); — sta, m. chartist, m.
Caru'ncola, — cola, f. (Anat.) kleine wrat,
vleesachtige uitwas, m.; --lacrimale, traanklier, v.
Carvi, m. indecl. (Bot.) Karwij, v.
Casa, f. huis, o., gebouw, o., woning, v.; behuizing, v.; — a un piano, a tre piani,
huis met een, met drie verdiepingen ; — e, pl.
groot gebouw met verscheidene woningen;
fam. huurkazerne, v.; familie, v.; geslacht, 0.;
—Corsini, bet geslacht Corsini ; spegnersi
una — , een huis, geslacht sterft uit ; — paterna, vaderhuis, vaderl. huis, o.; gli affari di — , huisel., familie aangelegenheden,
v. m.v.; la — di Francia, het Fransche
huis, de Fransche dynastie ; la — reale,
het Koninkl. huis; — di commercio, handelshuis, o.; fig. vaderland, eige n land, 0.; natie,
v.; — d'altri, vreemd land, in den vreemde ;
(biljartspel) ruimte op het biljart waar de bal
opgezet wordt; scherz. — calda, de hel, v.;
— del diavolo, woning v. d. hellevorst;
andare a — al diavolo, zijn verderf te
geinoet gaan ; va' a — al diavolo ! loop
naar den drommel ! far una — del diavolo, een lielsch leven, spectakel maken ;
— di Dio, Godshuis, o., kerk, v.; — di correzione, verbeteringshuis ; — di forza,
tuchthuis; fam. — di I'etuzzo, klein, eng
huis, huisje, 0.; —a uselo e tetto, zeer laag
huis ; essere di — , Lot het huis, de familie,
de bewoners behoorende ; ergens thuis zijn ;
scherz. essere di — paai delta granata,
altijd ergens in huis zijn ; o di — ! c it e di
— ! heila ! volk ! o cti — ! c'è nessuno
hè daar! is er niemand in donna da — ,
huiselijke vrouw ; uowno da — , huiselijke
man, man die weinig uitgaat ; pane fatto
di — , huisbakken brood, eigengebakken hr.;
badar a — , het huishouden bezorgen ; metter su — , een cigar; huishouding oprichten;
spese di — , kosten van de huishouding ;
tinare avanti la —, de huishouding in
gang houden ; fam. eavarsi una fanch lla di — , een dochter huwelijken ; fare con
qd. tutt'una — , met iem. gemeenschappel.
huishouden ; aver il cervello a--, een gezond verstand hebben; terser le mani a — ,
zijn handen thuis houden ; wetter la — in
oorpo a qd., iem. met beleefdheden, voorkomendheden overladen ; rifam la — , nieuwe
regeling in zijne zaken brengen ; scherz. una
— scappa per le finestre, het huis loopt

de vensters uit (van een huis met zeer veel

of groote vensters); stare a — e bottega,
zijn werkplaats aan huis hebben ; di — in — ,
van huis tot huls ; venire di — del diavolo, zeer ver vandaan komen ; a — mia,
bij mij aan huis, in mijn land; fare asva, zijn eigen gewoonte volgen ; a — mia
si usa eosi, bij ons tehuis of te lande doet
men zoo ; tapti saluti a — , veel groeten
thuis !; Brov. — fatta e vigna posta,
nessun sa quanto la costa, als men
een huis laat bouwen of een wijngaard aan-
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leggen weet men nooit hoeveel het zal kos- Cascame, m. afval, o., spaander, m., splinten ; — mia, — mia, ben che piecola
ter, m.
tu sla, pur mi sembri — una badia, Cascamorto, m. fleemerige, flauwe fat, m.;
boe klein mijn huis ook zij toch schijnt het
fare il — a una donna eene vrouw op
mij zoo groot als een abd j = eigen haard is
flauwe, domme wijze het hof maken.
goud waard ; chi non ha — l'accotta, Cascare, v. n. vallen, neervallen, instorten,
bij slecht weer zoekt ieder een onderkomen ;
ten gronde vallen, omvervallen ; — morto,
non sa piá il pazzo a — sua che il
dood neervallen ; che tu caschi morto,
savio a — d'altri, een wijze weet zich
val dood ! ik wou dat je dood viel ! fig. en
beter in den vreemde te schikken dan een
(am. morto sopra qc., uit begeerte naar
dwaas in zijn eigen land ; il vin di — non
iets wegkwijnen ; — morto dalle fame,
iinbriaca, huisel ij k genot schaadt niemand;
dal sonno, van honger, slaap omvallen, bijna
la donna savia rifà la —, la matta
bezwijken; —ritto, m. op de voeten terecht
la disfà, een wijze vrouw bouwt het huis
komen (bij 't vallen); —male, ongelukkig
op, een dwaze br. het af ; in quella — è poes
vallen ; fig. er slecht van af komen ; — in
pace dove gallina caiita e gallo tace,
un difetto, in zonde vallen ; —rel, er in
in een huis waar de vrouw den baas speelt
vallen . — nella trappola, in de val loois geen vrede ; —a'ccia, f. verwaarloosd,
pen ; non ,lasciar — una, geen woord verliezen ; —rsi di una persona, op iemand
vervallen, armoedig huis ; in verval geraakt
geslacht, in slechten roep staand gezin, o.;
verliefd zijn ; — di fare qc., van begeerte
—ale, m. nederzetting, v.; groep, m. huizen;
vergaan om iets te doen ; — nel quarto,
gehucht, o.; —lingo, agg. huiselijk, buis ... ;
geen uitstel verleenen ; che ti caschi it
pane —, huisbakkenbrood ; piatti —i , huisRato, un occhio, mocht gij den adem vermanskost, m.; virtii — ghe, huiselijke deugliezen (stikken); blind worden ! chi casca,
casce, wie valt, valt ; non cascherebbe
den ; uomo, donna —a, huiselijk man, m.,
vrouw, v.; mod. avv. alla —a, naar huisel.
nella! hoe licht kan er een ongeluk gebeuren ; le braccia mi cascano, ik laat er
gebruik, o.; —lino, m. klein gehucht, o.; kl.
groep, m. huizen; —alona'ccio, m. leelijk,
de armen b ij zinken, verlies er den moed
onder ; mod. prov. casca it cacio sul mavervallen huis, o.; —matta, f. kazemat, v.;
cheroni a qd., het geluk loopt iem. mee ;
bomvrije ruimte, v.; arrestantenhok, o.;
—meiito, m. gebouw, woonhuis, o. met veel
a—, in overvloed ; frutta a—, fruit, o. in
overvloed ; —ato, p. pass. agg. gevallen, verafzondert. woningen ; zeer ruim huis ; fam.
huurkazerne, v.; fig. de bewoners, huisgenoovallen ; verso, periodo —, slecht gebouwd
ten, m.v.; —ta, f. geslacht, o.; wijdvertakte
vers, o.; vecchio —, vervallen grijsaard, m.;
carni —e, zwabberend vleesch, o.; persofamilie, v.; aver —, uit een oud geslacht
na — di vezzi, erg gemaakt, gekunsteld perzijn ; —to, m. geslachts-, familienaam, m.;
soon ; —tante, p. press. vallend ; —ata, f.
familie, v., geslacht, o.; —seggiato, m. rij,
hoofdgebet vallen, o.; val, m.; fare mia brutta
v. huizen, blok, m. huizen ; (Arch.)
bouw; —ere'ccio, agg. hz.d. als casalin—, een leelijken val doen ; gebrek, o.; fout, v.;
go ; —setta, f. huisje, o., klein huis, o.; —etdwaling, v.; waterval, m.; plooi, m. van een
tina, f. lief, klein, net huisje, o.; —icciuogewaad ; —a'ccia, f. leeljke val, m.; —tella, f. klein, vuil, vervallen huis, o.; —leve,
la, klene waterval, m.; --ti'ccio, —to'io,
m. —era, f. huisbewaarder, portier ;
—ereccio, agg. rijp om af te vallen, licht
aiso, m. —ana, f. medebewoner, huisgeafvallend ; fig. licht verliefd, licht in vuur
noot ; --ina, f. klein huisje, o.; —lno, m.
gerakend (persoon); zwak wordend, afvallend
(door ouderdom)
landhuis, o.; kleine villa ; casino, koffiehuis,
speelhuis, o.; bordeel, o.; —i'pola, f. —u'po- Cascari'glia, —villa, f (Bot.) kaskarillela, f. klein, armzalig, vervaflen huis, o.; hut,
boom, m., -bast, v.
v.; —olare, m. alleenstaand huis, vervallen Casceini'r, m. (Geogr.) Kaschmir, o.; —imirra, f. kachimier (zekere stof).
huis, groep alleen staande huizen ; vlek, gehucht, o.; —ona, f. rijk, aanzienlijk geslacht, Caschetto, m. kleine helm, m.; pet, v.; ijzeren dwarsb. bin. in den helm ; —o, m. (Mi l
o.; groot, aanzienlijk handelshuis, o.; —one,
stor.) helm, m., stormhoed, m.; (Mar.) delm. zeer groot maar niet fraai huis ; groot,
la nave, scheepsromp, m.
smakeloos gebouw, o.; —ottaio, m. (Terr,)
baanwachter, bareelwachter, m ; —ottino, Cascina, f. kazerij, kaasmakerij, v.; melkerij,
v.; meikboerderij, v.; koestal, m.; le fascim. baanwachtershuisje; portiersloge, v.; kl.
ne, naam van een openbaar park in Flowinkel, m.; —otto, m. winkel, m.; kl. huisje,
rence; korf, v. voor t bereiden van kaas ;
o.; jagers-, herdershut, v.; baanwachtershuisje,
legno di —, beukenhout, stokken uit beuo.; —uccia. f. klein, slecht huis ; lage hut,
kenhout; —a'lo, m. meierjjbezitter, bev.; — —a'ccia, f. klein, ellendig, vervallen
heerder van een meierij ; kaashandelaar, m.;
huis ; —upola, f. Z. Casipola.
—io, in. h.z.d. als cacio.
Casacca, f. wijde rok, m.; gemak. huisgewaad,
o.; kazak, m.; reismantel, m.; voltare —, Casco, agg. oud, afgevallen ; —, m. val, m.,
het afvallen ; frutta di —, afgevallen ooft, o.
van meening, part ij veranderen, kazak keeren,
den huif naar den wind hangen ; —cchino, Ca'scola, f. (Bot.) fijne zomertarwe, v.
in. manteltje, m. zonder mouwen ; omslag- Casella, f. huls, v. van den graankorrel ; kl.
quadi'siat (in rekenb.); haakje, o.; parenthesis,
manteltje, o.
v.; rubriek, afdeeling, v.; vak, o.; la-vak, o.;
Casa'ecio, m. onaangenaam, gevaarl. geval,
kaartenhuisje, o.; —a'rio, m. kastje, o. met
o.; mod. avv. a—, per —, bij toeval, toevalverschillende vakken ; —ina, f. klein vak, o.,
lig ; parlare a—, in 't honderdom praten ;
schuiflade, v.
uoino a—, onbezonnen menscb, m. zonder
Caserma, f. (Mar.) kazerne, v.; —miere, m.;
overleg.
opzichter, m. van een kazerne.
Casca'gine, f. slaperigheid, vermoeidheid, v.
—

.

—
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Caserna, f. logbord, o., logtafel, v. 1
Casissiino, fam. essere il —, de hoogste

tijd zijn ; zeer gelegen komen, zeer bruikbaar
zijn ; —ista, m. casuiist, m., iem. die in twijfelachtige gewetenszaken beslissing weet te
geven ; kenner m. van ingewikkelde rechtsgevallen ; fig. iem. die overal gevaar en nadeel ziet; —istl'ca, f. casuistiek, v.; kunst,
leer om in ingewikkelde gewetens- of rechtsgevallen te beslissen.
Caso, m. onvoorziene gebeurtenis. v.; geval,
toeval, voorval, lot, o.; mod. prov. son pijl
i —i che le leggi, er zijn meer uitzonderingen dan wetten ; i —1 della vita, de
voorvallen, toevallen des levens ; ongeluk, o.,
bezoeking, v.; ziektegeval, 0.; el sono stati
cinque —i di tolera, er zijn vijf cholera
gevallen geweest ; il -- leggero, 't is een
licht geval, o.; in —i siinili, in dergelijke
gevallen ; appunto it -- mio, juist mijn
geval; in ogni —, in elk geval; ulettiamo -- che ..., stellen wij het geval, dat;
vraag, 0.; voorwerp, 0.; misdaad, v.; —criminale, een strafrechterlijk geval, misdrijf ;
— di stato, staatsmisdaad ; — di eresia,
misdrijf, geval, o. van ketterij; —riservato,
(aan hoogere beslissing) voorbehouden geval,
o.; in questo —, in dit geval ; in qualehe
—, in menig geval, in menige omstandigheid;
f n qualunque —, wat er ook gebeuren
moge, in welk geval ook; (Gram.) naamval,
m.; —retto, nominatief, eerste naamv.; (Teol.)
— di coszienza, gewetenskwestie, gew.
vraag ; —pensato, overlegd, voorbedacht
misdrijf, o.; a -- pensato, met voorbedachtbeid ; a —, per —, bij toeval, toevallig ; vivere in —, bij den dag leven ; aprire un
libro a—, een boek op goed geluk openslaan;
serieere, parlare a—, in 't honderdom
spreken, schrijven ; a— perso, disperato,
in 't uiterste geval ; a— vergine, zonder
voorbereiding ; uomo a—, onbedachtzaam
mensch ; scrittore a—, slordig schrijver;
essere a— per qe., tot iets geschikt zijn ;
fam. in — dei —i, in elk geval ; avvenire,
venire —, gebeuren, voorvallen, het geval
zijn ; essere inesso in — di ...., in de
mogelijkheid, gelegenheid gesteld worden om....;
far —, indruk maken, in bewondering brengen ; fare — di q.e., gewicht aan iets hechten ; qd, fa — di ogni cosa, iem. maakt
zich over alles bezorgd ; pensage ai —i
proprj, aan zijn eigen belangen denken;
è un —! alweer een ! esser del —, noodig z ij n ; odi —, hoor eens wat geschied is;
far -- nella niente, in den zin komen.
Casolano, agg. nlela —, Fransche appel, v.
Casoso, agg. vreesachtig, argwanend, angstig.

Ca'spita, --teretta, —terina, f. Z. Cappita, —teretta, —ina.
Cassa, f. kist, kast, lade, v.; kotser, v.; inhoud,
m. van een kist enz.; una — di libri, een
kist boeken ; — (of — di niorto), doodkist,
v. ; mod. prov. conti pin una — da inor-

to, een doodkist kost meer (van iets dat zeer

goedkoop is); fam. falegnanie di — da
nlorto, onbekwaam timmerman, m.; kas,
geldkast, v., geldkoffer, v.; —forte, brandkast, geldkast, v.; plaats waar de uitbetalingen gedaan worden ; kas ; cassa, v.; rondo
di —, kasgeld, o.; kasreserve, v.; resto di
—, kasoverschot, o.; libro di —, kas-, cassaboek, 0.; vuoto di —, kas tekort, o.; fare

CAS
un vuoto di —, de kas bestelen ; -- di
risparinio, spaarkas, v.; te ll er la —, de
kas houden ; inhoud, in . der kas ; aver —,
esserci —, goed bij kas zijn, geld in cassa,

in de kast hebben ; (Anat.) holte, kas, ruimte,
v.; — dell' occhio, oogkas, -holte, v.; —
del cervello, hersenkas, v.; — del petto,
borstkas ; — di api, bijenkorf, v.; — del
facile, geweerlade, v.; — del telaio, lade
van de weefstoel, m.; — della carozza,
wagenbak, m., -kast, v.; - della earrucola, beslag, o. van den katrol ; - del tainburo, trommelkast ; — of gran —, Turksche trom, m.; fam. battere la — iem. afranselen ; sonare, battere la gran — ad.
uno, iem.'s roem verkondigen, veel reclame
maken ; — del vio li no, dell' organo,
— del pianoforte, viool-, orgelkast, v.,
klankkast v. d. piano ; (Idraul.) waterkast, v.;
(Tip.) letterkast, v.; (Fond.) vormkast ; (Gioiell.)
ringkast, invatting , v.; — da lettera, brievenbus, v.; (Mar.) carica a—, lading, v.
stukgoederen ; —a'io, m. kistenmaker, m.;
—nla'dia, f. kist, v. met een trogvorm deksel ; —panea, f. kist, v. met rug- en zijleuningen (tot zitten ingericht); —etta, f.
kastje, o.; geld-, schuiflade, v.; geldkistje, 0.;
trovare allo alla — , iem. bij de geldla
vinden ; il guadagno va dietro alla —,
de winst gaat de la voorbij ; doos, v.; kistje,
kastje, o. me t deksel; — da lettere, brievenbus, v., offerbus, v.; — da iiori, vierk.
bloembak, m.; eetbakje, o. (in vogelk.); — del
fuoco, stoof, v., voetenwarmer, In.; koetsiersbok, m.; stare a—, op den bok zitten ; mennen; mod. prov. Inuri a—, holle, met puin
opgevulde muren ; —a'io, m. kisten-, kastenmaker, schrijnwerker, m.; —ata, f. kisten-,
kastenvol, inhoud eerier kist of kast ;
f. klein kistje, 0.; doos, v.; — delle gioie,
juweelkastje, 0.; —inn, in . kastje, o., tafellade, v.; —oncino, m. kleine commode, v.;
—olie, m. commode, latafel, v.; (Arch.) ingediept veld, vakken, cassette (bij plafonds);
—siera, f. —iere, in. kassierster, penningmeesteres, v.; kassier, penningmeester, m.;
—ina, f. houten kistje, kastje, o.; —lno, m.
handwagen, m. met een kast er op; (Arch.)
voorbeeld, model, o.; houtraam, o.; —oso, m.
lichaamsholte, v.; borst-, buikholte, v.; —na'ccio, m. groote kist, v. in slechten staat verkeeren; —ne, m. groote kist (voor koorn);
kast, v., koffer, v.; tuna donna pare an
— da biada, een vrouw gelijkt op een
graankist (is zeer dik en plomp); —da niunizione, ammunitiekist, v., -wagen, m.; caisson
m.; doodkist, v.; lllandare qd. al —, iem's
dood veroorzaken ; (1draul.) verzinkkist, v.;
caisson, m.; (scherz.) prediehe del —, van
gemeenplaatsen overvloeiende preek, v.
Cassale, agg. doodelijk, den nood veroorzakend.
Cassare, v. a. doorbalen, -schrappen, -strijken ; uitwisschen ; opheffen, vernietigen, annuleeren, ongeldig verklaren, casseeren, afzetten,
uit den dienst ontslaan ; —ti'ccio, m. doorgehaalde, -geschrapte plaats, v. (in een brief);
slordige doorhaling, v.; —to' io, m. radeermes,
0.; —tura, f. uitwissching, doorhaling, v.;
vernietiging, annuleering, opheffing, v.; ontslag, in. (uit den dienst); —zione, f. opheffing,
afschaffing, vernietiging, v. (van een vonnis),
conto di —, hof, o. van cassatie ; —so, agg.
;
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vernietigd, uitgewischt, ontslagen ; beroofd
van ; nietig, ledig, ijdel.

Cassava, f. (Bot.) casavawortel, m.; tapiocca,

V.; arrowroot, o.; (Farm.) zetmeel, o.; maniok,
m.; cassave.

Ca'ssero, m. (Mar.) scheepsverschansing, v.;

halfdek, o.; (Fort. stor.) verdedigingstoren, m.;
citadel, m.; berg, m.; vesting, v.; (Idraul.) verzinkkast, v.; caisson, m.

Cassariiolo, f. Z. Cazzaruolo.
Ca'ssia, f. (Bot.) cassia, v.; — in legno, cassiabast, v.; —lignea, Z. Cassilignèa;
dare, avere l'erba — , wegzenden, den
looppas nemen ; —ine, f. (Bot.) kassia-

struik, m.

Cassila'ggine, f. (Bot.) h.z.d. als ginsguiano.
Cassilegnea, f. (Bot.) cylon-kaneel, v.
Cassinense, agg. tot de orde van Monte-Cas-

CAS
plannen maken, luchtkasteelen bouwen; —ina,
f. stapel, m., stapel boeken ; hoopje van 4 noten om naar te gooien (kinderspel); —o, m.
burg, m. burgt, m., kasteel, slot, o.; bergvesting, citadel, v.; bevestigd vlek, o.; (Mil. stor.)
houten belegeringstoren, m.; (Idrau..) watertoren, m.; dam, m.; schutting, v.; (Mec.) hijschgestel, o.; kraan, m.; hijsctltoestel, o.; stelling,
v. voor de z41dewormcultuur ; — da burattini, poppenkast, JanKlaassenkast, v.; —
dell oriuolo, stelling, v., stellaadje voor
het uurwerk (v. torens); (Arch.) knoop, m.;
kapiteel, o.; krans, m ; (Mar.) — di prua,
achterkasteel, -dek, o.; — di poppa, voorkasteel, voordek, o.; fam, — in aria, luchtkasteel; prov. tre fratelli, tre castelli,
broeders moeten niet samenwonen ; —otto,
m. eenigszins groote burgt, m.; —ueeio, m.
kleine, onbeduidende, vervallen burg!, in.

sino (v. d. H.-Benedictus) behoorende ; sost. Castigamatti, ni. Z. G astigamatti ; casm. Benedictijner-monnik, m.
tigare, v. a. Z. Gastigare.
Cassula, f. (Bot.) Z. Capsula ; (Anat.) huid- Castigatainente, avv. op eerbare, reine wijze,
schede, -omhulling, v.
van onberispelijk leven ; —tezza, f. reinheid,
Casta, f. kaste, v.; stand, m., klasse, v.
zuiverhuid, v. (van stijl); onberispelijkheid, v.
Castagna, f. kastanje, v.; — domestica,
(van manieren); —to, agg. zuiver, onberispeselvatica, eetbare, wilde k ; —d'actua
lijk, rein ; libro —, van aanstootelijke plaatcornuta, waternoot, v.; — di terre, aardsen gezuiverd boek ; —imo'nia, f. kuischnoot, v., —secchi, geroosterde k.; mod. prov.
heid, onthoudzaamheid, v.; —ità, f. kuischheid,
cavar la — del fuoco colla zampa
eerbaarheid, zedigheid, zuiverheid ; vivere
del gatto, de kat de kastanjes uit het vuur
in —, kuisch leven ; serbare la —, zijne
laten halen; esser come la — ch'è belkuischheid bewaren ; voto di —, gelofte, v.
la di fuori e dentro ha la magnana,
van kuischheid ; --o, agg. kuisch, zuiver,
als de k. fraai van buiten en vuil van binnen
rein, eerbaar, streng van zeden ; condurre
zijn ; seorza di —, bruin haar, o. (van een
una vita —a, een kuisch leven lijden ; penpaard); klappen, knippen (met de tong op de
sieri —1, eerbare gedachten ; fig. zuiver, cor-

vingers); —ecia'io, m. verkooper, m. van kastanjekoeken ; —ccio, m. kastanjekoek, v.;
—eto, m. kastanjebeplanting, v., -bosch, o.;
- laan, v.; etta, f. kastanjette, v.; klapperhoutjes ; —lno, agg. kastanjebruin, o.; tot
kastanje bep. geschikte (grond); —o, m. (Bot.)
kastanjeboom, in.; edelkastanje ; — d'ludia,
wilde k. —olo, m. kleine kastanje ; roede,
stok, schacht, uit kost. hout; —uolo, agg.
kastanjebruin ; —fico, bruine vijg, v.
Castagnola, f. kleine voetzoeker, m.; springbus, v.; rotje, o. (klein vuurwerk).
Castalda, f. bestuurster, beheerster, v. (in nonnenkloosters); —eria, f. ambt van huismeester, beheerder, burgvoogd, m.; pachthoef, v.;
—ire, m, h.z.d. als custodire ; —o, m. (stor.)
slot-, burgtvoogd ; kastelein, m.; huismeester,
rentmeester ; schout, m.
Castamente, avv. op kuische, eerbare wijze.
Castella'eeio, m. vervallen, klein, armoedig
kasteel, o.; half ingestorte burgt, m.; —ana,
f. kasteleines, v., vrouw van den kastelein of
burgtvoogd, burgtvrouw, v.; —aneria, f.
—ania, f. kastelanie, burgt-, slotvoogdschap,
o.; —ano, m. burgtvoogd, burgtheer, kastelein, burgtbeheerder ; bewoner van een burgtvlek ; — agg. tot een burgt, kasteel, slot behoorende ; burgt ...., slot ....; mora —e,
burgtmuren, slotmuren ; —are, m. vervallen
slot, burgtruïne, v.; —ato, agg. (schip) met
kasteel voorzien ; —etto, m. klein slot, o.,
kleine burgt, m.; register, o. in de bankhuizen
waarin de credietverhandelingen zijn aangeteekend ; krediet, o.; aver uu — alla banca di centomila lire, aan de Bank een
krediet van 100.000 lire hebben ; mettere a
— qd. iem. crediet geven ; radje, o. der steensnijders ; trek- of schroefpen, v.; fare —i,
—

rekt, zonder fouten (stijl).

Casti'glia, f. (Geogr.) Kastilië, v.; Veccliia
e Nuova, Oud en Nieuw K.; —Mum, m.

Kastiljaan, in.

Castone, m. (Gioiell.) kast, invatting, v. (van

edelgesteenten).

Castore, m. (N. pr. mit.) Castor, m.; (Astr.)

ster in 't sterrebeeld der tweelingen.

orio, m. bevergeil, castoreum,
o.; — o, m. (Zool.) bever, m.; bevervel, o.; hoed

Casto'reo,

—

van beve rvel.

Castracani, m. hondensnijder, m. (volg.) spot-

naam voor weinig ervaren heelmeester ; kl.
weinig scherp mes, o.; —porcelli, —porti,
m. biggen-, varkenssnijder, m ; —are, v. a.
snijden, kastreeren ; — un libro, een boek
van aanstootelijke plaatsen zuiveren ; (Bot.)
de ranken afsnijden, besnoeien ; — le castagne, marroni, de kastanjes kruisen, een
x snede geven (voor 't braden); fig. — qd.,
iemand de vleugels korten; —to, m. hamel,
m., hamelsvleesch, o.; kastraat, gekastreerde
zanger, m.; viso di —, baardeloos gelaat,
o.; —o'io, m. kastreermes, o.; klein, haakvormig mes voor 't opensnijden der kastanjes ;
—uira, f. het snijden, versnijden, o.; kastreering, v.; kapoeneering, v.; —rino, m. jonge
hamel, m.; —rona'ccio, m. schaapskop, m.
(scheldw.); —ronaggine, f. domheid, ezelachtigheid, v.; —cello, —cino, m. jonge hamel, m.; —rone, m. hamel, m., hamelsvleesch,
o.; ruin, veulen, o.; domkop, schaapskop, ni.;
male di —, blatende hoest, v.; —oneria, f.
dom, onnoozel gezegde, o.; handeling, v.; domheid, ezelachtigheid.
Castratense, agg. tot de legerplaats behoorende; (Med.) inalattie —I, legerziekten;
(Gier.) peculio —, zelf verworven, door
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eigen krijgsdienst verworven vermogen, o.

Ca'strica, f. (Ornit.) — tramontana, zwartkopwurger, -klauwier, in ; — capirossa,

roodkopwurger, -klauwier, m.; — bigiarella,
roodrugwurger, negendooder, m.; — palombina, klapekster, blauwe klauwier.
Casuale, agg. toevallig, mogelijk, onzeker ; i
—i, m. pl. de neven-inkomsten, casualiteiten ;
sta, f. toevalligheid, v., toeval, o.; mepte,
avv. toevallig, ongeveer.
Casua'rio, m. (Omit.) kasuaris, m.
Cata'cla&i, f. (Med.) ooglidontsteking, v.
Cataclisiuo, m. ma, ni. omverwerping, v.
door 't geweld der elementen ; overstrourning,
v.; zondvloed, m.; fig. staatkundige katastrofe,
omwenteling, v.
Catacomba, f. catacombe, v.; onderaardsche
begraafplaats der eerste Christenen ; rotshol,
onderaardsche gang; fig. donkere kamer, v.
Catacresi, f. (Gram.) katachresis, v., verkeerde
aanwending van een bijwoord, van een bijbelsche uitdrukking, v.
Catafalco, m. katafalk, m.; parade-, lijkbed,o.
Catafa'scio, a , m. avv. op wanordelijke
wijze; bont door elkander.
Catafratta, f. malienhemd, 0.; schubvormige
wapenrusting ; (Chir.) borstverband, o.; o,
agg. gepantserd, gewapend, in volle wapenrusting.
Catalano, m. (N etn.) Kataloniër, m.; ogna,
onia, f. (Geogr.) Katalonie, o.
Catalesi, essia, f. (Med.) ziekelijke slaapzucht; katalepsie, starkramp; ettieo, agg.
kataleptisch, door starkramp overvallen.
C atalettico, agg. (Metr.) verso , katalektisch, onvolledig vers, o.
Cataletto, m. baar, draagbaar, v., draagstoel, m.
Catalogare, v. a. katalogiseeren, een kataloog ol;nsaken, in een kataloog inschrijven;
ghetto, ghiiao, m. kleine kataloog, m.;
logo, in. kataloog, in.; boekenlijst, v.; titellijst van boeken enz.; prijslijst, v.; compilare,
fare un , een kataloog samenstellen ;
u'eeio, m. slechte, onvolledige kataloog, m.
Catalogno, m. (Bot.) gelsoi►«ino -- dubbele
jasiniju, m.
Catape'cchia, f. wild, onvruchtbaar oord, 0.;
vervallen, onbewoonbaar huis, o.
Cataplasnia, in. (Farm.) weekmakende omslag, m.; pleister, m.; fig. door ziekte afgevallen etenself; onuitstaanbaar mensch.
Catapulta, f. (Mil. stor.) werpmachine, o.;
katapult, v.
Catapuzia, zza, f. (Bot.) kruisblad, wolfsmelk, v.; — maggiore, wonderboom, ricinusboom, m.
Cataratta, f. Z. eateratta.
Catarrale, agg. katharaal, slijm-, speekselafzonderend; febbre , slijinkoorts, V.
ro,
m. (Med.) kathar, m.; slijmhuidontsteking, f.,
hersenverkoudheid, v.; fig. aver il di far
qe., de zucht hebben iets te doen ; —oso,
agg. (Med.) door een kathar aangetast ; verkouden; spurgo
slijm opgeven, 0.; voor
verkoudheid licht vatbaar.
Catartico, agg. (Med.) reinigend, purgeerend;
sterk afvoerend (geneesmiddel); i ci, sterk
afvoerende middelen.
Catarzio, m. vlokzijde, v.; afval, o. van zijde;
vuil, afval, o.
Catasta, f. vaam, o. (hout); pezzo da ,
houtmijt, v.; fig. dom, tot niets deugend persoon; houtstapel, brandstapel, in.; (stor.) pijn—

—
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bank, v.; opgestapelde massa, v., hoop, m.,
mijt, v.; — di Rieno, hooiinijt, hooischelf, v.;
m. avv. a e, hoopsgewijze, in overvloed,
met hoopen vol ; (am. sonare a , stokslagen
uitdeelen, bekomen.
Catasta'bile, agg. wat in het kadaster kan
ingeschreven worden ; le, app. het kadaster
betreffende; etappe i, plan, grondslag voor
het kadaster ; re, v. a. in het kadaster inschrijven, gekadastreerd ; 0, m. kadaster,
grondboek, o.; stamrol, v.; bestuur, o. van het
kadaster ; grondbelasting, kadastrale belasting,
v.; snel tere, porre al , in het kadaster
inschrijven.
Catastrofe, f. katastroof, 10.; keerpunt, o.;
beslissend oogenblik, o.; ongeluk, onheil, o.;
plotselinge omkeer, m. in het lot van een persoon of Staat.
Catachesi, f. katechese, v.; het afvragen
van den katechismus ; leering, v. in vragen
en antwoorden ; —isnio, m. katechismus, in.;
vragenboek, leerboek o. over de geloofswaarheden ; fare il , den katechismus leeren ;
ista, m. katecheet, m.; leeraar in. in de
geloofswaarheden; katechesatieineester, rn.;
istico, agg. katechetisch ; vraagsgewijze
onder! ichting; den katechismus betreffende;
istruzione a, geloofsleer, v.; izzare,
v. a. katechiseeren; onderricht o. in de geloofsleer geven ; den katechismus leeren, verklaren ; — qd., iem. iets inpompen ; (am. iem.
de les oplezen, onderhanden nemen.
Catacii, m. h.z.d. als eaccili.
Q'atacunieno, —ruisio in. katechumeen, m.;
een zich tot het doopsel voorbereidend bekeerling, m.; katechismusleerling, in.
Categoria, f. categorie, soort, v.; groep, m.;
klasse, v.; vak, o.; (Mil.) prima, secunda,
terza , reserve van de le, 2e, 3e categorie;
canieiate, avv. op bepaalde, besliste, bevelende wijze; rispondere , zonder omhaal van woorden, duidelijk antwoorden ; 0,
agg. categorisch, bepaald, duidelijk, beslist;
risposta a, bepaald, ondubbelzinnig ant—
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woord.

Catelano of sorino — , katalonieche pruim,
v.; — , m. warm vest uit wollen stof.
Catelina'ria, f. hevige smaadrede, v.; hevig

verwijt, o.

Catello, m. jonge hond, m.; jong o. van huis-

dieren.

Catellon, — ne, so. avv. zacht, sluipend.
Catena, f. ketting, m., keten, v.; — cl'oriuolo,

horlogeketting, in.; boei, band, ni.; fig. knechtschap, beperking, v. der vrijheid; aaneenschakeling, volgreeks, v., opeenvolging, v.; hinderpaal, m., versperring, v., sperketting, m.; (Arch.)
ijzeren anker, o., verbinding, v.; verbindingsteen, m.; — del earnino, del paiuolo,
ketelketting, haardketting, heugel, ns.; — dell'
uscio, deurketting, m.; — di monti, bergketen, v.; di scogli, rijklippen, rif , 0.; (Mar.)
grondtouw, o.; (MU.) mettersi, disporsi in
, in tirailleur verspreiden; pazzo, inatto
da , razende gek, in .; gek m. die in 't dwangbuis moet; far la , een keten vormen, de
haag vormen ; rodere la , op het gebit
bijten (paarden); fig. zich tegen het geweld
verzetten, van toorn schuimbekken ; spezzar
la
of le e, z ij n boeien verbreken ; stare
a , aver la
al collo, in banden, niet
vrij zijn ; tener qd. a , iern. onder zijn
gezag houden ; iem. in toom houden ; mod.
—
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prov. non le terrebbero le —e, hij is met Catranlare, v. a. teeren, met teer bestrijken;
—me, m. teer, v., scheepsteer, v.
geen kettir,gs vast te houden ; —a'ocio, m.
sper-, sluitketting, m.; ijzeren dwarsbout, v.; Catri'cola, f. (Fort.) buitenwerk, o., palissa-

grendel, gin.; serrare, chiudere a —, toegrendelen, de grendels voorschuiven; (Polit.)
tijdelijke belasting v. van den invoer ; schram,
houw m. in 't gelaat; —are, v. a. Z. incatenare; —aria, f. (Mat.) kettinglijn, v., kettingrekening, v.; (Arch.) kettinggewelf, o.;
—ella, f. dunne ketting, m., kettinkje, o.;
halsketen, halsband, m.; (Calz.) zoolnaad, v.;
cuccitura a —, kettingsteek, m.; glasdraad,
m.; —ello, m. verbindingsbalk, v.; verbindingsstuk, o.; —ina, f. dunne ketting, kettinkje, o.; —one, m. sterke (gew. ijzeren) ketting, dikke ketting ; —uccia, f. slechte, onbruikbare ketting, in.
Ca'tera, f. (Bot.) groene, onr ij pe amandel, v.
Cateratta, f. sluis, v.; waterkeer, m.; molendam, -keer, m.; schutbord, o., valdeur, v.; waterval, m.; afstortende watermassa, V.; —e
del cielo, sluizen des hemels; essere aperte
le —e del cielo, piovere a —e, regenen
of het met bakken van den hemel gegooid
wordt ; deur, valdeur, val, v.; klap, m.; zolder-,
dakluik, o.; (Med.) grauwe staar, v.; venire
le —e a qd., de grauwe staar krijgen ;
—a'io, m. sluiswachter, m.; —ina, f. kleine
sluis, v.; val, v.; klap, V.; —one, m. groote
sluis, waterkeering, v.
Caterina, f. (N. pr.) Katrina, v.; Catina, f.
Ka atje, v.
Caterva, f. hoop, m.; schaar, menigte, troep,
v.; kudde, v.; onordel ij k opgehoopte massa, v.
Catete, m. (Geom.) been in. van den rechten
hoek in een rechthoekigen driehoek.
Catetere, m. ---tica, f. (Med.) katheter, sonde,
v.; aftapbuis, v.; pisbuis, v.
Catina'ccio, m. slechte, vuile waschkom, m.;
—a'io, m. rondreizende koopman in schotels
en ander aardewerk ; —ella, v. waschbekken,
o.; -kom, m.; inhoud m. van een waschkom;
een waschkom vol ; m. avv. a —e, in groote
hoeveelheid, rijkelijk ; vien gift l'aequa a
—e, 't regent dat 't giet, 't wordt met bakken
van den hemel gegooid ; lam. me ne va il
sangue a —e, 't hart draait me in 't lijf om ;
—ata, f. een waschkom vol; —o, m. diepe
aarden schotel, m.; waschkom, m., -bekken, o.;
saladeschotel, m.; dalketel, m.; door bergen
omsloten dal, o.; (Fond.) verzamelbekken, o.;
(Anat.) bekken, o.; heupkom, m.; mod. prov.
trovare il diavolo nel —, den hond in
den pot vinden.
Catollo, m. rotsbrok, o.; brok, o.; afgevallen
stuk, o.; puinhoop, m.
Catone, m. (N. pr. stor.) Cato, m.; fig. man
van strenge zeden ; —eggiare, v. n. den
Cato spelen ; zedelijkheid huichelen; den zedemeester spelen ; —iano, agg. catoniaanscb,
streng van zeden, onoinkoopbaar; severità
—a, rigore —o, catonische strengheid, v.
van zeden.
Cato'rbia, f. gevangenis, v.; kerker, m.; fam.
gat, o.; piantare qd. In —, iem. in 't gat,
in den bak steken.
Cato'rcio, m. grendel, m.
Cato'rzolo, m. knoestige uitwas, m. aan
boomen; knoest, v.; (Agr.) draaghout, o.
(aan den wijnstok); —luto, agg. knoestig,
droog, dor.
Cato'ttrica, f. (Fis.) katoptriek, v.; leer van
de terugkaatsing der lichtstralen.

denwerk, o.

Catriosso, m. skelet, o. (van vogels); boender-

borst, v.; fig. zeer mager persoon, m.

Cattano, m. (Stor.) burgtvoogd, kastelein,

burgtheer, slotvoogd,

Cattare, v. a. zich verschaffen, verwerven.
Ca'ttedra, f. katheder. m., leerstoel, m.; professoraat, o.; salire iÉn —, een leerstoel bekomen ; conferire una—, een professoraat
overdragen ; fig. jaarwedde, bezoldiging aan
een leerstoel verbonden; inettere in —,
montare in —, den katheder beklimmen,
op professoraten toon spreken ; poter parlare in una cosa in —, grondig over iets
kunnen spreken ; bisschopszetel, m.; fig. — di
veriita, Pauselijke Stoel, m.; kansel, in.; —le,

agg. den bisschoppelij ken zetel betreffende;

chiesa — , bisschoppelijke kerk ; sost. f. kathedraal, v., dom, munster, m.; —ante, m.
h.z.d. als —atico ; —aticanlente, avv. op

kathedertoon, op leerende, doceerende wijze;

—atico, m. bezitter, m. van een leerstoel,
professor, In .; agg. leerend, doceerend, profes-

soraal, alles beter wetend.

Cattiva'ecio, agg. zeer slecht, gansch bedorven ; lam. non e —, 't is geen kwade kerel ;
sost. in. lam. booze slungel, ondeugende schelm,

m. (tegen kinderen in goede en kwade betee-

kenis); —anza, f. h.z.d. als —vita.
Cattivare, v. a. gevangen nemen ; fig. innemen,
boeien, winnen; —rsi l'anlore di qd.,
iemands gunst winnen, liefde verwerven;

—rsi, v. rill. aan zich boeien, voor zich in-

nemen.

Cattiveggiare, v. n. zich kwellen, aftobben,
verontrusten ; een ongeregeld leven leiden;
—vello, --vino, agg. een weinig slecht, stout
(kinderen); sost. in. kleine deugniet, m.; arme
drommel, m.; —ve'ria, —vezza, f. stout

zijn, o., stoutheid, v. (kind.); boosheid, slechtheid, v.; —vita, f. slavernij, knechtschap,
krijgsgevangenschap, v.; slechtheid, boosheid,
schurkachtigheid, laagheid, v.; slecht karakter,
o., slechte handelwijze, v., ongemanierdheid,
v., leelijkheid, v.; recarsi la —a scherzo,
zijne boosheid onder een scherts zoeken te
verbergen; —vo, agg. krijgsgevangen ; boos,
slecht, boosaardig, kwaad ; usanze —e,
slechte gewoonten; vita —a, slecht, ongebonden leven ; stout, ongehoorzaam, eigenzinnig (van kinderen); niet deugen voor, ongeschikt, onbekwaam ; nloglie —a, plichtvergeten vrouw, v.; llladre —a, slechte, liefdebooze moeder, v.; — animo verso a d., slecht
gezind tegen iem.; — giudizio, onwelwillend,
nadeelig oordeel, o.; —a intenzione, slechte
bedoeling,v.; -a azione,gemeene, lage, slechte,
onedele daad, handeling, v.; soggetto —, gemeen, slecht sujet, o.; bijtachtig, valsch (van
dieren); onrustig, kribbig (paard); bedorven
(bloed); fig. aver — sangue con qd., op
kwaden voet met iem. staan; essere di —
ulllore, slecht geluimd zijn ; boosaardig, gevaarlijk, moeielijk te genezen; dare in —a
disposizione, aanleg tot tering hebben ; --a
fortuna, ongeluk, o., tegenspoed, m.; occasione —a, ongunstige gelegenheid, v.; —
effetto, ongunstige indruk, m.; — esito, ongunstige uitslag, m., uitwerking,v.; —a prova,
droevige ondervinding, v.; —a aria, slechte,
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ongezonde lucht, v.; bocca —a, beslagen
tong, vuile smaak, m.; cera —a, ongezond,
slecht uitzicht, o.; mod. prov. coile —e, op
ruwe, grove, ongemanierde wijze; dire —a
a qd., tegen iem. uitvallen ; essere un —
fare, 't is een moeielijk ding, o.; eene moeielijke onderneming, v.; sost. m. gevangene,
krijgsgevangene, slaaf, m; boos, slecht, onzedelijk mensch, slechte zijde; ogni cosa ha
il suo —e il suo buono, elke zaak heeft
haar kwade en baar goede zijde; butarsi,
darsi al —, zich aan een slecht leven overgeven; slecht, regenachtig moorden (van het
weer); prendere sapor di—, een slechten
smaak aannemen ; —to, agg. gevangen.
Catto, m. (Bot.) cactus, m.
Cattolicainente, avv. volgens de Kath. geloofsleer; volgens de leer der Kath. kerk ;
—cismo, m. Kath. geloofsleer, v., Kath. godsdienst, m., Katholicisme, o.; —cità, f. algemeenheid, v. der Kath. kerk, v.; katholiciteit,
V.; —co, agg. algemeen, katholiek; religione
—a, Kath. godsdienst, m.; dottrine
Kath. geloofsleer, v.; il Re —, sua Maestà
—a, Zijne Kath. Majesteit, v. (titel van de
Spaansche koningen); sost. in. Katholiek, m ,
belijder, m. van het Kath. geloof, o.
Cattura, f. gevangenneming, v.; overtreding, v.
van eene politieverordening, v.; (Mar.) inbeslagneming, v., kaping, v., buit. v.; gerechtelijke inbeslagneming, v.; —are, v. a. vastnemen, gevangennemen ; aanhouden, arresteeren,
in beslag nemen ; sequestreeren, wegnemen ;
(Mar.) buitmaken, opbrengen (een schip), kapen.
Cauca'sia, f. (Geogr.) Kaukasie, o.; —seo,
agg. Kaukasisch ; razza —a, Kaukasisch
ras, o.; sost. m. Kaukasier, in.; —so, m.
(Geogr.) Kaukasus, m.
Caudata'rio, m. sleepdrager, m. (van den
paus of een kardinaal); —ato, agg. gestaart,
met een staart voorzien ; soiietto —, sonnet,
o. met nog eenige bijgevoegde versregels ;
—i'souo, agg. (Zool.) serpeiite — , ratelslang, v.
Candice, m. (Bot.) stam, stengel, m., schacht,
v., steel, m.
Cauli'coli, m. pl. (Bot.) op stengels groeiende
-woekerplanten ; (Arch.) bloemstengels, m. pl.
(op Kor. kapit.); —nario, app. (Bot.) tot den
stam of stengel behoorende ; foglia —a, stengelblad, o., bladschede, v.; —lino, agg. (Bot.)
op stengels groeiende.
Ca'uro, coro, m. Noordwestenwind, m.
Ca'usa, f. I. oorzaak, reden, v., grond, in.; —
prima, eerste oorzaak (der wereld), God, m.;
— seconda, onmiddellijke oorzaak, V.; beweeggrond, in ., aanleiding, v.; a — di, op
grond van..., tengevolge van...; per — di, ter
wille van ..; per — tua, om uwentwille ; dar
— a qd. di qe. , iem oorzaak, reden, aanleiding geven tot iets; II. (G .)
i ur zaak, rechtszaak, aanklacht, v.; — civile, cominerciale, matrimoniale, burgerlijke, ha ndels-,
echtscheidingszaak; partij, zaak, V.; abbracciare, difendere la — di qd., de partij,
de zaak van iem. tot de zijne maken, verdedigen ; combattere per una bella —, voor
eene goede, edele zaak strijden; — persa,
spallata, verloren zaak; zaak die geen kans
op welslagen heeft; aver — con qd., een
proces met iem. hebben ; dar vinta la —
a qd., iem. een zaak gewonnen, toegeven ;
-- pendente, hangende zaak; — giudi-
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tata, afgehandelde, geoordeelde zaak ; —a'ccia, f. slechte, moeielijk te verdedigen zaak;
—ale, agg. causaal, oorzakelijk; (Gram.) de
reden, grond aangewend; sost. f. la — (Ciur.)
beweeggrond; —alità , f. causaliteit, oorzakelijkheid, f ; —are, v. a. veroorzaken, aan-

leiding geven, bewerken; beschuldigen, aanklagen ; als beweegreden, verontschuldiging
aanvoeren ; —ativo, app. veroorzakend, aanleiding gevend ; —atore, in. —trice, f. die
aanleiding geeft, veroorzaker; fig. oorzaak,
aanleiding, v., grond, in.; —idico, m. (Giur.)
vertegenwoordiger, verdediger, advocaat, in.;
—sona, f. (Giur.) groote, gewichtige rechtszaak, v.; —succia, f. geringe, onbeduidende
zaak, v.
Ca'ustica, f. (Ottic.) brandlgn, v.; (Fis.) kaustische lijn of kromming, v.; --icità, f. brandende, bijtende eigenschap, v.; geschiktheid
om te branden, bijten ; —ico, agg. brandend,
bijtend, kaustisch, scherp smakend, van brandenden, bijtenden smaak ; fig. bijtend, scherp,
puntig, satiriek (oordeel, persoon enz.) ; sost.
m. bijtend, brandend middel, bijtmiddel;
—attuale, gloeiend ijzer ; —potenziale,
bijtende zelfstandigheid, v.
C autamente, avv. op voorzichtige,behoedzame
wijze; —e'la, f. voorzichtigheid, behoedzaamheid, v.; overleg, o.; slimheid, v.; list, v.;
scherpzinnigheid, sluwheid, v.; (Giur.) borgtocht, m.; zekerheidstelling, borgstelling, v.,
cautie, f. m. ave. a —, voor alle gevallen, om
zeker te gaan ; per abondanza di —, uit
overmaat van voorzichtigheid, uit overgroote
voorzichtigheid ; —are, v. a. (Giur.) zekerheid,
borgstellen, waarborgen ; —rsi, v. rid. zich
verzekeren, zich zekerheid verschaffen ; fig.
zeker gaan, op zijn hoede zijn ; —ato, gewaarborgd ; agg. zeker ; andare —, zeker,
voorzichtig te werk gaan ; —ativo, app. geeigend, geschikt tot borgstelling ; --tezza, f.
voorzichtigheid, behoedzaamheid, v.; slimheid,
v.; —to, agg. voorzichtig, behoedzaam, sluw,
slim, verstandig, omzichtig ; (Giur.) (door borgstelling) verzekerd ; far
qd., iem. zekerheid, borgstelling geven ; andar — zeker,
voorzichtig, met voorzichtigheid te werk gaan;
—zione (Giur.) f. borgtocht, m.; borgstelling,
v.; cautie, v.; daad van borgstelling, v.; voorzichtigheid, behoedzaamheid ; far — per qd.,
voor iem. borg blijven ; dar —, borgstellen,
cautie geven, pand geven, zekerheid geven.
Cauterio, m. (Chir.) fontenel, m.; kunstmatig
voortgebrachte zweer, afleidingszweer, v. (van
slechte sappen); fig. ziekelijk, ongezond, scrofuleus persoon ; pietra da --j, bijtende kali,
v.; —rizzare, (Citir.) cauteriseeren, branden,
uitbranden, bijten ; —rizzazione, f. (Chir.)
uitbranding, cauteriseering v. (van wonden);
bijting, v.
Cava, f. hol, o.; groeve, o.; diepe kuil, v.; diepe
gracht, V.; steengroeve, v. (kolen); bergwerk,
o.; mijn, o.; vindplaats, o.; aver Ia — di qe.,
onuitputtelijken rijkdom van iets hebben, in
overvloed hebben ; esserci la — di qc.,
van iets in overvloed voorhanden zijn; (Mit.)
onderaardsche, bedekte gang, m.; m ij n, o.;
—denti, m. (indecl.) tandentrekker, tandarts,
m.; fam. kwakzalver, marktschreeuwer, m.;
—fango, —fordo, in. bagger, in.; baggermachine, f., —ainolo, m. bergwerker, m.
Cavaguo, m. korf, handkorf, m.; —uolo, m.
muilkorf, m.
—

,
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Cavaleabile, agg. berijdbaar, als rijdier bruik- I
baar, voor ruiters te berijden ; strada —,
rijweg, m.; —ante, m. beredene, ruiter, m.,
—are, v. a. berijden (paard, weg) ; bestijgen;

mennen, rijden, besturen, beheerschen, slecht
behandelen ; — una nave, een schip bestijgen; v. m. r ij den, rijoefeningen maken ; te
paard rijden ; —sopra qe., over iets aangebracht zijn, overspannen ; —ata, f bet rijden, o.; rit, v.; fare una —, een rijtoertje
doen ; rijgezelschap, o.; schaar beredenen, troep
ruiters, begeleiding, v.; escorte, o.; te paard,
bereden bode, m.; (Stor.) verplicht om een bereden man voor het leger te leveren, inval m.
van een ruiterschaar in vijandel ij k land ;
—atoio, m. opstap, m. (om een paard te bestijgen); —atore, m.; —trice, v.; ruiter, berijder, m.; -ster, v.; —atura, f. rijdier, o ;
huurprijs m. voor een rijdier ; —avia, f.
(indeel.) bruggenweg, m.; weg, m. over of onder een straat, viaduct, v.; verbindingsweg,
m.; gallerij v. van het eene huis naar het
andere ; —ehereccio, —eheresco, agg.
berijdbaar, weg, tot rijden ingericht kleed, met
een rijkleed gekleed ; —cione, —cioni, a—,
avv. schrijlings; —liera, f. vrouw v. van een
ruiter, van een ridder ; —lierato, m. waardigheid van ridder, het bezitten van een ridderorde, jaarwedde aan een ridderorde verbonden ; —liere, —h ero, m. ruiter, bereden
soldaat, m.; cavallerist, soldaat te paard, ridder, edelman, cavalier ; fare — qd., iem. een
ridderorde verleenen ; la eroee di —, ridderkruis, 0.; fam. en scherz. — del dente,
schuimlooper, klaplooper, m.; d'industria,
fortuinzoeker, fijne oplichter, chevalier d'industrie ; servente, begeleider eener voorn.
gehuwde dame; (Star. ant.) ridder, in. (in Rome);
(Star. medoev.) ridder ; tot ridder geslagene;
armare, fare, ereare qd. —, iem. tot
ridder slaan ; —errante, dolende ridder;
—

—

scherz. fam. leeglooper, rondlooper, m.; — di
ventura, ridder in dienst van een ander of
van een stad, ridder die zijn dienst verkoopt;
—

d'amore, minnaar, iem. die het hof maakt

aan eene vrouw. danser, cavallier, m. (op een
bal); — di Corte, kamerheer, in.; —compagno, notaris, schrijver van een rechter;

—, paard (in 't schaakspel); (Fort.) verhoogd
bastion, v ; borstwering, kat, v.; stare a —

di un luogo, boven (een plaats) zich bevinden, op eene hoogte gelegen ; un asco a —
della via, een den weg overspannenden
boog, in.; —liere, agg. tot eene ridderfamilie
gehoorende; fico —, zwarte vijg, v.; vivere
alla — a, als een ridder leven; — lieressa,
f. h.z.d. als cavaliers, (schertsend gebr.);
—lierino, m. jonge ridder, m.
Cavalla, f. merrie, v.; —a'ecio. m. slecht,
leelijk paard, o.; oude knol, m.; —aio, m.

paardenkoopman, -handelaar, m.; - liefhebber,
-gek, v.; —aro, m. paardenhoeder, geleider
m. der pakpaarden ; (Mil.) trein-, tros, pakknecht ; —ata, f. (Stor.) schaar bereden burgers, ruiterschaar, m.; bende, v.; bereden burgerwacht, v.; verplichting v. om een bereden
man voor bet leger te leveren ; inval m. van
een ruiterbende in een vijandelijk land ;
—eggiere, —eggiero, m. licht bewapend
ruiter; lichte cavallerist, m.; —ereeeio, agg.
geschikt, geëigend om door een paard gedragen te worden ; —ereseamente, avv. naar
de regels, voorschriften der ridderlijkheid, op
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edele, ridderl ij ke, voorname wijze ; —esco,
app. tot den ridderstand, het ridderwezen beboorende, overeenk. de regels enz. van bet
ridderwezen, ridderlijk, eerlijk, edel, voornaam ;
ordini —sehi, ridderorden ; ronnanzi
—schi, ridderromans, m.mv.; —eria, f. ruiterij, cavallerie, v.; —grossa, leggiera,
zware, lichte cavallerie, ridderwezen, 0.; ridderschap, m.; adel, m.; ridderlijkheid, dapperheid, V.; edele, voorname manieren, mv.;
krijgsdienst, m.; krijgskunde, v.; —erizza, f.
rijbaan, v.; rijschool, v.; manege, rijkunst, v.;
—erizzo, m. piqueur, leeraar m. in de rijkunst ; stalmeester, m.; kunstrijder, m.;
—nlaggiore, opper - stalmeester, m ; etta,
f. (Zool.) sprinkhaan, m.; valsche streek, m.;
fare una —, zich schelmachtig, gemeen gedragen ; fare una — a qd., iem. een gemeene
streek spelen, bedriegen, in de luren leggen ;
—etto, ni. klein, sierlijk paard, paardje, o.;
(Pitt.) schilderezel, m.; quadro da —, niet
al te groote schilderij ; vettere sul — un
—

quadro, levare di sul — un quadro,

een schilderij beginnen, voltooien ; voetstuk,
onderstel, o.; — da conciatori, leerlooiers-

bok, m.; — per il eanoccbiale, voet voor
den verrekijker; — per le posate, bordenbak, m.; (Mil.) bok, springbok, m.; pijnbank,
v.; (Mar.) walsmachine, v.; (Arch.) dakstoel,
m.; (Stamp.) frisket, 0.; lip, m. van het frisket ;
—ina, f. klein, sierlijk paard, paardje o.;
correre da —, een ongebonden leven leiden ; fare correre la —, eene zaak een
snel verloop geven ; —itbo, m. klein paard, o.;
—ino, agg. tot het paardengeslacht behoorende; van het paard, paarden ...; coda
testa —a, paardenkop, p.staart, m.; niosca
— a, paardenvlieg, v ; fig. lastig persoon;
tosse —a, kinkhoest, v.; —o, m. paard, ros,
klepper, m. (in veracht. zin); —corridore,
rijpaard. o.; telganger, m.; —bianco, nero,
baio, falbo, sauro, storno, nmorello,

schimmel, zwart, bruin, vaal, vos, moorschimmel, donkerbruin paard; — da corsa, da
sella, da basto of da soma, da carozza, ren-, rij- of zaal-, vracht- of pak-, koetspaard ; — da pariglio, tot een span behoorend paard ; — di rennino, leeg terugk. p.
— da tiro, trekpaard ; — di battaglia,

strijdros, fig. hoofd-, lievelings-bravourstuk o.
(v. een kunstenaar); —bolco, dampig paard;

—arrembato spallato, heuplam paard;
— ombroso, focoso, schichtig, moedig p.;
—da monta, da coprire, da guadagno,
dekhengst, m.; (Mil ) uomini a — of — i , ruitern, cavallerie, v.; tutti a —! signaal voor
't opzitten, opstijgen ; (scherz.) viaggiare
sul — di San Francesco, op het paard
van den H. Franciscus, d.w.z. te voet reizen ;
—tra le due selle, paard o. van gemiddelde
taille ; bok, strafbok, ezel (in scholen) ; dare
un — a un ragazzo, een knaap ter dege

bestraffen ; paard, o. (in 't schaakspel) ; (Mech.)
—vapore, paardenkracht, v. (ter berekening
van de kracht eener stoommachine); cacio ,
soort Ital. kaas, v. (in flesschenvorm); montare a —, te paard stijgen ; stare a —
a un ciuco, a un mulo, op een ezel rijden ;
stare a — a una panea, schrijlings op een
bank zitten ; a — nudo, op 't ongezadeld
paard ; palio a — i sciolti, wedrennen van
onbereden paarden; a ferro di —, hoefijzervormig ; difendersi a piè e a —, zich met
—
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alle middelen verdedigen ; fam. febbre da
— i, zeer zware koorts, koorts als een paard;
errori da — i, zeer zware dwalingen ;
mediema da —, paardenmiddel ; fig.
essere a --, zeken, buiten elk gevaar zijn ;
essere a — d'una cosa, de grootste moeielijkbeden van iets te beven zijn; mettere a
— qd„ iem. rijden leeren ; m. prov. essere
come il — de il Colla, olie aveva cento
guidalesehi sotta la coda, alle mogelijke
ziekten en gebreken hebben ; fare a' — i,
paardje spelen ; portare a — qd., iem.

zoutzakken, op den rug dragen, iem. op reis
goed onderhouden, iem. grappen, uien vertellen ; saper quanto corre il proprio — ,
weten hoe ver iemands krachten gaan ; prov.
a — donato non si guarda in bocca,

een gegeven paard moet men niet in den bek
zien ; chi ha — in istalla pub ire a
piedi, wie vermogen heeft behoeft het 't minst
te toonen, wie paarden op stal heeft mag te
voet gaan ; chi non puè battere
batte la sella, wie zijn hoogeren niet kan
treffen verhaalt het op de minderen ; è meglio
perdere la sella che ii —, van twee
kwaden moet men het geringste kiezen ; Ie
Inosche si posano sempre adosso ai
— i magr i, bet ongeluk treft altijd hen die
het 't minst verdragen kunnen; la superbia va a — e torna a piedi, hoogmoed
komt voor den val; 1'occhio del padrone
ingrassa il, 's meesters oog maakt het
paard vet; a — the non porta sella,
biada non si erinella, wie niet werkt zal
ook niet eten ; folio a — sepoltura
aperta, wie te paard rijdt dreigt altijd gevaar; (Zool.) — li u inatico, Pesce —,
marino, rivierpaard, o.; nijlpaard, o.; (Mar.)

duin, o.; zandbank, v.; golf, branding, v.;
—one, m. groot, zwaar paard, groote, hooge
golf ; vloedgolf, v.; —otto, in . paard van middelbare grootte ; —u'ccio, m. slecht, lui, mager paard ; knol, klepper m.; portar•e aio
a —, iem op zijn rug dragen ; honigkoek, in.
(in Sienna in gebruik).
Cavama'cchie, m. (indecl.) vlekkenreiniger,
ni.; vlekkenwater, o.; —m ento, in. het wegnemen, o.; het uitgraven, o.; uitgraving, v.;
wegneming v.; —re, v. a. weg-, er uitnemen,
-trekken, -graven, -bollen ; fig. — di testa
qe., iets uit zijn hoofd zetten ; wegruimen,
wegnemen ; —fuori qc., iets uitpakken, te
voorschijn balen (om het te laten zien, wegleggen, uitdoen (kleeren) ; — di casa qd.,
iem. uit wandelen leiden ; — i1 iiglio di
collegio, zijn zoon van 't college nemen ;
— qd. di carcere, iem. uit de gevangenis
bevrijden ; iem. uit grooten nood redden ; (toonen) ontlokken ; — da qc. una altra cosa,
uit eene zaak iets anders maken ; fig. — qc.
da una persona, iets uit een persoon halen; ce la siarno cavata male di quest'
impresa, we zijn uil deze onderneming slecht
weggekomen ; —stivali, m. (indecl.) laarzentrekker, laarzenknecht; —stracei, m. indecl.
geweerkrasser, kogeltrekker, in.; fig. ei vuole
il — per farlo parlare, men moet hein
de woorden uit den mond halen ; —ta, v.
wegneming, weghaling, onttrekking v.; — di
saugue, aderlating. v. fig. zware, drukkende
lasten, mv. (Mus.) wijze v. om de stem te vormen, toonen uit een instrument te halen;
—tappi, m. indeel. kurkentrekker, m.; —tella,
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f. kleine aderlating, v.; —iccio, m. puin, o.;
uitgegr. aarde; essere in —, afgedragen
worden ; —ina, (Mus.) kart lied, o.; slimme
geestige uitvlucht, v.; —ore, m. graver, m.;
bergwerker, mijnwerker, m.; —lira, f. h.z.d.
als —mento ; —tura'coioli, m. indecl.
h.z.d. als —tappi ; —ta, f. holte, verdieping,
v.; hol, uitgehold, concaaf gedeelte, o.; (Anat.)
le —, pl. de (lichaams) holten, v. mv.; le —
delle articulazione, de gewrichtsholten;
la — dell' occhio, de oogholte, v.; —o, m.
holte, uitholing, verdieping, holle, uitgeholde,
concave ruimte, v.; groeve, gracht, v.; gat, o.;
— della plano, handholte, V.; (Gett.) negatieve gietvorm, m.; intaglio di —, verdiepte
(in tegenstelling van in relievo verheven); snijwerk ; far di —, lavorar di —, met de graveerstift steken, uitsteken, de figuren diep (niet
in relief) uitsnijden ; lavoro di —, doorbroken borduurwerk, o.; doodenmasker, o.; agg.
uitgehold, -gediept, -gegraven, -gesneden ; hol,
diep, concaaf; —negl occhi, met diep ingezonken oogen, nevelachtig, zonder licht; le —
e nebbie, de lichaamlooze nevelen; (Anat.)
vena — a, de holle ader.
Cave'dine, f, (Zool.) bermpje, o. (kleine zoetwatervisch).
Cave'dio, m. (Archal.) voorhof, m.
Cavelle, f. pl. kleinigheden, mv.; bijna niets,
prul, o.; onzin, m.
Caverna, f. hol, o.; spelonk, m.; diepe onderaardsche ruimte, v.; holte, v.; gat, o.; (Gett.)
giethlaas, v., fout in het gietijzer; (Artigl.) geweer-, geschutkamer, v.; —etta, f. klein hol,
o.; kleine spelonk, m.; —osità, f. verdieping,
uitholing, o.; holle plaats, holle zijde, v.; ,oso,
agg. met holen, uitholingen, berst, vol holen,
uitgehold, verdiept; —vetto, rn. (Arch.) hollijst,
holkeel, v.
Cave'zza, f. halster, toom, m.; tenere a —
i cavalli, de paarden bij den halster houden ; Íig. te tt er a — qd., tem. streng in
toom houden ; — del boia, strop, m. (voor
't ophangen); fig. galgenbrok, m.; galgenaas,
o.; vlegel, deugniet, m.; pagare colla — ,
op staanden voet betalen ; fig. rompere la
—, alle banden verbreken, uit den band springen, zich aan de ondeugd overgeven ; fig.
levar la —, vrij laten ; — di moro, moorkop, m. (paard met zwarte kop en zwarte ponten); —ata, m. slag nl. met den halster;
—one, m. neusstrang, neusnijper m. (om paarden te temmen); dwangteugel, m.; —uola,
f. galgenbrok, m.; galgenaas, o.; deugniet,
vlegel.
Caviale, m. kaviaar, m.
Cavicchia, m. houten pen, houten nagel, m ;
paal, V.; puntig rond hout, o. (bij 't planten);
sport, v. (van een ladder); m. prov. aver nn
— per ogni buco, voor elk gat een nagel
hebben, voor alles een verontschuldiging hebben ; —glia, f. pen, v.; wig, m.; stift, v.; groote
nagel, haak, m.; (Anat.) scheenbeen, o.; M. prov.
legar 1'ashio a buona —, vast slapen, in
vasten slaap zijn; —gliato'io, m. (Tint.)
pen, v. (waaraan de wolstrengen worden opgehangen ; (set.) pen, v.; stok, m. om de zijde
op te wikkelen.
Cavillare, v. n. uitvluchtjes, spitsvondigheden,
voorwendsels verzinnen, om beuzelingen kib
beten, chicaneeren, vitten, bedillen ; —atore,
—atrice, f. vitter, bediller, bedilal, woordenverdraaier, m.; —azione, f, vitterij, bedillerij,
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T.; het zoeken van kleinigheden, voorwendsels, drogredenen, uitvluchtjes; —o, m. drogreden, m.; spitsvondigheid, v.; kleingeestig, bedriegelijk voorwendsel ; —1, p1. chicanen,
vitterij, v.; kwade streken, m. mv.; met opzet opgeworpen zwarigheden, v. mv.; —osamente, avv. op spitsvondige, kleingeestige,
vittende,bedillende wijze ; —aso, agg. spitsvondig, vitterig, bedillend, verdraaiend, vol uitvluchtjes, voorwendsels, kwade streken.
Cavo, m. (Mar.) kabel, m.; dik touw ; stendere, eollocare nu — sottoinarino, een
onderzeeschen kabel leggen.
Cavola'ia, f. koolbed, koolveld, 0.; kool-,
groentevrouw, v.; (Nat.) koolwitje, o. (vlinder);
la cavolaia, v. naam eener klok in Florence ; —alo, m. kool-, groenteboer, m.; koolbed, koolveld, o.; —ata, f. een rijkelijk gerecht o. van kool ; —esco, agg. tot den
koolbouw behoorende, koolachtig ; —iiore,
Z. onder cavolo ; —lno, jonge koolplant, v.;
—o, kool, koolplant, v.; —fore, bloemkool;
— bianca of cappriccio blanco, witte
kool; — crespo, nero, boerenkool. roode
kool ; — broccoluto of romuano, broccoli,
Brusselsche kool ; — verzotto, savoie kool ,
— lasagnino, krulkool ; — raps, koolraab,
v.; unit palla di —, een koolkop, -stronk.
riscaldato, opgewarmde kool ; fig;
oude kost, m.; prov. — riscaldato e servizio ripreso non fu inai buono, opgewarmde kool (of ook : opnieuw aangeknoopte
vriendschap) en opnieuw genomen dienst hebben nooit tot iets goeds geleid ; m. prov. entrarci come 11 — a merenda, niets met
de zaak hebben uit te staan ; una persona
si stima quanto il — a merenda, iem.
is weinig waard, wordt weinig geteld (als kool

bij 't avondeten); volg. andare tra i —i,

sterven ; mangiare i —i col clechi, met
kortzichtige, eenvoudige lieden te doen hebben ; portare --i a Legnala, uilen naar
Athene dragen, raad geven aan hen die ze
ons zouden kunnen geven ; salvare la capra
e i —i, met alle partijen op goeden voet staan ;
domkop, ezel, lomperd, m.; un —, een niets;
non me ne importa un — ik geef er
geen zier om ; one, m. groote, zware kool, v.
,

—

Cavretta, f. Z. capretta; cavriola, Z.
capriola.
Cazza, f. tegel, v.; smeltkroes, v.; roerlepel, m.;
(Artigl. star.) laadlepel ; —etta, f. roerlepel m.
Cazzabu'bole, m. klein, ineengedrongen

mensch, dreumes, m.

Cazzare, v. a. (Mar.) aanhalen, inhalen (een
touw).
Cazzarolina, f. kleine kasserol of braadpan,
m. ; —ruola, f. kasserol, braadpan, m.
Cazzavela, f. —velo, m. (Zool.) meeuw, v.;

grauwe klauwier, m.

Cazzica ! interj. h.z.d. als cappita!
Cazzo, m. (volg.) mannelijk lid, o.; roede, v.
Cazzota'ia, f. vechterij, klopperij, v.; — are,

v. a. met vuisten slaan, stompen geven ; —rsi,

v. rail. vechten, plukharen, stompen ; —otino,
m. klein stuk brood, broodje, o.; —otto, tn.
stomp, vuistslag, m.; fare a —i, elkander met
vuisten slaan ; cosa fatta a —i, ruw,
slecht, oppervlakkig gedaan werk, o.; pane
a —i, of — di pane, klein brood o.;

broodje, o.

Cazzuola, f. (Mur.) troffel, m ; maestro di
—,

metselaar ; rookpan, reukwerk, pan, m.;
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reukdoosje, o.; (Zool.) kikvorschmasker, o.;
jonge kikvorsch, m.; een nietigheid, kleinigheid,
v.; dare — e a qd., iem. met dom gepraat
vervelen ; ondiepe plaats ; rimanere come
le — e, op 't droge zitten, zonder hulpmiddelen z ij n.
Ce, pron. staat in de plaats van ei in verbind.
met andere voorn. woorden en met ne.
Ceanoto, m. (Bot.) herderstaschje, 0.; tasch -

kers, v.
Ceca, f. (Zool.) jonge aal, v.; — colina, f. zeer
kleine aal, v.
Ceca'ggine, f. (volg.) blindheid, v.
Cesare, v. a. h.z.d. als accecare.
Cecca, f. (N.pr.) verk. v. Francesca, Fransje,
Francientje, 0.; volg. ekster, m.; fig. praatachachtig, gemeen wijf, o.
Cecca, f. far —, weigeren, ketsen (van vuurwapenen); fig. fiasco maken, geen geluk hebben.
Cecce, ceccia, f. kind. uitdrukking voor stoel
(seggiola); essere — zitten.
,

Cecco, in. (N. pr.) verk. van Francesco, Frans,
m.; Fransje, o.
Ceccosuda, m. en f. indeel. iem. die altijd

haast, het altijd druk heeft, zich voor alles in
't zweet werkt ; far il —, veel drukte maken
zonder doel of noodzakelijkheid.
Cece, m. (Bot.) erwt, v.; —i freschi, seechi,
versche, gedroogde erwten; —i maritati,
erwtensoep, v.; volg. lino ha cotto ii culo
ne' — i rossi, iem. is door de wol geverfd,
laat zich niet beetnemen ; mod. prov. esser
come eercare on — in mare, een naald
in een hooiberg zoeken, moeielijk te vinden
zijn ; non dare nè in tinche nè in — i,
niets tot stand brengen ; knobbel, uitwas, m.
op den snavel der zwanen ; fam. bel —, gek,
fat ; prete, m. sterdistel, m.; cello, in.
kleine grauwgele steen, m.; (Bot.) aardnoot v.;
—dato, agg. erwtkleurig, erwtgeel; —ina, f.
aardig, klein vrouwtje, o.; —ino, m. kleine
erwt, 0.; klein, aanvallig kind; iron. un bel
—, een aardig ding (ook van volwassenen) ; een
aardige kerel, m.
Cechezza, f. h.z.d, als cecità.
Cechina, f. —o, m. arme kleine blinde ; arme
lieve blinde.
Ce'cia, 1. warme kruik, f.; noordoostenwind, m.
Cecilia, f. (N.pr.) Cecilia v. (Nat.) ringslang,
v.; blindworm, m.
Cecità, f. blindheid, v.; het blind z ij n, o.; /1g.
verblinding, v.; —olino, m. —ina, f. kleine
blinde, m. en v.
Ce'crope, m. (N. pr. mit.) cecrops, m.
Cedente, m. (Geur.) aftredende, overlatende,
toegevende, cedent, m.; —za, f. toegeven, het
wijken, 0.; toegevendheid, smijdigheid, v.;
ce'dere, v. n. terugwijken, teruggaan, zich
terugtrekken, toegeven, weinig weerstand bieden, zich tezamentrekken, buigen ; — a qd.,
voor iem. buigen, zich in iets schikken ; non
— a qd. in qc., iem. in iets niet toegeven,
niets minder zijn; — a an reniedio, voor
een geneesmiddel wijken ; v. a.— qe., iets toestaan, afstand doen (ten gunste van iemand);
— 11 passo a qd., iem. den voorrang laten ;
— la inaiio a qd., iem. de hand reiken ;
— il posto a qd., iem. zijn plaats, ambt
overlaten, afstaan ; — vole, agg. toegevend,
inschikkelijk, buigzaam, weinig weerstand
biedend ; — volezza, f. toegevendheid, inschikkelijkheid, weekheid, v. enz.; —dimento,
m. het zinken, bezinken, bezinksel, o.; —izione,
—

—
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f. h.z.d. als cessione ; —obonis, m. (Giur.)
overlating, afstand yan alle goederen aan de
schuldeischers.
Cediglia, f. cedille (c), haakje dat men onder
de plaatst om de zachte uitspraak er van
aa n te duiden.
Ce'dola, f. briefje, biljet, o.; ceduul, m., schuldbekentenis, obligatie, v.; — di banco, bankobligatie, banknoot, v.; —one, m. groot aanslagbiljet, o., openlijk bekendmaking der rom.
curie, maanbrief, m.
Cedra'ia, f. citroenbeplanting, v.; —are, v. a.
met citroensap vermengen ; —ato, p. pass. en
agg. acqua — a, limonade, v.; —ato, m.
soort citroenhoom, cedraatboom, m., citroenijs,
0.; —ina, f. (Bot.) citroenkruid, 0.; —lno,
agg. citroenkleurig ; —o, m. citroen, eedraat,
m.; —one, m. cedratensiroop, v.; —onella,
f. (Bot.) melissekruid, o.
Cedrangola, f. (Bot.) esparcette, turksche of
spaansche klaver, m.
Ce'dria, f. (Bot.) barst v. uit den Libanonceder; —lno, agg. tot de ceder behoorende,
ceder ...; legno —, cederhout, 0.; —o, m.
(Bot.) ceder, m.; — del Libano, c. v. d. Lib.
Cedriolo, m. Z. cetriolo,
Cedrone, m. (Zool.) auerhaan, m.
Ce'duo, app. afkapbaar ; bosco —, slaghout, o.
Cefaglioli, —oni, m. pl. (Bot.) dwergpalm m.;
—lalgia, f. (Med.) hevige hoofdpijn, v.;
—lanto, m. (Bot.) Amerik. kopbloem, m.;
—lemia, (Zool.) brems-, paardenvlieg, v.;
—lico, (Med.) het hoofd betreffende, hoofd ...;
remedio —, middel tegen hoofdziekten ; —to,
m. (Zool.) harder, m. (visch).
Cefalonia, f. (Geogr.) Cephalonia, o.
Ceffata, f. h.z.d. als ceffone ; —ina, f. lichte
slag op de wangen, oorvijg, v.; —fo, snuit,
snoet, m.; hondensnoet, m.; leelijk, onaangenaam gezicht, o.; groot rood gezicht ; far —,
een leelijk gezicht zetten, voorhoofd of wenkbrauwen optrekken ; —oncino, h.z.d. als
—atina ; —one, m. oorvijg, muilpeer, v.;
draai m. om de ooren, klap in 't gezicht, op
de wangen.
Cefeo, m. (N. pr. mit.) Cepheus, m.; (Astr.)
cepheus sterrebeeld.
Ce'labro, h.z.d. als eervello.
Celamento, m. het verbergen, geheimhouden,
o., geheimhouding, v., biechtgeheim, o.; —are,
v. a. verbergen, geheim, verborgen houden,
verzwijgen, verheimelijken, niet openbaar laten worden ; —rsi, v. rifl. zich verbergen, verstoppen, in 't donker houden ; —ato, p. pass.
verborgen ; m. avv. di —, alla — a, in t geheim, op heimel ij ke wijze ; —ta, f. (Arm. stor.)
stormhoed, helm m. zonder vizier; lig. met
stormhoed gewapende soldaat; —tamente,
avv. op geheime wijze. in 't geheim ; —tone,
m. groote stormhoed, m
Celebe'rrimo, agg. hoog beroemd, zeer vermaard ; —bra'bile, vgg. waardig gevierd, geroemd te worden; —mento, m. het vieren,
roemen, o., feest, o., plechtige viering, v ; —re,
v. a. roemen, prijzen, vieren, tot in de wolken
verheffen, ophemelen, (feest) vieren, op plechtige wijze volbrengen ; — la messa, de mis
lezen ; — la festa di qualche santo, het
feest, den gedenkdag van een heilige vieren;
— le nozze, bruiloftvieren ; (Giur.) — un
contratto, nn instrunmento, een contract,
een document in alle vormen volbrengen ;
—ante, p. pres. vierend ; agg. il sacerdote
c

,
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—, of alleen 11 —, de celebrant, de priester
die de Mis leest ; —tore, m., —trice, f. roemer, prijzer, m., -ster, v.; feestvierende, deelneemster a. e. feest ; —zione, f. lofprijzing, v.;
feestelijke, plechtige handeling; — delle
nozze, bruiloftsfeest ; -- delle messa, de
mis, v., het misoffer, o. lezen, celebreeren van
de Mis ; —bre, agg. bekend, beroemd, vermaard, merkwaardig ; —bret, m. (Eccles.) bewijs, o., getuigschrift o. dat een priester de
Mis mag lezen ; —brità , f. beroemdheid, vermaardheid ; beroemd man, grootheid, feestelijkheid, ceremonie, plechtige viering, v.
Ce'lere, aqq. vlug, snel, gezwind, ras, behendig; oogenblikkelijk ; —ità, 1 . snelheid, vlugheid, v. enz.; —mente, avv. op vlugge, snelle
enz. wijze, ten spoedigste, fluks.
Celeste, app. hemelsch, den hemel betreffende,
lot den hemel behoorende; la volta — het
gewelf des hemels ; corpi —i, hemellicha m en ;
inecanica, fisca —, physiek, mekaniek,
v. der hemelverschijnselen ; fig. 11 regno
het rijk der hemelen, bet hemelrijk ; gil
spiriti —1, de hemelsche geesten, engelen ;
color — hemelblauwe kleur, o.; occhi —i,
blauwe oogen ; vestire di —, in 't blauw
kleeden ; sost. m. i —i, de hemelingen, de
zaligen, de engelen ; —mente, avv. naar de
aard der hemelingen, op hemelsche wijze;
—late, agg. hemelsch, goddelijk, tot den hemel behoorende; —ina, f. (N. pr.) Celestina,
v.; —lno, m. Celestinus, m.; —lno, agg. tot de
orde der Celestijner behoorende ; sost. m. Celestijner-monnik, m.
Ce'lia, f. grap, m., scherts, v., boert, m., plagerij, v.; m. avv. foor di —, zonder scherts;
in, per —, uit de grap, uit scherts, scherts.
gewijze ; studiare per —, zonder ijver, zonder ernst studeeren ; e non fo —! ik zeg het
in alle ernst ; che si fa — ! che mi fa —!
lach er niet mee, dat is niet om mee te gekscheren ; mandare qc. in —, iets in 't belachelijke trekken ; reggere la —, in een
plagerij, scherts meehelpen ; a'ccia, f. lage,
gemeenti, overdreven scherts, plagerij, spotterij ; —are, v. n. spotten, gekscheren, plagen,
schertsen ; Tam. non cello, ik spot er niet
mee ; che si cents! dat is niet om mee te
lachen, te spotten ; —atore, m. grappenmaker, plaaggeest, m.; —one, m. tot spotten,
gekscheren geneigd persoon, grappenmaker,
uien verkooper.
Celi'aco, agg. (Anat.) den buik betreffende,
buik ..., ingewanden ...; arteria —a, groote
buik-slagader, v.
Celibatario, m. verfranschte vorm voor celibe ;
—bato, m. celibaat, o., ongehuwde staat, m.;
—be, agg. ongehuwd; vita —, als vrijgezel
leven ; sost. m. ongehuwd persoon, vrijgezel,
oude jongen, m.
Celido'nio, f. (Bot.) stinkende gouwe, v.; (Min.)
paddesteen, m., chelidoniet, m.
Cella, f. cel, v. (in kloost., gevangen., bijenkorf),
kleine kamer, v., bewaarplaats voor olie en
wijn, voorraadkamer, v.; (Archeol.) binnenste
ruimte der Grieksche of Rom. tempels ; —ala,
f. vrouw van den wijnhuishouder ; —o, in.
wijnhuishouder, keldermeester, m.; —arlo,
h.z.d. als celliere ; —era'ia, f. keldermeesteres, zuster die in de kloosters over kelder en
voorraadkamer het toezicht heeft; —eraio,
m. keldermeester, m. broeder die over kelder
en voorraadkamer gaat ; —ereria, f. ambt o.
—,

,
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van keldermeester ; —etta, f. kleine cel; I avondmaal, o.; —ettina, h.z.d. als cenetta;
(Fisinl.) h.z.d. als cellula ; —iere, in. voor—ino, m, avondmaal o. in grooter gezelschap,
raadkamer, provisiekamer, bewaarplaats, v.
avondmaal o. op kerstnacht na de nachtmis
voor olie en wijn; —oria, f. hersenen, mv.,
(in Italië gebruikelijk); —ona, f. rijkelijk,
verstand, o.; fam. hersenkast, v.; —ula, f.
weelderig avondmaal, o.
(Fisiol.) cel, organische cel, v., kleine holte in Cencerello, m. kleine lap, v., vod, o.; fam. oud,
gesteenten ; le —e, p1. de poriën, mv.; —flare,
afgedragen kleedingstuk, o.; —eria, f. hoop
agg. celvormig, met cellen voorzien, poreus ;
lompen, slechte kleeren. m.; — ciaccio, m.
carcere, prigione —, celgevangenis, celluslechte lompen, vodden, kleedingstukken ;
laire gevangenis; —ulato, agg. in cellen in—aiuolo, m. voddenkoopman, m.; —ame,
gedeeld, uit cellen opgebouwd ; —uletta, f.
m. hoop vodden, lompen, rommel, m.; —ata,
kleine cel, v.; —uloide, f. celluloid, uit celf. slag m. met een lap, boosaardige zinspeling,
lulose gemaakt hoorn ; —ulosa, f, (Chim.)
v., steek m. onder water, oppervlakkige reinicellulose v., hout- of plantenvezel, v.; —uloso,
ging, - stofafnemen ; dare una—, een veeg,
agg. veelcellig, poreus.
een streek met den stofdoek geven ; fig. op
Celona'ia, m. dekenfabrikant, m.; —one, m.
iets zinspelen, een steek onder water geven ;
gestreepte beddeken, tafelkleed, o, tapijt, o.
—cino,m. kl. lap, v., kl. vod, o.; —cio, m. lomp,
Celsitudine, f. (Stor.) Verhevenheid, Doorm., stuk van een gewaad, stofdoek, m.; fig.
luchtigheid, Hoogheid„ f. (titel der vorsten of
armoedig, afgedragen kleedingstuk, o.; un —
hooge ambtenaren der midden-Italiaansche
di cenci, een kleinigheid, v., een bagatel, o.;
republiek).
non aver un — di vestito, geen hemd op
Celti, m. p1. (N. stor.) Kelten, m. pl.; —leo,
't lijf hebben ; fig. non aver nu — di qd.,
agg. Keltisch, Gallisch; il niorbo —, de
geen zier van iem. houden ; — p er Ia penna,
Fransche ziekte, venerische ziekte, V.inktlap, v., pennenwischer, ni.; — da strollCembala'io, —aro, m. vervaardiger van
nare, schuurlap; — da rigovernare,
tamboerijns of cimbalen; —e'mbalo, m.
stofdoek, vaatdoek, m.; dare i1 — a qc.,
cimbaal, m., koperen bekkem, mv., handtromiets afstoffen, schoonmaken ; —I, p1. vodden,
mel, scheltrommel, tamboerijn, m., soort klalompen, mv. (voor papierfat►rikatie); fam.
vier, clavecimbel, klokkenspel, o. (op orgels);
aver il — rosso, iets op een ander voor
m. prov. andare col — in colombaia,
hebben; cadere come un —, als een blok
uit de school klappen, geheimen aan de groole
neervallen ; cavare cad. di —I, iem. uit de
klok hangen ; aver il capo in —i, aan niet
armoede, ellende trekken ; fam. dare in —i,
anders dan vermaak denken ; esser pi llaan de verwachtingen niet beantwoorden ;
niatto della Fiorina che sonava ii —
esser nei snoi —i, in den bloei zijner jaren
ai grilli, half gek zijn, domme praat verzijn, op het toppunt van zijn fortuin staan;
koopen.
ridurre in — qualebe abito; een kleeCementare, v. a. door cement bevestigen ;
dingstuk verslonsen ; starsene nei suoi
(Chim.) cementeeren, harden ; fi g. —l'arnici—i, met zijn lot tevreden zijn ; prov. i — i
zia, de vriendschap versterken, bevestigen ;
vanno all' aria, 't lot valt altijd op Jonas;
—tatorio, app. tot cementeeren, hardworden prov. ogni — viiole andare in bucato,
geëigend, cement ...; polvere —a, cemenelk vod meent dat het tot den wasch behoort
teerpoeder, o.; —tazione, f. (Chim.) cemen(zegt men van iem. die zich ongevraagd ergens
teering, hardmaking, v., verkalking, cementinmengt); capelio a—, slappe hoed ; fam.
of brandstaalbereiding, v.; —to, m. cement, o.;
pazienza e — ! geduld maar ! —iuolle,
watermortel, in,
weekeling, verwijfd mensch; —i, p1. propheCempenna, f. ongeschikt persoon, m., treuzel,
tenkoekjes (zek. gebak); —oso, agg. verscheurd,
v.; —are, v. n. strompelen, onzeker gaan, zich
verslonsd, gelapt, in lompen gekleed ; —uceio,
moeielijk op de beenen houden ; —ino, m.,
m. slecht, armoedig, afgedragen kleedingstuk;
—a, f. kleine onredzame persoon ; —one, m.,
—unie, h.z.d. als cenciame.
—ona, f. groote onbeholpen, onredzame per- Cencrite, f. (Min.) gierststeen, m., zandkorrel
soon, m., sukkelaar, m.
m. (kleine diamant).
Cen, afkort. van cento; cencinquanto Cencro, m. slang, v,
honderdvijftig.
Cenera'ecio, m. loogasch, o.; —eclolo, m.
Cen, afkort. van ce ne.
doek, in. dien men over de waschkuip legt en
Cena, f. tijd m. voor het avondmaal, avondwaarop men de asch (voor de loog) legt;
maal, - eten, o.; prov. clii va a letto senza
—ra'io, f. aschbak, m.; —a'ria, f. (bot.) asch- tutti la notte si demena, wie zonder
plant, ceneraria, v.; —a'rio, m. aschkruik, v.;
eten naar bed gaat slaapt onrustig ; fam. dayagg. urna —a, asch-urne, v.; —ato, f. (Chim.)
pan per — a qd., iem. ergens de baas in
loodschuim, o., loodasch, v., loodglit, o., loog,
zijn ; mod. prov. non accozzar il desinare
v.; —e, f. asch, v.; le —i, il —, de assche,
colli —, armoedig leven, nauwelijks te eten
het stoffelijk overschot; di di —, delle —i,
hebben ; scherz. far la — del galletto un
of alleen le —i, aschwoensdag, m.; ridurre
salto e a letto, maar half verzadigd naar
in — una città, een stad in de asch legbed gaan ; la — del Giovedi Santo) l'ulgen ; fam. covare la —, altijd om de kachel,
tuna —, het laatste Avondmaal, o.; la gran
om het vuur hokken ; —re'ntola, f. Assche- la sacra —, het Heilige Avondmaal, o.;
poester, v.; —iecio, agg. aschkleurig, in asch- colo, m. (..4rcheol.) eetzaal, v. (bij de Rom.);
grauwe vallen ; —ino, agg. aschvaal, asch(Bibl.) de zaal waar Christus het laatste
grauw ; —o'gnolo, in 't aschgrauwe vallend,
Avondmaal met zijne leerlingen nam • —re,
aschkleurig ; —one, m. loogasch, v.; —oso,
V. n. het avondeten nemen ; fam. se Si tiesina
agg. met asch bedekt ; —u'giolo, agg. h.z.d.
non si Cena, hij is zoo weinig thuis dat hij
als --ognolo ; —ume, m. hoop asche ; ascher maar eenmaal daags eet; —ta, f. rijkelijk
hoop, in., aschbelt, v.
avondmaal, o.; —etta, f, klein maar fijn Cenerina, f. tweede slaap m. der zijdewormen.
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Cennamella, f. (stor.) blaasinstrument in den
vorm eener klarinet, schalmei, f.; —e, pl. bek-

tello, m. kleine slok, teug, m ; slokje, o ; kl.
gedeelte eener druif.
kens, Turksche schellen, mv.
Centenaria, f. (Giur.) sedert eeuwen bestaand
Cennare, v. n. Z. accennare.
voorschrift, o.; —a'rio, agg. honderdjarig,
4Cenno, m. wenk, m., teeken, o.; far —, een
honderd jaren oud; alle honderd jaren wederteeken geven ; remere —, terugwenken ;
keerend ; sost. m. honderdjarig mensch ; h.—
(Mil.) signaal, o.; fig. bevel, o., wensch, m.,
gedenkfeest, eeuwfeest, 0.; —e'sima, f. honteeken, o., voorteeken, aanduiding; (Design.)
derdste gedeelte van een dag ; —le, agg. bonlichte schets, door eenige lijnen aangeduide
derddeelig; —simino, m. centiem ; —simo,
teekening, korte aanteekening ; far — a qd.
agg. num. honderdste; sost. centiem, m.; —ifo'di qe., tern. ergens op wijzen, iem. iets aanglio, m. (Bot.) centifolle, v. (rozensoort); —iduiden ; sonare i[ —, door de schel sommige
grado, centigraad ; scala —, schaal, graadgedeelten der Mis doen kennen.
verdeeling in 100 deelen ; —iaro, m. honderd(enobiarea, m. Coenobiarch, bestuurder van
ste gedeelte van een aar, centiaar, m.; agg. in 100
een klooster ; —bio, m. klooster, o.; —bita,
graden ingedeeld ; termometro --, honderdm. kloosterling, monnik, m.; far vita di —,
deelige thermom. (v. Celsius) m.; —gramrno,
zeer teruggetrokken, eenvoudig leven ; --ticam. —litro, in . —metro, m. centigram, cenmente, avv. op kloosterlijke, eenvoudige wijze;
tiliter, centimeter; —na'io, m. (pl. — a, f.)
—tico, agg. kloosterlijk, eenvoudig, eenzaam,
honderd, eenhonderdtal ; a —a, bij honderden,
teruggetrokken.
in groote menigte, v.; --no, m. (volg . ) voor
(enota'Ho, m. ledig graf, 0.; eeregraf, 0.; cenocentesimo ; —no'dia, f. —dio, in. (Bot.) Dultaphium, o.
zendknoop, m.; varkensgras, o.; —pede, agg.
ensimento, m. schatting, v.; volkstelling, v.;
honderdvoetig ; —0, agg. num. honderd ; sost.
—sito, agg. cijnsplichtig; in de belastingcom. honderd; pochi eenti di liri, weinig
bieren ingeschreven, belast, o.; sost. m. cijnshonderden lire ; l'anno — het jaar honderd ;
plichtige, belastingschuldige ; bezittende, m.;
—gambe, m. indeel. pissebed, m. --niila,
—so, m. (stor.) schatting, volkstelling, v.; eennum. card.indecl. honderdduizend ; —lesimo,
sus, m.; belasting, v.; bezit, vermogen. 0.;
honderdduizendste ; —one, m. gedicht o. dat
grondrente, v.; cijns, m.; rente, v.; renteontdoor brokstukken van andere dichters is savangst, rentebetaling, v.; —perpetuo, vaste
mengesteld ; fig. leenwerk, o., uit ontleeningen
rente: ram. essere un — of un —perpebestaand werk ; —I di spropositi, van ontno, altijd nieuwe uitgaven vereischen, een
nauwkeurigheden krioelend leenwerk, 0.; cornware belasting zijn : aver, dare a— un
pilatie, v.; fig. lapwerk, uit lappen gemaakt
fordo, tin capitale, eene bezitting, een
kleedingstuk, 0.; —pelle, m. indeel. (Nat.)
kapitaal op rente geven of nemen ; —rato,
boekpens of boekmaag (3de m.) der berk. dieren.
stor.
eenm. ambt, 0. van censor; —re, m.
Centina, f. (Arch.) rustboog, m.; gebogen gesor, m. (ambten, in 't oude Rome); toezichter
deelte van een meubel ; gebogen bovenrand,
op de studie in sommige scholen ; boekbeoorm. van een spiegel ; spalliera a—, uitgedeelaar, boekenonderzoek, -censor, in.; fig.
houwd traliehek, 0.; —are, v. a. met een rustzedenrechter, scherpe beoordeelaar van dezeboog voorzien ; eene lichte kromming, v. e.
den van anderen, kritikus, bediller, m.; —rio,
buik, m. geven ; — Mara, f. (Arch.) aantot
de
waardigheid
van
censor
behooagg.
brenging, v. van een rustboog; kromming,
rende; severità —a, zedenrechterlijke gebuikvormige uitbouw, m.
strengheid, v.; —suale, agg. leen - , cijnsplich - Centrale, agg. in 't middenpunt gelegen, het
tig; care, v. a. belasten ; aan de belasting
middenpunt betreffende, centraal; punto ,
onderwerpen ; met een belasting beleggen ;
middenpunt, o.; linea —, door het middenp.
—ario, agg. den census, de belasting begaande lijn, straal, m.; moto — centripetaalbetreffende ; rendita —a, inkomsten, rente
beweging, v.; (Mus.) note —i, middenste nouit grondbezit of ander vermogen ; sost. m.
ten van den notenbalk, in ; laogo — , f. eenrente-, belastingbetaler ; —uazione, f. betraal-, knooppunt ; uffieio —, centraal, hoofdlasting, v.; belastingplichtigheid ; belastbaarbureau, o.; --alita, f. middenpuntigheid, ligheid, v.; —ura, f. ambt, o., waardigheid,
ging in het middenpunt; —alizzare, v. a.
v. van censor ; duur, m. van diens ambt ; eenh.z.d. als accentrare ; —azione, f. centrasour, v., kritiek, In.; oordeel, o.; strenge belisatie, centraliseeren, vereeniging, v.; samenrisping, v.; —e, f. p1. kerkel ij ke straffen, eenbrenging in een middenpunt ; —rico, agg. h.
,

—

—

,

suur

—

urahile, agg. berispenswaardig, een

berisping verdienend ; verwerpel ij k, niet aan te
nemen ; —urare, V. a. berispen, scherp beoordeelen, kritiseeren, verwerpen, met cen -

z.d. als centrale;

—

ripeto, agg. centripe-

taal, naar het middenpunt strevende ; forza
—a, centripetaal-, middenp.-zoekende kracht;
--fugo, agg. (Fis.) middenpuntvliedend ; forsour, kerkelijke straffen beleggen ; uratore,
za a, middenpuntvliedende kracht ; tra m.
m. triee, f. berisper, bediller, kritikus, zeden (Geom.) middenpunt, centrum, 0.; d'attra
rechter, m.
zione, di moto, dl rotazione, etc., aanfCentaurea, f. (Bot.) duizendguldenkruid.
trekkings-, bewegings-, rotatiecentrum ; -- di
Centaurizzazione, f. centauriseering, aangravità, d'inerzia, zwaartepunt, o.; mideengroeiing van man en paard ; --ro, m. (Miii.)
den, middenpunt, o. van een kamer, land enz.;
centaur, m. paardmensch, m.; — (Astr.) een— d'uno stato, hoofdstad, v.; doel, o.; lig
taur (zuidelijk sterrebeeld).
en fam. esser nel sno —, in zijn element,
(entellare, v. a. en n. met kleine slokjes
goed op zijn plaats zijn.
drinken, nippen ; —inare, v. a. en n. dikwijls Centanlvirale, agg. (star.) tot bet ambt van
nippen, dikwijls maar met kleine slokjes drincentumvir. hehoorende; —rato, m. centumken ; — ino, m. kleine slok, teug, m.; slokje,
eiraat, o., inrichting der cent. of honderdmannen ; —viro, m. (stor.) centumvir of honderd0.; non c'è rimasto neanche un — ,
er is geen — meer in gebleven ; —lo, cianman, m.; schepen, m.; —uplicare, v. a. ver—

-

—

—

—
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honderdvoudigen ; fig. vermenigvuldigen ;
—I colpi, de slagen altijd herhalen ; —uplo,
agg. honderdmaal grooter, honderdvoudig;
sost. m. verhonderdvoudiging, vermeerdering,
verveelvuldigin , v.; —eria, f. (stor. rom.)
centurie, v.; milit. onderafdeeling, v.; (Eccles.)
broederschap, vereeniging, v. van honderd
leden ; honderd, o.; aantal, o. van honderd
dingen ; —e di sonetti, honderden sonetten ,
—uriato, agg. (stor.) in centurie in honderdschappen verdeeld ; —uriottato, m. waardigheid, v., ambt, o. van een centurio ; —urione,
m. (stor.) centurium, bevelhebber, m. eener
centurie ; (Eccles.) overste, bestuurder eener
broederschap of godsd. honderdschap, v.
Ceppa, f. wortelstok, -stomp, m.; —a'la, f.
wortelstok, stomp, m. uit welken nieuwe loten
komen ; far —, nieuwe loten geven ; tenere
a — una planta, een plant dicht bij den
grond afsnijden ; —are, v. n. h.z.d. als radicare ; —ata, f. aantal, o.; r ij , v. van boomstompen ; —atella, f. lood, m., zetlood, m ;
—atello, m. (Bot.) koezwam, m.; — h.z.d. als
—erello, m. kleine boomstomp, m.; dor stuk
hout ; —leone, m. (scherz.) achterhoofd, o.;
—po, m. stomp, stronk, m. van een boom ;
wortelstok, m.; knoest, m.; vleeschblok. 0.; blok,
o. v. d. beul ; — dell' ineudiiie, blok, o.
van het aambeeld ; — della croce, voet v.
een crucifix ; — della pialla, schaafblok,
o.; blok, o.; stok, m. voor misdadigers ;1 —1,
de boeien ; fig. knechtschap, slavernij, v.; (Mur.)
grondsteen ; (Eccles.) armenbus, offerbus, v.;
(Mar.) — dell' ancora, ankerbalk, m.; —
della eautpaua, klokkenstoel, m.; — delle
redint, knoopen van de teugels ; Ceppo of
Pasqua di Ceppo. kerstfeest, o.; ardere,
battere 11 , Kerstfeest vieren, het kersthout verbranden ; fare il —, kerstgeschenken geven ; stam, m.; afkomst, oorsprong, m.,
geslacht, o., familie, v.; di — reale, van
koninklijken stam ; fig. domoor, dom stuk hout,
o.; — di case, blok huizen ; — dell' orecchio. kraakbeen, o. binnen in 't oor; prov.
chi fa il ceppo al sole fa la Pasqua
dl fuoeo, een groene Kerstmis geeft een
witte Paschen ; la seheggia ritira dal
—, 't muist wat van katten komt; de aard
verloochent zich niet; mod. prov. ntettere
tiisiente —e mania, een slechte samenstelling maken (als blok en bijl).
Cera, f. I. was, o.; —vergine, ongebleekte w.;
waslicht, o., waskaars, v.; illuutizazione
a—, verlichting met waskaarsen ; —e, pl.
werken, figuren in was uitgevoerd ; stof, materie waaruit de wereld gevormd is (bij Dicht.);
(Omit.) washuid, v.; (Bot.) —vegetate, plantenwas, o.; —da searpa, schoensmeer, o.;
— di spagna, zegellak, o.; essere, stare
appiccato con la —, maar losjes, zwakjes
bevestigd zijn ; esser di —, zeer zwak zijn ;
parer di —, esser pallido. giallo rome la, op was gelijk., bleek, geel als was zijn ;
1I. gezichtskleur, V., uitzicht, uiterlijk, gelaat,
o.; — di birbone, schurkengelaat, -tronie,
v.; aver buona, cattiva —, er goed, slecht
uitzien ; scherz. buona —e cattivi moecoil, er goed uitzien maar zich niet goed bevinden, goede was en slechte kaarsen ; —a'ccia, f. slechte, onzuivere was, o.; slecht uitzien, uiterlijk, o.; —u'iolo, m. wastrekker,
w askaarsenmaker, -verkooper, m.; —lacca,
f. zegellak, o.; --eo, agg. van was, wassen...,
—
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waskleurig, bleek als was; —eria, f. wasbleekerij, kaarsentrekkerij, v.; werkplaats, v.,,
winkel, v. van waskaarsen, van wassen figuren ; —etta, m. knevelwas, v.; --lno, m. kl_
kaars, v., kaarsje, o., wasstok, m. (om kaarsen
aan te steken); waspitje, o., waschlucifers,,
m., knevelwas, v.; —inta, f. (Bot.) wasbloem,
v.; —o, m. waskaar, altaarkaars, v.; —pasquale, paaschkaars, v.; iron. bel — ! groote
lummel; impalato come un — , recht,
stijf als een kaars ; mod. prov. aver un —
per ogni santo, iedereen vleien, naar de
oogen zien ; aver scapato phi d'un
veel ervaring hebben ; fera'rio, M. (Eccl.)
kaarsendrager, m. (b ij kerkfeesten); —so, app.
wasachtig, van was, wassen ....; —ttino, m.
kleine trekpleister, m.; —ato, m. was-, hecht-,,
trekpleister ; —adesivo, —sulierativo,
hecht-, trekpleister ; fig. slecht uitgevallen
werk ; lastig, indringend persoon, m.; —u'ecia, f. slecht uiterlijk. o.; slechte gelaatskleur,
v.; —ante, m. afdruipsel, o. van was ; (Med.)
oorsmeer, o.; —are v. a. Z. lncerare.
Cera'ntica, v. pottenbakkerskunst, v.; -handwerk, o.
Cerasa, f. h.z.d. als eiliegia ; —o, agg. (Bot.)
lauro—, h.z.d. als lauroregio.
Cerasta, f. (Zool.) hoornadder, v.; (Bot.) hoornbloem, v.; hevige, onverzadel jke hebzucht, v.
Cera'uno, m. donderbijtel, -steen, m.; (Min)
versteende vischtand, v.; osco'pio, m.
waarn. van den bliksem om daaruit de toekomst te verklaren.
Cerba'ia, f. bosch, o. van dwergeiken.
Cerbe'reo, agg. cerberusachtig ; Ce'rbero,.
m. (Mit.) cerberus, helhond, m.; fig. strenge
bewaker, m.
Ce'rbia, f. h.z.d. als cerva ; atta, f. jonge
hertoekoe, v.; alto, m. jong tiert, o.; hertkalf. o.; --io, m. h.z.d. als cervo.
Cerboneca, f. slechte of zuur geworden w ij n.
Cerbottana, f. groot blaasroer, o.; spreekbuis,
v.; fig. favellare, parlare per —. zich
van een tusschenpersoon bedienen ; saper
qc. per —, iets uit de tweede hand weten.
Cerca, f. het zoeken, opzoeken, nasporen, o.; onderzoek, o.; nasporing, v.; andare, mandare in —, op den zoek gaan, zenden ; aalmoezen inzamelen ; andare alla , rondgaan om aalmoezen ; — rondgang, v. dien m.
een veroordeelde door de stad laat doen ;
—bile, agg. opzoekbaar; —mento, m. het
zoeken, o.; —re, v. a. zoeken, op-, door-, nazoeken, naspeuren, nagaan, nastreven; — di
qe.. naar iets zoeken ; — qd. per mare
e per terra, iem. overal met ijver zoeken;
— le liti col lumicino, alle gelegenheden
tot ruzie of str ijd zoeken ; mod. prov. — il ma
le come i medici, altijd naar het kwade
streven ; —1 funghi in Arno, rozen van
distels willen plukken ; non — miglior
pane ehe di grano, zich met een eerlijke
winst tevreden stellen ; fam. — Maria per
Ravenna, zijn eigen schade zoeken ; dare
a qd. di quel che cerca, ieni. datgene
geven waar hij het op aanlegt; v. n. zich
moeite geven, zoeken, streven; prov. chi
cerca trova, die zoekt die vindt ; chi cerca quel che non deve, gli intravien
quel che non crede, die slecht zoekt
slecht ontmoet; —ta, f. het zoeken, zoek, m.;
dare una —, oppervlakkig, luchtig zoeken,
even naar iets omzien; tina, f. dare una
—,
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—, maar eventjes zoeken, nazien ; —torn, f.
non die aalmoezen verzamelt, bedelnon ; —tore, m. —trice, f. zoeker, zoekende, navorscher, m., -ster, v.; — bedelmonnik, m., bedelnon, v.
Ce'rehia, f. kring, m.; ringmuur, m., omheining, ommuring, v.; —a'io, m. hoepel-,reepbinder, kuiper, m.; —aniento, m. Z. —atura; —are, v. a. omgeven, omringen, insluiten ; met hoepels omsluiten, hoepels om een
vat, band, m. om een rad leggen ; in een
kring ergens omgaan ; —ata, f. gang, m. van
loof of takken ; overwelving, v. met takken ;
-atore, m. kuiper,m., reepenmaker, m.; —atura, f. het omgeven, omsingelen ; het aanleggen van hoepels, van banden ; —ello, m. kl.
hoepel, kleine reep, m., beweeg]. reep met
wieken (bij 't kaarsentrekken); —ettare, v.a.
met een kleinen hoepel, band omgeven (doozen); —ettato, p. pass. en agg. met banden
omsloten ; seatola —a d'argento, met
zilver beslagen doos, v.; —ettina, m. zelfde
beteekenis ; —etto, m. kleine hoepel, reepband, m.; —o, m. kring, cirkel, m., cirkellijn,
v.; band, hoepel, m. (v. vaten); ring, m. (om
mee te werpen); giocare ai —i, ringworpen ; ring, oorring, m.; omvatting, v.; omvang,
m. omringing; fare tin —a qd., in een
kring om iem. gaan ; kring, ring, m. (om de
maan); prov. -- lontano acqua vicina, —
vicino acqua lontana, heeft de maan
een wijden kring, dan komt er regen, is de
kring smal dan komt er geen regen ; m. prov.
dare un tolpo al — e uno alla botte,
twee strijdende partijen beiden in 't ongelijk
stellen; mod. avv. a —, in —, kringvormig,
in een kring ; —lino, m. kleine kring, kleine
hoepel, m.; —ne, m. groote hoepel, groote
ijzeren Nv Telband, m.; —1, pl. groote gouden
oorringen.
Ce'reine, m. opgevouwen doek, m.; draagkussen, o.; valhoed. m.
Cereale, agg. aan Ceres gewijd ; tot den graanbouw behoorende ; feste —I, ceresfeesten ;
piante — i of alleen — 1, graangewassen,
m.v. graan, o.; inercato dei —1, graanmarkt, v.
Cerebello, m. h.z.d. als cervelletto ; —brale, agg. de hersenen betreffende, hersen ....;
sostanza —, hersenzelfstandigheid, v.; infanimazione —, liersenontsteking,v.; —brite, f. (Med.) hersenontsteking, v.; —bro, m. h.
z.d. als eervello ; —oso, agg, h.z.d. als
cerebrale.
Ceremo'nia, f. 7.. ;Ceri ; —ale, m. ceremonieboek, o., ceremonieel, gebruik, o.; etikette, v.; —ere, m. ceremoniemeester, m.;
Gran —, opper-ceremoniemeester, m.; —osainente, avv. op feestelijke, plechtige, stijve
wijze, naar de regelen der plechtigheid ; ceremonieus, deftig, met veel complimenten ;
—oso, app. plechtig, ceremonieus, vol plichtpleging of vormen ; —imo'nia, f. ceremonie,
plechtigheid ; hof- of kerkelijk gebruik, o.;
vormlijkheid, plichtpleging, complimentenmakerij, v.; maestro di —, ceremoniemeester;
stare rulle —e, zeer aan de vormen, de
etikette houden ; —iale, agg. plechtig, naar
de vormen, complimenteus.
Ceriuola, m. bedrieger, oplichter, kwakzalver, in.
Cerva, f. keus, keuze ; het uitzoeken, afscheiden, o.
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Cerneeehlare, v. a. Z. Cernere.
Cerne'eehio, m. bos, m. haar, haarstrengen,
m.v.; —cchi, pl. dunne, verwarde haren;
—lone, m, —ona, f. persoon met weinig en
verwarde haren of haarstrengen.
Cerfo'glio, —fuglio, m. (Bot.) tuinkervel, v.
Ce'rnere, v. a. afzonderen, een keus maken,
uitzoeken, sorteeren. onderscheiden, duidelijk
erkennen; (Apr.) ziften, uitzitten. builen; —ire,
v. a. h.z.d. als cernere ; —ito'io, m. roerstok, m. van den builkast ; —itura, f. het uitkiezen, afzonderen, ziften, builen, o.
Cerniera, f. scharnier, o., hengsel, o.; sluiting,
v., sluitstuk, o.
Cerpellino, aag. samengetrokken (oogleden).
Cerrare, v. a. Z. Accerrare.
Cerraceliiolo, m. jonge Turksche eik, m.;
—reta, f. bosch, o., beplanting, v. van Turksche eiken ; eikenbosch, o.; —ro, m. (Bot.) T.
eik, m.; —sughero, m. (Bot.) kurkeik,
m.; —ulo, m. eiken begroeid.
Cerretta, f. (Bot.) zaagblad, o.
Cerretano, m. kwakzalver, marktschreeuwer, m.
Cerro, m. franje, v.; kwast, v.; haarbos, m.,
haarstreng, m.
Certame, m. wedstrijd, kamp, strijd, m.; singolar —, m. tweegevecht, o.
Certaniente, avv. zekerlijk, gewis, ontwijfelbaar ; Si—, zeker en gewis ; no—, zekerlijk
niet ; — che ..., 't is onbetwistbaar, dat ... ;
—eiza, f.. zekerheid, gewisheid ; —morale,
mateniatica, zedelijke, mathematische z.;
aequistare —, venire in —, de zekerheid
bekomen ; —ifieare, vergewissen, zekerheid
verschaffen, verzekeren, bevestigen, betuigen ;
—rsi, v. rifl. zich overtuigen, verzekeren enz.;
—ato, m. certificaat, 0.; ambtelijke verklaring, v., - vergewissing, v.; attest, 0.; — del
medico, geneeskundige verklaring, attest;
— di uiorte, bewijs, o. van overlijden ;
—cazione, f. bevestiging, verklaring, certificatie ; —to, agg. zeker, gewis, overtuigd, verzekerd ; essere — che ..., vast overtuigd
zijn, dat...; far — qd. di qe., iem. iets
di qc.,
verzekeren ; farsi, rendersi
zich van iets overtuigen, zekerheid verschaffen ; werkelijk, degelijk ; uomo —, een werkelijk m. (van vleesch en been); fonte a—,
altijd vloeiende bron, v.; Bost. lil. het zekere;
lasciare 11 — per l'incerto, het zekere
voor het onzekere laten ; tener per —, voor
zekerheid aannem.; di —, per —, del — al —,
met zekerheid, zonder twijfel ;
app. een
zekere, een, iemand, zekere; dopo un — tempo, na een zekeren tijd ; un — non so che,
een zeker iemand, een zeker iets ; eerti, pray.
pl. sommigen, eenigen, velen ; — avv. h.z.d. a ls
—tamente ; —uno, app. iemand, een zeker
iemand ; —i, m. pl. sommigen, eenigen.
Certosia, f. karthuiserklooster, o.; kluis, v.;
—ino, m. karthuisermonnik, m.; kluizenaar,
m.; far vita di —, in afzondering leven.
Ceru'leo, eerulo, agg. hemelsblauw.
Ceru'sico, m. h.z.d. als chirurgo.
Cerussa, f. loodwit, Geruis, o.
Cerva, cervia, f. hertekoe, v., vr. hert, o.,
hinde, v.
Cervella'eeio, m. slecht gebouwde hersens;
slecht, gering verstand, 0.; fig. wonderlijk,
grillig mensch, dwarskop, m., zonderling, m ;
--ggine, f. gril, m., zonderlingheid, dwarshoofdigheid, v.; —ta, f. cervelaatworst, v.;
—

—
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—etto, m. (Anat.) kleine hersenen, m.v., achterhersenen, m.v.; —liera, f. (Mil. stor.) stormhoed, m.; prov. chi ha — di vetro non
vada a battaglia di sassi, wie in een
glazen huis woont moet niet met steenen werpen; —linaggine, f. onbezonnenheid, lichtzinnigheid, dwaasheid, v.; —lino, m. hersens,
mv. van geringen omvang; aver an — di
sericciolo, di passerotto, niet meer hersens (verstand) dan een garnaal hebben ; agg.
lichtzinnig, onbezonnen, ondoordacht, dwaas,
eigenzinnig; sost. m. dwaas, onbezonnen
mensch, m.; —to, m. hersenen, mv.; la caeaaa
del —, hersenkast. v., -pan, m., verstand, o.,
bezonnenheid, v., oordeel, 0.; perdere
het verstand, het hoofd verliezen ; aver,
adoprare — , verstandig, doordacht zijn ;
Homo senza — , m. zonder verstand, zonder
hersenen ; zin, m., neiging, v.; ciascuno fa
secondo ii suo —, ieder handelt naar 't hem
invalt; prov. varj soiio gli uniori, varj

i —i, a chi place la torta a chi i tor-

telli, de smaken zijn verschillend, over de
smaak valt niet te twisten, de een houdt van
de taart en de andere van de korst ; — strainbo, baizano, storto, dwarskop, zonderling,
iem. met verdraaide hersens; Tam. aver H
sopra la berretta, dwaas, averechts,
verkeerd handelen; aver stoppo nel —,
stroo in de hersens hebben ; beccarsi, la,nbiearsi etc. il —, zich het hoofd, de hersens breken ; dan la balta al —, gek worden; essere in —, de oogen open bowlen,
op zijn hoede z ij n ; cavare qd. di —, iemands
hoofd op hol brengen ; votarsi H — eon ijle.,
door veel nadenken het hoofd op hot brengen; chi non ha — abbia gambe, wie
niet sterk is moet slim zijn, lone, m. groote,
--

Cesapica, f. (Geoyr.) Chesapeakbaai, v.
Cesare, m. (N. pr. stor.) Cesar, caesar, m.;
f g. keizer, m.; 0 —o nieste, keizer of niets.
het hoogste of niets ; lam. aver urn cuore
de —, een grootmoedig hart hebben; —eo,
agg. Cesars..., keizerlijk ; la Corte —a, het
keizerlijk hof; poeta —, hofdichter ; (Chir.)
operazione —a, keizersnede, v.
Cesa'rie, f. hoofdhaar, o., haargroei, m.
Cesellannento, m. ciselleering, v., ciselleer-

werk, o.; gedreven, uitgebijtelde metaalarbeid,
m ; —are, v. a. ciselleeren, met de graveer.

stift metaal bewerken ; gedreven, gestoken
metaalwerk maken; —atone, m. ciselleur,
inetaalsnijder, graveur, m.; —atura, f. h.z.d.
als —aunento ; —etto, m. kleine graveernaald, v.; —lo, m. graveernaald, v.; lavorare da — , graveeren, ciselleeren.
Cesena, f. (Zool.) kramsvogel, kramslijster,m.
Ceso'la, ciso'ia, f. blikschaar, v.; —e, p1.
schaar, v.
Cespicare, v. n. Z. incespicare.
Cespite, m. h.z.d. als cespo ; (Corn.) kolom,
m. (in het grootboek) voor de ontvangsten.
Cespitoso, agg. zoodeachtig, struikachtig; --po,
m. graszoode, v., grasveld, o.; —i, p1. uitgestoken graszooden ; —pugliato, agg. struikachtig; —puglio, m. struik, m.. struikwerk, o.,
heester, m ; grasheuvel, m., gra s veld, o.; —oso,
agg. met struikwerk begroeid ; dicht begroeid,
struikachtig.
Cessame, m. drek, m., vuil, o.; uitwerpselen,
m.v.; —sino, m. inhoud van den beerput, m.;
—so, m. secreet, heimelijk gemak, privaat, o.;
inhoud, m. van den beerput, m.; prov. ogni
casa ha —e fogna, elke zaak heeft een

onaangename zijde ; elk huis heeft zijn kruis ;
h.z.d. als eessazione ; stare in —, afstand doen, zich onthouden ; p. pass. van Ieomvangrijke hersenen ; zonderling, dwarskop,
dere in de plaats van eeduto.
domkop, m.; loticamente, avv. op grillige,
onstandvastige, wonderlijke wijze; —lo'tico, Cessamento, m. h.z.d. als cessazione ;
—are, v. n. ophouden, uitscheiden, eindigen ;
agg. phantastisch, grillig, zonderling, over.
liggen gaan (van den wind); (Corn.) de betaspannen ; idee —e, overspannen ideeën ; —lulingen staken, liquideeren ; —rsi, v. rifl. zich
to, agg. verstandig, vol nadenken ; —lazzo,
—

—,

—

m. windmaker, windbuil, ni.; lichtzinnig, onbezonnen mensch, m.

onthouden, afstand doen; voortgaan; v. a. eindigen, een einde maken ; verschuiven, uitstel-

op het gewicht eener daad; verzekeren, overtuigen; —rsi, v. rifl. zich overtuigen ; —zione, f. onderrichting, v. over, w ij zing, v. op

mand, m.; —o, m. bussel ; bloemen- of grasbussel, m., struik, m.; prov. quando marzo

Cerviatto, m. h.z.d. als cerbiatto.
len; (am. cessi Dio che..., God behoede
mij dat; —ante, p. pres. eindigend; (Corn.)
Cervicale, app. (Anat.) tot den nek, hals bekoopman die zijne betalingen staakt; (Giur.)
hoorende, hals..., nek...; nervi —I, nekzenulucro cessante e danno emergente,
wen ; —ice, f. nek, in.; fig. —dura, harduitblijvend voordeel en ontstaand nadeel;—azinekkigheid, stijfhoofdigheid, v.; (Anat.) — dell'
utero, hals, m. van de baarmoeder.
one, f. uitscheiding, v.; het ophouden, onderbreking, v., uitstel, o.; senza — , zonder opCerviere, —o, agg. lupo —, losch, lynx, m.,
houden; —sionario, m. (Giur.) hein aan
weerwolf, m.; oeehio --, lynx-oog, o.
wien iets wordt afgestaan, overgelaten, cesCervino, agg. het hert betreffende, herten...,
herts...; inantello — (van een paard) hertsionaris, m.; —ne, f. afstand, m., overlating,
v., cessie, v.; fare — di qe., afstand van
kleurig; (Bot.) spina —a, wegedoorn, m.;
iets doen; —so = —azione.
—vo, m. hert, o.; Congo di —, hertegewei, o.,
hertehoorn, m.; — volante, f. (Nat.) vliegend Cesta, f. groote uit wilgen, uit teenen gevlochche
asin
è
e
ten korf of mand; lastkorf, m.; le —e, de
hert, o. (groote kever) ; prov.
korven die over den rug van lastdieren ban— esser se trede, al saltar della fossa
se n'avvede, men moet zich voor niet meer
gen; vischben, v., vischfuik, m.; mandenwagen, m.; a —e, in overvloed; —a'io, m. manuitgeven dan men is, niet verder springen dan
denmaker, m.; —ella, f. korfje, o., kleine korf,
de stok reikt.
Cervo'gia, f. soort koornbier, o.
m.; —inare, v. a. in den papiermand werpen ;
niet opnemen (artikel); --lno, m. korfje, o.;
Cervona, —iona, f. lijm, v. (uit dierl. afval
hoenderkorf, m.; — da piccioni, duivenbereid).
korfje, o.; loopmand, m., papiermand, bordenCerziorare, v. a. (Giuc.) opmerkzaam maken

de beteekenis van eene rechterlijke daad.

Cesale, m. h.z.d. als cisale.

fa secco, il gran fa — , als Maart droog
is, schiet het graan in bussels ; groep m. boomstompen; fam. bel —, een mooie fat, m.;
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korf, m., vracht-, draagkorf, m.; —ola, f. j
vangkorf, in. (voor vogelvangst); —one, m.
groote mand, waschmand, m.; (Mil.) schanskorf, m.; (Fond.) groote smeltkroes, v.; fare
a qd. il capo come tin — iem. het hoofd
warm maken; —stnto, agg. struikachtig.
Cestire, v. n. Z. accestire.
Cesto, m. (Arch.) kamp-, vechthandschoen, m.
Cesto (di Venere), m. (Mit.) Venusgordel,
bruidsgordel, m.
Cestria, f. (Geogr.) Chester, o.
Cestro, in. rozenhout, o.
Cesura, f. (Metr.) caesuur, v.
Ceta'ceo, aqg. (Zool.) tot het geslacht der walvisschee behoorende ; sost. in. walvisch, m.;
—i, pl. cetaceën, m.v., walvischachtige zoogdieren, m.v.; —te, in. walvisch, m.
Ce'tera, f. (Mus.) h.z.d. als eetra ; —are,
v. n. de either bespelen.
Cetera, eceetera; —e, pl. verwarring, v.,
omhaal, In.; entrare in —, met veel omhaal
van woorden spreken ; —one, m. (scherz.)
een geschrift, o. met veel etcetera's.
Cetino, m. (Bot.) koekruid, o.
Ceto, rG. bepaalde klasse (van menschea) ;
stand, rang, m., geslacht, 0.; — industriale,
mercantile, de industrieele, koopmansstand;
— medio, middenstand, m.; — de'nobile,
hooge, aristocratische stand, in.
Cetra, 1. (Mus.) either, lier, m.; —, f. (Archeol.)
klein, rond schild, o.
Cetracca, f. (Bot.) klein miltvaren, v., miltkruid, o.
Cetra'ngolo, eetra'gnolo, m. (Bot.) citroenmelisse, v.
Cetrina, f. (Bot.) h.z.d. als eedrouella.
Cetriolino, m. (Bot.) peperkomkommer, m.;
—uolo, tn. (Bot.) komkommer, 01.; fig. domkop, in., tunnel, m.
Cevenne, f. pl. (Geogr.) Cevennen, v. m.v.
Che, pron. rel. die, dat, welke, wat (ook gebruikt in de plaats van del, della quale,
al, alla quale, col quale, enz.); meel
tempo che..., ten tijde dat ; nel miese —
til la
in de maand, waarin...; è geute
conosci bene, het zijn lieden die gij goed
kent; ti ne rosa — io l'ha inoldo eara,
eerie zaak die rnij zeer aan het hart gaat; lo
trovai — doriniva, ik vond hem slapende;
sost. tn. il -- averne nel anno, wat in het
risposi, waarop ik
jaar gebeurde; al
antwoordde ; m. ave. eon , onder voorwaarde ; tin — tin nminiino —, een iets,
een klein weinig ; nu certo —, een zeker iets ;
un bel —, een mooi ding, v.; tin gran —,
een groot iets ; eredi di essere nu gran
—, hij meent iets heel bijzonders te zijn ; —
hoe, welk een, wat voor een ; sapete —
uonmo è lui, hoort eens, wat mensch hij is !
— studio fate ? welke studies doet gij ?
— dolore sentirh, welk een smart zal hij
gevoelen ; — di plu ? wat nog meer ? a —?
waartoe; a — fare, om wat te doen? a —
sei col tuo lavoro ? hoe ver, waar zijt gij
met uw werk? —, conj. opdat, dat, of tenzij ;
,

,

—

—

—

,

,

lion appena lo vide — lo riconobbe

subito, nauwelijks zag ik hem, of ik herkende hem; nessuno se non — sia folie,
nierhand tenzij hij gek is ; di guisa — ....,
zoodanig dat ...; inangia, — pare ul na
bestia, hij eet alsof het een beest ware;
altro, fuor, nmeno, salvo, eceetto, se
non —, behalve dat; sia—, hetzij dat; tace

o — to..., zwijg of ik zal...; poi, dopo, appena, Pion si tosto —, nadat, nauwelijks,
zoodra niet, zoodra als ; quando -- sia,
wanneer bet ook zij; per buono -- sla,
hoe goed het ook zij ; ell. — mi dal un po'
quel libro, wilt gij mij dat boek eens geN en ;
— ïo ceda ? zou ik toegeven ? si, — gllel'
ho detto, wis en zeker heb ik het hem gezegd; — anzi, juist het tegendeel.

Chè, conj. want, wijl, opdat; interj. wat! ga
heen ! wat zou 't ! chè, pron. sost. wat ook,
wat het ook zij ; —echessia, pron. sost.
wat het ook zijn moge ; wat ook.
Checaio, m. woekeraar, m.
Checco, m. (N. pr. dim.) Fransje, o.
Che'dere, v. a. h.z.d. als chiedere.
Cheggio, m. Indische boom.
Chele, f. pl. scharen, m.v. (van de kreeft).
Cheli, f. soort lier, v.
Chelido'nia, f. (Bot. en Min.) Z. eelidonia.
Chelidro, m. (Zool.) zeeschildpad, v., zeeslang,v.
Cheloni, m. pl. schildpadachtige dieren.
Chelonite, f. (Nat.) cheloniet, o., schildpad-

steen, tn.

Chemmmmenizza, f. (Geogr.) Chemnitz, o.
Chenanopede, m. (Nat.) nijlgans, v.
Chenopo'dio, m. (Bot.) ganzevoet, in.
Chente, — che, pron. wat voor een ; — ungl ue, pron. wie, wat ook.
Che'ope, m. (N. pr. stor.) Cheops, m.
Chepi, m. kepi, v., mil. hoofdbedekking, v.
Che'ppia, f. (Nat.) elft, v.
Cherca, —o. Z. chierica, —o.
Che'rere, chie'dere, v. a. vragen, bidden,

verzoeken.

Chei ica, chierica, f. tonsuur, v.; —a'celo,
m. slechte priester, klerk, m.; --ale, — chiericale, agg. Z. clericale; —ato, m. chieri—, m. geestelijke stand, m.; geestelijkheid,
v., clergé, v.; —Ghetto, --chino, m. kleine,
jonge geestelijke ; —co, m. geestelijke, priester,

clericus, m.; in de Kath. kerk ieder die de
eerste wijdingen heeft ontvangen; koster, misdienaar, koorknaap, m.; —, geleerde (klerk), in
tegenstelling van leek ; cone, tn. groote,
sterke clericus ; groote tonsuur, v.; —cotto,
m. clericus van kleine maar krachtige gestalte; --cu'ccio, uzzo, m. clericus van
weinig aanzien.
Cheruies, in. (Nat.) cochenille-bladluis, v ; kernnes, karmijn, 0.; — minerale, roodbruine
zwavel-antimonium, o.; —isi, —isino, m. karmijnrood, o.
Cherubino, bo, m. cherubijn, engel, m.;
nero, helsche geest, duivel, m.
—

—

—

—

Chesta, f. Z. chiesta.
Chetamnente, ave. stil, zonder te spreken, zwijgend, zonder geraas, in 't verborgen; —are,

v. a. doen zwijgen; stilte gebieden ; stillen,
neerzetten, geruststellen; —rsi, Y. rilt. stilzwijgen, verstommen, ophouden met spreken ;
stil, rustig, kalm worden ; liggen gaan (van
den wind); lam. uuo cheta maai, iem. praat
maar altijd door; —to, p. pass. agg. rustig,
stil, kalm ; —ezza, f. het stil z ij n, v., stilte, v.;
ichella, alla
m. avv. in alle stilte,
heimelijk, in ' t verborgen, stilzwijgend ; —lno,
agg. stil, rustig, kalm ; star —, stil, zoet zijn ;
—o, agg. stilzwijgend, stil, rustig, bedaard ;
acqua —a, stilstaand water ; star —, over
iets niet spreken ; zijn mond houden; bedaard
zijn, zich bedaard, stil, rustig houden ; zitto
e —, stil en bedaard, zonder tegenspreken ;
—
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— cheto, zeer zacht, in 't geniep, heimelijk;
alla —a, zonder geraas, zonder tegenspreken, in 't geniep; —one, agg. stil, zwijgzaam,

dicht; sost. m. dicht, terughoudend mensch;
eheton chetone, heel stilletjes, in 't grootste
geheim.
Chi, pron. rel. en dim. hij, zij, degene, degene
welke ; wie ook, een ieder, ieder die; prov.
-- cerca trova, die zoekt die vindt ; a —,
degene, diegene; a — Dio vuol male gli
toglie it senno, dien God in 't verderf wil
storten, ontneemt hij het verstand ; chi ....
chi ..., deze ..., gene ...; interj. wie? welke?
wat voor een ? senza dir —, zonder te zeggen wie hij is; non so —, ik weet niet wie
hij was; — che sia (chicchessia) of — si
sia, wie ook, wie het ook zijn moge; — inai,
wie ook maar? — mai lo pensava, wie
had het ooit gedacht.
Chia'cchiera, f. gezwets, gebeuzel, geklets,
gepraat, o.; fare drie —e, een weinig praten, een praatje maken; tetter qd. a —, iem.
aan de praat houden, door zijn gebabbel ophouden; omhaal, m. van woorden ; los gerucht, kletspraatje, o.; stare suite —e, naar
alle kletspraatjes luisteren; aver molta
gran —, veel praten, kletsen , chiaccbiere !
praatjes ! onzin ! —ainento, m. het kletsen,
babbelen; —are, v. n. kletsen, babbelen, kletspraatjes verkoopen ; valsche geruchten verspreiden ; —ata, f. praatje, o.; fare una --,
een praatje houden ; lig. verwarde, slecht opgestelde redevoering, v.; kletserij, v.; —iccio,
m. gepraat, gebabbel, geklets van veel personen; —ina, f. kort praatje, o.; stare su
tutte le —e, naar alle praatjes blijven luisteren ; lam. spraakzaamheid, v. (bij 't begin van
dronkenschap); —lno m. gehaakte kant, v.;
—io, m. aanhoudend gepraat, gebabbel, geklets, o.; —ione, m. lastige, vervelende kletser, m.; babbelachtig persoon, m., verspreider
van valsche geruchten ; —Hare, v. n. den
tijd met praten verbeuzelen.
Chiaito, m. verwarring, intrige, v., hinderpaal, strijd, m.
Chiama, f. afroeping, v. (van namen); (Mil.)
appèl, o.; far la —, de namen afroepen,
appèl houden; —amento, in. het roepen,
toeroepen, aanroepen, o.; —are, v. a. I. roepen, toeroepen, aanroepen, wekken, oproepen;
— il medico, den geneesheer halen, roepen ;
(Mil.) — alle armi, in 't geweer roepen,
onder de wapens roepen ; — qd. in giudizio, iem. voor 't gerecht roepen ; — all'
aduuanza, tot de vergadering oproepen ;
— qd. a parte (of i ndisparte), ie n ter
zijde, apart roepen ; essere —to a qc., tot
iets beroepen zijn ; — il diavolo, vloeken;
— un cavallo, een paard met de teugels
leiden ; II. noemen, heeten; —rsi, heeten; questo si chiama lavorare, dat noem ik nog
eens werken; na zich slepen, ten gevolge hebben ; un errore — l'altro, de eene dwaling
sleept de andere na zich ; vragen (bij 't kaartspel); —rsi, v. ri ll . zich noemen, bekennen,
verklaren, houden voor ...; —rsi fuori d'una
cosa, met een zaak niets meer te doen willen hebben; er mee klaar zijn; v. n. duiden,
wijzen op; questo termine — là, deze
grenssteen w ij st daarheen ; m. prov. — e
rispoiidi, op stemwijdte afstand; iron. daar
is een hemelsbreed onderscheid tusschen ;
—ata, f. toe-, aanroep, m.; opvordering, uit,
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noodiging, v., benoeming, verkiezing, v.; (Mil.)
la — sotto le arms, de oproeping, v. onder
de wapens; drukker, knop, m. (bij electrische
schellen); verwijzing, v. (woord aan den voet
der pagina); —atore, m. roeper, roepende, m.;
—azione, f. —mo, m. h.z.d. als —amento.
Chiana, f. moeras, o., poel, m.
Chianare, v. a. (koralen) afkanten, aan een
draad rijgen.
Chiantare, v. a. de pijl op den boog leggen,
den boog spannen; — la a qd., iemand een
poets spelen.
Chianti, m. (Geogr.) Chiantidal, o., Chiantiwijn, m.
Chiappinetto, m. halve laars, rijglaars, v.;
m. overschoen, pantoffel, m.
Clilappa, f. het vangen, o., vangst, v., winst,
v.; far una bella — , een goede vangst maken ; steen, m., rotsvoorsprong, m.; — mi'nchioni, m. indecl. boerenbedrieger, iii.; —
mosche, m. indecl. dwaas, lummel, dagdief,
leeglooper, m.; — iiuvoli, m. indecl. opgeblazen mensch, praalhans, m.; —are, v. a. vatten, grijpen, vastpakken, vangen ; — qd. a
qc., iem. ergens op betrappen, iem. overvallen bij iets ; — qd. in una parte del corpo,
iem. ergens treffen (met een steen, enz.);
—arello, —erello, m. val, v., valstrik, m.,
list, m. ; —po, m. winst, v., voordeel, o.,
vangst, v.
Chiappola, —lena, f. kleinigheid, nietigheid,
v.; fig. lichtzinnig mensch, m.; —are, v. a.
afzonderen, verw ij deren, er uit nemen ; v. n.
zich met kleinigheden, nietigheden afgeven ;
—rsi qc., iets zich eigen maken, tot zich toehalen ; —lino, m. windbuil, m., zwakhoofd, m.;
—lo, m. uitschot, o.; lasciare nel — , waren
ter zijde, aan den kant leggen ; afzonderen,
verwaarloozen; ritnanere in —, in vergetelheid geraken, ter zijde gelegd, verwaarloosd worden.
Chiara, f. (N.pr.) Klara, v.
Chiara, f. eiwit, o.; —ata, eiwitpleister, m.
Chiaramente, avv. op heldere, duidelijke
w ij ze.
Chiaranzana, f. soort dans ; jubel, m., vroolijkheid, v.
Chiarare, Z. chiarire.
Chiarea, (Faro.) geneesmiddel uit brandewijn,

kaneel, suiker en kruidnagelen.

Chiareggiare, v. a. klaren, verklaren, op-

helderen.

•

Chiarella, f. (Ten.) doorschijnende plek, m.
in 't laken; —lo, m. bleekroode wijn, m.;
lichte claret, m.; —rentana, I. Z. chiaranza ; —retto, agg. een weinig licht, helder ; fain. — del vino, een weinig aangeschoten, dronken ; —ezza, f. helderheid, klaar-

heid, v.; glans, m., doorzichtigheid, reinheid,
duidel ij kheid, beroemdheid, v.; adel, m., hooge
geboorte; la — del vero, de oogenschijnlijkheid, de zichtbaarheid van het ware; far
— di qc., iets duidelijk bewijzen ; —rificare,
v. a. klaar, helder, duidelijk maken, buiten
twijfel stellen, zuiveren, klaren (vloeistoffen) ;
—rificazone, f. klaring, zuivering, verklaring, verduidel ij king, v.; —riinento, m. h.z.d.
als —rificazione ; —rire, v. a. klaar, duidelijk, helder, zichtbaar maken, klaar bewijzen,
verklaren, klaren, zuiveren (vloeistoffen); —rsi,
v. rill. klaar, duidelijk, helder warden ; —rite,
f. h.z.d. als — rezza; — rissimo, (met Signore) opschrift op brieven = WelEdele Heer;
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--ritoio, m. klaarkamer, v. (voor de olijfolie);
—ritura, f. klaring, v. (v. vloeist.); —ro,
agg. beider, duidelijk, licht, klaar, glanzend,
lichtend, doorzichtig, verstaanbaar, openbaar,
beroemd, voornaam, oprecht ; — del vino,
beneveld (door den wijn); chiaro e lamnpante come 11 sole, zoo klaar, zoo duidelijk als de zon ; del—, di—, alla —a, duidelijk, helder open ; far — qd. di qe., iem.
over iets inlichten ; venire in —, aan't licht
komen, bekend worden ; venire in — di qc.,
-over iets in 't zekere komen ; porre, mettere in (all) — qc., iets in 't reine brengen,
ophelderen, verklaren ; vedere — a una
cosa, eene zaak helder en duidelijk inzien ;
.ora si che comincio a veder — in
questa alfare, nu begin ik klaar, licht in

deze zaak te zien, nu begin ik deze zaak te
begrijpen ; sost. m. klaarheid, helderheid, V.;
licht, o.; —ore, m. schijn, glans, m., lichtheid,
helderheid, doorzichtigheid, v.; —oseoro,
m. (Pitt.) halfdonker, licht en donker, m.,
vermenging van licht en donker ; lavorato
a —, di —, in een kleurentoon, grauw op
grauw geschilderd ; fig. juiste verdeeling v.
van licht en donker, juiste modelleering, v.;
—veggente, agg. helderziend, scherpzichtig,
klaarziend ; —za, f. helderziendheid, scherpzinnigheid, v., klaar inzicht, o.
•Chiassa'ccio, m. onaangen., storend geraas o ;
—are, v. n. leven, geraas maken ; (Mar.) driftig zijn (v. h. anker); —ata, f. geraas, leven,
o., geschreeuw, gebrul, o., scherts, v., grap, m.,
plagerij, v., zwaar verwijt, o., strenge, strafpredikatie, v hevige uitschelderij, v.; fare
una — a qe., iem. een geduchten uitbrander geven, terdege de ooren wasschen ; —sino,
m. een weinig geraas, 0., luidruchtigheid, drukheld, v. (van kinderen); —so, m. geraas, leven,
o.; drukte, luidruchtigheid, v., scherts, v., grap,
m., plagerij, v ; far —, leven maken ; fare
qc. per —, iets uit scherts, voor den grap
doen ; finir ii —, aan den grap een einde
maken ; —one, m., —ona, v. druk, luid persoon, grappenmaker, druktemaker, m.; agg.
luid, druk, vroolijk, luidruchtig ; —osamente,
avv. —oso, agg. druk, luidruchtig, leven
makend.
°Chiasso, m. enge straat, v., straatje, o., bordeel, o.; —alino, m., nauw straatje, o.;
.;

—iuola, f. —o, m. afvoerkanaal.
Chiatta, f. boot, v., overzetpont, m., veerboot,

v.; —iuolo, m. bootvoerder, veerman, m.;

—0, m. boot, v.; klein veer, 0.; agg. plat.
=Chiatton, chlattone, avv. zeer stil, muisstil,

zeer in 't geheim.

,

Chiava'ccio, m. h.z.d. als chiavistello ;
—acuore, m. borstgesp. o.; —agione, f.
hoop nagels ; (Mar.) spijkerwerk, 0.; —aiuolo,
m. slotenmaker, spijkersmid, m. —arda, f.

groote spijker, schroefbout, m.; zware pijl, v.;

(Mar.) kettingsbout, m.; —andare, v. a. met
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della —, sleutelgat, o ; Chiavi, Sante —,
Somme —, de sleutels der H. Kerk, de sleutel van de H. Petrus; pauselijk wapen ; fig.
middel, o.; weg, m.; oplossing, v.; aver la —
d'un alfare, de sleutel, de oplossing eener
zaak ; — per le viii, schroevendraaier, m.;
— da accordare, stemsleutel ; — inglese,

Engelsche sleutel ; kraan m. eener waterleiding, verbindbalk, m. (van vatdeksels); (Arch.)
anker, o., muuranker, o., -bout, m.; — della
volte. sluitsteen, m. (v. het gewelf); (Mus.)
muzieksleutel, m.; — di soprano, di basso,
sopraan, bassleutel ; klep, in. (van blaasinstrumenten); esser faori di —, niet stemmen,
buiten den goeden toon zijn ; tornare in —,
passen ; —ellata, 1. nagelwonde, v., lidteeken
der nagelen (bij Christus); —ello, m. nagel,
haak, spijker, m.; —etta, f. kleine sleutel,
kleine kraan, m.; klep, v.; strumenti a —,
klep-, blaasinstrumenten ; (Sart.) wigvormige
lap, m.; —kina, f. kleine sierlijke sleutel, m.;
—ina, f. kleine sleutel, horlogesleutel, m.;
—istella, f. grendel, m.; serrare a —, met
den grendel sluiten, toegrendelen ; mettere
levare la —, den grendel voorschuiven,
terugtrekken; fig. baciare la —, weggaan
om niet meer terug te komen ; scherz. tas•
tare il polso al —, probeeren of er niets
te stelen valt ; rodere i —i, op den stang
bijten, zich vergeefs in toorn aftobben ;
mettersi ii — alla bocca, zich een slot
op den mond leggen, stilzwijgen.
Chiaverma, f. (Stor.) werpspies, -speer, v.
Chiavica, f. diep, groot afvoerkanaal.
Chiazza, f, vlek, v. (op de huid); uitslag, m.;
levervlek, 0.; zonnevlek, v.; —ato, agg. met
vlekken, uitslag bedekt, gesprenkeld, bont.
Chicca, f. suikergoed, o.; suikerwerk, o.
Chi'cehera, f. kom, m.; kopje, o.; een kopje
vol ; andare alla —, bedelen gaan, collecteeren, met de schaal rondgaan ; —etta,
—erina, f. klein kopje, klein kopje vol ; —one,
m. groote kom, groote kom vol.
Chicchessia, prov. pers, wie het ook zij
wie ook.
Chicchiriata, f. gekraai o. van den haan;
i— ! kikerekie ; lam. essen di quelli del —,
trotsch, heerschzuchtig zijn.
Chiechirillo, m. speelgoed, suikergoed, o.;
spelerij, o.
Chicco, m. korrel, m.; kern, m.; (koffie) boon,
v.; bes, v.; suikergoed, snoepgoed, o.
Chie'dere, ehierere, v. a. verlangen, eischen,
vorderen, vragen, verzoeken, begeeren ; —perdono, —gratie, om vergiffenis, genade vragen ; — uiia donna, om de hand eener
vrouw vragen ; — in prestito, leenen te
leen vragen ; —notizie di qd., naar iemand
vragen, berichten omtrent iemand inwinnen ;
far a —, vragen en antwoorden spelen ; prov.
la botta che non chiese non ebbe

coda, wie niet vraagt krijgt ook niets ;
schroefnagels. ijzer. bouten verbinden ; —vare,
—i mento, m. het vragen, verlangen, eischen ;
V. a. met den sleutel sluiten, vast nagelen, met
—store, m. vrager, smeeker, vrijer, m.
nagels, spijkers bevestigen ; —ve, f. sleutel, Chieppa, 1. (Nat.) val, meerval, m. (zeevisch).
m.; — di casa, huissleutel, m.; un mazzo Chieresia, f. geestelijkheid, V.; clerge, m.;
di —i, een bos sleutels; l'ingegno della
—lea, f. —ico, m. Z. cherica, cherico.
—, baard m. van den sleutel ; girare la —, Chiesa, f. kerk, f. — cattolica, lntterana
den sleutel omdraaien ; --maschia, massieve,
anglicana, enz. katholieke, luthersche, anFransche sleutel ; —femniina, hol-, Duitsche
glicaansche kerk ; kerspel, o.; parochie, pastorie, v.; persona, uomo di —, geestelijke,
sleutel ; —falsa, valsche sleutel, looper, m.;
—maestra of comune, hoofdsleutel ; aver
priester, m.; kerk, v.; Godshuis, beJehuis, o,;
sotto —, onder slot, gesloten houden ; buco
dire, dime in —, van den kansel afkondi-
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gen ; prov. in — col santi e all' osteria
col ghiottoni, men moet huilen met de
wolven waarmee men in het bosch is ; quando
11011 c'è perde la —, waar niet is, verliest
de keizer zijn recht ; vielno alla — lontano da Dio, hoe dichter bij Rome, hoe
slechter Christenen ; —astro, m. ijverig kerkganger, m.; bidbroer, m.; agg. streng kerkelijk
gezind, kwezelachtig ; —ola, (Mar.) kompashuisje, o.; —olastico, agg. kerkelijk, de kerk
toegedaan, fijn ; —etta, f. kleine kerk, v.;
—ina, f. kerkje, klein kerkje, o.; —lno, m.
zeer kleine, enge kerk, v.; —one, m. groote
maar armoedig versierde kerk ; —u'ecia, f.
kleine onaanzienlijke, slecht onderhouden kerk;
—a'cola, f. als 't vorige maar in nog verachterlijker zin.
Chiesta, f. eisch, m.; vordering, v.; pr ij s, m.;
verzoek, o.; bede, vraag, v.; far la —, om de
hand (van een meisje) vragen; aver — , gevraagd, gezocht worden.
Chietineria, f. feemelarij, schijnvroomheid,
huichelarij , v.; —no, m. schijnvroome, feemelaar, bidbroer, m. (eig. tot de order d. Chietijnen
of Theatijnen behoorende).
Chifel, chifelle, m. hoorntje, o. (gebak).
Chiglia, f. (Mar.) kiel. v. (van bet schip).
Chiliade, f. Chiliade, v.; tijdruimte van 1000
jaren.
Chilifero, agq. (Anat.) het chijl, maagsap voerend ; —ficare, v. n. (Fisiot.) in verteerings-,
melksap, chijl overgaan ; —ficazione, chilori, f. chijl-, melksapvorming, v.; —lo, in.
chijl, o.; melksap, spijsverteeringssap, o.; fare
il —, na het eten uitrusten; —oso, agg.
melksapachtig.
Chilogrammo, o. kilogram. o.; —metrico,
app. naar kilometers berekend ; —metro, m.
kilometer, m.
Chimera, f. (Mit.) cbimere, v. (fabel. wezen);
hersenschim, m.; ongerijmde verdichting, o.;
(Nat.) zeekat, v.; —icainente, avv. op hersenschimmige wijze, in de verbeelding ; —1co,
agg. hersenschimmig, ongerijmd, ingebeeld;
—izzare, v. n. hersenschimmen maken, luchtkasteelen bouwen, dwaze inbeeldingen hebben.
Chi'inica, f. scheikunde, chemie, v.; —amente, avv. langs chemischen, scheikundigen weg;
—co, app. chemisch, scheikundig ; analisi —
ci, scheik. chem. ontledingen, analyse; sost.
m. scheikundige, chemicus, m.
Chinio, m. (Fisiol.) chimus, m ; spijsbrei, v.;
—si, f. (Fisiol.) spijsbreibereiding, chymosis, v.
China, f. helling, v.; afloopend, hellend land, o.;
m. avv. alla —, afwaarts, berg af ; andare
alla —, afdalen, dalen, afhellen ; mod. prov.
lasciar andare l'acqua alla —, de
dingen hun loop laten gaan ; alla — tutti i
Sant' aiatano, bergaf komt men spoedig
voort ; —mento, m. het buigen, neigen, o . ;
helling, zinking van den bodem, dalen der zon ;
—are, v. a. naar beneden gaan, neerbuigen,
neigen, doen dalen ; — gli occhi, de oog. neerslaan ; — it capo, bet hoofd buigen, een buiging maken, zich voegen, zich schikken ; fig.
zich overgeven (aan de droefheid), ondergaan
(de zon); fig. aan invloed verliezen ; —ata, f.
helling, v.; afhang, m.; afdakking, neiging,
daling, v.; —ato, m. overhangende, hellende
zijde; —atura, f. buiging, neiging, v.; —evole,
agg. buigzaam ; —o, m. h.z.d. als —a, andare
al —, afwaarts gaan ; fig. in verval geraken ;
China, f. (Geogr.) China, o.; (Farm.) china-
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bast; —chinachina, f. kinabast; —ato,
agg. met china bereid ; ehinina, f. —o, m.
(Farm.) chinine, v.
China, f. dubbelvijf (bij 't triktrakspel) ; —ese,.
agg. Chineesch; sost. m. Chinees, m.; —no,
agg. neergebogen, naar omlaag gebogen, gekromd, gebukt ; andare col capo —, met
neergebogen, hangend hoofd gaan ; avv. andare — of chinochino, met gebogen, naar
den grond gebukt hoofd gaan ; fig. deemoedig,.
terneergeslagen ; afdalen, afloopend (land).
Chincagliere, m. handelaar in galanterie-,
in ijzerwaren ; —ria, f. galanterie-, ijzerwinkel, -handel, m.
Chinchina, f. = chinachina.
Chinea, f. telganger, m.; pakpaard, o.; —eo,
agg. last-, pakdragend (paard).
Chintina, f. Z. quitana.
Chiocca, f. slag, houw, stoot, m.; in —,
menigte; —are, v. a. slaan, afranselen, v. n.
met de zweep klappen ; —rsi, v. rail. met de
ijzers slaan (paarden).
Chio'ccia, f. kloekhen, broedhen, v ; far la —,
een weinig wijn (als proef) in den kelder brengen ; —are, v. n. kloeken (hoenders) ; fig. en
fam. zich beklagen, klapperen, klirren (van
losse hoefijzers); m. prov. uomo a ciii non
chioccia il ferro, een voorzichtig man;
—ata, f. broedsel, o.; aantal kuikens ; —co , .
m., knal m. van de zweep.
Chio'ccio, agg. ruw, heesch, onwelluidend ;
ziekelijk, lijdend, onwel.
Chio'cciola, f. slak, f.; scala a —, of alleen
— , wenteltrap, m.; moerschroef, v.; gedraaide
zeeschelp, v.; fam. essere comue le —e, .
zeer huiselijk zijn ; (Mal.) frontverandering door
contermarschen ; —a'io, m. verkooper van
(eetbare) slakken ; —etta, —ina, f. kleine
slak ; —ino, m. wijngaardslak ; klein slakvormig gebak ; fam. klein zakuurwerk van
weinig waarde; fare il —, de beenen optrekken (in bed) ; —one, m. groote wijngaard-slak, v.; fam. groot, waardeloos zakuurwerk
(raap).
Chioccolare, v. n. slaan, schelden, kloeken
(van meerls en andere vogels); —io, m. kloekende, slaande zang van vogels; slag m. van
den nachtegaal, meerl ; --lo, m. vogeliluitje, o.; .
lokfluitje, o.; vogelvangst v. met lokfuit.
Chiodagione. f. nagel-, ijzerwerk, o.; monsterkist v. van spijkers ; —da'ia, f. nagelijzer, o.; ,
nagelvorm, m.; pronker, m.; —a'inolo, m.
spijker-, nagelsmid ; fam. schuldenmaker;
berenmaker, m.; —ame, h z.d. als —gioiie ;
—are, v. a. h.z.d. als inchiodare ; —eria,
f. b.z.d. als —gione, spijkerwinkel, m.; spijkerfabriek, v.; —do, m. nagel, spijker, m.; fam.
schuld, v ; schulden ; fare of piantare un
—, iets koopen zonder te betalen, beren maken ; pigliare a —, op borg koopen, poffen ;
cose, roba da —i, ongerijmde domme dingen ; ficcare it — in un pensiero, zich
geheel en al in iets verdiepen ; ribadire ii
—, eene bewering door nieuwe bewijzen bekrachtigen ; stare al —, ijverig bij den arbeid
zijn ; tener al — qd., iem. streng bij zijn
arbeid houden ; battre ii — mentre è
saldo, het ijzer smeden terwijl het heet is;
[am. o questo o —i, kiezen of deelen ! (Med.)
migraine, schele hoofdpijn, v.; (Vet.) schapeziekte, v.; —one, m. nagel m. met breedén
kop, klinknagel, m.
Chioma, f. hoofdhaar, o.; manen (leeuw, paard);
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schen ; —rio, m. h.z.d. als ehiul ; (Cacc.) vo-- della conneta, stralenkrans m. van de
gelvangst met den uil, domkop, in.
komeet; (Astr.) de Berenice, baar van Berenice
Chinchiurlala,
f. wild,veelstemmig geraas, o.;
behaard,
met
vele
baren
(sterrebeeld); —ato,
kattenmuziek, o.
gesierd, met manen voorzien ; (Astr.) cometa
-- a, komeet met stralen (in de plaats van Chiudenda, f. sluiting, afsluiting, v.; heg, m.;
bek, o.; Spaansche wand, m.; —ere, v. a. slnieen staart) ; —azzurro, agg. met blauwe
ten, afsluiten, toesluiten, insluiten ; — una
haren (Neptunus); —inevoso, agg. met wit,
scuola, eene school sluiten ; —a chiave,
sneeuwwit haar ; —ispiovuto, agg. met golmet den sleutel een slot sluiten ; — un vano,
vende haren ; —oso, agg. langharig, met lang
un apertura, een holte, eene opening toehoofdhaar.
maken ; -- un vaso, een vat toemaken,
Chionzo, agg. meer dik dan lang ; onevenredig dik of breed, wanstaltig, zwaar, plomp gedicht kurken ; — iina contrattazione, een

verdrag sluiten, een overeenkomst treffen;
— un occhio, een oog toedoen, doen alsof
men niets ziet ; v. n. sluiten, toegaan ; —rsi,
tende bemerkingen of kantteekening op een
v. rill. zich sluiten, dichtgaan (bloemen); berede maken ; inktvlek, groote inktvlek, o.;
trekken (de lucht); — in casa, zich in huis
terugtrekken ; —uso, p. pass. en agg. geslofische, v.; speelpenning, m.; —are, v. a. met
ten enz.; luogo — , omheinde plaats ; tempo
aanteekeningen, verklaringen, aanmerkingen
— , betrokken weer ; a porte —e, met geslovoorzien ; verklaren, uitleggen ; —atore, m.
ten deuren ; —dimeuto, m. het sluiten, toeglossator, uitlegger, m.; glossenmaker, bedildoen, versperren, afsluiting, v. —itore, tn.
ler, vitter.
—trice, f. sluiter, m.; -ster, v.; —sa, f. sluiChiosco, m. kiosk, m.; Turksche tent op
zuilen.
ting, omheining, afsperring, v.; hinderpaal, m.;
beletsel, o.; (tdraul.) dam, m.; sluis, v.; waterChiostra, 1. b.z.d. als chiostro ; diep gelegen,
val, m.; stare, tenere in —, in een afgeafgesloten, donkere plaats; —etto, kleine
kloosterhof, m.; —ieino , m. kleine sierlijke
sloten donkere ruimte vertoeven, houden ; fig.
kloosterhof, in ; —ro, m. afgesloten plaats, v.;mettere in -- qd., iem. in de doos stoppen ; (Lett.) slot, o. (van een brief); stolgekloosterhof, m. (met zuilengangen); klooster, o.;
dachte, v.; (Geogr.) kluis, v.; —ato, agg. in
fig. kloosterleven, o.; hol, o.; grot, v.
Chiotto, agg. stil, bedaard ; chiotto chiotto,
een donkere ruimte gehouden ; —ino, m.
sluit-, deksteen, m. v. graf, afvoerkanaal,
doodstil.
secreetput); klep, v.; deur, v. (van den bakkersChiovare, v. a. h.z.d. als inchiodare ;
oven); —o, m. heg, m.; heining, v.; ornhegde,
--atura, h.z.d. als inchiodatura; —vo,
m.
ploegnagel,
m.
chiodo;
—volo,
omheinde plaats ; agg. Z. p. pass. v. cili ub.z.d. als
dere; —ura, f. het af-, toesluiten, o.; sluiChiragra, 1. (Med.) handjicht, v.; —ico, m.
door handjicht voortgebracht, op handjicht geting, v.; — della sessione, sluiting van den
zitting, klausuur, v.; afgesloten gedeelte van
lijkend ; —oso, agg. aan handjicht lijdende.
Chirografa'rio, agg. (Giur.) handschriftelijk ;
het klooster ; slot, o.; grendel, m.; traliehek, o.
sost. m. schu!deischer wiens aanspraak alleen Chiunche, chiunque, pr. pers. indet. al wie,
op een eenvoudige schuldbekentenis gegrond
wie ook, wie het ook zij.
is; —fo, m. handschrift, o.; oorkonde met Ci, avv. hier, daar; — sto bene, hier bevind
eigenhandige onderteekening; schuldbekenteik mij wel, daar, daarheen ; voglio andarci, ik wil er heen gaan ; er, er op ; non —
nis, v.
badare, let er niet op ; dal detto al fatto
Chiromante, m. Chiromant, waarzegger, m.
uit de lijnen der hand ; —tico, agg. de chic'è nu gran tratto, er is een groote afstand
romantie betreffende ; —zia. f. chiromantie,
tusschen zeggen en doen ; voor ne verandert
waarzeggerij v. uit de lijnen der hand ; —noci in ce); non ce n'è pill, er is niets
nlia, f. leer der gebaren, der handbewegingen.
meer van.
Chironia, f. (Bot.) duizendguldenkruid, o.
Ciaba, m. lam. schoenlapper, schoenflik, ni.;
Chironio, agg. (Chir.) moeielijk te heelen.
knoeier, m.; fare il — , zich als heel wat
Chirotteri, m. pl. handvleugelige (zoogdieren);
voordoen, een opgeblazen gek zijn ; — are,
vledermuizen, v. mv.
v. n. zwetsen, groot spreken, den bolleboos,
Chirurgia, f. chirurgie, wondheelkunde, v.;
geleerde spelen ; —ata, f. oude schoen, slof,
—gicasnente, avv. langs chirurgischen weg,
huisschoen, pantoffel, m.; mettere portare
volgens de regelen der heelkunde ; —gico,
le searpe a —, zijn schoen neerloopen ; e
eenei, rommel, oude rommel, m.; arc. in —e,
agg. chirurgisch, heelkundig ; —go, n► . chirurg, chirurgijn, wondarts, heelkundige, m.;
op zijn sloffen ; fig. aver conosciuto una
persona in —e, iem. zeer intiem gekend
prov. —giovane e medico vecchio, de
heelmeester moet jong en de geneesheer moet
hebben ; una donna è diventata una
oud zijn.
een vrouw is zeer in vervalgeraakt ; —attaio,
Chisciare, v. a. harken.
m. h,z.d. als —attino ; —attare, v. n. op
Chisciotte, Don, m. (N. pr.) Don Quisjot, m.
pantoffels, sloffen, plalgetrapte schoenen looChitanza, Z. quitanza.
pen ; sloffen ; —attocha, f. worp, slag met
Chitare, v. a. verlaten, opgeven.
een slof of pantoffel ; persona da prendersi
Chitarra, v. either, guitar, m.; —eggiare,
a —e, verachtenswaardig persoon, m.; -- at.tino, m. schoenlapper, schoenflikker, stumv. n. op den either, guitar spelen ; —ina, f.
kleine guitar, m.; —ino, m. kleine guitar, in.;per, knoeier, m.; volg. spug, spog, 0.; —nuccio,
m. armzalige scboenflik, ongelukkige knoeier
fam. compere it — a qd., iem. vervelen,
lastig vallen ; —ista, m. either-, guitarspeler,
of stumper; —attone, m.; —a, f. die op
pantoffels voortsloft, iem. met slotlenden loop;
m... —one, m. groote guitar, tn.
tam. knoeier, stumper, m.; agg. sloffend, slenChin, m. geroep, gekrijsch o. van den uil, ooruil, kerkuil, m.; —rime, v. als een uil krijterend, slepend; —bone, m., —ona, f. zwetser,
bouwd mensch.

Chiosa, f. glosse, o ; korte uitlegging of verklaring; far la -- a un discorso, hij-

—
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m., ster, f.; opgeblazen gek, m.; verwaande
gekkin, v.
Cia'eehe ! klets ! plomp ! plats!
t'iaccherino, —ro, m., —ina, f. sluwe, uit-

geslapen persoon.

Cia'ecia, f. iem. die zich met alles bemoeit,
bemoeial ; Jan doe al ; —are, v. n. zich altijd

erg druk maken, met alles bemoeien, zich
indringen ; —duo, m., —cina, f. bemoeial, m.;
onbescheiden, indringend pers. ; —clone, m.;
—ona, f. zwetser, grootdoener, indringer, bemoeiziek persoon.
Ciacco, m. varken, zwijn, o ; vraatzuchtig persoon, agg. vuil, smerig ; gettar le perle in
boeca al —, parels voor de zwijnen werpen ;
il — non guarda in eielo, zinnelijke
menschen zijn tot niets verhevens in staat;
—ona, f. danswijze, dans v. met castagnette
begeleid.
Cialda, f. wafel, m.; —onaio, m. wafelbakker, m.; —oneino, m. klein wafeltje, o;
oblie, v.; —one, m. groote wafel ; groote
oblie, v.
Cialtrona, f, vuil, slordig wijf, o, ; slecht
vrouwspersoon ; —cella f. lichtzinnig meisje,
o.; —ne, f. m. vuil, liederlijk, gemeen, verloopen sujet ; knoeier, stumper, slordige arbeider; —neria, f vuilheid, verwaarlozing, liederlijkheid, schaamteloosheid, v.; gemeene
daad, v.
Ciambella, f. krakeling, m.; prov. non tutte
le — e riescono col buco, niet alles wat
men onderneemt valt goed uit; ringvormig
kussen ; ivoren ring, m. (voor kinderen bij het
tanden krijgen); ring van, kluwen snaren;
(Ore f.) hostiesteker, -vorm, m.; (oriuol.) —della
spirale, ring m. op de spiraalveer; (Caval.)
far la —, op denzelfden plek ronddraaien ;
—a'io, m. bakker of verkooper van krakelingen ; —etta, f kleine krakeling, m.; —ina,
h.z.d. als —etta ; (fam.) —e alla niscosta,
geheime zaken, in 't geheim gedane dingen ;
—ona, —one, m. groote krakeling, m.; —otto,
m. h.z.d. als cammelloto.
Ciarnberlanato, m. waardigheid v. kamerbeer ; —ano, m. kamerheer, kamerling, m.;
—ato, m. met arabesken en snijwerk versierd.
Ciambetta, f. (Zool.) bamerhaai, m.
Ciatnbolare, v. a. onzin praten, in 't honderd
om praten ; —io, m. domme praat, v.; onzin,
m.; — one, m. —ona, f. zwetser, m.; kletstong, babbelkous, v.
Ciamme'ngola, f. domme praat, v.; onzin, m.
Ciampanelle, f. pl. dare in—, bokken
schieten, flaters begaan ; verwarde taal spreken ; iemands verwachtingen teleurstellen;
beginnen bet verstand te verliezen.
Ciampe'ggiare, v. n. zachtjes sluipen ; —Icare, v. n. struikelen, strompelen, een strompelenden gang hebben ; —icone, m. iem. die
struikelt, een strompelenden gang heeft; met
de beenen kruiselings over elkander loopt;
fare un —, struikelen, bijna vallen.
Ciana, f. gemeen, liederlijk, vuil w ij f, o.; —a'io,
m. samenkomst v. van gemeen volk ; woest
geraas, gemeen geschreeuw, o.; —ata, f. gemeene handeling, uitlating, v.
Cianca, f. been, o; schenkel, M.
Ciancerella, —villa, f. lichtzinnig gesnap, o.;
domme praat, v.; onzin, m.; —cia, f. oppervlakkig gesprek, onbeteekenend gesnap, o.;
dwaasheid, v.; onzin, m.; tenere a — qe.,
.
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iem. voor niet veel houden ; rluscire in —,
op niets uitloopen ; —fruseole, pl. nietigheid,
kleinigheid, v.; onzin, o.; rommel, m.; —mento,
m. geklets, gebabbel, o.; grap, m.; —are, v. n.
kletsen, babbelen, gichelen, schertsen ; —tore,
m., —trice, f. kletser. babbelaar, to.; babbelkous, v.; grappenmaker, m.; — cicare, v. n.
moeielijk, hakkelend, stotterend spreken ; langzaam, lusteloos handelen; langzaam kauwen;
v. a. — una lingua, een taal radbraken;
—clone, m. h.z.d. als —ciatore ; —cioso,
app. babbelachtig, kletsend, grappig; —ciugliare, v. n. stotteren, stamelen ; —one, m.
—ona, f. stamelaar, stotteraar, m.; -ster, v.;
—ciullare, v.n. h.z.d. als —ciare ; —chime,
m. een hoop domheden, een menigte onzin ;
—nesco, agg. gemeen, laag, gepeupelachtig,
schaamteloos; —frusaglia —caglia, f.
kleinigheid, nietigheid, v.; —ghellino, agg.
uitgelaten, liederlijk ; —gola, —aha, f. geklets, o.; domheid, v.; onzin, m.; —are, v. n.
kletsen, onzin, dwaasheden vertellen ; —gottare, v. n. onduidel ij k spreken, stamelen, stotteren ; een spraakgebrek hebben ; v. a. — una
lingua, een taal slecht uitspreken, radbraken ; —tio, m. aanhoud. gestotter, o.; —tone,
m. stamelaar, stotteraar, m.; iem. die moeielijk spreekt ; —nina, f. vrouwspersoon o. met
ordinaire, onfatsoenlijke manieren; —io, app.
woest geschreeuw, peupelachtig geraas ; —o,
m. mensch, m. uit de laagste volksklasse ; ruw,
gemeen, slecht gekleed mensch ; aver il --.
aver del —, iets gemeens, ordinairs aan zich
hebben ; —ume, m. hoop m. gemeen volk.
Cianina, f. cyanine, v.; blauwe verfstof ; —ico,
agg. (Chim.) acido — blauwzuur, o.; —ano,
m. (Bot.) korenbloem, v.; —osi, f. (Wed) lijkkleur, blauwe, vale gelaatskleur, v.; —otico,
app. lijkkleurig, vaal ; —uro, (Chim.) cyaanverbinding, v.
Cianta, —ella, f. oude, in huisgedragen
schoen, m.
Ciappa, f. h.z.d. als ciappola ; (Valig.) omgebogen over een gesp genaaid stuk riem ;
omslag, m.; —erotto, m. op een mantel gelijkende jas, m.
Ciappola, f. (Oref.) steekbijtel, graveerstift,
v.; —etta, —ina, f. kleine steekbijtel, v.;
graveerstift, v.
Ciaramella f. h.z.d. als cennamella ;
babbelkous, kletsmuil, v.; —are, v. n. veel
babbelen, onzin praten, in 't honderd om praten ; ciarla, f. leeg gesnap, o.; redevoering zonder pit of geest ; spreekwoede, babbelzucht, v.;
boosaardig, valsch gerucht, o.; onwaarheid, v.;
m. prop. le — e non s'iniilzano, kletspraatjes moet men niet achten ; —mento,
m. geklets, gepraat, gebabbel, o.; —re, v. n.
kletsen, babbelen, onzin praten; prov. chi
assai ciarla spesso falla —, die veel
praat liegt veel, verpraat zich licht; —ta, f.
gepraat, valsch gerucht, o.; —tanata, f.
marktschreeuwerige handelwijze; —neria, f.
kwakzalverij, marktschreeuwerij, v.; reclamemakerij, v.; —nesco, app. kwakzalverachtig,
marktschreeuwerig, bluffen, opsnijdend; —nismo, m. marktschreeuwerig, pralerig,v.; —ano,
m. kwakzalver, marktschreeuwer, boerenbedrieger, wonderdokter, m.; blufferig, opsnijdend
mensch ; prov. la vipera morde il —, wie
anderen een kuil graaft, valt er in ; —atore,
m. kletser, zwetser ; —leria, f. langdradig
geklets, o.; —liere —o, m. a, f. zwetser,
,

;
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kletser, m.; babbelkous, v.; agg. babbelachtig ;
—lone, m. —a, f. als 't vorige maar sterker.
Ciarpa, f. sjerp, v.; degen-, weergehang, o.;
halsdas, v.; —e, pl. rommel, m.; —, menigte
bedorven vruchten; —ame, in. —eria f.
rommel, rommelzoo, m.; —are, v. n. Z. acciarpare; —ina, f. kleine, fijne halsdoek,
m.; halslint, o.; das, m.; —iere, m. —iera,
f. persoon die zich in andermans zaken mengt ;
nieuwsgierig persoon ; —one, m. —ona, f.
stumper, m.; -ster, v.; —ume, m. h.z.d. als
—ame, bladstroo, o.
Ciaseheduno, —cuno, m. —a, f. pron. ieder,
elk, iedereen, wie ook.
Ciato, m. (Archeol.) drinkvat, o.; beker, m.;
maat V. vloeistoffen (bij de Kom.); (Bot.) bekerzwam, m.
Ciba'ccio, m. slechte, bedorven spijs, v.; —ia,
—uolo, Z. cibaria, civaia, civaiuolo ;
— ale, agg. voedzaam, tot voeding geschikt;
— amento, m. — azione, f. het eten, voeden, o.; voedsel, o., spijs, v.; — are, v. n. spijzigen, voeden, voederen ; proeven ; — rsi, v. ri ll .
zich voeden ; —aria, f. voedsel, o., spijs, v.;
—e, pl. levens-, voedingsmiddelen; —ario,
agg. voedzaam, voedend, tot voedsel of voeding
geschikt ; canale — , spijsbuis, v.; — bo, m.
spijs, v., voedsel, o., eten, o. ; — i, pl. levens - ,

voedingsmiddelen ; voedering v. (van dieren);
—giornaliere, dagelijksch brood ; —spirituele, geestelijk voedsel, o.; Gods woord, o.;
oso, agg. vruchtbaar, voedselgevend.
—

Cibeca, f. domkop, sul, lummel, m.
Cibo'rio, m. ciborie, v.; hostiekelk, v.; ta m, .
sicuro come nel —, veilig als in Abrabam's schoot.
Cibreino, m. fijn hoenderregout, o.; —eo, m.
ragout, o. uit hoenderlever en hanenkaminen ;
fig. mengelmoes, o.
Cica, f. kleinigheid, bagatel ; non saper —
di qe., van iets geen zier afweten.
Cicada, —la, f. (Nat.) boomkrekel, m.; fig.
lastig kletser ; mod. prov. grattare it eorpo, la paneia alla —, aan 't praten maken, doen praten ; gnando canta la — di
Settemlbre non comprar grano per
verdere, als het in September zeer warm

is moet men geen graan op den zolder doen ;

(Zool.) — di mare, beerenkreeft, v.; (Mar.)
ankerring, in.; —lamnento, m. geklets, gebabbel, gepraat, o.; —are, v. n. kletsen, babbelen, op vervelende wijze praten ; — ata, f. vervelend, doelloos gepraat, geklets ; op schertsende w ij ze gehouden verhandeling, kouterij, v.,
causerie, v.; —atone, m. prater, kletser, kouter, m., causeur, in.; —le'ecio, —e'ggio, in.
gepraat, gebabbel, gekout, o.; —lno, m. kl.
krekel, m.; fig. kletser; fam. soort wafel of
oblie; (scherz.) ontstemde piano, v.; —io, In.
aanhoudend, onafgebroken gepraat; —one,
m. —ona, f. kletser, m., - ster, v.
Cicatrice, f. lidteeken, o.; far —, lidteeken
vormen ; —zzare, v. a. eene wonde doen

sluiten, tot lidteekenvorming brengen ; --zi-

one, f. lidteekenvorming, heeling, v.
Cicca, f. cigarenpuntje, -eindje, o.; fam. klein,
dun persoon, m.; —iuolo, m. opkooper, opzoeker van cigarenpuntjes.
Ciceantona, f. vrouw of geleidster, v. van

een straatzanger; gemeen vrouwspersoon ;
one, m. straatzanger, koorddanser, hansworst, m.
—

Ci'ccia, f. vleesch, o. (meest door en tegenover

kinderen gebruikt); vrouw, v.; lichaam, o. der
vrouw ; esser di —, van vleesch en been
zijn ; fam. far —, een bloedbad aanrichten ;
fig. een werk aframmelen ; esser di molta
—, goed gevoed zijn ; —a'io, m. rondventer,
m. van kattenvoer ; —lardone, in. vleescheter, brasser, slemper, veelvraat, lekkerbek,
m.; —olo, m. uitgebraden reuzel. in., kanen,

m.v.; uitwas, m. op slecht genezende wonden ;
—olotto, m. kleine uitwas op gesl. wonden ;

—ona, f. dik, vet vrouwspersoon, o.; —one,
m. kleine bloedzweer, v.; —osino, agg. rondachtig, vleezig, goed gevuld ; —oso, agg.
vleezig, vet, stevig ; —uto, h.z.d. als ciecioso, maar sterker.
Cice'rbita, f. (Bot.) melkdistel, m.
Cice'rchia, f. wikke, v.; —tuberosa, aardaker, m.; fam. qd. ha mangiato —e, iem.
ziet slecht, verwart de eene zaak met de
andere.
Ci'cero, m. (.Stamp.) ciceroletter, v.; —ona, f.
(scherz.) goed bespraakte vrouw ; — oneino,
m. kleine keuruitgave van Cicero's werken;
—one, (N. pr. stor.) Cicero, m.; vreemdelingengeleider, gids ; cicerone, m.; fare il —,
den alweter spelen ; —oniano, agg. ciceroniaansch.
Cicigua, f. (Zool.) h.z.d. als cecilia.
Cici'lia, f. (Geogr.) h.z.d. als Sicilia; —ano,
h.z.d. als Siciliano.
Cicindello, cineidello, m. lichtje, nachtlichtje, -pitje, o.
Cicisbea, f. cokette ; —are, v. n. coketteeren,
het hof maken ; —ato, in. cicisbeaat, plaats,
instelling der cicisbeo ; —eo, m. galant, hofmaker, minnaar, huisvriend, cicisbeo.
Ci'cladi, f. pl. (Geogr.) Cycladen, m.v.
Ciclame, ciela'mino, m. (Bot.) alpenvioollje, o.
Ci'clica, f. (Art.) period. baan v. e. planeet ;
—o, agg. kringvormig, cyclusachtig, een cyclus, kringvormend ; ciclo, m. kring, cirkel,
kring-, cirkelloop, omloop, ciclus, m.; periode
van jaren ; — solare, zonnecyclus, -cirkel , m.;

periode van 28 jaren ; —lunare, maanciel.
(per. van 19 jaren); pasquale, Praschcycl.,
in.; sagen cyclus, reeks van sagen ; idale,
—

—

agg. cycloidaal, radlijnig ; —ide, f. (Mas.) radlijn, cicloïde, cirkellijn, v.; —nnetria, kring-,
cirkelmeting, v.
Cielone, f. (Meteorol.) cycloon, m., wervelstorm. m.
Cielope, m. (Mit.) Cycloop, m.; — ico, agg.
cyclopisch ; inure — che, cyclopische muren.
Ciclo'torno, in. (Chir.) rondsnijdend mes, o.
Cicogna, f. ooievaar, in .; ringboom, m. aan

den klokkestoel;

—

iiio, m. jonge ooievaar,

m.; —ola, m gebogen handvat, hengsel, o.
Cicoraceo, —riaeeo, agg. chicoreiachtig ;
—ria, f. (Bot.) chicorei, f.
Ciciita, f. (Bot.) waterscheerling, m.; —a'ria,
f. (Bot.) dolle kervel, m.
Cidoiiiato, m. h.z.d. als eotognato.
Ci'eca, f. inbuiging, v., inkeeping, v.; (Zool.)
kleine aal, v.
Cieeamente, ceca — , avv. blindelings, op onbezonnen wijze, zonder overleg; — chezza,
—cità, f. Z. Ceeità ; —co, agg. blind, verblind ; — d'ira, — d'orglogio, door toorn,
hoogmoed verblind; la fortuna è —a, de
fortuin is blind ; fossa —a, overdekte kuil,
v.; finestra — a, blind, toegemetseld venster, (stamp.) lettera —a, vuile (door inkt
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vastsnoeren ; een paard het tuig opleggen,
volgeloopen) letter; ongeteekende, anonieme
omgeven, omsluiten ; —ata, f. slag, m. met
brief; puuto —, bijna onzichtbare steek;
een riem ; —atura, f. het omsluiten, omgorlanterua —a, dievenlantaarn, m.; conden ; optuigen ; verankeren (een gebouw);
dotto —, verstopte waterleiding, v.; intesplaats, v. waar een riem of gordel aangelegd
tino —, blinde darm, m.: via —a, blind,
is ; —ere, v. a. Z. Cingere; —gnitoio, m.
loopende straat, v., slop, o.; esser — di sè
stesso, erg met zichzelf ingenomen zijn ; mod.
h.z.d. als cingolo; —one, in. sterke riem,
avv. alla —a, blindelings, als een blinde ;
riemen waarop de wagens rusten, buikriem.
fare a nnosea —a, blindemannetje spelen ; Cignala, f. vrouwelijk wild zwijn, o.; —e, m.
sost. m. blinde, blindeman, m.; musica da wild zwijn, o., ever, m.; —etto, m. jong w.
— chi, blindemansmuziek, v.; essere due
zwijn ; —lno, m. zeer jong w. zwijn.
— clii a fare alla bastonata, strijden Cigno, m. zwaan, m.; fig. uitstekend dichter,
zanger; ii — di Ferrara, de zw. van Ferover zaken waarvan geen van beiden iets
weet ; (am. non aver da fare cantare
rara (d.w.z. Ariosto); ii canto del —, zwatin —, geen duit meer r ij k zijn; prov. il —
nenzang, m.; laatste lied eens dichters ; (dstr.)
non pub gitidicar de' colori, een blinde
zwaan (sterrebeeld).
kan niet over de kleuren oordeelen ; in ter- Cigolamento, m. knarsen, geknars o. (van
ra di — chi beat o chi ha on occhio
wagens); —are, v. n. knarren, knarsen, knetsolo, in 't land der blinden is éenoog koning ;
teren, kraken, krijschen, knorren (der ingew.);
—lina, f. (Zool.) Z. Cieca.
mod. prov. a voter cie 11 carro non
Cielo, m. hemel, m.; firmament, o.; lucht, v.,
cigoli, besogna unger le mote, als
de wagen niet kaarsen zal moet men de wieluchtstreek, m.; —empireo, bovenste, verlen smeren ; la peggior ruota del carhevenste hemelsfeer ; —stellato, sterrenro è quella clie cigola, het slechtste
hemel, m.; gewelf, deksel, 0.; — del forno,
rad piept ook het meest ; —lio, m. aangewelf v. d. bakoven ; — della carozza,
houdend geknars, gekraak, geknetter.
zoldering, v., dek, o. van een wagen ; — d'un
letto, hemel, m. van het bed ; — weer, o., Cilecea, f. plagerij, scherts, v., grap, m.; far
weersgesteldheid ; a — scoperto, aperto,
—, plagen ; uuo ha fatto — alla uiorte,
iem. is de dood knap ontsprongen.
onder den blooten hemel ; — sereno, onder
Gods vrijen hemel ; piovere a eiel rotto, Cilestro, agg. hemelblauw.
regenen of de wolken bersten ; il — d'Ita- Cili'cia, f. (Geogr.) Cilicië, o.
lia, de lucht, het klimaat van Italië; coin- Cili'cio, —zio, m. boetkleed, harenkleed, h.
biare il —, van lucht, klimaat veranderen ;
hemd, o., boetgordel, m.; lastig, vervelend
hemel, in ., hemelrijk. 0.; faccia il —, gave
mensch, m.
God, de Hemel geve ; giuro al —, ik zweer Cilie'gia, f. kers, v.; a ciocche co ni c le
het bij den Hemel, bij God; per amor del
—e, aan trosjes, zooals de kersen; —a'io,
m. kersenventer, m.; --ina, f. kleine kers;
—, om 's Hemelswil ; porre, portare, lealle nuove —e, als de kersen weer rijp
vare a—, tot in de wolken verheffen, opzijn, 't volgende jaar ; —io, m. kersenboom,
hemelen ; essere conic dare un pugno
in —, zoo onmogelijk als met de hand aan
m.; —iuolo, agg. kersrood, kerskleurig.
den hemel rijken ; mover —e terra, he- Cilindrare, v. a. walsen, tusschen twee cilinders laten doorgaan ; glanzen, mangelen, volmel en aarde in beweging brengen ; non
dare nè in — nè in terra, in 't geheel
len ; —ato, p. pass. agg. gewalsd, geglansd ;
carta —a, sjitspapier, o., gesatineerdpapier;
niet weten wat men doet ; non stare nè in
— nè in terra, hoogst onwaarschijnlijk zijn.
panno —, gevold laken ; —atura, f het
walsen, glanzen, mangelen, satineeren, vollen;
Cifra, ci'fera, f. cijfer, getal, o.; naamteeken,
—dricamente, avv. op cilindervormige wijze;
o., monogram, 0.; cijferschrift o.; lettera in
—drico, agg. cilinder-, walsvormig ; —dro,
—, brief in cijferschrift ; —erista, m. schrijver,
m. cilinder, wals, wiel, m.; — del liimne,
m. in cijferschrift ; —rare, v. a. in cijfers of geheimschrift schrijven ; met een teeken, monolampenu„las, o.; orologio a—, cilinderhorgram voorzien, teekenen; in cijfers uitloge, o.; capello a— of alleen —, cilinder-,
hoogehoed, in.; haspel, in., windas, o.; —droidrukken.
Cigliare, m. h.z.d. als eiglio ; — agg. eilide, f. (Geom.) cilinder waarvan het grondare, agg. tot de wenkbrauwen behoorende ,
vlak een ellips is, cilindroïde, v.
sito —, wenkbrauwstreek. m.; —etto, m. Ciloma, f. Z. Scilo m a.
(Mus.) kam, v. (van viool of guitaar); —0, m. Cima, f. top, m., spits, v.; hoogtepunt, toppunt,
wenkbrauw, wenkbrauwboog, m.; — glia
uiterste punt, o.; in — al monte, op den
volte, rade, dichte, dunne wenkbrauw;
top van den berg; zachte scheut, v. (van een
abbassare le —glia, de oogen neerslaan;
plant); fig. hoogste volgnaaktheid, v.; —d'uorand, m., hoogte, v., gracht-, graf-, straatrand,
mo, een uitstekend, voortreffelijk mensch ;
m. (m.v. —gil); mod. avv. in un batter di
mod. avv. da —, di —, van de hoogte af;
—, in een oogwenk; —one, m. rand, m. van
in —, bovenop ; fig. aver in — dei pende gracht, straat ; hoogte, v., kleine dam, m.;
sieri, vooral in de gedachten hebben ; far
sua — d'uiia cosa, zijn bijzondere eer in
jaagpad, 0.; —uto, agg. met zware wenkbrauwen.
een zaak stellen : mettere in — qd., iem.
Cigna, f. riem, m., gordel, m., lijfriem, m., ceinerg ophemelen ; —are, v. a. de punten afsnijden, afpunten (haren, planten); de toppen aftuur, v.; --e, pl. broekdraagbanden, bretels,
snijden, scheeren (laten); de jonge scheuten afmv.; vrouwengordel, m., ceintuur, v.; —e, pl.
vreten ; —ato, p. pass. agg. gepunt, afgescholeiband, loopband, m.; terser qd. per le
—e, iem. aan den leiband houden, niet vrij
ren, getopt ; fig. een kwade tong hebbend bagnato e —, in alle waters gewasschen ; —,
laten in zijn handelingen ; ridursi alle —e,
v. n. den kop hoog dragen (van paarden);
zwak worden, vervallen ; —e, pi. singelbed,
—ata = —tura, f. scheeren van het laken ;
o.; —are, v. a. met een riem, gordel, singel
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ken, de woorden uitstooten ; — un discorso,
een redevoering hakkelen, stootend uitspreken ; —ato, p. pass. en agg. ongelijk, scheef
gesneden ; —o, in. —stio, m. ongelijke snede,
v.; afknipsel, o.; insnijding, v.; uitrafeling, v.;
uitgezakte zoom, m.; langzaamheid in 't werken, besluiteloosheid v.; —one, m. —ona, f.
Ciinbalo, m. Z. Cembàlo ; —berli, in —,
treuzelaar, luilak, m.; langzaam, besluiteloos
in vroolijke stemming zijn.
persoon,
m.
Cimbattolare, v. n. een buiteling maken ;
—o, m. buiteling, duikeling, v.; val, m. op Cinedo, m. liederlijke knaap, m. die zich tot
ontucht laat gebruiken.
den grond.
Cimbra'ccola, cirimbr.—, f. gemeen, ver- Cinefazione, f. (Chim.) verandering, v.
ir1 asch.
achtelijk wijf, o.
Civne'lio, m. zeldzame, kostbare zaak, v.,kost- Cinege'tica, f. kunst om de bonden voor de
baarheid, zeldzaamheid, v. jacht af te richten ; jagerskunst, v., jagerij, v.
Cimentare, v. a. op de proef stellen ; in ge- Ciiie'rario, agg. tot opneming der asch bestemd, asch ... ; ur na —a, aschkruik, -orne,
vaar brengen, wagen, op 't spel zetten ; (Oref.)
v.; olla —a, aschpot, m.; —eo, agg. aschtoetsen, probeeren, louteren ; —rsi, v. rill.
kleurig, asclivaal, grauw; —lno, agg. aschzich aan een gevaar blootstellen, zijn leven
kleurig ; lace —a, vaal, mat licht.
op 't spel zetten ; —con qd., zich met iem.
meten; —o, m. gevaarlijke proef, v., waag- Ci'ngere, ei'gnere, v. a. omsluiten, omvatten, omgeven, omgorden, omsingelen, omarmen,
stuk, o., risico, m., gewaagde inzet, m.; nietaanbinden, aanknoopen ; —d'assedio, beietere, porre a— la vita, zijn leven op 't
geren ; —rsi il brando, la spada, het
spel zetten, er aan wagen ; (Oref.) mengsel
zwaard aangorden ; — la corona, de kroon
van sommige zouten tot loutering van metaopzetten ; — qd. delta milizia, iemand tot
len; Accadeunia del —, academie te Floridder slaan ; —a qd. iina accusa, een
rence (in de 17e eeuw), die zich vooral met
aanklacht tegen iem. indienen.
natuurwetenschappen bezig hield ; —oso, agg.
Cinghia'ia, f. (Vet.) buikader, v. (van bet
gevaarlijk, gewaagd.
(Agr.)
roestvlek,
v.
Ci'mice, f. wandluis, v.;
paard).
(op planten); klinknagel, m.; —eia'io, m. wand- Cinghiale, —are, —aro, h.z.d. als cingale; —are, v. a. h.z.d. als eiguare; —ghio,
luizennest, o.; oud, vuil huis, o.; —iattola, f.
m. b.z.d. als cerchio; kring, in. in Dante's
kleine wandluis, v.; (Agr.) soort wijnstok, Labruscadruif ; —ciiia, f. kleine klinknagel, m.;
hel en vagevuur.
Cingolo, m. strik, m., lendenkoord, o.; gordel,
—clone, m. groote wandluis, v.
m., singel, m.
Cindiero, —e, m. helmkam, m., helmsieraad, o.; caval del —, wapenros, o; mod. Cinguettamento, m. geklets, gewauwel, v.;
stamelen, o. (der kinderen); —are, v. n. staprov. aver —a ogni elmetto, van alle
markten thuis zijn ; voor elk gat een spijker
melen, kletsen ; kweelen, trillen, snarren (van
vogels); in 't honderd om, zonder zin praten;
hebben.
— di qe., ergens over praten zonder er iets
Cimino, m. (Bot.) h.z.d. als Comino.
van te weten ; — v. a. — una lingua, een
Ciinitero, —rio, m. kerkhof, o., doodenakker,
m.; plaats, v. om de kerk.
taal slecht spreken of uitspreken ; — ge., iets
als een papegaai napraten ; —ata, f, donime,
Ci'molo, m. zachte jonge scheut der planten.
Cimone, m. (N. pr. stor.) Kimon, Cimon, m.;
ongerijmde praat, v.; atore, m. trice, f.
— beste rijstsoort.
kletser, naprater, m., -ster, v.; —tiere, m.
Cimosa, —ossa, f. zoom, zelfkant, m.; lap,
—a, f. kletser, zwetser, m., -ster, v.; —tio,
sponsje (om de lei schoon te maken).
m. aanhoudend gesnap, geklets, o.
Cimurro, m. (Vet.) verkoudheid, v. bij paar- Cinicamente, avv. op cynische wijze ; —co,
m.;
verkoudheid,
v.;
den en bonden ; droes,
agg. cynisch, hondsch, vuil, schaamteloos,
aver il —, slecht geluimd zijn.
brutaal; sost. m. cynicus, cynisch persoon, m.,
Cina, f. (Geogr.) China, o.; — ese, m. Chicynisch wijsgeer, m.; m. avv. op cynische,
nees, m.
schaamtelooze wijze; —smo, m. cynisme
Cinabrese, m. roodaarde, v.; roodsel, o.; roodschaamteloosheid, v., leer der cynikers.
krijt, o.
Cini'gia, f. heete asch, v.
Cinabro, m. (Min.) vermiljoen, cinober, ver- Cini'glia, f. chenille, chenilleband, o.
miljoenrood, o.
Ci'nnanao, m. (Bot.) = cinnamomo, m. kaCi'ncia, f. (Zool.) mees. v.; —grossa of cinneelboom, m., kaneelbast, v.
ciallegra, koolmees, v.; —piccola of cin- Cino, m. (Bot.) wilde roos, v.
ciarella, f. blauwmees, v., pimpelmees, v.; Cinoce'folo, m. (Zool.) hondskop baviaan, m.;
—romagnuola, zwarte mees ; —bigia,
—crambe, m. (Bot.) bingeikruid, o.; —gloszwartkopmees, V.; —col ciuffo, kuifinees,
sa, f. (Bot.) hondstong, v.; —sura, f. (Astr.)
v.; —Ilegra, h.z.d. als c—grossa ; ciiiKleine Beer (sterrebeeld).
cinallegra.
potale, t. b.z.d. als
Cinquangolare, agg. vijftighoekig; —na'gCinci'glio, m. kwast, franje, v.; —one, in.gine, f. tijdruimte van vijftig jaren ; —ta,
groote kwast of franje; zuiper, ruwe grapnum. card. vijftig; —amila, vijftigduizend;
penmaker.
—volte, ontelbare malen ; —lesimo, num.
Cincinno, m. haarlok, lok, m., haarkrul, v.;
ord. vijftigduizendste; —tesirrmo, num. ord.
—lo, m. lokje, o.
vijftigste; —tina, f. een vijftigtal, o.; —tino,
Cincischiare, — Hare, v. a. scheef, ongel ij k
m. (Agr.) soort Turksche tarwe.
afsnijden, slecht afsnijden, afhakken, afvillen; Cinquie. num. card. vijf; —centesimo, vijffam. langzaam en met tegenzin werken ; fig.honderdste; —centista, m. schrijver of kun.
— le parole, in afgebroken woorden sprestenaar van het 500 (16e eeuw); —cento,

scheerwol, v.; —atore, m. lakenscheerder,
m.; iem. met zeer scherpe tong.
Ci'niasa, f. (Arch.) gevel, m., gevellijst, v.;
kornis, m.
Cimba, f. bark, v.. ki. schip, o.
Cimba'laria, f. (Bot.) muur-leeuwenbek, o.

—
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vijfhonderd ; —centomila, vijfhonderdduizend; —fo'glie, f. —o, m. (Bot.) vijfvingerkruid, 0.; —mile, millesimo, v ij fduizend,
-duizendste; —ennio, m. tijdruimte van v ij f
jaren ; —erecue, 1. galei, v. met vijf roeibanken ; —Ina, f. vijftal, getal o. van vijf ; (tombola) winst op 'S nommers.
Cinta, f. omvang, omloop, m.; ringmuur, m.,
omheining, v., gordel, m., degengehang, o.; —e,
pl. (Mar.) berghouten ; —o, m. gordel, m.,
ringmuur, m.; rand, m. om de maan ; —ernia'rlo, breukband, m.; —ala, f. heup, v.,
gordel, lijfriem, m.; aver, teller a —, op de
heup dragen, aan de heup hebben hangen;
teller qd. a —, iem. vast bij zich houden ;
starsi colle nulli a — , met de handen in
den schoot, op de heup blijven, werkeloos
blijven ; m. prov. aver il miele in bocca
e il rasoio a —, huichelachtig, valsch met
iem. omgaan, honing in den mond en gal in
het hart hebben ; —olino, m. kleine gordel,
smalle lijfriem, kouseband, m.; fam. aver il
— rosso, voorrechten hebben ; —olo, m.
gordel, lijfriem, -band, m.; rand, zoom, zelfkant,
m.; —ara, f. gordel, m., ceintuur, v.; heup, v.,
lenden, m.v., taille, v.; (Arch.) muurkornis, v.;
—uI.ino, m. kleine gordel, m., hemdsboord,
0.; trekband, m. (in dameskleed), broukband,
m.; —i, pl. treklussen aan schoenen; —urone,
m. weer-, degengehang, 0., sabel-, koppelriem,
m., koppel, in.
Cintino, m. kort onderkleed, o.
Ció, pron. dem. indeel. dit, dat, datgene ; —
clie, datgene wat; di —, derhalve; van dit,
van deze zaak ; a —, hiertoe; fare a —,
doen met het doel ; istruinento a —, hiertoe, daartoe geschikt; — nonostante, niettemin ; — cehè, h.z.d. als eió olie.
Ciocca, f. bussel, bos, tros, m., ruiker, m.,
tuil, m., tak, m., tuil of bouquet kunstbloemen, altaarbloemen; groote druif, v.; bos haar,
wol, v.; a —ec-he, busselsgewijze; viola a
—cche, violier, v.; perine a —e, kleine
peersoort, die in trossen groeit; —ehetta, f.
kleine bussel, tros, tuil, tak, m.; —chettina,
f. kleine, lieve tuil of tak; —Ghetto, m. bezemris, r ij s, o.; —cuto, agg. met trosvormige bloemen.
Cio'ccia, f. borsttepel, v., moedermelk,v. (kinderuitdrukking); —are, v. a. zuigen, de borst
nemen (kinderuitdrukking).
Crocco, m, blok, houtblok, houtmijt, m., boomstomp. m.; f g. domkop, sukkel, lummel, m.
Cioccolata, —atte, f. chocolade, v.; color
—, chocoladebruin ; —tino, m. —tuna, f.
chocoladetabletje, o.; —tiera, f. chocoladekan of -ketel, m.; —tiere, m. chocoladefabrikant, -verkooper, m.
Cio'cla, f. naam waarmede men de geit roept.
Cio'cia , f. leeren zool (die met riemen wordt
vastgemaakt), sandaal, in.; —aro, m. bewoner,
m. der Romeinsche Campagna, die zulke zolen
draagt.
Ciocino, agg. fam. gebruikt in de beteekenis
van carino.
Cloè, avv. namelijk, dat is, dat wil zeggen ; na
eerre vraag: wat dan ?
Ciofo, m. verkoopen, slecht gekleed mensch,
in., slordig arbeider, m.
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m.; ii tamulto del —I, de opstand der wol-

kloppers; (stor. f or.) persoon uit de laagste
volksklasse; fig. vlegel, gemeene kerel, m.

Cioncare, v. a. h.z.d. als troneare ; -- gulzig

en onmatig drinken, zuipen; bulken, verminken ; —eatore, m. zuiper, drinkbroer, m.;
—co, nr. fare un —, een gemiddelden pr ij s,
een dooreengenomen prijs ; agg. verminkt, van
een lid beroofd ; weggenomen, gebrekkig;
—one, m. lakentang, v., klopijzer, o.
Ciondola, f. vuil, slordig gekleede vrouw,
slons, sloerie, v., —amento, m. het afhangen,
slordig, slonsig hangen, vladderen ; —are, y.n.
schuin en scheef afhangen, been en weer slingeren, vlodderen ; — da tutte le panti, naar
alle kanten heen waggelen, bijna omvallen ;
f g. lui zin, hangen, lanterfanten, luieren;
prov. quel che — non cade, iets is niet
altijd zoo slecht als 't er uit ziet; v. a. heen
en weer bewegen ; — il capo, le gambe,
het hoofd laten hangen ; met de beerven slingeren ; —lino, m. —lina, 1. slordig aangekleed jongen of meisje ; oorhanger, m., hanger,
m., sieraad, 0.; —lone, m. —ona, f. luilak,
leeglooper, slordig, in lompen gekleed persoon;
—lo, m. aanhangsel, afhangend sieraad, 0.;
prullerij, v., allerlei sieraad, o.; f g. ridder-,
ordeskruls, o.; scherz. aver il —, andare
fuori col —, met haar vrijer (aanhangsel)
uitgaan (van een meisje); —lone, —loni,
avv. afhangend, afbengelend, op slordige, verwaarloosde w ij ze.
Cionno, agg. slordig, onordelijk, verwaarloozend.
Cionta, f. slag, stoot, m.; —e, pl. slagen, ransel.
Cioppa, f. (Stor.) lang overkleed, 0.; (scherz.)
vrouwenrok, onderrok, m.
Ciotola, f. aarden drinkschaal, v., schoteltje,
o., beker, drinknap, m.; een beker vol, houten
geldnapje, 0.; scherz. e, pl. al te ruime
schoenen ; ata, f. een drinkschaal-, bekervol ; —etter, f. kleine drinkschaal, y., kleine
nap, m.; —lno, m. kleine, sierlijke nap, m.;
—one, m. groote nap.
Ciotta, f. slag m. met de zweep ; —are, v. a.
met de zweep slaan, tweepen, geeselen.
Ciotto, m. Z. eiottolo ; —agg. hinkend, lam,
kreupel ; —lare, v. a. met steenen werpen
(naar iem.), steenigen ; met kleine steenen bestraten ; —lata, f. worp m. met een steen,
steenworp, m.; —lato, m. Z. acelottolato ;
—to, m. ronde (door water afgesleten) steen,
kiezelsteen, m.; —1, pl. aardewerk, aarden
pannen, enz.; —loco, agg. vol steenen, oneffen, steenig.
Ciparino, m. (Bot.) wolfsmelk, v.
Ci'pero, m. (Bot.) cypergras, o.
Cipigliare, v. n. het voorhoofd fronsen ; een
zwart gezicht zetten ; —o, m. het fronsen, o.
van het voorhoofd, zwart, onvergenoegd gezicht ; —oso, agg. tot toorn geneigd, grammoedig, poestig.
Cipolla, f. (Bot.) ui, v., ajuin, m. (bloem)bol,
m.; coda di —, uienstengel, m.; velo di —,
uienhuid, v.; wortelknol, m ; vleezige maag, m.
(der vogels); scherz. hoofd (bol); far la —,
het hoofd afslaan ; oliehouder, bol m. van een
lamp ; spruit, v. (van een gieter); scherz. groot
zakuurwerk, o., raap, knol, m.; correrci
quanto un vel di —, maar een haartje
Clolla, m. (N. pr.) mod. prov. essere come
(uievelletje) schelen ; fam. pane e —, magere
11 cavallo del —. Z. eavallo.
kost ; mod. prov. dove vai ? le son —e!
Clomperia, f. vlegelachtigheid, ordinairheid,
hela
! wat draaf je door, wat sla je door !
wolklopper,
—po,
m.
(stor.)
gemeenheid, v.;
—

—
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—a'ccio, m. wilde hyacinth, wilde ajuin,

druifhyacinth, v.; (Min.) cipolinmarmer, o.;
—a'io, m. uienventer, m., uienveld, o.; —Ma,
f. uiengerecht, o.; fig. domme praat, v.; knoei-,
prulwerk, o.; —ato, agg. marmo — , fijnbladerig-, cipolinmarmer, o.; —Ina, f. (Bot.)
bieslook, o., schalotte, v.; —ino, agg. h.z.d. als
—ato ; —one, m. groote ajuin, groote ui ;
fig. en scherz. groot, onbehouwen horloge;
knol, raap; (am. mesi dei —I, komkommertijd, m.; maanden als er geen werk is ; — oso,
agg. ajuinachtig, bolachtig, bladerig, schubbig;
—otto, m. haarzak, haarbuidel, m.
Ciporro, m. h.z.d. als granciporro.
Cippo, m. (Arch.) zuilenschacht, v., zuilstomp,
In., halve zuil, v., grafzuil, v.
Ciprea, f. (Nat.) porceleinslak, v.
Cipressa, f. vrouw. cypres, spits toet. cypres,
in.; —a'ia, f. cypressenplanting, v.; —eto,m.
cypressenbosch, o.; —o, m. (Bot.) cypres, m.,
cypressenhout, o.
Cipri, Cipi o, m. (Geogr.) Cyprus, o., -wijn,
m.; --otto, agg. cyprisch; sost. m. Cyprioot,
m., inwoner van Cyprus ; —igno, cypersch;
la Ciprigna, Venus (als planeet).
Ciprea, eiprio, app. polvere —a, poeder,
haarpoeder, o.
Ciprino, m. (Zool.) soort karper, m.
Cirapra, f. Z. chiragra.
Circa, prep. ongeveer, ten naaste bij, omstreeks,

wat betreft, aangaande.

Cireassa, f. ruw geweven katoenen stof, v.
Circa'ssia, f. (Geogr.) Circassië, o.; —o, m.

Circassier, Tscherkes, m.

Circea, f. (Bot.) heksenkruid, o.
Circense, agg. (Archeol.) den circus betreffende,
circus...; giuochi —i, circusspelen ; —o, m.

(Archeol.) circus, m. (plaats voor de wagenwedrennen).

Circolamento, m. Z. —azione ; —are, v.n.

in een kring rondloopen, rondloopen, circuleeren, in omloop zijn; far —, in omloop brengen ; agg. kringvormig, rond ; kring..., cirkel...;
moto —, kringloop, m.; lettera —, rondzendbrief, m., circulaire, v.; larità, f. kringvormigheid, v., kring-, cirkelvormige gedaante, v.;
—larmente, avv. in kring-, cirkelvorm, -vormige beweging; —latore, m. rondtrekkend
kwakzalver, m.; —lato'rio, agg. —moto
kringvormige beweging, v.; —lazione, f. omloop, kringloop, m., circulatie, v.; — del sangue, — del denaro, bloedsoinloop, m., omloop, circulatie van het geld ; beweging, strooming, v.; het heen en weer stroomen der
lucht ; verkeer, o. (van menschen, voertuigen);
(Terrov.) biglietto di —, rondreisbiljet, o.;
—legglare,v.n. gedaante, vorm van een kring,
cirkel hebben of nabij komen ; —lo, m. kring,
cirkel, m.; cirkellijn, -vlakte, v., kringloop, m.;
(Log.) valsche cirkelgang, m.; —vizioso, in
een valschen, verkeerden gedachtengang blijken, zijn ; kring, m., gesloten gezelschap, o.,
vereeniging, v., kransje, o.; fare —, een kring
(gezelschap) vormen.
Cireomporre, v. a. omleggen, omheenleggen.
Circoncidere, v. a. rondom insnijden ; besnijden ; —iso, p. pass. agg. besneden ; —ldimeiito, m. h.z.d. als —izione, f.; —cingere,
v. n. omgorden, rondom insluiten ; —cizione,
v. besnijdenis, V.; —damento, m. omsluiting,
v., het omsluiten, omgeven; —dare, v. a.
van alle kanten insluiten, omsluiten, omringen, omtuinen ; rondom insluiten ; — una per—
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sona, iem. omsingelen ; — un edifizio eon
di merli, een gebouw o. niet tinnen kronen ;
omvatten, omgorden ; —rsi, v. rifl. zich omgeven. omringen (met personen); —darlo, m.

omvang, m., omgeving, v.; district, o., gedeelte
o. wat tot een stad behoort; —duclmento,
m. Z. —duzione ; —darre, v. a. in een
kring rondvoeren ; —duzione, v. rondvoering, v.; (Rett.) omschrijving, v., uitwijding,v.;
—ferenza, f. omvang, v., cirkell ij n, periferie,
V.; —ferenziale, agg. tot den omvang, periferie behoorende ; —flessione, f. regelmatige
buiging, v. (van een woord); —flesso, p. pass.
Z. —fle'ttere; sost. m. circumflex (A) ;
—fle'ttere, v. a. ombuigen, kringvormig buigen ; een circumflex (A) op een woord zetten ;
—fletto, p. pass. gebogen ; accento — circumtlex-teeken, o.; —fo'ndere, v. a. om-,
overgieten, omgeven, rondom besproeien, begieten ; —fu'Igere, v. a. rondom met glans
omgeven, rondom bestralen ; —locuzione, f.
(Rett.) omschrijving, v., omhaal, m., uitwijding,
v.; —scrivere = cireoserivere ; —spet,

to, —spezione, Z. circospetto, —spezione ; —constante, enz. Z. cii eostante; —vallare, v. a. (Mil.) met schansen, wallen omgeven ; —vallazione, f. (Mil.)
omschansing, omwalling, verschansing; —venire, v. a. omstrikken, in zijn netten vangen,
bedriegen; —venzione, v. omstrikking, bedriegerij, list, intrige, v.; —vicino, agg. omliggend, naburig; —volubile, agg. wat zich

.

in een kring beweegt, wat zich zelf ineenwikkelt ; —voluzione, f. omwikkelii g, kromming, kringbeweging, v.
Circoscrittibile, agg. omschr ij fbaar, omgrensbaar; —scrivere, v. a. omschrijven, om-,
begrenzen ; in zich bevatten ; uitvoerig beschrijven ; —serizione, v. omschrijving, be-,
omgrenzing, omsluiting ; afgrenzing, indeeling
v. in verschilt. districten; district, o.; —elletorale, kiesdistrict, o.; —spetto, agg. bedachtzaam, omzichtig, voorzichtig; andare
—, met omzichtigheid te werk gaan ; —spezione, f. om-, voorzichtigheid, bedachtzaamheid, behoedzaamheid, v.; —stante, agg. omstaand, er bijstaand, omliggend; i —1, pl. de
omstanders ; —stanza, f. omstandigheid, v.;
—e attenuaiiti, verzachtende omstandigheden; toestand, gelegenheid, v.; nelle presenti —e, in den huidigen toestand, in de
tegenwoordige omstandigheden ; seconde le
—e, al naar de omstandigheden ; —zare, v.a.
uitvoerig, nauwkeurig berichten, omschrijven;
—ziatamente, avv. nauwkeurig, breedvoerig; —ziato, p. pass. agg. nauwkeurig, breedvoerig, in alle bijzonderheden.
Circuiinento, m. omgeving, omsluiting, omvatting, v.; —ire, v. a. omgeven, omgaan, om
iets heen gaan ; omsluiten, omringen ; — qd.,
iem. overvallen, op iem. aandringen; —izione, f omsluiting, omgeving, v., omhaal, m.
Circumeirea, circurn circa, avv. (am. ongeveer, bijna, zoo ten naastebij.
Circumnavigazione, m. omvaring, omzeiling, v.
Circumpadano, agg. aan de oevers van de
Po, in het Po-gebied wonend.
Cireneo, m. [am. helper m. in den nood.
Cirlegeto, m. kersenboomgaard, m.; —gia, f.
—gio, m. li.z.d. als cillegia, —o ; —giuolo,
Weichselkers, f.; agg. kersachtig, kerskleurig;
uva —a, soort druif.

(AU
Cirigiulo, m. Z. Ciriegiulo.
Cirimo'nia, f. Z. ceremonia.
Ciro, M. (N. pr. stor.) Cyrus, m.
Cirrato, agg. gelokt, met gekroesd haar ; —0,

m. haarlok, m , gelokt, gekroesd haar, 0.;
(Bot.) h.z.d. als viticchio ; (Meteorol.) Cirrus,
m., vederwolk, v.; —i, pl. schepenwolkjes, m.v.
Cirurgia, cirusica, h.z.d. als chirargia.
Ciru'sico, m. Z. ceruisico.
Cisalpino, agg. cisalpijnsch, aan deze zijde

der Alpen.

Ciscranna, f. houten zetel, m., groote houten

stoel, m.; oud meubelstuk, o., oud, ontstemd
klavier, o.; fig. oud wijf, o.

Cisia'rio. m. (Archeol.) wagenmenner, m.; —0,

in. (Archeol.) tweewielige wagen, m. (der
Romeinen).

Ciso'ia, f. groote schaar, v. (van kleermakers,
enz.) ; —ata, f. snede, v., slag m. mat de

schaar.

Cispa, f. oogklierslijm, o., oogvet, o.
Cispadano, agg. aan deze zijde van de Po.
Cispellino, agg. druipend, veel sl ij m afzonde-

rend ; sost. in. persoon met druipoogen.

Cispo, —oso, app. druipoogend ; lam. oud, ge-

brekkig; —sità, f. het druipoogen, o., zware
slijmafzondering van het oog.

Cissoide, f. (Mat.) cissoide, v.
Ciste, f. —ti, —tide, f. pl. (Chir.) blaasje,
etterblaasje; pisblaas, V.; —ico, agg. blaasachtig ; tiunore — , zakvormig gezwel, o.
Cistepa'tico, agg. tot de gal behoorende ; eanale —, galbuis , v.; —ife'llea, f. (Anat)

galblaas, v.

Cisterciense, agg. ordine — , cistercienser-

orde, f.; sost. m. cistercienser-monnik, m.

Cisterna, f. bron, v., put, m.; —one, m. groote

put, groot waterbekken, o.
Cistio, m. (Bot.) ladanumboom, m.
Cisto, m. (Bot.) zonnekruid, o.
Cita'bile, agg. aanvoerbaar, citeerbaar ; —are,
v. a. voor 't gerecht dagen, dagvaarden ; —
testimonj, getuigen oproepen ; — prove,
bewijzen aanvoeren ; fig. aanvoeren, aanhalen,
citeeren ; — l'autorità di qd., zich op iem.
beroepen ; —tore, m. citator, iem. die veel
citaten gebruikt; —toria, agg. (Giur.) dagend ; letters —a, oproeping v. om voor de
rechtbank te verschijnen; —zione, f. daging,
citatie, dagvaarding, oproeping v. voor bet
gerecht; citaat, o., aanhaling, v.
Citaredo, m. h.z.d. als —rista ; —eggiare,
—izzare, v. n. den cither bespelen ; —ista,
m. citherspeler, harpspeler.
Cytera. Z. cetera.
Cite'reo, agg. het eiland Cythera betreffende;

bijnaam van Venus.

Citeriore, agg. aan deze zijde, voor.
Citerna. Z. cisterna.
Citiso, in. (Bot.) boonenboom; gouden regen, m.,

bezernkruid, o., brein, m.
Cito, avv. terstond, onmiddellijk.

Citracca. Z. cetracca.
Citra'ggine. Z. cedronella.
Citra'u'gola, f. h.z.d. als naela'ngola.
Cirrato, m. (Chum.) gekristalliseerd citroenzuur, o.; —triata, f. ingelegde citroenen;
—rico, agg. (Chi7n.) citroenzuur; acid —, f.
citroenzuur, 0.; —nezza, f. citroenkleur, v.,
citroengeel, 0.; —olo, --uuolo, M. Z. cetriuolo.
Citri, m. gril, wonderlijke inval, m.; —ullaggine, f. domheid, ingebeeldheid, dwaze

uitdrukking, V.; —11110, M. domme, onnoozele,
simpele persoon, domkop, lummel.

Citta, f. meisje, o., jong ding, o.
Clttá, f. stad, v.; burgerschap, inwonerschap,
v.; stadswezen, o., stadsbestuur, 0.; — santa,
heilige stad (Jeruzalem); — eterna, eeuwige
stad (Rome); dare la —, burgerrecht geven;
—delta, f. citadel, kleine stad, v.; —diva,
f. burgeres, inwoonster, v. eener stad ; huurrijtuig, 0.; —dinanza, f. burgerrecht, burgerschap, 0.; onderhoorigheid, f. ; dar la
— a qd., iem. het burgerrecht verleenen ;
—dinare, v. n. stads, -stedelijke rechten verleenen ; —dinescaunente, avv. op burgerlijke stadswijze; —dinesco, app. statisch,

steedsch, burgerlijk; —dino, m. burger, stads-,
staatsburger, stadbewoner, m.; agg. stadseb,
burgerlijk ; —done, m. groote, omvangrijke
stad, v.; —du'ccia, f. kleine, weinig beteekenende stad.
Citello, m. kleine jongen, m.; —to, m. jongen,
knaap, in.; —ola, f. klein meisje, o; —olo,
m. kleine jongen, kleine knaap, m.
Circa, f. ezelin, v.; —a'ccio, m. groote domme
ezel, in. (scheldwoord); —a'ggine, f, ezelerij,
ezelachtigheid, domheid; hardnekkigheid, kop-,
pigheid, v.; —a'io, m. ezeldrijver, m.; verkooper van ezelinnemelk ; —ata, f. ezelkavalkade, v.; gezelschap o. van ezelrijders ; —ciieria, f. h.z.d. als cincaggine ; —chettino,
—chetto, m. jonge ezel, in.; ezelveulen, o.;
—chino, m. fig. domme jongen ; agg. ezelachtig ; lingua —a, ezelgebalk, o.; carezze
—e, plompe liefkozingen ; ciuco, m. ezel. in.
fatica da — chi, hondenwerk, o.; fig. onwetend, dom mensch, domkop; prov. il — da
del hue all' asino, een ezel noemt aan
anderen langoor; onopgevoed, ongemanierd,
hardvochtig mensch, m. stad.
Cinciare, v. n. door de tanden fluiten, sissen,
fluiten, v. a. uitfluiten ; —ata, f. bet fluiten,
sissen, 0.; far una — a qd., iem. uitfluiten, uitsassen.
Ciutfagno, agg. geschikt om te grijpen, te
vatten.
Ciuffare, v. a. bij den kuif vatten, pakken,
gr ij pen, toegrijpen, wegsleuren; —etto, m.
kleine kuif, kleine haarbos, m.; —o, m. kuif,
bosje, haar voor op 't hoofd; pigliare per
il —, iem. bij zijn kuif pakken ; atferrare
l'occasione per 11 — de gelegenheid bij de
haren vasthouden ; haarbosje, o. (tusschen
de ooren van sommige dieren); kuif, m. (van
vogels); manen (van den leeuw); het toegr ij pen,
pakken, vastnemen, beetpakken ; —le, f. pl.
nietigheden, prullerij, v.; grappen, mv.; —lo,
m. valhoed, m. (bij kinderen); (Bot.) rozenappel, rozenzwam, m.; —lotto, m. (Zool.)
goudvink, m.
Ciurlare, v. n. niet vast staan of zitten ; waggelen, wankelen ; fig. —nel manico, niet
vast op zijn stuk staan ; —0, m. het draaien
op een voet; agg. drunken, waggelend, dom,
dwaas.
Ciurletto, —otto, m. (Zool.) duin-, brachpieper, rn.
Ciurina, m. roeimanschap, m. van een galei;
hoop, m., bende, v., gepeupel, o.; —dore, Z.
—tore ; --a'glia, f. gepeupel, o., hoop gepeupel, o.; —are. v. a. de roeiers voor een schip
bijeenbrengen.
Ciurmare, v. a. betooveren, beveiligen tegen
gevaar ; bedriegen ; essere —ato, zeker zijn ;
,
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o.; —osamente, avv. op luidruchtige, rumoermakende wijze ; —aso, agg. luidruchtig,
schreeuwend,
razend, rumoermakend.
bedriegerij, afzetterij, v.
'Ciu'schero, fam. een weinig dronken, eenigs- Claiidestinaniente, avv. —no, aqg. heimelijk, in 't verborgen ; inatrinionie —o, gezins aangeschoten.
helm huwelijk.
Civada, f. (Mar.) blindzeil, boegsprietzeil, o.
Civa'ia, f. peulvruchten, mv.; groente, v.; af- Clangere, v.n. de krijgstrompet steken ; —ore,
m. klank m. v. d. krijgstrompet.
stemming, v.; —nolo, m. groenteverkooper, m.
Civauza, f., eivaiizauiento, m. Z. civanzo; Clarette, m. claretwijn, m.
—are, v. a. voorzien, verzorgen ; —rsi, v. rill. C.larinettista, m. klarinettist, klarinetblazer,
m.; --o, m. (Mus.) klarinet, v.
zich van het noodige voorzien; —o, m. voorClassare, —zione, h.z.d. als classifleare,
deel, nut, o.
—cazione.
five, m. burger, in.
Civea, f. eiveo, m. (Agr.) draagkorf, m.; Classe, f. orde, afdeeling, klas, V.; stand, rang,
m.; la — dei nobili, de adelstand, m.; (Nat.)
korfslee, v.
la — dei maniiniferi, de orde der zoog-Civetta, f. (Zool.) uil, steenuil, m.; andare
dieren ; di prima —, van den eersten rang,
a —, met den uil vogels vangen ; kokette,
in.; (Ferrov.) carozza di prima, seeonda
lichtekooi, v.; far —, met het hoofd bukken
—, wagon,m. eerstetweede klasse; biglietto
(om een slag te ontgaan); far la —, koketdi prima —, kaartje, o. eerste klas ; krijgsteeren ; fam. occhi di —, goudstukken, mv.;
vloot, V.; —ia'rio, m. (Stor.) soldaat m. van
m. prov. fare come le — e : tutto mio
de Rom. vloot; —ieismo, m. klassicisme,o.,
tutto mio, zich alles toeëigenen, wat onder
navolging der klassieken ; —icista, m. aande vingers komt; scherz. parer preso a —,
hanger, navolger der klassieken ; —ico, agg.
onbeholpen zijn en handelen ; fam. impaniklassiek; tot de eerste klasse, tot de voorare la—, een bedrieger bedriegen; —aggine,
v.
n.
vogels
vangen
naamsten behooren; sost. m. klassiek schrijf. Z. elvetteria ; —are,
ver, dichter, kunstenaar, m.: i —i, de klasmet den uil; fig. het hoofd heen en weer
rieken; letteratura — a, klassieken letterdraaien, koketteeren ; —eria, f. koketterie,
behaagzucht, v.; kokette handelingen ; —ina,kunde ; —ei, p1. (in tegenstell. van romantici)
aanhangers der klass. richting; —ficabiie,
f. kleine uil, m., kleine kokette, v.; —itlo, m.
agg. indeelbaar in klassen ; —ficare, v.a. in
jong van den uil ; fig. gek, fat, verliefd, koket
jongmensch, m.; —io, m. koketteeren onder
klassen indeelen, in onderafdeeliagen, soorten
indeelen, iets eene bepaalde orde aanwijzen,
jonge lieden ; —isnio, m. behaagzucht, nelclassificeeren; —fieazione,f. indeeling in klasging v. tot koketterie ; —uola, f. koket long
sen, soorten; classificatie. v.
meisje, o.
Civile, agg. burgerlijk, de burgerij, de inwoners Clandere, v. a. h.z.d als chiudere.
betreffende; burger ..., openbaar ; affari Clandicare, v. n. h.z.d. als zoppicare.
domestici e —i, huiselijke en openbare Cla'udio, agg. sosino — , Reineclaude (pruim).
zaken ; beschaafd, geciviliseerd, menschelijk; Clausola, —ula, t beperking, beperkende
popolo —, beschaafd volk ; render —, bebepaling, clausule, v.; slot. o. van een zin,
schaafd maken ; guerra —. burgeroorlog ;
periode.
diritto —, burgerlijk, civielrecht ; azione —, Claustrale, agg. kloosterlijk, afgesloten, klaucivielrechterlijke handeling ; parte —, de partij
suur ; vita —, kloosterleven, o.; disciplina
—, kloosterregel, m.; rost. M. i, monniken,
van den aanklager; motte , verlies van
nonnen ; —o, tn. h.z.d. als ehiostro ; —ura,
burgerrechten ; stato —, burgerlijken stand;
matrimonio —, burgerlijk huwelijk (in
f. klausuur, v.; insluiting v. in eene bepaalde
tegenoverst. van kerkelijk huwelijk), anno —,
ruimte ; verbod o. een klooster binnen te gaan ;
omheining, omsluiting, kloosteromgeving, v.;
burgerlijk jaar, o.; condizione — , aanzienrompere la , een klooster binnendringen ;
lijke betrekking, v.; m. avv. alla , op bur
gerlijke manier, op beleefde, beschaafde wijze;
scherz. essere in , in de gevange-ino, agg. hoflijk, beleefd ; —ista, ir. leer.
nis zijn.
in het burgerlijk recht ; —izzare, v. a. be- Clava, f. knods v. van Hercules ; —a`rio, m.
schaafd, gemanierd, fatsoenlijk maken ; —ato,
(Archeol.) buitengewone soldij (Rom. soldaten);
—vieola f. (Anat.) sleutelbeen, o.; —igero,
p. pass. agg. beschaafd, gemanierd ; —zatore,
m —trice, f. beschaver, in., -ster, v.; — zza•
m. knodsdrager, sleutelbewaarder, m.; —cenizione, f. beschaving, v.; —mente, avv. op
balo, (Mus.) klavecembel, o.; —cordio, in.
beschaafde, beleefde, op burgerlijke wijze ;
clavicorduim, o. (soort klavier).
—tà, f. beschaving, v., beleefdheid, hoofsch- Cleante, m. (N. pr. star.) Kleantes, m.
held, fatsoenlijkheid, v., burgerstand, m., bur- Clenuatide, f. (Bot.) beggeclematis, v.
gerlijke inrichting, v.; —tate —tade f. h.z.d. Clemente, agq. mild, goedertieren, goed, zacht;
sost. m. Clemens, m ; —meute, avv. op milde,
als eltà.
zachte enz. wijze —ina, f. (N. pr.) (,lementivire, v. a. voorzien, verzorgen, uitrusten ;
tiene, v.; —lno, agg. clementtnsch ; le cos-rsi, v. rifl. zich voorzien.
tituzioni —e, de clementijnsche verordeninCivitcila, f. (dgr.) zomertarwe, v.
gen ; —za, f. goedertierenheid, zachtheid,
Civo'rio, m. Z, eibo'rio.
zachtmoedigheid.
Cizza, f. borst, moederborst, v., boezem, m.;
Clepte, f. (Nat.) goudwesp, v.
fam. tiet, v.
Clericale, agg. tot de geestelijkheid, den geesCiade, f. bloedbad, o., slachting, v.
telijken stand behoorende, clericaal ; ordine
Clamare, v. a. Z. chiamare.
—, geestelijke stand ; abiti —i , geestelijk geClamide, f. (Stor.) overkleed, o. (der Grieksche
waad, o.; sost. i —I, de clericalen, de priester
en Rom. soldaten); krijgsmantel, m.; --regia,
partij, v.; —co, m. geestelijkheid, v., clerus
koningsmantel, m.
clergé, in .; —secolare, regolare, wereldflamore, m. geschreeuw, woest geschreeuw,
—atore, m. --trice, f. betoovenaar, m., -ster,
T.; bedrieger, afzetter, m., -ster, v.; —eria, f.

,
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lijke ot seculiere, klooster• of reguliere geestelijkheid.
Clessidra f. (Archeol.) klepsidra, v., wateruurwerk, o.
Cleva, f, (Geogr.) Kleef, o.
Clibanario, m. geheel gepantserd soldaat, m.
Cliente, in. onderhoorige, beschermeling, client,
❑l.; —ela, f. clienteele, v., klanten ; bescherming, v.; verhouding van beschermeling tot
beschermer; rechtskundige hulp.
Clima, m. helling v. (van de aarde naar de
pool); hemelstreek, m., luchtgesteldheid, v.;
klimaat, 0.; oord, o.; luchtstreek, m.
Climate'rieo, agg. klimakterisch, trapsgewijs ;
anno —, trapjaar, o., gevaarlijk, gewichtig,
onheilvol.
Cli'nica, f. (Med.) praktische onderwijzer in
de heelkunde, v., kliniek;—mente, avv. naar
de voorschriften der praktische heelkunde;
—co, o. bedlegerig, ziek, klinisch.
Clino'podio, m. (Bot) borstelkrans, m.
Clio, f. (N. pr. mit.) Clio, v. (muse der geschiedenis).
Clipeato, agg. (Archeol.) met een schild gewapend ; --eo, m. groot, lang schild, o.
Clistere, —ero, m. klisteer, o.
Clitennestra, (N. pr. stor.) Klytemnestra, v.
Clito'ride, f. (Anat.) clitoris, v., kittelaar, m.
Clivo, agg. steil, afloopend ; sost. m. kleine heuvel, m., steilte, v.
Clizia, f. (Bot.) heliotroop, v.
Cloaca, f. riool, o., afvoerkanaal, o.; fig. plaats
van ontucht.
Clodovea, m. (N. pr. stor.) Clovis, Chlodwig, m.
Clorato, agg. (Chim.) chloorhoudend, chloorachtig, chloor ..; sost. m. chloraat, chloorzuur zout, o.; —leo, app. (Chim.) chloorachtig ; acido —, chloorzuur, o.; —0, m. (Chim.)
chloor, o.; —uro, m. (Chim.) chloruur, o.
Clorite, 1. (Min.) chloriet, o.
Clorotilla, (Bot.) bladgroen, chlorophil, o.
Cloroformio, m. (Chim.) chloroform, m.;
—izzare, v. a. met chloroform verdooven,
chloroformiseeren.
Clorosi, f. (Med.) bleekzucht, v. —otico, agg.
bleekzuchtig.
Clotario, m. (N.pr. stor.) Clotarius, m.
Clotilde, f. (N.pr.) Clotilde, v.
Club, m. club, v.; —alpino, alpenclub, v.
Cluniacense, agg. tot de orde van Cluny behoorende ; monnik van Cluny.
Ce, m. (indecl.) h.z.d. als capo.
Coabitare, v. n. samenwonen ; =azione, f.
samenwoning, v.; —accadeunico, in. van
dezelfde akademie, coakademiker, m.; —acusato, agg. medeaangeklaagd; sost. m. medebescnuldigde, m.; —acervare, v. a. tesamen
ophoopen ; —acervazione, f. op-, samenbooping, v.; —adereute, agg. samenhangend ; —adesione, f. samenhang, m.; —adiutatore, coadiutore, rn. ambtshelper,
medehelper, medewerker, m. (Eccles.) plaatsvervangeud bisschop, coadjutor, m.; —ato,
m., —adjntoria, f. medehelperschap, coadjuraat, o.; —adiuvare, v. a. medewerken,
-helpen, in 't ambt bijstaan ; —adunarc, v.a.
vereenigen, tesamenbrengen ; —azione, f.
vereenigen, bijeenbrenging, v.; agula'bile,
app. strem-, stolbaar ; —lamento, m., —lazione, f. stolling, v., stremming, ineenlooping, v.; —lare, v. a. verdikken, doen stollen,
coaguleeren ; —rsi, v. rill. dik worden, stollen ; —ativo, agg. het stollen bevorderend;
—
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—lo, m. het stollen, dik worden, o., leb, v.,
stremsel, o., geronnen melk, v.; —aleseenza,
f. (Med.) beenvergroeiing, v.; —lire, v. n. zicla
vereenigen, verbinden; —alterno, agg.
(Geom.) angoli —i, afwisselende hoeken ;
—artare, v. a. tesamentrekken, -drukken,
-persen ; (Giur.) dwingen ; —tivo, agg. samentrekkend, beperkend, dwingend ; —assicurato, m. medeverzekerde, m ; —attivo, agg.
dwingend, verplichtend ; —atto, agg. gedwongen, dwang ...; servizio —, gedwongen
dienst, m.; domiellio — gedwongen woonplaats, dwangverblijf, o.; (Giur.) helper, medewerker m. (bij een misdrijf); —azione, f.
(Giur ) dwang, m.; legge di —, dwangwet, v.
Cobalto, m. (Min.) kobalt, o.; /1g. cielo di —,
loodkleurige hemel.
Cobbola, cobola, lyrische dichtsoort, v.
Cocca, f. kerf, insnede, v. —cche, pl. kerven
mv. aan de beide einden van den boog voor
de pees; fig. pees, v., knop, m. van bet plantof stekhout, top, in., hoek m. (van een doek);
venire in — qc., juist van pas, gelegen
komen ; far le —cche, met de vingers knippen of knappen ; —are, v. a. de pijl op de pees
leggen ; — qd., iem. uitlachen.
Cocca, f. middeneeuwsch schip, kogschip, o.,
kogge, v.
Cocca, f. kinderl. uitdruk voor kip.
Coccardo, f. kokarde, v
Coccerello, m. ziekelijk persoon, m.
C'occhiata, f. nachtelijke rit met een wagen,
muziek en zang, nachtmuziek, v., serenade, v.;
—iere, m. koetsier, m.; —o, m. koets, v.,
wagen, m.; palio dei —cchi, wagenwedrennen, mv.
Cocchina, f landelijke dans.
Cocchiueuare, v. a. met een sponhout toemaken (vaten); — qd., iem. uitlachen, bespotten; —me, m. spon, m., spongat, o.; torrc
il — dalla botte, een vat opensteken.
Co'ccia, f. blaasje, 0.; —della spada, stootplaat, v.; —della pistola, schaftbeslag; mosselschelp, v., slakkehuisje, o; volg. hoofd, o.,
hersenpan, m.; —cola, f. blaasje, puistje, o.;
—uta'ccio, ave. op onaangename wijze,
hardnekkig, eigenzinnig ; —utaggine, 1. hardnekkigheid. stijfhoofdigheid, v.; —uto, app.
stijfhoofdig, koppig.
Coccia'io, m. —aia, f. handelaar, m., -ster v.
in potten en pannen ; —o, m. scherf, v.; far
de' —i, scherven maken, aardewerk, glaswerk
breken; —i, pl. keukengereedschap, 0.; fam.
pigliare i —i, zich opwinden, boosmaken ;
vuurtest, v., kreefteschaal, v., slakkehuis, o.;
fig. sukkelend, altijd ziekelijk persoon.
Co'eeige, m. (Anat.) stuitbeen, 0.; —geo, app.
het stuitbeen betreffende.
Coccenello, (Mar.) bout, pin, m.
Cocciniglia, f. cochenielje, v.
Cocco, cucco, m. kinderl. uitdruk. voor uovo,
ei,; —dé, nabootsend geluid van het kakelen
der kip, kok-kok-ei-ei.
Cocco, m. (Bot.) kokospalm, m., kokosnoot v
Cocco, m. scharlakenkleur, v.
Coccodrillo, m. (Zool.) krokodil, m.
Coccola, f. bes, bezie, pit, v.; dennetop, m.,
-appel, korrel, m.; — di ginepro, lijsterbes,
v.; — di eipresso, cipressenappel; — e di
levante, kokkelkorrels ; /1g. en scherz hoofd,
o.; uoi giro la —, bet hoofd loopt mij er
van om.
,

.
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Coccolarsi, v. rifl. zich verheugen, zich vroolijk maken ; —lino, m, klein ding, klein kind,

o., hardnekkige heest, v.; —lo, m. genoegen,
blijdschap ; —lone, m. fam. beroerte, v.; volg.
snep, v., snip, V.; --I, avv. stare—, neergehurkt, ineengehurkt zijn, op de hurken, hielen
zitten ; mettersi —, op de hurken gaan
zitten.
Coccone, (Art.) prop, stop, m., deksel, o. (op
het zundgat).
Coccoveggia, f. h.z.d. als civetta ; fig.
domkop, m.
Cocente, cocere, Z. cuocente, cuocere.
Cociculo, f. (Bot.) muurpeper, v.
Coeimento, m. het koken, braden, o.; —ore,
m. het branden, o. (op de huid); —tura, f.

het koken, braden, bakken, o., tijd m. daartoe
vereischt, water o. waarin iets gekookt is,
afkooksel, o., brandwonde, v.
Coeito, m. (Mxl.) Cocytus, m., rivier der onderwereld.
Cocitolo, agg. h.z.d. als cottoio.
Co'clea, f. (Anat.) slakkehuis, o. (in 't oor);
gehoorgang, m.; (Mec.) — d'Archimede,
schroef, v. van Archimedes; —re, agg. slakkehuisvormig ; —a'ria, f. (Bot.) lepelblad, o.;
—a'to, agg. (Bot.) slakvormig gewonden.
Cocolla, f. kaproen, kap, m., monniksmanteltje, o.
Co'coma, f. theekan, v.
Cocomera'lo, m. meloenenbed, o., -planting,
v., -verkooper, -kweeker, m.; —ino, m. kleine
maar rijpe m.; onrijpe, jonge m.; —o, m. (Bot.)
meloen, watermeloen, m.; fam. une e come
un —, iem. is rond en dik ; una tripa, un
buzzo come un —, een smeerbuik, m.;
mod. prov. aver le searpe solate di b i ece di —, altijd in gevaar verkeeren ; non
saper tenere ut. — all' erta, geen geheim weten te bewaren ; levarsi un — di
corpo, zich iets onaangenaams van den hals
schuiven ; mettere a qd. un — in corpo,
iem. in angst zetten ; —one, m. groote m.;
—uzzo, m. zadelmakersnagel, m.
Cocuzza, f. fam. en scherz. hoofd, o., schedel,
bol, knikker, m.; —e ! interj. verduiveld! donders ! —olo, m. schedel, m.; spits, v., top, m.;
bovenste einde, binnenste van den hoed ; zak,
in. van een net.
Coda, f. staart, m., einde, o.; — della tavola, einde v. d, tafel ; pruikstaart ; — di
capelli, afhangende haren, staart, m.; aver
—, uit den pruikentijd zijn ; essere una
een oude pruik zijn ; sleep (van kleeren); reggere la —, den sleep dragen ; (Anat.) beneden aanhecht. der spieren ; slotgedeelte van
eene verhandeling, aanhangsel, o.; (Metr.) herziening (aan sommige verzen toegevoegd); e
coda ! en wat er nog bij komt ! ; — deli'
occhio, ooghoek, m.; — delle cipolle,
stengel van de ui ; achterhoede, achterblijvend gedeelte van een troep ; (Bot.) paardestaart, m., kannekruid, o.; a — di rondine,
zwaluwstaartvormig ; abito a — di rondine, rok, m. (heeren-) met lange panden,
stalen pen ; pianoforte a—, vleugelpiano,
salonvleugel, m.; far la —, achterelkander
loopen ; mettersi la — tra le gambe,
met den staart tusschen de beenen loopen,
bang zijn, afdruipen, den moed verliezen ;
levar la —, moed vatten ; leccar la —,
stroop om den mond smeeren ; a—, alla
aan 't einde, achteraan ; prov.— corta non
—,
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seaccia mosche, een korte staart verdrijft
geen vliegen ; chi ha — di paglia, ha
sempre paura che gll bruei, die een
staart van stroo heeft is altijd bang dat hij
hem verbrandt, wie schuld heeft is altijd
bang ; die schurft heeft vreest de roskam ;
aver trovato la lucertola da due —e,
een gelukskind zijn, een groot buitenkansje
hebben ; è meglio esser capo di lucertola che coda di leon, beter hagediskop
dan leeuwenstaart zijn, beter de eerste in een
kleine dan de lpatste in een groote stad zijn ;
saper dove il diavolo tien la —, zeer
slim zijn ; — di topo, fijne zijden kwast;
—e di topo, lange dunne sigaren ; pittore
—e di topo, schilder van weinig beteekenis ; (Bot.) -- di leone, bremraap, v.; --cciuto, agg. gestaart, met langen staart ; —le,
agg. den staart betreffende; staart ...; —to,
agg. gestaart ; —zzo, m. gevolg, o., aanhang,
m., nasleep, m.; far la — a qd., iem. het
eergeleide geven ; —etta, f. kleine, korte
staart, staartje ; cedille (c) onder de c, haakje,
o.; punt, v., slag, m. van de zweep; (Calz.)
—e, p1. voorstukken (v. d. schoen); (Forn.)
grof meel, zemelen ; zekere ziekte der zijdewormen ; —ibianco, m. (Zool.) gewone tapuit (vogel); —ibugnolo, —ilungo, m. (Zool.)
staartmees, v.; —imozzo, agg. met afgesneden, geknotten staart ; sost. m. kortstaart, m.;
—ino, m. staartje, o., dunne korte staart, m ;
stroohalm, m., haarstaart, staartpruik, m.
fam. oude pruik, reactionnair, achterblijver,
m:; —inzolo, m. korte, dunne staart, m.,
staarstompje, o.; —irosso, m. (Zool.) roodstaartje; —ione, —drione, m. fam. (Anat.)
stuit-, staartbeen, m., stuit, m. (van vogels);
f. (Fort.) doodloopende gang, moordgang, in.; —olo, m. steel, m.; —one, m.
lange, dikke staart ; (Zool.) pijlstaart, m. (eend),
baardmees, V.; (sell.) staartriem, m.; —uto,
agg. lang gestaart.
Codardaniente, avv. op laffe, lafhartige
wijze, als een lafaard ; —dia f. lafhartigheid,
vreesachtighieid, V.; —do, agg. laf vreesachtig.
Codesto, prov. dim. Z. Cotesto.
Codiare, f. iem. heimelijk nagaan, nasluipen,
—tore, m. nasluiper, bespieder, speurhond, m.
Co'dice, m. codex, m., geschreven boek, handschrift, o., wetboek, o.; — civile, criminale, di commerci, burgerlijk-, strafrechterlijk-, handelswetboek, o.; — delle ceremonie, verzameling van beleefdheidsregeien ;
—sacro, H.-Schrift, v.; —etto, m. kleine,
niet uitgebreide codex ; dun handschrift, o.;
—ficare, v. a. in den vorm van een wetboek,
codex brengen.
Codicilla'bile, agg. door een codicil veranderbaar ; —are, v. a. een codicil, een toevoeging aan een testament maken ; — agg. codicillarisch, door een codicil toegevoegd, tot
een codicil behoorende ; —o, m. codicil, o.;
aanhang, m., toevoeging, v. aan een testament.
Coefllciente, in. coefficient, verhoudingsgetal,
waardegetal, o.
Coeguale, agg. (Teol.) volkomen aan elkander gelijk.
Coenzione, f. (Gidr.) gemeenschappelijke
koop, m.; coemptie; v.; oud Rom. huwelijk
door schijnkoup.
Coepi'scopo, m. wjbisschop, m.; —erci',
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bile, agg. (Tis.) samendrukbaar; fig. bedwingbaar, gemakkelijk in toom te houden ; —tivo,
(Giur.) h.z.d. als coattivo ; —erede, m. en
f. snede-erfgenaam, m.v.; —erente, agg. samenhangend, eng verbonden ; —a sè stesso,
niet met zichzelf in tegenspraak ; —mente,
avv. op samenhangende wijze ; in overeenstemming ; —enza, f. samenhang, m.; fig. overeenstemming, v.; in —, in overeenstemming,
zonder elkander tegen te spreken ; —esione,
f. (Fis.) cohaesie, f. kracht, v. van samenhangen; —esistente, agg. tegelijk bestaande;
—za, f. (nos.) gelijktijdig bestaan, o.; —esistere, v. n. gelijktijdig bestaan ; —eta'neo,
agg. even oud ; sost. m. iem. die even oud is;
—eternità, f. (Teol.) gemeenschappelijk,
eeuwig zijn, o., coeterniteit, v.; —o, agg. (Rol.)
gelijkelijk eeuwig; —evo, agg. gelijktijdig,
even oud ; sost. m. tijdgenoot, m.
Cofa'eela, f. broodkoek, m.; —ino, m. kl.
broodkoek, m.
Cofanetto, m. kleine koffer, o., koffertje, o.;
—o, m. koffer, m., kist, v., juweelenkistje, v.;
(Art.) affuitkist, v.; (Nat.) koffervisch, m.
Coifa, f (Mar.) mars, m., marskorf, m.; -maestro, — di trinchetto, groote mars, fokkema rs, m.
Cofti, m. pl. Kopten, m.v.
Cogitabondo, —bundo, agg. zwaar denkend,
in diepe gedachten verzonken, diepzinnig, diep
denkend ; —are, v. n. nadenken ; —ativa, f.
(Filos.) denkvermogen, 0.; —ativo, agg. het
denken betre ff ende, denk ...; facultà —a,
denkvermogen, o.; —tazione, f. het nadenken,
napeinzen, v.
Cogli = con gli.
Co'glia, f. (Anat.) balzak, klootzak, m.; fig.
gek, fat, ijdel mensch ; far la —, den fat,
den gek uithangen ; in —, opgedirkt ; —rella,
f. kleine, ijdele fat, m.; —ata, f. fatterig, gekkerig doen; v.; —eggiare, v. n. den fat, den
gek uithangen, een werkeloos, lichtzinnig leven
leiden ; —onare, v. a. volg. foppen, uitlachen,
bespotten ; —to'rio, agg. spottend, hoonend ;
—terra, f. bespotting, beschimping, v., spot,
hoon, smaad, m.; —one, m. volg. bal, kloot,
m.; volg. rompere i —1 a qd., iem. lastig
vallen ; fig. domkop, zot, dwaas, m.; —1 ! interj.
verduiveld, drommels ! —eila, f. fopperij, v.,
smaad, hoon, m.; mettere qd. in —, iem.
belachelijk maken; —eria, f. groote fout, v.,
groote flater, groote bok, m., domheid, dwaasheid, v., kleinigheid, prullarij, v.
Co'gliere, v. a. plukken, afplukken, verzamelen, inzamelen, verwerven, inoogsten ; m. pr.
cogli la rosa e lascia star la spina,
pluk de roos maar laat de dorens staan;
—allori, lauweren plukken, inoogsten ; —
una nualattia, eene ziekte op den hals halen ; la notte coglie qd., de nacht overvalt iem.; — in (allo, in bugia, op een
verzuim, een leugen betrappen ; treffen, verwonden ; — nel segno of ©oglierci, doel
treffen, den nagel op den kop slaan ; — nel
vivo, de gevoelige plek treffen ; — nella
rete, in 't net vangen, in de val vangen ; —
11 tempo, l'occasione, den tijd, de gelegenheid ten nutte maken; cogliersela, de
plaat poetsen, er van door gaan ; mod. prov.
se coglie, coglie, dien 't treft, treft het;
—etta, f. fijne wol, v.; —store, m. verzamelaar, inzamelaar, plukker, m.; —tura, f. het
inzamelen, plukken, o. der vruchten.
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Cognata, 1. zwagerin, schoonzuster, v.; —tino, m. —tina, f. nette, aardige zwager,
zwagerin, v.; —izio, agg. (Giur.) tot de verwantschap der vrouw behoorende, verzwagerd ; —0, m. zwager, schoonbroeder,
p1 verwanten der verzwagering ; —zione, f.
(Giur.) verzwagering, v., verwantschap door
aanhuwelijking.
Cognitivo, agg. h.z.d. als conoscitivo ;
co'gnito, agg. bekend; esser — di usa
coca, een zaak kennen; —tore, m. (Giur.)
berichtgever, mededeeler ; —zioncella, f.
kleine, geringe kennis of kunde ; —zione, f.
kennis, erkenning, v., inzicht, bewustzijn, o.,
oordeelkracht, v.; essere in —, bij vol bewustzijn zijn, bericht; dare — di se, een
teeken van leven, bericht van zich geven ;
— di sè stessso, zelfkennis, v.; — di causa,
zaakkennis, ervaring, ondervinding, geleerdheid ; uomo di iuolte —i, een man van
veel kennis, geleerdheid ; (Giur.) onderzoek ;
esser qc. a — di qd., iets tot nadere kenDis van iem. komen.
Cogno, m. hoeveelheid olie die men moet afstaan voor 't gebruik der oliepers ; fiesch wijn
dien men moet geven van elk vat dat in den
kelder komt, bepaalde maat wijn (10 barili).
Cognome, m. geslachtsnaam, van, bijnaam, m.;
(am. saper d'una persona none e—,
iem. zeer goed, van haver tot gort kennen ;
—inare, v. a. een naam, bijnaam geven;
—rsi, v. rifl. een naam aannemen ; —inazioine, f. noeming, benoeming (met een geslachtsnaam), naam, m.
Cogola'ria, f, vischfuik, v.
Co'golo, in. (Min.) witte kiezel, kwarts, v.
Coia'io, m. looier, leerhandelaar, m.; --awe,
m. leer, leerwe rk, o., leerbekleeding, v., leder-

stof, v.; —ttolo, —zzolo, m. leersnipper-

tjes, m.v., afval, m. van leer; —eria, f. leerhandel, m ; —ietto, m. strook, m. leder; (stor.)
leeres wambuis, o.
Coibente, agg. niet geleidend (de electriciteit); sost. in. niet-geleider, m.
Coincidenza, f. te samen vallen, o., gelijktijdigheid, v., gelijktijdige gebeurtenis, v., gelijktijdig aankomen, o. (van sporen enz.); kruising, v.; —dere, v. n. samenvallen, gelijktijdig aankomen, gelijktijdig gebeuren, voorvallen ; (Ferrov.) kruisen (van treinen).
Coinquinare, v. a. bevlekken, bevuilen, bezoedelen ; fig. onteeren.
Co'io, m. Z. Cuoio.
Co'ito, m. paring, v., bevruchting, v.; coïtus,
m.; (Astr.) schijnbaar samenkomen van twee
sterren.
Col (col-lo) = con-il, Z. Con.
Cola, f. zeef, v.; doorslag, ni.; doorzijgdoek, m.,
doorzijgtrechter, m., druivenpletter, m.; (Mur.)
kalkhaak, m. om de kalk te mengen ; roerlepel, m.; —broda, m. indecl. schuimspaan,
m., vergiettest, v.; —mento, m. het doorzijgen, filtreeren ; doorzeven, zeven ; smelten
(van boter, metalen enz.); laten uitdruipen,
druppelsgewijs doorpieten, coleeren ; zich oplossen ; — dal grasso, van 't vet druipen ;
doortrekken (van papier); — (Mar.) — a fondo, in de diepte zinken, vergaan ; —to, p.
pass. agg. doorgezegen. gezeefd, enz ; aria
—a, bedorven lucht, stiklucht, v.; piselli
—i, doorgeslagen, door de zeef gewreven
erwten ; —icoio, m. afdruipend was (van
kaarsen), afdrupend vet, kaarsenvet ; slak, v.;
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bezinksel, o., zinksel, m.; (Min.) druipsteen,
stalakiet, m.; — agg. vanzelf afgevallen (van
ooft); --io, agq. h.z.d. als —l'eeio ; —ivo,
agg. licht smeltbaar, tot afdruipen geneigd ;
laxeerend, doortrekkend ; —o'io, m. zeef, v.;
doorslag, m.; filtreertrechter, filtreervat, o.;
smeltkroes ; (Anat.) zeefbeen, o.; —ura, f.
het doorzijgen, zeeften, filtreeren, doorgieten,
gefiltreerd, gezift goed ; afgedropen vet, enz.,
bezinksel, o., zinksel, m., slak, v.; (Met.) hamerslag, v.; —ino, m. schuimspaan ; aanhoudend druipen, afloopen, doordruppelen, doorsijpelen.
Cola, avv. daar, daarginds, gindsch ; di qui
a—, van hier tot ginds ; —ggiii, daar beneden, daar onder ; --ssia, —ssuso, avv.
daar boven, daar omhoog.
Colazioncella, f. klein ontbijt, o.; —ina, f.
klein maar goed ontbijt, o.; e, f. ontbijt, o.
Co'lchico, m. (Bot.) herfsttijloos, v.
Co'lchide, f. (Geogr. stor.) Colchis, o.
Colcotar, m. (Chim.) doodekop, o., bergrood, o.
Colei, f. van Colui.
Colendissimo, agg. hoog te vereeren, hoogeerwaardig, hoogwelgeboren.
Cole'otteri, in. pl. (Nat.) schildvleugeligen,
m.v. (insecten).
Colera, m. cholera, v.; —ieo, agg. choleraachtig, cholera ...; epideinia —a, choleraepidemie ; —oso, agg. door cholera aangetast; sost. m. choleralijder.
Colere, colare, v. r. h.z.d. als veiierare.
Coletto, m. koornzeef, v.
Colibeto, m. dubbelzinnige spreekwijze, v.
Colibri, m. (Omit.) kolibri, v.
Co'lica, f. (Med.) koliek, v., ontsteking, v. van
de ingewanden, buikpijn, v.; —o, agg. koliekachtig, aan koliek lijdend, de koliek betreffende.
Colimbo, m. (Omit.) duiker, m.
Coiiseo, in. (volg.) voor colosseo.
Colla, f. lijm; —forte, schrijnwerkerslijm,v.;
—

— di pesce, vischlijm ; — vegetabile,
di limbelli, cervona, liquida, planten,

leder, hoorn, vloeibare lijm ; gom, stijfsel, v.;
colori a , lijmverf, v.; lig. hartstocht, m.,
che
liefde, genegenheid, v.; essere una
non fa presa, dat is een liefde die niet
van langen duur zal zijn ; uomo —, lastig,
opdringend, indringend mensch, m.; —are,
v. a. met lijm, stijfsel bestrijken, plakken.
Colla, f. strik, folterstrik, m., foltering, v.;
),nettere alla , op de pijnbank leggen;
fig. stare sulla —, in duizend angsten verkeeren; are, v. a. folteren, met een strik
samensnoeren, aan een koord aflaten, met een
koord optrekken ; — le vele, de zegels
hijschen.
—

—

—

—

Colla = con la, Z. Con ; colle = con le
Z. Con.
Collaborare, v. n. medewerken, samen arbeiden, helpen ; —atore, m. medewerker,
helper, m.; —azione, v. a. medewerking, sa-

menwerking, hulp, v.

Collana, f. halsketen, halsketting, m.; — di
perle paarlsnoer, o.; lig. snoer; reeks uitgave
van een werk; —re, in. halskraag, m. (der
geestelijken); fiq. mettersi, levarsi

in den geestelijken stand gaan ; mod. prov.
buttar via il — sur un tiico, de pij over
den heg werpen; halsband, halsketting (van
honden enz.); donkere halsstreepen bij sommige

dieren ; ordenband, m.; —etta'lo, —eta'io,
m. kragenmaker, -verkooper, m.; —etto, m.
kleine kraag, m., kraag, ni. (op kleeren), boordje,
hemdboordje, o.; —lno, m. kleine halskraag,
kleine halsband, m.; (Arch.) fries, m. aan 't
Dorisch Kapiteel ; ----ta, f. slag, m. op den
bals; —etto, m. kleine halskraag, m.; wambuis, o., vest, o.
Collaterale, agg. tot de zij- of nevenverwantschap behoorende ; sost. m. zij- nevenverwante, colaterale erfgenaam.
Collatore, m. verleener eener prebende; patroon, m.
Collattaneo, agg. met dezelfde melk gevoed;
sost. m. zoogbroeder, m.
Collaudare, v. a. loven, prijzen, toestemmen;
—o, m. toestemming, billijking, ambtelijke
erkenning ; cormissione del —, beoordeelingscommissie.
Collazionare, v. a. vergelijken, collationeeren;
—e, f. vergelijking, o.; (Giur canon.) verleening v. eene prebende, recht, o. tot verl. van
prebende, patronaatsrecbt, o.
Colle, f. heuvel, m., hoogte, v.; la città del
sette i, de stad der zeven heuvelen ; —etto, m. heuveltje, o., kleine hoogte, v.; —icello, m. kleine, aardige heuvel, m.
Collega, m. collega. ambtgenoot, m.; —mento, m. —anza, f. samenhinding, verbinding,
v.; —are, v. a. verbinden, vereenigen, aaneenvoegen ; fig. in overeenstemming brengen;
rsi, v. rill. zich vereenigen, verbinden, een
bond sluiten, v. n. in overeenstemming zijn ;
ato, p. pass. agg. verbonden ; sost. verbondene, bondgenoot, m.; —atura, f. verbinding, aaneenknooping, v., plaats waar twee
dingen verbonden zijn; —azione, f. h.z.d.
als amento ; tale, agg. collegiaal, als
ambtsbroeders, tot hetzelfde collegie, dezelfde
vereeniging behoorende ; adunanza , vergadering van het college ; sost. in. die tot een
college of een konvikt behoort ; fig. schuchter, bedeesd jongmensch ; —ialità f. (Giur.)
bet gezamenlijke rechterlijke college ; (Giur.
canon.) voorrecht eener kerk om stifts- of collegiale kerk te zijn ; ialniente, avv. met
toestemming van het gansche college; —fata, f. of chiesa
collegiale kerk ; —io, m.
vereeniging, v., gemeenschappelijkheid van een
beroep, college, o.; — dei cardinali of Sacro , het heilig kollege of kollege van Kardinalen : kollege, o., kostschool, inrichting, v.
van onderwijs, hoogere school, v.; militare, militaire school ; —elettorale, kiesdistrict, o.; (stor.) i collegi, heeten in de
Flor. republiek de 1t hoofden der gilden en
de twaalf Buonomini, (goëmannen) die
over de zaken der Republiek hadden te oordeelen.
Colleppolare, V. a. afschudden ; stelen, roven ;
juichen, jubelen; —rsi, v. rifl. zich hevig
bewegen, schudden (van vreugde, lachen).
Co'llera, f. toorn, gramschap, m., woede, v.,
far andare , tot woede, toorn prikkelen ;
icainente, avv. op toornige wijze; —leo,
agg. toornig, grammoedig, prikkelbaar, licht
in toorn gerakende; sost. m. cholerisch, licht
toornig wordend mensch, m.; —oso, agg.
cholerisch.
Colletta, f. collecte, geldinzameling, v., verzameling van menschen ; belastingheffing, v.,
collecte, v., gebed voor het Epistel ; are, v.a.
geld ophalen, collecte houden, collecteeren ;
—
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—ivamente, avv. op gezamelijke wijze, in
onneeren, op pensioen stellen; —rsi, v. riff.
gemeenschap; —ivo, agg. collectief, gemeenzich nederzetten, nederlaten ; —atura, f.
zaam, gemeenschappelijk, vereenigd ; lavoro
h.z.d. als amento; —azione, t opstelling,
—, gemeenschappelijke arbeid ; (Gram.) nomi
regeling, ordening, groepeering ; (Giur.) plaats,
—i, verzamel-, collectief-namen ; —izio, aqg.
stelling (die een hypotheek bij de inschrijving
in haast bijeengebracht ; —o, aqg. verzameld,
heeft); —utile, bevoorrechte stelling, v.
opgebracht ; —ore, m. inzamelaar, geldop- Collocutore, m. —trice, f. medespreker (in
haler, collecteur, verzamelaar, m. (van oudeen dialoog); —torio, m. spreekkamer, v.
heden, enz.; —zioncella, —cina, f. kleine
(in een klooster); —zione, h.z.d. als —quio,
verzameling, f.; --zione, f. verzameling, keuze,
m. onderhoud, gesprek, o., samenspraak ;
collectie, ophooping, V.—quiare, v. n. spreken, samenspraak houden.
Collicina, m. kleine, sierlijke hals, m.
Collo'dio, —one, m. (Chim.) kollodium, o.
Collidere, T. n. te zamen stooten, in aanva- Colloquintida en colo—, f. (Bot.) kolokwint,
ring komen ; (Gram.) h.z.d. als elidere ;
m.; —ato, aqg. met kolokwint toebereid.
—zione, f. samenstoot, m., aanvaring, v., Collosità, f. kleverigheid, slijmerigheid, taaistrijd, twist, m., verschil, o. van meening.
heid, v.; --so, agg. kleverig, slijmerig, taai.
Colligiano, m. heuvel-, bergbewoner, m.; Collotorto, m. schijnheilige huichelaar, feeme-na, f. groote, langgestrekte heuvel, m., beulaar, m.
vel, v., spits, v., top, m.; —etta, f. kleine, Collottola, f. nek m.; far —, dik, vet worlanggestrekte heuvel, m.
den ; mod. prov. aver gli occhi nella —,
Collimare, v. n. op hetzelfde punt mikken,
oogen in den nek hebben, alles zien, omzichhetzelfde doel hebben.
tig zijn.
Colliquamento, m. h.z.d. als --zione, f.; Colloverde, m. (Zool.) wilde eend, v.
—are, v. a. oplossen, vloeibaar maken ; —rsi, Collu'dere, v. n. (Giur.) met elkander eens
v. ritl. zich oplossen; vloeibaar worden ; —atizijn, onder een hoedje spelen ; —sione, f.
vo, agg. (Med.) oplossend ; —azione, f. vloei(Giur.) heimel ij ke overeenkomst ; —sivo, aqg.
baarmaking, oplossing, vloeibaarwording, v.
heimelijk afgesproken.
Colli'rico, agg. (Med.) heilzaam voor de oogen; Collu'vie, f. samenvloeiing van vuil water;
—rio, m. (Med.) oogmiddel, geneesmiddel, o.
fig. verzamelplaats v. van verdachte, misdadige
voor de oogen.
elementen.
Collitigante, aqg. medestrijdend, mede aan- Colmare, T. a. tot boven toe vullen, geheel
klagend.
vol, met een kop er op vullen ; fig,— il sacco
Collo, h.z.d. als con lo. Z. con.
e lo staio, alle perken te buiten pan;
Collo, m. hals, m.; —bingo, grosso, so— di onori, met eerbewijzingen overladen ;
tile, lange, dikke, dunne Is van een tlesch ;
— di doglie, met verdriet vervullen; — la
(Anat.) — della vesica, dell' utero, hals
campagna, diep gelegen land aanvullen;
van de blaas, van de baarmoeder; — del
—rsi, v. rii. zich vullen; in vervulling gaan;
piede, enkel, m.; — del capitello, onder—ata, f. ophooging, aanvulling van laag land;
—atamente, avv. h.z.d. als abbondanteste engere deel van het kapiteel ; (Ayr.) —I,
half uitgedorschte aren; — della caniicia,
mepte ; —atura, f. ophooping v., hoop, m.;
boordje, o. van het hemd ; andare a rotta
overmaat; (Arch.) boogvulling, v.; —eggiare,
di —, hals over kop gaan ; fig. le cose gli
v. n. een kleine hoogte vormen, een weinig in
vanno a rotta di —, de zaken overstelpen
de hoogte steken ; —etto, m. kleine hoogte;
heng, zijn hem te machtig ; portare il brae—o, m. hoogte, spits, v., top, m.; —del monte,
cio al —, den arm in een doek dragen ;
top van den berg; — d'una volta, hoogste
portare on bambino di —, een kind op
punt o. van een gewelf; fig. hoogste graad,
m., toppunt, o. ; — della gloria, toppunt
den arm dragen ; fig. una persona cade
of casea di — a un altro, iem. verliest
van roem; — di sventura, overmaat van
de gunst van een ander ; andare fra capo
ongeluk ; — dell' eta, de beste leeftijd,
e —, een ongunstig oordeel uitspreken, 't iem.
kracht der jaren ; nel — della notte, in
't midden, in 't holst van den nacht ; agq. vol,
betaald zetten ; cascar di — alla balia,
volgestreken maat, overmaat, opgehoopt vol,
op het hoofd vallen, d. w. z. dom worden ;
vol gestopt, opeengedrongen ; fig. homo —
fiaccarsi 11—, zich den hals breken ; prov.
di disgratie, een man dien alle rampen
chi non vuole piedi sul — non s'intreffen ; convex, verheven, naar boven omchini, wie niet vernederd wil worden, moet
gebogen.
zich zelf niet vernederen ; prov. chi ha a
roinpere 11—, trova la strada al bui ) , Colo, m. zeef, v. met wijde gaten.
een ongeluk ligt op een klein plaatsje ; fam. Colo'bio, m. (Archeol.) onderkleed o. zonder
mouwen.
spendere 1'osso del —, veel geld verteeren; i fiumi tengono in —, de rivieren Coloca'sia, f. (Bot.) colokasia, f.
stuwen op ; tirare, alliingare il -- ai Colofo'nio, in. kolofoniumbars, vioolhars, v.
polli, de kippen den hals omdraaien; fig. Colomba, f. duif, v.; i corvi e le —e, de
tirare il — a on affare, een einde aan
boozen en de goeden ; (Mar.) kiel v. (van het
schip); — Week), m. bout-, wilde duif, v.;
eene zaak maken.
Collo, m. pak, o., baal, v., stukgoed, o.
—a ia, f. duivenslag, m.; -hok, o.; mod. prov.
Collocamento, m. opstelling, in orde brenandare col cembalo in —, alles uitbaging, aanstelling, ordening ; uithuwelijking ;
zuinen ; tirare i sassi in —, het eigen nest
—a reposo, op pensioenstelling ; — delle
bevuilen ; sviare la —, de klanten verjagen ;
—a'rio, m. (Archeol.) bewaarplaats v. der
figure, groepeering der figuren ; —are, v. a.
plaatsen, stellen, bezorgen, opstellen, ordenen ;
aschurnen, columbaruim, o.; —ella, f. kleine
—testte le speranze in qd., al zijne verduif, duifje, o.; tirare a —, den bal met een
wachtingen op iem. stellen ; — qd., iemand
hoogen boog opwerpen ; —ellare, v. a. den
eene plaats bezorgen; —a reposo, pensibal in een hoogen boog opwerpen ; —icidio,

COL

199

m. duivenmoord, m.; (scherz.) dooden der huis- I
duiven ; —Ina, f. kleine duif, v.; duifje, o.;
zuiver, onschuldig meisje, o.; pietra — a,
blauwe steen, rivierkiezel, m.; (Chim.) colombine, columbol ►itter, o.; —bo, m. doffer, m.;
m prov. pigliare due — i a una fava,
twee vliegen in een klap slaan.
Coloiubio, m. (Min.) columbium, tantalium,
o. (metaal) .
Colombo, m. (N. pr.) Columbus, nl.
Colon, m. (Anat.) aarsdarm, m.
Coloniario, agg. tot eene kolonie, tot de
boerenstand behoorende ; —nia, f. kolonie, v.,
nederzetting ; gezamelijke aanhoorigen eener
natie in een vreemden staat ; -- agrieola,
penitenziaria, landbouw-, strafkolonie, v.;
verdrag, o.; overeenkomst v. van de boeren
neet den landheer ; —ale, agg. de kolonie betreffende ; koloniaal ; generi —1, koloniale
waren.
Colo'iiia, f. (Geogr.). Keulen, o.; aequa di —,
Eau de Cologne; —niese, agg. Keulsch ;
sost. m. Keulenaar, inwoner van Keulen.
Colonna, f. kolom, zuil, v.; la base, il
futto, il eapitello della —, de voet, de
schacht, bet kapiteel van de zuil, peiler, m.,
post, steunpilaar, m.; —e apparate of biDate, gepaarde, dubbele zuil ; —rizzata,
eerezuil; (Archeol.) —niiliare, mijlpaal, v.
(op bet Rom. Forum); fig uiterste grens, v.;
paal, voor 't vastleggen van schepen, meerpaal, v. (Anat.) —vertebrale, wervelkolom;
essere la — d'una impresa, de kracht,
de steunpilaar eener onderneming zijn ; (Mil.)
kolonne, v.; marciare in —, in kolonnen
marcheeren ; stampare a —e, in kolommen
drukken ; giornale a otto —e, een dagblad
van acht kolommen breed ; — d'aequa, waterzuil • —uiercuriale, kwikkolom, v.; mod.
prov. lavorare a ritta — , zonder eenigen
risico werken ; —ale —are, agg. zuilvormig ;
—ata, f. ato, m. zuilengang, zuilenhal, zuilenrij, kolonnade, v.; (Stor.) wapen v. Spanje,
waarin de zuilen van Hercules voorkomen ;
—ella, f. (scherz.) vrouw van den kolonel, de
kolonelsche; (i17i1. stor.) veldteeken, vaan van
den overste ; —ello, m. kleine kolom of zuil ;
(Arald.) tak m. van een stamboom ; (Mil.)
kolonel, m.; tenente —, luitenant-kolonel, m.,
overste, m.; —etta, f. kleine kolom, kleine
zuil, grafzuil, v., afgeknotte zuil ; (Bot.) zaadkolom (in de vruchten); —Ina, f. kleine sierlijke zuil of kolom ; —iuo, m. kleine dunne
zult, dunne peiler, m., vensterpost, m. galgehout, o.; lasciare qd. al —, iem. aan zijn
lot overlaten.
Colone, m. boer, m., kolonist, aanhoorige eener
landbouw-kolonie.
Colonquintida, f. Z. Colloq—.
Colora'ccio, m. leelijke, onoogelijke kleur;
slecht uitzicht, o.; —mento, m. het verven,
kleuren, verving, kleuring; —re, v. a. kleuren, verven, beschilderen, —rsi, v. rift. zich

verven, blanketten; fig. zich in een gunstig
daglicht plaatsen ; —ante, p. pres. kleurend ;
materie, sostanze —1, kleur, kleurende
stoffen ; la parte — del sangue, de kleurstof van het bloed ; —ato, p. pass. agg. gekleurd, geverfd; fig. gekunsteld, verzonnen ;
—ataiiiente, avv. op gekunstelde wijze;
—atura, —azione, f. kleuring, verving, f.;
fig. versiering, opsmukking, opsiering, v.; —e,
m. kleur, verving, v.; —ehiaro, scuro,
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aceeso, vivace, cupo, smorto, heldere

(lichte), donkere, schitterende, levendige, sombere, doffe kleur ; —i, pl. kleurmiddelen, kleurstoffen, mv.; —1 nazionali, de nationale
kleuren ; —i chimici, chemische kleurstoffen ; gelaatskleur, v.; persona di — sano,
persoon met een gezonde gelaatskleur, schijn,
m., voorwendsel, o.; un racconto ha — di
verita, een verhaal heeft een schijn van
waarheid; — di santità, schijn van heiligheld ; sotto — di fare gd., onder voorwendsel van iets te doen ; di —, kleurig, beschilderd, bont; diventar di mille —
van kleur veranderen, alle kleuren aannemen;
—politico, politieke kleur; esser tutti
d'un —, allen van denzelfden slag, met een
sop overgoten zijn; veder tutto — di rosa,
;tlles in den besten zin opnemen ; prov. tale
è 11 itore quale è il —, aan de vruchten
kent men den boom ; —etto, —lno, m. aardige, smaakvolle kleur, v., voorwendsel, o.,
schijn, m.; —i'ccio, m. verbleekte, matte
kleur; —ina, f. krapverf, v., meekrap, rood,
o ; —ire, v. a. kleuren, een bepaalde fleur
geven (bijv. aan den wijn); verven, beschilderen ; assol. een bepaald koloriet, kleur hebben ;
fig. verontschuldigen, in een gunstig daglicht
stellen, uitschilderen ; — un discorso, aan
een gesprek kleur, levendigheid geven ; —ista,
—itore, m. koloriet, m.; —lto, ni. koloriet, o.,
kleurgeving. v.; fig. — d'una orazione,
toon, in., bezieling, v. van een rede; gelaatskleur, v., uitzicht, o.; —uccia,ccio, m. leelijke, smaaklooze kleur ; —uccio, m. slechte,
leelijke kleur, v., slecht uitzicht, uiterlijk, o.
Coloro, o. pron. pers. zij, degenen.
Colossale, agg. buitengewoon groot, overgroot,
reusachtig, geweldig, kolossaal ; sproposito
—, grove, zeer zware fout, v.; colosseo, m.
colyseum, o. (in Rome); —o, m. kolossus, m.,
reuzengestalte, v.; — di Rodi, de kolossus
van Rhodus; il — del Nord, de Noordsche
kolossus.
Colostro, m. eerste moedermelk, v.
Colpa, f. schuld, fout, v., oorzaak, v.; non
aver in —, ergens geen schuld aan hebben ;
chiamarsi in —, zich tot een schuld aanzetten ; far, serivere a —, ten laste leggen, toeschrijven ; chi ei ha la —, wie is
er de schuld, oorzaak van ?; la — è tua
se ....; 't is uw schuld als . ..; la — è
sempre fancialla, niemand wil de schuld
dragen, de schuldige ligt altijd op 't kerkhof;

che — ei ha la gatta se la massala
è matta, kan de kat het helpen als de meesteres gek is; —bile, e'vole, agg, schuldig,
strafbaar; sost. m. schuldige, m ; —bilità, f.

het schuld hebben. schuldig zijn, o., schuld, v.;
--are, v. a. h.z.d. als incolpare ; v. n. zondigen, misdoen, zich bezondigen ; —evolezza,
f. schuldig zijn, schuld, v.; —evolmente, avv.
op schuldige, straf bare wijze ; —osamente,
ave. (Giur.) zonder voorbedachtheid ; —oso,
(Giur.) schuldig maar zonder voorbedachtheid ; omicidio —, onvoorbedachte manslag,
doodslag, m.
Colpa'ccio, m. harde, zwaartreffende slag, m.;
fig. groot ongeluk, o.; — eggiare, v. n. talrijke slagen hebben ; v. a. slaan ; (Pitt.) met
tipjes schilderen ; —ettino, m. Z. colpetto ;
fig. een weinig; bere yin —, een slokje drinken ; —etto, m. lichte slag, nu.; —ire, v. a.
treffen, raken, slaan, verwonden ; — nel
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segno, het doel treffen ; fig. het goed treffen,
geluk hebben, zijn doel bereiken ; rimaner
colpito di qc., ergens door getroffen, verbaasd zijn ; —o, m. slag, houw stoot, steek,
worp, m., schot, o., snede, v.; — di spade,
di bastone, een degenstoot, stokslag, m.;
— di sasso, steenworp ; — di canoae,
kanonschot, 0.; — di sangae, bloedspuwing,
v.; — d'accidente, —apoplettico, beroerte, geraaktheid, v.; — di sole, zonnesteek, m.; — di grazia, spicciativo, de
genadestoot, m.; — di maestro, meesterl ij ke
streek, meesterstuk ; — di inano, list, v.;
overrompeling, v.; — di fortuna, ongeluk, 0.;
— di folgore, bliksem-, donderslag, m.;
morir sul —, op den slag, oogenblikkelijk
dood bl ij ven ; far un — a qd., iem. dooden ;
colpo colpo (uccello uccello), slag op
slag ; render — per —, leer om leer geven ;
aver on bel —, een goeden stoot hebben
(bij 't biljarten); far un bel —, een goeden
slag slaan; prov. dare un — al cerchio
e uilo al tino, het met alle partijen houden ; a — sicuro, met zekerheid ; di —, onmiddellijk ; — d'occhio, oogwenk, oogopslag ; — di testa, aanval van koppigheid,
halstarrigheid, v.
Colta, f. oogst, m., inzameling, v., plukken o.
(van bloemen, vruchten); — d'acqua, afleiding van water (uit een rivier); schutdijk,
molendam, m.; belasting, v., accijns, m.; dare
alla palla di —, den bal in de vlucht
treffen ; mod. avv. di —, terstond, onmiddellijk ; far —, verzamelen, oogsten ; indammen ; stare alla —, op den loer staan.
Coltare, v. a. h.z.d. als coltivare.
Coltella, f. groot mes, keuken-, brood-, vleeschmes ; — da caccia, jachtmes, o., hartsvanger, m.; —a'ccio, m. slecht, stomp, onbruikbaar, m.; keuken-, hakmes, o.; (Mar.) bijzeil ;
—i, m. pl. (Bot.) Pinksterbloem, geele lisch,
v.; —a'io, m. Z. —inaio ; —adie, m. sorteering, magaz ij n van messen ; —ata, 1. steek,
m., snede, verwonding met een mes; finire
qd. a — e, iem. door messteken afmaken ;
finire in — e, met een vechtpartij eindigen ;
—esca, f. mes-, dolkscheede, v.; —etto, m.
klein mes, mesje, o.; 1, pl. (Min.) mesvormige steensplinters ; —iera, f. alle messen
die in een huis zijn, meswerk, o.; —inaio, m.
messenmaker, -verkooper, m.; —ino, m. klein
mes, mesje, zakmes, o.; agg. (Min.) pietra
—a, steen die in mesvormige stukken uiteenspat ; —o, m. mes, o., dolk, m.; lama, taglio
of filo, costola, maaico, punta del —,
kling, m., snede, v., rug, m , heft, o., punt v.
ván het mes ; arrotare, affilare un —,
een mes slijpen ; — da tavola, a wolla
(a cricco), tafel-, knipmes, 0.; — a due
lame, tweesnijdend mes ; —1, pl. alle snijdende gereedschappen van timmerlieden enz.;
— a petto, kuipersmes, schaafmes (der
looiers); inettere maiio al , naar bet mes
grijpen ; mettere ii — a gola di qd., iem.
het mes op de keel zetten ; che di — ferisce,
di — perisce, die met het zwaard omgaat,
zal door het zwaard vergaan ; prov. pane
di fratello, pane di —, genadebrood
smaakt bitter; mod. prov. prendere il —
per la lapla, het mes bij de snede aanvatten, d.w.z. onervaren, onvoorzichtig zijn ; —i,
pl. slagveeren van groote vogels.
Coltiva'bile, agg. (dgr.) bebouwbaar ; ter—

—

reno --, bouwland, o.; —mento, m. bebouwing, v., het bebouwen, o.; verzorging v. van
het lichaam; godsdienst, eeredienst, m.; —re,
v. a. bebouwen, beplanten, verzorgen ; assol.
akkerbouw drijven; lig. onderhouden, verzorgen, beoefenen, drijven, vormen ; — un' aini-cizia, de vriendschap onderhouden ; — una
scienza, un arte, een wetenschap, kunst
beoefenen ; — l'ingegno, het verstand oefenen, vormen ; — la barba, den baard goed
verzorgen ; —ato, p. pass. bebouwd, verzorgd Y
sost. bebouwd land ; —tore, m. —trice f.
bebouwer, verzorger, bewerker, m., ster, v.;.
landman, landbouwer, m ; —tura f. en —zi
one, f. bebouwing, verzorging, bewerking, v..
bebouwd land, bepaalde wijze van bebouwen ;,
—tivo, agg. h.z.d. als —vabile ; —to, aqg.
beschaafd, fijn gevormd; ingegno — , fijnbeschaafde geest, verstand ; stile , fijne,
beschaafde, sierl. st ij l, sost. m.; bebouwd land , .
o., akker, m., veld, o.; godsvereering, eeredienst,
cultus, m.; —tura, Z. cultura.
Colto, p. pass. van cogliere.
Coltrare, v. a. beakkeren, ploegen ; —o, m_
ploegijzer, 0., ploegschaar, Y.
Coltre, f. lijk-, baarkleed, o.; beddek, o.; deurvoorhangsel, o., portière, v.; —ice, f. onderbed, o., matras, m.; —ino, m. lijkkleed, doodskleed, 0.; deken m. met lussen waarop zieken
vervoerd worden; —oncino, m. kleine gestikte deken (v. kinderbed); —one, m. gestikte
deken, m.; tochtdeur, v., tochtgordijn, o.
Coltriiia, f. (Mar.) muro a —, muur waar
de steenen beurtelings in de lengte en de breedte
geplaatst worden ; vischgraadbouw, m,
Colubrina, f. (Mil. stor) verdr. veldgeschut ,.
0., veldslang, v.; —a'ria, f. (Bot.) of columbaria, adderwortel, m.; o, m. slang, v.
Colui, m. en tolei, f. pron. dim. gene, degene,
die welke ; chi è tolui ? wie is die ? wie is
die daar ?
Coluro, m. (Astr.) koluur, v.: elk der meridianen op den wereldbol, die den equateur in de
punten der nachtevening en keerkring snijden.
Colutea, f. (Bot.) blaasboom, m.
Colza, f. (Bot.) raapzaad, 0.; olio di —,raapolie, v.
Coma, (Med.) slaapzucht, v.; — , hetzelfde als
—

—

chioma.
Comandanlento, o. bevel, gebod, o.; i— i di
Dio, de tien geboden Gods ; —i della
chiesa, de vijf geboden der Kerk ; — delf
anima, laatste aanbeveling der ziel ; fig..
doodvonnis, 0.; —ante, m. bevelhebber, aanvoerder, kommandant, m.; —are, v. a. beve-

len, gebieden, voorschr ij ven, kommandeeren,
aanvoeren; ini comanda ? wat is er van
uw orders, wat belieft u ?; co ni c comanda,
zooals 't u belieft ; come Jan' arte comanda, naar de regelen eener kunst ; prov. chi
comanda e fa da sè e servito come

un re, wie zich zelf bedient, is het beste bediend ; chi non sa fare non sa coman
dare, wie niet weet te gehoorzamen kan ook
niet bevelen; digiuni — ati, geboden
vastendagen ; prov. fare del digiuni non
— ati, niet altijd wat te eten hebben ; —ata,
f. dagorde, v.; —atario, m. Z. accoman
datario ; —ativo, agg. h.z.d. als imperativo ; —atore, m. —trice, f. beveler, gebieder, bevelhebber, m., -ster, v.; —igia, f.
aanbeveling, o., raad, m.; —ita, f. Z. acco
mandita; o, m, commando, bevel, o.,
—
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order, opdracht, v., verordening, v., orde-, cornmandowoord, o.; — di unit fortezza, opperbevel eener vesting ; aver a suo -- qc.,
iem. tot zijn dienst, tot zijne bevelen hebben ;
a suoi i—, tot uw dienst, om u te dienen ; fig.
il bastone del —, bevelhebberstaf, m.,
hoogste bevel, o.; m. prov. aver il libro
del —, alles met tooverslag volbrengen.
Conua'iidolo, f. (Tess.) draad, m. waarmede
de gescheurde keten aaneengeknoopt wordt.
Coruare, f. peettante, dooppeet, v., peetje, o.;
vriendin, v. vroedvrouw, v.; vuurtest, v.,
voetenwarmer, m.; scherz. tusschenpoozende
koorts; il ceneio della — , zeker kinderspel, o.; —Ina, f. nette, jonge peettante, v.;
—o'ceia —ozza, f. jonge dikke peettante, v.;
—u'ecia, f. leelijke onaangename peettante,
v.; fare alle —cce, kraamvrouwtje spelen
(v. meisje).
Coniare, f. a. bedriegen, om den tuin leiden;
—tore, m. —trice, f. bedrieger, m., -ster, f.
Combaciamento, m. samen-, aaneenvoeging,
aan elkander passen, o.; —are, v. a. aaneenvoegen, aan elkander passen ; v. n. en —rsi,
v. rill. goed aan elkander, in elkander passen,
voegen, goed sluiten ; (Mat.) elkander raken.
Combarbio, m. kruisingspunt, kruispunt o. van
drie of meer straten, driesprong, m.
Combattere, v. a. bestrijden, tegen elkander
vechten, bestormen, weerleggen, bestrijden;
fig. heen en weer werpen, verontrusten, verstoren (den geest); v. n. strijden, vechten, kampen, weerstaan ; —ente, p. pres. vechtend ;
sost. m. vechtende, strijdende ; —uto, p. pass.
agg. bestreden, aangevallen ; -ibele, agg.
bestrijdbaar, overwinbaar; --fiere, m. strijdlustig mensch; —imento, m. het strijden,
kampen, treffen, o., strijd, m., gevecht, o.;
—accanito, verwoed gevecht ; —di parole,
woordenstrijd, m ; —itore, m., —trice, f.
strijder, m,, -ster, v.
Combiatare, —ato, h.z.d. als aecommia,

Coinburre, v. a. en v. n. verbranden ; —usto,
p. pass. en app. verbrand ; via —a, melkweg,
m.; —stibile, agg. licht verbrandbaar, brand-

baar, ontvlambaar; sost. brandstof, m.; (Chien.)
brandbare stof, m.; —stione, f. het verbranden, o., verbranding, v.; brand, m., brandwonde, v.; brandplaats, o.; fig. oproer, o., verwarring, v.; mettere In — tutta la citta,
de geheele stad in opstand brengen ; —stivo

= —stibile.
Combutta, f. gemeenschap, v., mengsel, o ;
in —, allen te samen, gemeenschappelijk, alles
op een hoop; fare a —, gemeenschappelijk

gebruiken.

Come, Cong. als, evenals, op dezelfde wijze,
zooals; —fine, —te, zooals ik, gij; hoe! wat!
—sei stupido, wat zijt gij dom ! —mal ?

hoe dat zoo ? waarom ? om welke reden ?
—dire, dat wil zeggen, of wat het zelfde is;
—dire ? werkelijk ; —essere, bijvoorbeeld;
o sai — è, kort en goed, kortom !; oggi
oggi, ora coin' ora, voi -- voi, juist nu,
juist heden ; senza dire nè clie nè —,
zonder er een woord van te zeggen ; avv.
— di tempo, nauweliiks, op 't oogenblik als,
zoodra ; — ebbe finito di parlare, nauwelijks had hij opgehouden met spreken ;
— ha dato un ordine, zoodra hij een bevel heeft gegeven; — si sia, — si fosse,
wat bet ook zij, — ware; a come, volgens,
te oordeelen naar; a — parla, volgens zijn
zeggen ; a— vivono, te oordeelen naar hunne
levenswijze ; e—, en dat wel ; in buitengewone
mate; fern. il per ché e il per —, het
waarom en het hoe; —cchè en come che,
avv. ofschoon, hoewel, hoe zeer ook, hoeveel
ook ; —echessia of come che sia, avv.
hoe ook, op welke wijze ook, wat er ook van
zij, wat er ook gebeure.
—

Comedo, m. Z. coenwedo.
Comense, in. inwoner van Como.
Comentare, v. a. Z. comrnentare.
tare, comntiato.
Co'vnere, v. a. tooien, opsieren, opsmukken.
Cornbibea, f. drinkgelag, o.; fig. geheim over- Comessazione, f. Z. comissazione.
eenkomen, o.
Cometa, f. (Astr.) komeet, in., staartster, v.,
Combinabile, agg. vereenigbaar, samenvoegbles, v., witte vlek op een kop van een paard ;
baar ; —are, v. a. samenvoegen, bijeenvoegen,
—a'rio, agg. een komeet betreffende, komein overeenstemming brengen, combineeren ;
ten ...; —o'ide (Astr.) kameetachtig hemel(Chim.) verbinden, vermengen; fern. — una
lichaam, o., vuurbol, in , meteoor, m.
persona, toevallig op iem. stooten ; — un Co'mica, f. komische kunst, komiek, v.; aver
affaire, eene zaak goed overeenbrengen, overinolta—, veel gesties hebben ; --mepte, ave.

wegen, berekenen ; v. n. b ij elkander passen,
in elkander passen, voegen ; un pezzo non
combina con nu altro, een stuk past
niet bij een ander; le tue opinioni non
conlbinano colle unie, uwe meeningen
komen niet met de mijne overeen; —rsi,
v. ri ll . passen, treffen, juist zoo uitkomen ;
se si combina che ...., als het juist zoo
valt, uitkomt dat....; toevallig ontmoeten ;
—azione, f. vereeniging, samenvoeging, groepeering, combinatie, v.; (Chim.) vermenging,
verbinding ; (Alg.) groepeering v. van cijfers,
getallen, berekening, v.; (Corn.) — di canibio, wisselberekening, v.
Combri'ecola, f. samenrotting, v., bende, v.,
gezelschap, o.; —, kransje, o., gezelschap;
—letteraria, letterkundige kliek, bentgenootschap, o.; —are, v. n. zich tot een gezelschap, bende vereenigen ; aan gem. vermakelijkheden deel nemen ; —one, m. lid eener
bende ; veelvuldige bezoeker van vereenigingen.

op komische wijze ; —o, agg. tot de komedie
behoorende, de komedie betreffende ; blijspelachtig ; poeta—, blijspeldichter; genere —
komisch genre ; compagnia —a, gezelscha
blijspelspelers; grappig, komiek, boertig, lachwekkend ; sost. m. bljspeldichter, komisch
schrijver, komiek, m.; il —, het komische.
Comi'gnolo, M. gevel, m., dakka.p, m.; vorst
m. van het dak; gevelbalk, m., daksteen, m.
Cominciare, v. a. inconuinciare.
Cominella, f. (Bot.) akkernigelle, v.; juffertje
in 't groen ; —ino, in. (Bot.) kummel, ko,

mein, m.
Comissare, v. n. zwelgen, brassen; —ata, f.

zwelgerij, braspartij, vroolijk gezelschap ; —azione, f. zwelgerij, brasserij.
Comitale, app. gravelijk, den graaf betretfende.
Coinitato, m. komitee, o.; (Part) commissie v.
van berichtgevers; geleide, o.; —iva, f. gevolg, geleide, o.; gezelscha pskring ; far — a
qd., iem. het geleide geven.
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Co'niito, co'nnite, m. opzichter op de galeien,

— over de roeiers.

Conniziale, agg. (Stor.) giorno —, vergader-

dag, dag waarop in Rome de comitiën vergaderden ; morbo —, vallende ziekte ; —o,
m. (Stor.) comitium, o., vergaderplaats, v.;
comitie, v., volksvergadering in 't oude Rome;
—zi, pl. openbare vergaderingen ; —zj elletorail, kiesvereenigingen ; —agrario, landbouwvereeniging.
Comma, 1. (Gram.) komma, v.; (Mus.) negende
deel van een toon ; korte interval tusschen
twee tonen.
Commadre, f. h.z.d. als comare.
Comnuallevadore, m. (Guur.) medeborg, m.
Commandita, f. Z. accommandita.
Commeato, m. voorraad, m , proviand, m.
Commedia, f. komedie, v., blijspel, 0.; (Arch.)
—togata, palliata, blijspel waartoe de stof
uit bet Rom., het Grieksche leven is genomen ;
/1g. belachelijk, lachwekkend voorval ; fam.
far le — e, blijspelen opvoeren ; fam. far
— e, schandaal verwekken, scènes maken;
mettere in —, op de planken, op het tooneel
brengen ; persona'ggio da —, belachelijk
persoon ; seinpre la stessa —, altijd het
zelfde liedje ; dichtstuk, o., in de volkstaal; la
Divina —, de goddelijke komedie (v. Dante).
Commediaio, m. blijspelschrijver, m. (alleen
in verachtelijke beteekenis); —Tante, m.
tooneelspeler, komediant, m.; —are, v. a. in
't belachelijke trekken, belachelijk maken;
—Ina, f. kort, eenvoudig blijspel, a., kinderlijke, onschuldige komedie ; far le — e, kleine
blijspelen opvoeren ; —iografo, m. blijspelschrijver, schrijver van komediestukken ; —iola, f. kort en eenvoudig opgevat blijspel;
—ione, m. lang, verward blijspel ; —iu'ecia,
f. waardeloos blijspel, o.; —0 en comedo, m.
komediant, tooneelspeler, m.
Commemora'bile, agg. vermeldens-, roemenswaard, merk-, gedenkwaardig ; —mento, m.
vermelding, v., herinnering, v., aandenken, 0.;
—re, v. a. in het geheugen, de gedachtenis
terugroepen, in herinnering brengen ; vieren,
feestelijk vieren, gedenken ; —tivo, app. feestelijk te gedenken, herdenkenswaardig; festa
—a, herinneringsfeest, o.; iscrizione —a,
ipschrift, opschrift ter herinnering ; —zione,
f. vermelding, herinnering, gedachtenis, v.,
aandenken, o.; —de' fedeli, defnnti, Allerzielendag, nr,. , gedenkdag m. der overleden geloovigen.
Conimenda, f. kommende, orderprebende, v.,
rentmeester m. van een kloostergoed ; geestelijke prebende, v.; —abile, agg, prijzens-,
roemen waard, aanbevelenswaardig; —are,
v. a. prijzen, roemen, aanbevelen ; —atario,
m. bezitter m. eener kommende of prebende ;
—atizio, agg. tot aanbeveling dienen ; lettera —a, aanbevelingsbrief; sost. m. h.z.d.
als lettera —a ; —atore, m. bezitter eener
kommende of prebende, bezitter van het grootkruis eener orde; iem. die aanbeveelt, pr ij st;
—atoria, f. bezitter o. eener kommende of
prebende, de tot eene prebende behoorende
landen ; —azione, f. het prijzen, loven, o.,
aanbeveling, v.; —evole, agg. prijzens-, noemenswaard, aanbevelenswaardig.
Commensale, m. dischgenoot, m., kostganger,
commensaal, m.
Commensura'bile, agg. (Mat.) naar gelijken
maat meetbaar, commensurabel, gelijksoortig,
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vergelijkbaar ; —ilità, (Mat.) meetbaarheid,
v. met denzelfden maat ; commensorabiliteit;
—re, v. a. met denzelfden maat meten, vergelijken, tegen elkander opwegen ; —zione,
f. meeting v. met gelijken maat, vergelijking, v.
Coin.nentare, v. a. uitleggen, verklaren, ophelderen, aanteekeningen op of b ij iets maken;
fig. en lam. kwaadwillig bedillen, bevitten,
scherp kriticeeren ; —arietto, m. korte toelichting, opheldering, v.; klein kommentaar, 0.;
—ario, m. lange uitlegging, opheldering, verklaring, v., kommentaar; —j, pl. eigentijdeHike aanteekeningen, gedenkschriften ; —atore, m., —trice, f. verklaarder, uitlegger,
m., kommentator, m.; —to, m. verklaring,
uitlegging; ophelderende aanteekening ; —i,
pl. kommentaar ; far il — alle parole di
qd., boosaardige aanmerkingen op iemands
woorden maken ; non c'è bisogno di tapti
—1, zulke bemerkingen zijn geheel overbodig.
Commercia'bile, agg. verkoopbaar, verhandelbaar; —111th, f. verkoopbaarheid, v., geschiktheid om verhandeld te worden ; —ciale,
agg. den handel betreffende, handels ....;
diritto — , handelsrecht, 0.; —cialmente,
avv. langs handelswegen, door den handel;
—eiare, v. n. handeldrijven, handelen ; p. pres.
—eiante, handelend ; sost. m. koopman, handelaar, handelsman, m.; —cio —zio, m. handel, m., handelsverkeer, o., zaken, bedrijf, 0.;
luogo di —, handelsplaats, v.; essere,
stare al —, handel drijven, zaken doen;
esser in —, esser fuori di —, in den
handel, buiten den handel zijn; far — del
suo onore, zien eer verkoopen ; verkeer, o.,
omgang, m.; ii — tra l'aninia e il oorpo,
de verhouding tusschen lichaam en ziel;
—umano, verkeer o. der menschen onderling ; —carnale, vleeschelijke omgang ; —
epistolare, briefwisseling; aver — con
qd., met iemand verkeeren, met iemand te
doen hebben.
Commescere, v. a. onder elkander mengen;
--colato, agg. ondereengemengd.

Coinmessariato, commessario, Z. commissariato, cominissario.
Coinmesseria, f. ambt van commissaris of
lasthebbende gevolmachtigde.; —essione, Z.
commis—, —esso, m. opdrachtbebber, beheerder, zaakgelastigde ; per mezzo di —,

door een tusschenpersoon, door lasthebbende,
lagere ambtenaar, commies ; — di polizia,
politieagent; —negozio, handelsbediende;
viaggiatore, handelsreiziger; commies;
kostganger, pensionnair, toevertrouwd persoon ; p. pass. van committere, m.; lavoro
in —, werk in mozaïek, mozaïekarbeid, o.;
—eira, bijeenvoeging, samenvoeging, 1.; plaats
v. waar iets samengevoegd is.
Commestibile, agg. eetbaar ; sost. m. spijs,
eetwaar, v.; —I, pl. voedingsmiddelen ; vendita di —I, commestibelwinkel, winkel van
eetwaren; —ione, f. (Eccles.) unica — eenige
maaltijd m. (op vastendagen veroorloofd).
Commettere, v. a. opdragen, bestellen, ter bezorging overgeven, toevertrouwen, overdragen, in bewaring geven ; — alla penna
aan de pen, het papier toevertrouwen ; — qc.
al giudizo di qd., iets aan het oordeel van
iem. toevertrouwen ; bedrijven, begaan, beginnen; — una zoffa, een vechtpartij beginnen ; —mall, diiscordie, kwaad stichten,
tweedracht zaaien ; bijeenvoegen, samenvoe,

,
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gen, passen, inpersen; v. n. passen, goed sluiten ; —rsi, v. rif. zich in een gesticht koopen ; — a un pericolo, zich aan een gevaar
blootstellen ; — al caso, aan het toeval
overlaten ; —esso, p. pass. —isso, overgeven, verbonden, tesamengevoegd, belast met ;
agg. colpa —a, bedreven zonde ; —itnale,
m. (indecl.) onruststoker, tweedrachtzaaier,
ruziezoeker, m.; —imento, m. h.z.d. als
—itura; —ente, (Com.) opdrachtgever, committent; agg. la casa —, het huis dat de
opdracht geeft; imprenditore —, werkgever; —itore, m. —trice, f. opdrachtgever,
besteller, m.; misdadiger, schuldige, aanstoker,
m., oorzaak v. eener schanddaad ; opruier,
ruziezoeker, m.; mozaïekwerker, m.; —itura,
f. het geven van een opdracht, opdracht, v.;
samenvoeging, verbinding; plaats van samenvoeging.
Comrnezziamento, —zzio, m. deeling, door
liet midden ; halveering, v.
Commiatare, v. a. Z. Accomiatare.
Commiato, comiato, m. verlof o. om heen
te gaan, ontslag, verlof, o.; prenekere, dare
—, ontslag nemen, geven ; afscheid, o.; amorevole, bruse°, vriendschappel ij k, barsch
afsh.; (Lett.) korte slotstrofe, v. waarmede een
zanger van de toehoorders afscheid neemt.
Commilitone, m. wapenmakker ; krijgsgezel,
medestrijder, m.; deelnemer aan eenzelfde gevaarl. onderneming.
Coniminare, v. a. (Giur.) met wettelijke straffen bedreigen ; —toria, f. (Giur.) bedreiging,
v. met wettelijke straften ; —torlo, agg. (Giur.)
strafdreigend ; —zione, f. h.z.d. —toria;
sotto — di pena, onder bedreiging van
straf.
Comminu'ere, v. a. verminderen, versplinteren, fijn wr ij ven ; —uto, agg. (Med.) osso
op verscheidene plaatsen gebroken, versplinterd been ; —uzione, f. (Med.) versplintering,
v.; beenbreuk, v. toet versplintering.
Commischiamento, m. ondereenmenging,
vermenging, v.; —are, v. a. vermengen, ondereenmengen.
Commisera'bile, agq. medelijdenswaardig,
vol medelijden ; —bilmente, v. op medelijdens, — deerniswaardige wijze ; —ando,
agg. medelijdenswaardig, erbarmingswaardig ;
—are, v. a. medelijden hebben, gevoelen;
zich erbarmen ; —azione, f. bewijs, o. van
medelijden ; medelijden, o.; erbarmen, o.; —erevole, agq. h.z.d. als —iserabile ; —iso, p.
pas. v. commettere.
Cominissariale, agg. lastgeving, ambt van
een kommissaris betreffende ; autorità
waardigheid eens k.; --iato, m. kommissariaat, o.; ambt, o., waardigheid, ambtsduur,
m. van een k.; woning, v., bureau, o. van
een k.; —a'rio, m. kommissaris, lasthebber,
gevolmachtigde, afgevaardigde, m.; —sionare, v. a. Z. Connmettere ; —a'rio, agg.
casa —a, kommissiehandel, m., -huis, o.;
— sost. m. kommissionnair, lasthebber, gevolmachtige; bemiddelaar, makelaar, onderhandelaar; boodschaplooper, besteller, vreemdelingenvoerder; fare il —, makelaar
zijn, als handelsagent optreden ; —cella, f.
kleine opdracht, boodschap, v.; —ione, v.
opdracht, lastgeving, volmacht, boodschap,
bezorging, v.; commissie, v. (aantal personen
met eene opdracht belast); —esaminatrice,
examen-commissie; — d'inchiesta, enquète—,

—,
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onderzoekings-commissie ; (Com.) affare di
—, commissie-handel, m.; vendere, comprare in — in co rn . verkoopen of koopen ;
dar in —, in comm. geven ; (Teal.) peccato
di —, zonde, v. van iets begaan te hebben;
—isso, p. pass. van commettere ; -issorio, agg. (Giur.) legge —a, wet welke liet
vervallen van panden en het geldig worden
van een koop regelt.
Coministione, f. samenwerping, onderelkanderbrengine, v., vermenging, v.; (Eccles.)
— dei cibi, gelijktijdig gebruik van vischen vleeschspijzen ; —to, m. vermengd, onderelk. gebracht ; —tura, f. vermenging, v.
Commisura, f. verhouding, overeenstemming,
v. der versch. deelen ; symetrie ; —are, v. a.
een zaak naar een andere afmeten, onder
elk. vergelijken ; —rsi, v. rifl. symmetrisch,
geproportionneerd zijn, met elkander in verbouding staan.
Commodare, v. a. leenen.
Commodore, m. kommodoor, m., zee-officier
bij de Eng. marine.
Cominosso, p. pass. van commuovere;
—tivo, agg. roerend, aangrijpend; —to, agg.
h z.d. als —sso ; —verte, p. press. van
commuovere ; commovere, Z. Cominuovere ; —vimento, m. beweging, verhazing, ontroering, opgewondenheid, v.; oproer, o.; ophitsing, opstoking, v.; —vitore,
m. —trice, f. die in ontroering brengt ; opstoker, ophitser ; —zioncella, f. kleine beweging, kleine ontroering; —zione, f. beweging, ontroering, opschudding, v.; het ontroerd,
geroerd zijn ; onrust, v. (van bet gemoed); oproer, o., opstand, m., tumult, o.; —uo'vere,
—overe, v. a. bewegen, ontroeren, aangedaan
worden (door medelijden enz.); roeren, aangrijpen; ophitsen, opstoken, tot oproer brengen ; in gisting brengen (het bloed); —rsi,
v. rifl. door iets bewogen, geroerd, aangegrepen, aangedaan worden ; in opgewondenheid geraken ; p. pres. —ente. bewegend, agg.
roerend, aangrijpend ; parole —i, met roerende, in de ziel dringende woorden — osso,
p. pass. bewogen, agg. opgewonden, aangedaan, geroerd ; — alle lacrime, tot schreiens
toe bewogen ; mare —, onstuimige, bewogen zee.
Coinmunire, v. a. h.z.d. als ninnire.
Commuta, f. h.z.d. als permuta.
Commuta'bile, agg. veranderlijk, verruilbaar ; —amento, m. verandering, v.; omkeer,
m ; verruiling, verwisseling, v.; —are, v. a.
verwisselen, omruilen ; veranderen (een straf);
uitwisselen (krijgsgevangenen); —rsi, v. rift
veranderen, verkeeren ; —tivo, agq. (Giur.)
den ruil, het handels- of ruilverkeer betreffende ; giustizia —a, wederkeerige rechtvaardigheid, o.; —zione, f. h.z.d. als —tamento ; — dl pena, verandering, wijziging,
v. (van straf).
Como, h.z.d. als come.
Como, m. wandeling, v. na bet avondeten.
Comè, m. b.z.d. als cassettone.
Como, m. (Geogr.) Como, o.; lago di —,
Como-meer.
Comodamente, avv. op gemakkelijke wijze ;
vivere —, op goeden voet leven ; —are,
v. a. ordenen, in orde brengen, verzorgen ; —
v. n. gemakkelijk zijn ; —ta'rio, m. (Giur.)
ontvanger eener gratis geleende zaak, kommoditair; —to, m. (Giur.) kommodaat, m.;
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rentelooze leening, v.; —tore, m. (Giur.) gever,
m. eener rentelooze leening ; —evolmente,
avv. h.z.d. als acconciamente ; —dezza,
f. h.z.d. als comodità ; —Ina, f. nachttafeltje, o.; /1g. en ram. fare, servire da—,
zich tot alles gebruiken laten ; (Teat.) tusschenscherm, o.; —ità, f. gemak, o., geriefelijkheid, v.; gunstige, gemakkelijke ligging of
toestand ; gunstige gelegenheid, v.; prov. la
— fa l'uoino ladro, de gelegenheid maakt
den dief ; gemakkel ij ke inrichting ; una casa
eon tutte le —, een huis van alle gemakken voorzien ; co'modo, m. gemak, 0.; gemakkelijkheid, geriefel ij kheid, v.; una casa
ha tutti i suoi —1, een huis heeft alle
gemakken, alle geriefel ij kheden ; vuole tutti
i suoi —i, hij wil op zijn gemak leven ;
qe. fa — qd., iets komt iem. zeer gelegen ;
faccia 11 silo —, haast u maar niet, doe
't maar op uw gemak; una cambiale, una
firma a—, een complaisantie-, wissel-, handteekening ; kales, v.; coupé (r ij tuig); fam. heimelijk gemak, 0.; — app. gemakkelijk, passend, goed gelegen, gemakkelijk te bereiken;
abito —, goed, gemakkel ij k zittend kleed;
luogo —, gemak, heimelijk gemak, o., secreet, 0.; persona —a, bemiddeld persoon ;
aver —a una cosa, iets bij de hand hebben ; stia —, neem uw gemak, houd uw
gemak, houd uw hoed op; —one, m. buitengewone geriefelijkheid, groot gemak, o.;
agg. persona —, verwend, aan alle gemakken gewend persoon ; —u'ccio, m. kl. gemak,
0., kleine, het gemak bevorderende zaak.
Compadrone, m. medebezitter, medepatroon, m.
Coinpaesano, m. landsman, m.; —1, p1. landslieden.
Compage, —pa'gine, f. verbinding, samenvoeging, v.; vereeniging tot een geheel — dell'
aria, dichtheid der lucht ; —are, v. a. nauw
verbinden ; zich bijeenvoegen, tot een geheel
vereenigen ; —rsi, v. rifl. zich aaneenvoegen,
aaneenschakelen.
Compagna, f. gezellin, begeleidster, vriendin,
v.; — della vita, levensgezellin, echtgenoote,
v.; (Mar.) ruimte, v. voor levensmiddelen op
de galeien ; —are, Z. Aeeompagnare ;
—esco, agg. gezelschapminnend, op gezelschap gesteld ; amore —. huwelijksliefde, v.;
guerra —a, burgeroorlog, m.; —essa, f.
scherz. voor —gua ; —e'vole, agg. gezellig,
vriendelijk, goed om mee om te gaan; in
samenhang met elkander staan ; —evolmente, avv. in gezelschap, in vroolpken omgang ; —1a, f. gezelschap, 0.; vereeniging, v.;
maatschapp ij , v.; eavaliere, dama di —,
eere-begeleider, cavallier, m.; gezelschapsdame, eere-dame; far Lener —a qd., iem.
gezelschap houden ; per —, ter wille van
het gezelschap ; mod. prov. per — prese
moglie un frate, ter wille van het gezelschap overtreedt men wel eens de regelen ;
la umana — , de menschelijke maatschappij,
v.; prov. la buona — é mezzo pane,
een vroolijk gezelschap is een halve maaltijd;
(Mll.) kompagnie, v.; (stor.) — di ventura,
kompagnie soldeniers ; (Eccles.) la — della
Misericordia, de Barmhartige Broeders ;
—di Gesti, de Societeit van Jezus, orde der
Jesuiten ; la — della Indie, Indische handelsmaatschappij ; (telrit.) regola di —, gezelschapsrekening, v.; far libro di —, met

COM
de ontvangsten juist de uitgaven bestrijden;

prov. amore e signoria non voglion

—, liefde en heerschappij verlangen geen gezelschap; —0, m. gezel, makker, begeleider,
m ; — di viaggio, reisgezel, m; i —1, de
gezellen, genooten ; omgang, m., verkeer, 0.;
-- d'arme, wapenmakker; — d'ufflclo,
ambtgenoot; — di sventura, ongeluksbroeder, m.; — nella gloria, nella pena,
makkers in lief, makkers in leed ; deelgenoot,
compagnon ; — agg. gelijk. overeenstemmend ;
un libro — all' altro, een boek volkomen
aan het andere gelijk ; —one, agg. gezellig,
het gezelschap beminnend, goed om mee om
te gaan.
Compana'ggio, —a'tico, m. toespijs, v.; bijspijs, v., bijkost, m.
Compara'bile, agg. vergelijkbaar ; —are,
v. a. vergelijken, tegenover elkander houden,
stellen, gelijk stellen, ter zijde zetten ; —ato,
p. pass. vergeleken ; app. vergelijkend ; anatotnia —a, vergelijkende ontleedkunde;
—tivainente, avv. in vergelijking, op vergelijkende wijze ; —ti vo, agg. vergelijkend ;
tavole —e, tafels van vergelijking ; sost. m.
(Gram.) comparatief, vergelijkende vorm, m.;
—zione, f. vergelijking, v., tegenoverstelling ;
(Rett.) gelijkenis, vergelijking, v.; a — di,
in vergelijking met seeza —, onvergelijkelijk ; oltre ogni — , boven alle mate, buiten
alle vergelijking.
Com para'tico, m. peetschap, .o.; —pare, m.
peter, dooppeter, m.; fare il —, peter zijn ;
fig. en ram. huisvriend, vertrouwde; — dell'
anello, bruidsvader, m.; medehelper, helpersmaat, m.; rimaner —, b li jven zitten ; prov.
clii ha ii lupo come — porti il cane

sotto il mantello, wie met schelmen te
doen heeft moet op zijn hoede zijn.
Comparenza, f. h.z.d. als appariscenza ;
—igione, f. h.z.d. als —izione ; —ire, v. n.
verschijnen, onverwachts te voorschijn komen, zich laten zien, te voorschijn treden ;
-- in scena, op het tooneel komen ; — in
pulpito, op den kansel komen ; zich goed
voordoen, met glans optreden ; uitzien als,
gelijken op ; da lontano comparisce an
globo, van verre schijnt het een bol ; —
davanti a qd., voor iem. verschijnen, zich
aan iem. voorstellen ; voor 't gerecht verschijnen ; il lavoro comparisce a qd.,
het werk gaat iem. vlug van de hand ; una
raccolta comparisce bene, een oogst
valt goed uit ; p. pres. —rente, verschijnend ; sost. m. (Giur.) comparant, gedaagde;
p. pass. —rito, —rso, verschenen ; —iscente, agg. van goed, gezond uiterlijk, goed
uitziend ; un bambino bello e—, een gezond en krachtig uitziend kind ; —enza, f.
goed, gezond uiterlijk, o.; in 't oog vallende
verschijning, v.; —rits, f. goede voortreffelijke verschijning ; in 't oog vallend uiterlijk,
0.; fare —, in 't oog vallen, opzien verwekken ; goed vooruitgaan (werk); —lzione, f.
verschijning, v. (v. d. rechter); mandato di
—, dagvaarding, v.; —sa, f. het verschijnen,
o.; la — d'una cometa, het verschijnen
van een komeet ; la prima — d'una cantante, bet eerste optreden eener zangeres ;
la — del generale in quclla città,
de komst van den generaal in die stad ; far
la sua —, naar iets uitzien, er deftig uitzien ;
nettere in —, ten tooit stellen, te kijk zet-
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ten ; far bella, brutta —, goed, slecht figuur in de wereld maken ; (Teatr.) —e, pl.
stomme personages, figuranten ; andar•e in
un luogu per —, ergens als toeschouwer
gaan ; cose di —, zaken die meer schijnen
dan zij zijn.
Cornpartecipare, v. n. met anderen deelnemen, deelnemen met; —azione, f. deelneming, v. in gemeens. met anderen ; —cipe,
mededeelachtig ; sost. m. mededeelhebber, m.;
—timento, m. deelen, verdeelen, o.; afdeeling, v.; vak, veld, o.; —i, pl. tuinbedden;
(Ferrov.) wagenafdeeling, v., compartiment,
o., coupé, v.; (Kett.) toevoeging, v. van het
juiste bijv. n.w.; —ire, v. a. verdeelen, uitdeelen, indeelen ; — il tempo, zijn tijd nauwkeurig indeelen ; mededeeleu, laten toekomen ;
—ito, p. pass. ingedeeld; agg. giardino
ben —, goed aangelegde tuin ; —iore, m.
—trice, f. indeeler, verdeeler, m., -ster, v.;
—itura, f. indeeling, verdeeling, v.; bella
— delle stanze, goede verdeeling der
kamers.
Compascuo, ri. gemeenteland, gemeenschappelijke weideplaats.
Compassare, v. a. met den passer afmeten ;
fig. nauwkeurig afmeten, meten ; iets met
de grootste nauwgezetheid overwegen ; —ato,
p. pass. met den passer afgemeten ; agg. discorso —, kunstig afgemeten redevoering;
rromo -, overdreven nauwgezet mensch,
pedant; —atarrrente, avv. op afgemeten, afgepaste, pedante wijze; —o, m. passer, m.;
— di riduzione, verdeelingspasser, m.;
fare, vivere col —, op nauwkeurig afgemeten, pedante wijze leven ; aver ii — negli
occhi, een juist oog, een timmermansoog
hebben ; a —, met nauwkeurigheid afgepast;
(Mar.) kompas, o.; (Arch. en Ornam.) afdeeling, v.; vak, veld.
Conrpassiona'bile, agg. h.z.d. als —e'vole ;
—amento, m. het gevoelen, o. van medelijden ; —are, v. a. medelijden gevoelen, hebben (met iem.); —e, f. medelijden, o.; mi fa
— qd., ik heb medelijden met iem.; è ul na
vedere che —,'t is ellendig om aan te
zien ; tul mi fa —, ik heb medelijden met je;
un lavoro che fa —, een werk om bij te
schreien ; aver di — qd., iem. een fout
vergeven ; —e'vole,agg. beklagenswaard, medelijdenswaardig, medelijdend ; —volmente,
avv. op medelijd. enz. wijze.

Compastore, tn. —ella, f. medeherder, m.;
(Lett.) makker in Arkadie.
('ornpastoio, m. (Tess.) snoerstok, m.

Conrpater•nità, f. geestelijke verwantschap,
f. (tusschen peter en meter).
Compati'bile, agg. beklagenswaard ; in over-
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Compatrone, m. —ona, f. (Giur. canon.) medepatroon ; (Eccles.) mede-beschermheilige, medeschutspatroon, m.
Compattezza, —azione, f. dichtheid, kompaktheid, vaste samenhang, m.; —tto, agg.
dicht, vast, stevig samenhangend, kompakt ;
omvangrijk, massief ; (Anat.) tessuto -- , massief heenderweefsel, o.; libro —, erg ineengedrukt, kompakt gedrukt boek ; un partito
vota —, een partij, stemt vast aaneengesloten.

('ompaziente, h.z.d. als cornpassionevole.
Corrrpendiar•e, v. a. te zamen vatten, uittrek-

sels makel,, een beknopt overzicht maken
(van een werk); kort uiteen zetten ; libro
compendiato, kort samengevat werk;
—iario, agg. in den vorm van compendium
samengevat, kort te samengevat; van uittreksels gemaakt ; —io, m. compendium, uittreksel, o.; handboek, o., leidraad, m., kort
begrip, o.; fig. vereeniging, aaneenschakeling,
v.; la vita è un — di miserie, het leven
is een aaneenschakeling van ellenden ; in —,
in 't kort, kort samengevat ; morire in —,
plotseling sterven ; —More, ni. iem. die uittreksels enz. maakt ; —osità, f. kortheid,
korte samengevatheid ; —oso, agg. kort samengevat, afgekort, uit uittreksels bestaande;
formula —a, kort formulier; serittura
—a, ineengedrongen schrift ; —uccio, m.
handboek, o., leidraad, m. van weinig beteekenis; —nolo, m, klein handboek, o.; kleine
leidraad, m.
Cornpenetra'bile, agg. doordringbaar, in
elkander oplosbaar ; —ità, f. doordringbaarheid, f.; --are, v. a. iets of elkander door-

dringen ; geheel door iets doordrongen, opgezogen worden; —rsi v. rifl. in elkander
dringen, elkander doordringen ; —azione, f.
doordringing ; (Fis.) penetratie, v.
Compensa'bile, agg. vergoedbaar, vervangbaar, vereffenbaar; —amento, m. h.z.d. als
—azione ; —are, v. a. vereffenen, tegen

elkander opwegen, schadeloos stellen ; cornpenseeren ; — benelizj con lavori, weldaden door arbeid vergelden ; — qd. di qc.,
iem. voor iets schadeloos stellen ; (corn.) — rsi,
v. recip. door tegenvorderingen vereffenen ;
— la differenza, het verschil vergoeden;

—ativo, Z. Riconipensativo ; —atore,
m. —trice f. verelfenaar, vergoeder; pendolo —, kompensatieslinger, m.; —azione,
f. so, m. vereffening, vergoeding, schadeloosstelling, v.; mediante congruo --o,
,

—

door een passende, behoorlijke schadeloosstelling ; betaling, belooning, v.; fiq. hulpmiddel,
uitvlucht, o.; afweer. m.; dove ci son deeenstemming te brengen, vereenigbaar ; zich
gli uomini, ei son dei —i, waar menwederkeerig niet uitsluiten ; —ità, f. verschen zijn, zijn ook hulpmiddelen ; esser
l'uomo dei —i, een man die altijd een uiteenigbaarheid, overeenstemming; mogelijkheid,
—ruente,
weg weet ; lam. platto di —, hu l pschotel,
v. om met elkander te bestaan ;
in haast gereed gemaakte schotel, m.
avv. in overeenstemming met.
Cornpatirrrento, m. medelijden, metgevoel. Compera, comperare, v.a. enz. Z. compra,
corrrprar•e.
o.; toegeeflijkheid, v., geduld, o.; —ire, v. a.
medelijden hebben met ; beklagen, bejamme- Competente, agg. passend, behoorend, volren ; toegeeflijk zijn, geduld hebben ; ti corndoende ; kompetent, bevoegd, gerechtigd ;
rechtsgeldig ; —ernente, avv. op passende,
patisco, ik beklaag je ; farsi —, zich belachelijk maken, zich berispenswaardig gebevoegde, enz. wijze ; —etenza, f. gelijktijdig
dragen ; farsi a—, elkander wederkeerig
streven naar iets ; streven, ijveren, wedijveren,
o.; (Giur.) bevoegdheid, kompetensie, v.; quesverontschuldigen.
to non è di nostra —, dat behoort niet
Cornpatr•iota, —otta, —oto, m. en f. landsman, landgenoot, m.
tot onze bevoegdheid, gaat ons niet aan;
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stara a— con alcuno, met iem. wedijveren ; gemeenschappel ij k het gevaar dragen;
non esserci —, ongelijk in krachten zijn ;
mod. avv. a—. om strijd ; —e, pl. dat gene
wat iem. toekomt ; bezoldiging, jaarwedde, v.;
—e'tere, v. n. str ij den, disputeeren ; mededingen, wed ij veren, mede aanspraak maken,
toekomen ; prov. chi vuole — col muro
linisee col rompersi ii collo, die tegen
den wand wil vechten, loopt gevaar den hals
te breken ; compete a me di fare, ik
hell het recht, 't komt m ij toe te doen ; —
alla giurisdizione, aan het oordeel van
de rechtbank onderhevig zijn ; —itore, m.
—trice, f. mededinger, medewerver, medevrijer, koncurent, m.
Compiacente, agg. toegevend, goed, beminnenswaardig, meegaand ; —eenza, f. welbehagen ; andare a—, aangenaam zijn,
vleien ; toegeeflijkheid, bereidvaardigheid, beminnenswaardigheid, v.; abbia la — , heb
de goedheid ; —cere, v. n. toegeefelijk zijn,
toestaan; —rsi, v. rilt. behagen vinden ; bevrediging, voldoening vinden ; de goedheid
hebben ; si eompiaccia di sodisfare
alla mia domanda, wilt gij de goedheid
hebben m ij n verzoek in te willigen ; si COWpiace ? is 't veroorloofd ? — v. n. tevreden
stellen; —ce'vole, agg. (Mus.) bevallig;
—cimento, m. genoegen, welgevallen, welbehagen.

Compianamento, —nare. Z. Appianamento, spianamento enz.
Compiagiiere, —angere, v. a. beklagen,
beweenen, medel ij den hebben ; --rsi, v. rif.

zich beklagen, bezwaren aanvoeren ; —to,
m. het klagen, weenen, o.; klacht, v., klaaglied, o.; medelijden, o.
Compigliare, v. a. bereiken, tot stand brengen ; non — nulla, het tot niets brengen,
nooit gereed zijn.
Conipiegare, v. a. mede invouwen, inleggen,
insluiten.
Compiere, v. a. Z. Compire.
Compieta, f. komplete, v. (laatste biduur, o.
in de kloosters); avondgebed, o., tijd voor het
avondgebed ; venere a—, tegen den avond
komen ; fam. cantare il vespro e la —a
qd., iem. de waarheid zeggen, geducht de
les lezen ; mod. prov. sonar — avanti
nova, iets voor den tijd doen ; esser arrivato a—, tot de jaren gekomen, oud geworden z ij n.
Compigliare, v. a. omvatten, in zich bevatten,
uitstrekken ; —rsi, v. rif. zich vereenigen, te
samen loopen ; —io, m.; b ij enkorf, m.
Compilatnento, m. —azione, f. het bijeenbrengen, o., opeenstapeling, v.; compilatie, v.;
samenstelling, v. van een werk uit andere
werken; verzamelwerk, verzameling, v.; —are,
v. a. b ij eenbrengen, -zoeken, -schrijven, kompileeren, samenstellen; — un giornale, un
bilancio, een dagblad, een balans opstellen ;
—ato, p. pass. samengesteld ; sost. gekompileerd werk ; —store, m. samensteller, samenbrenger, kompilator, m.; boekenmaker,
boekenfabrikant, m., iem. die de bouwstoffen
voor een boekwerk b ij eenbrengt; —atura,
f. wijze, v. van het bijeenbrengen van een
letterk. werk.
Compimento, m. voltooiing, v., einde, v.;
vervulling, v. (van den t ij d); poiche venne
11 — dei tempi, toen de t ij d vervuld was;
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volbrenging, v.; a—, op volledige wijze ; (Mat.)
h.z.d. als complemento ; (gram.) vervollediging, v. van de beteekenis van een w.w.;
—Ire, v. a. voltooien, eindigen, volbrengen,
vervullen, uitvoeren ; — una somma, een
som vol maken aanvullen ; V. n. eindigen, ten
einde loopen, alloopen ; è compito on eerto tempo che, er is zekere tijd verloopen
sinds...; —ito, p. pass. vervuld, voltooid ;
agg. aver venti anni —i, twintig jaren
bereikt hebben ; un uomo compito, een
deftig, onberispelijk man ; —auiente, avv.
op fijne, hotijke wijze ; —ezza, f. fijnheid,
hofijkheid, v.
Compitare, v. n. spellen, leeren lezen ; fam.
non saper —, onwetend zijn ; —atura, f.
w ij ze van spellen, van een woord te schrijven, spelling, o.; —azione, f. bet spellen.
Compito, m. toegedacht, toegemeten gedeelte,
o.; taak, opdracht, v.; non uscir dal suo
—, niet buiten z ij n opdracht gaan; taak, v.;
straftaak, v. (van scholieren); mod. avv. a—,
op krappe, afgemeten wijze , aver I denarl
a—, afgepast geld krijgen ; parlare a— con
qd., voorzichtig, op terughoudende wijze met
iem. spreken.
Counpiutamente, avv. op volledige, uitvoerige
afgesloten wijze.
Complantato, agg. (Med.) aangeboren.
Compleanno, m. verjaardag, geboortedag, m.
Complemento, m. voltooiing, aanvulling, vervollediging, aanvullend gedeelte, v.; (Gram.)
h.z.d. als —imeinto ; (Mat.) kompliment, 0.;
(Astr.) afstand, m. van een ster van het Zenith ;
(Com.)aver, dare —,volmacht hebben, geven.
Compiessionale, agg. de lichaamsgesteldheid betreffende ; —onare, v. a. vormen (van
de geestesaanleg, lichaamsgesteldheid); —onato, agg. gesteld ; bene, male —, sterk, zwa k
gebouwd, goed, kwaad gestel ; —one, f.
lichaamsgestel, o., -bouw, m.; gestel, o., konstitutie ; — delicata, robusta, een zwak,
sterk gestel, 0.; fig. eigenschap, v.
Coniplessivamente, avv. op omvattende,
omsluitende, bevattende wijze ; —ivo, agg.
om-, bevattend, insluitend, inhoudend ; algemeen ; giudizio —, alles omvattend oordeel, 0.; vocabolo — algemeene uitdrukking ; —esso, m. omarming, omvatting, v.,
vereeniging, gezamelijkheid, ingewikkeldheid, v.; il — degli organi del corpo
umano, de gezamelijke lichaamsorganen ;
begrip, o.; algemeenheid, v.; it — delle idee,
de som der gedachten ; mod. avv. in —, zonder onderscheid, in 't algemeen genomen ; —
agg. samengesteld, uit nauwverbonden deelen,
kumplex, gecompliceerd, ingewikkeld ; è una
gaestione —a, 't is een moeielijke, ingewikkelde vraag; krachtig, stevig (van lichaamsbouw); (Alg. en Arit.) quantità —a, complexe grootheid, v.; —tamento, m. vervollediging, uitbreiding, v.; —tare, v. a. vervolledigen, aanvullen ; --tivo, agg. ter aanvulling, vervollediging dienend, aanvullend ; articoll —I della legge, aanvullingsartikelen
der wet ; —eto, agg. volledig, volkomen, voltooid ; un opera non —, een incompleet
werk ; uil adunanza —a, een volledige
vergadering; l'omnibus è —o, de omnibus
is vol ; abito —, compleet costuum (uit dezelfde stof); tenere al —, voltallig, op vereischte sterkte houden ; —e'ttere, v. a. omvatten, bevatten.
,
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in orde gebrachte haren ; persona —a, perf. ingewikkeldheid, v.; —are,
soon van bedaarde manieren ; stare —i, zich
v. a. samenwikkelen ; fig. verwikkelen, ver—rsi,
v.
rid.
rustig, bedaard houden ; —sitivo, agg. (Filos.)
warren, in de war brengen ;
zich verwikkelen, in de war geraken ; (Med.)
samenzettend, vormend, opbouwend ; —sito,
una malattia si coniplica, bij eene
agg. (Arch.) uit verschillende stijlen bestaande
ziekte komen nog andere verschijningen voor,
—sito'io, m. (Stamp.) zethaak, m.; —sitore,
kompliceert zich ; —ato, p. pass. ingewikm. samensteller, m.; componist, m., toondichter ; (Stamp.) zetter, letterzetter, m.; —sizionkeld, verward ; agg. questioiie —a, ingecella, f. kleine kompositie, v.; klein muziek wikkelde, verwarde kwestie, v.; affari —I,
verwarde zaken ; —azione, f. verwikkeling,
stuk, o.; —sizione, f. samenstelling, v.; la
verwarring, v.; (Med.) complicatie, v.; bgko— del corpo uinano, de bouw van het
men, o. van andere verschijnselen.
menschelijk lichaam, o.; (Chi ns .) samengesteld
Complice, m. medeplichtige, m.; —Ith, f.
metaal, verbinding, legering, v.; kompositie, v.;
medeplichtigheid, v.
(Stamp.) zetsel, o.; kompositie, v.; verhandeComplimenta'ecio, m. lomp, beleedigend
ling, v.; vervaardiging, v.; uitwerking, bewerkompliment, o.; —are, v. a. begroeten, verking ; voortbrengsel, o. van d. geest ; —drammatica, dramatisch werk, o.; (Mus.) toonwelkomen ; beleefdheden zeggen, komplimenten maken, gelukwenschen ; —ario, m. beschepping, kompositie, v.; (Art.) regeling, groegroeter, m., helper, m. van den gastheer ;
peering, ordening, vinding, v.; verdrag, o.;
(Co rn .) gevolmachtigde, m ; —to, m. beleefdovereenkomst, v.; — d'un giornale, redacheidsbetuiging, beleefdheid, v.; neiging, buitie, v. van een dagblad ; —u'eela, f. slechte
ging,v.; kompliment, o., vleiend, prijzend woord,
compositie, v.; slecht voortbrengsel, o.; —pos0.; far del —', komplimenten maken, betamente, avv. op teruggetrokken, terughouleefdheden zeggen ; fam. plichtsplegingen, veel
dende w ij ze ; parlare —, op eerbiedige w ij ze
spreken ; —ezza, f. zedelijkheid, ingetogenkomplimenten maken ; senza —, f. zonder
komplimenten, zonder plichtpl.; stare in su'
heid, bescheidenheid, v.; fatsoen, o.; —osto,
op deftigen, afgemeten voet staan ; dire
m. samenstelling, v.; mengsel, o.; verbinding,
—i,
iets uit beleefdheid zeggen ; —, in
qc.
in
—,
v.; fig. un — di furberia e di viltá, een
de plaats van couiplemento ; (Co rn .) aver
mengsel van schurkerij en laagheid ; (Filos.)
11 — in un nego'zio, volmacht, v. in eene
het samengestelde ; bisogna passare dal
zaak hebben ; —oso, agg. koinplimenteus, vol
semplice al —, men moet van het eenplichtplegingen ; —pl're, v. n. den plicht der
voudige, tot bet samengestelde overgaan.
beleefdheid vervullen, beleefd, hoffelijk zijn, Couiporta'b'le, agg. dragel ij k, schikkelijk ;
komplimenten zeggen ; nuttig, dienstig, aan—mepte, avv. op dragelijke, schikkelijke
genaam zijn.
wijze; — con le proprie forze, overeenComplottare, v. n. (gallicisme) voor trakomstig zijne krachten ; —are, v. a. verdramare, macchinare ; —o, m. h.z.d. als
gen, dulden, lijden ; toelaten ; tegenstaan ;
trams, inacchinazione, enz.
secondo che eomportano le mie forze,
Coinplu'vio, m. (Arch.) keelsteen, m.; regenzoover mijne krachten het veroorloven ; 11
gat, m., goot, dakgoot, m.
regolaweiito non comporta, het regleComponente, Z. Comporre.
inent duldt niet, laat niet toe; —rsi, v. rill.
Componi'cchiare, v. a. met moeite, stumperzich gedragen, zich verhouden ; —e'vole,
achtig samenstellen ; —imento, m. samenh.z.d. als —abile ; —to m. uitstel, o.; toestelling, -voeging, y.; menging, v.; uitwerking,
geeflijkheid, v.; alle seadeuza delle eainv.; vervaardiging, o.; opstel, o.; verhandeling,
biale c'è ii — di veuti quattro ore,
o., geschrift, o.; houding, o.; gedrag, o.; beer is een uitstel, respijt van 24 uur voor het
neming, v.; —store, Z. Coinpositore ;
vervallen van wissels ; (Tess ) aftrek m. van
—orre,
v. a. samenvoegen, -stellen, vervaarhet gewicht van het linnen ten voordeele van
digen, maken ; — un mazzo di bei tiori,
den wever.
een ruiker fraaie bloemen maken ; — una Coinpossenione, f. — sesso, m. gemeenbibliotheea, een bibliotheek samenstellen ;
schappel ij k bezit, o.; —sessore, m. mede- un vestito di diverzi pezzi, een gebezitter.
waad uit verschillende stukken samenstellen; Compossi'bile, agg. onder gelijke voorwaar- un libro, een boek schrijven, samenden mogelijk.
stellen ; — una storia, een verhaal ver- Composta, f. ingemaakte vruchten ; kompot,
dichten ; (Mus.) componeeren ; fam. en scherz.
m.; —tere, f. kompotschaal, v.
te componi ! 'q verdicht ! ; (Stamp.) — Compotazione, f. drinkgelag, banket. o.
ii<na pagina di stampa, een bladzijde Compra, —prera, f. het koopen, o., koop,
druks zetten ; fig. — volto a molta grainkoop, m.• a prezzo di —, tot inkoopsprijs;
vita,
zijn gelaat in een ernstigere plooi zetoh, ehe Bella —, oh wat een mooie koop ;
ten ; — l'anima alla sperauza, de ziel
—brighe, h.z.d. als accattabrighe ;
tot hoop stemmen ; — qd. nel sepolero,
—mento, m. h.z.d. als eompra ; — are,
iem. begraven, bijzetten (in 't graf); — lit',
— erare, v. a. koopen, inkoopen ; —a caro
strijdigheden bijleggen ; — rsi, v. rill. samenprezzo, a buon mereato, a contauto,
gesteld
z ij n, bestaan uit, gevormd worden uit ;
a cainbiale, a credenza, duur, goedzich verstaan (met iem.), zich geruststellen ;
koop, comptant, op wissel, op krediet koopen ;
componente, p. pres. samenstellend ; sost.
fig. —onori, suffragi, eerbewijzen, stemm. bestanddeel, o.; ingredient, o.; composto,
men koopen ; fig. vendere una cosa cop.
pas. samengesteld ; agg. vereenigd, verme s'è comprata, iets oververtellen zoomengd, samengesteld, gezet, enz.; famiglia
als men het geboord heeft ; mod. prov. —e
—a di..., een gezin bestaande uit ...; (Gram.)
non vendere, de meening van andere aantempi —I, samengestelde tijden (van het
hooren zonder de zijne te geven ; — le brighe,
w.w.); geordend, geregeld ; ehioma —a,
a contanti, ruzie, twist zoeken ; —ato, — o,
Complicanza,

;
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eigendom, 0.; —a'rio, m. medeeigenaar, m.
p. pass. gekocht ; .agg. gente —a, omkoopbare lieden ; lodi —e, gekochte, betaalde Comprova'bile, agg. te billijken, geoorloofd;
—amento, m. billijking, goedkeuring ; bewijs,
lofprijzingen ; —atore, m. —trice, f. kooo., bevestiging, v.; —are, v. a. opnieuw beper, m., koopster, v.; —vendita, f. ruilwijzen, bevestigen; _ billijken, toestaan, toelahandel, m.
ten ; —rsi, v. rifl. zich bevestigen ; —azioConiprecazione, f. (Archeol.) luid gebed, o.
ne, f. bewijs, o., bevestiging, tot waarheid
der priesters, dat door het volk zacht werd
nagezegd.

Compreenzione, f. Z. Comprensione ;
—enso, Z. compreso ; —denza, f. Z.
Comprensioie ; —prendere, v. a. begrijpen, bevatten, omvatten ; la giustizia cornprende tutte le virtu, de rechtvaardig-

heid omvat alle deugden ; te samenvatten,

worden.

Comprovinziale, agg. tot dezelfde provincie

behoorende.

Compto, agg. opgetooid, opgesierd.
Compuggere, ----imento, Z. Compungere,
—imento.
Compulsare, v. a. dwingen voor 't gerecht
te komen ; —o'rio, agg. lettera —a, maan-

benoemen ; grij pen, aanvatten ; essere compreso di spavento, door verbazing aanbrief, m. (tot het betalen der gerechtskosten).
gevat worden ; compreso, p. pass. begrepen ; agg. begrepen, vervat. ; nazioni com- Compungere, v. a. sterk steken, diep inboren,
doorboren ; fig. sterk bedroeven, kwellen, met
prese fra l'Urali e 1'Oceano, tusschen
smart, berouw vervullen ; —rsi, v. rifl. beOeral en Oceaan huizende, wonende volken ;
rouw, smart gevoelen ; —unto, p. pass.
—dibile, agg. Z. —sibile; —dinieuto,
doorboord ; agg. vermorseld van hart, vol bem. begrip, bevattingsvermogen, bevattelijkrouw ; faccia —a, rouwmoedig gezicht, o.;
heid, v.; omvatting, begrenzing, v.; —ditivo,
—gimento, m. — zione, f. berouw, o., diepe
agg. geschikt, geëigend om te bevatten ; —dodroefheid, v.; nlosso da —, door berouw
nio, m. fam. inzicht, begrip, bevattingsververmorseld ; —tamente, avv.. op berouwmogen, 0.; non hai ? heb je dan geen hervolle wijze ; —tivo, agg. bedroevend, berouwsens, begrip ? ; —si'bile, agg. begrijpelijk, ververwekkend ; —to, agg. p. p. —gene.
staanbaar ; —lità, f. bevattelijkheid, begrijpelijkheid, v.; —sione, f. h.z.d. als —di- Compn'tabile, agg. berekenbaar, schatbaar;
—mento, m. berekening ; —are, v. a. bemento ; —siva, f. verstand, o.; bevattingsrekenen, in rekening brengen, berekenen ;
kracht, v., talent, o.; —sivamente, avv.
schatten ; —ato, p. pass. berekend ; agg.
op omvattende wijze ; —sivo, agg. omvattutto —, alle kansen berekend ; —atore,
tend, bevattend ; rente —a, omvattend ver—ista, m. rekenaar, rekenmeester; compstand, groot inzicht, o.; trattato — di tutte
tabel, boekhouder, m.; —azione, v. —to, m.
le teorie magnetiche, verhandeling, v.
rekening, berekening, v.; fare ii -- di ogni
Over alle magnetische theoriën - Home —,
cosa, alles berekenen ; fig. alles in 't oog
soortwoord, 0.; — sore, m. (Teol.) onmiddelvatten ; — ecciesiastica, uitrek. van de
bare aanschouwer van God ; zalige, verklaarde,
Kerkelijke feesten ; kerk. kalender berekening;
m. — esa, f. z. inwendige, ingesloten ruimte;
—tisteria, f. boekhouding, v.; kantoor, o.
—eso, agg. p. pass. van —prendere.
v. d. boekhouder ; betrekking van —.
Compressa, f. (Chir.) kompres, 0., verband, o.
Cornpressi'bile, agg. samendrukbaar, pers- Comunale, agg. tot de gemeente behoorende;
gemeente...; arniinistrazioiie —, gebaar ; fig. toegevend ; —lità, f. samendrukmeente-administratie; strada —, gemeentebaarheid, samenpersbaarheid ; toegevendheid,
veerkrachtigheid, v.; —sioncella, f. lichte
weg, m.; palazzo —, gemeentehuis, raadbuis, o ; middelmatig, gewoon ; gente —,
drukking, v.; —sione, f. samendrukking, -perlieden uit de middelklasse ; —almente, avv.
sing, v., persing, v., druk, m.; —cerebrale,
Z. Comunemente; — anza, f. gemeendrukking op de hersens ; —sivo, agg. samenschappelijkheid, v., gemeenschappelijk bezit,
drukkend , fasciatura —a, vastomsluitend
verband, 0.; —so, p. p. van comprimere;
0.; —une, agg. gemeen, algemeen, de groote
menigte betreffende ; gewoon ; qualità, leg— sore, agg. samendrukkend ; (sost.) m. iets
gi —, doveri —1, algemeene eigenschappen,
wat samendrukt, perst; (Anal.) niuscoli —i,
pl. samendrukkende spieren ; (Chir.) aderpinwetten, plichten ; opinione --, algemeene,
openbare meening, v.; bene —, algemeen
cet, 0.; —I mere, v. a. samendrukken, persen;
welzijn ; prov. male —è mezzo gaudio, geonderdrukken, in toom houden ; onteeren.
meenschappelijk leed is half leed; delitto
Comprimario. m. (Teat.) zanger, m. die met
vergrijp tegen het gemeen recht; renanderen voor de eerste rollen geëngageerd is.
dita, gewone, gemiddelde opbrengst, v.; di
Compro, agg. voor comprato en voor
co isensio —, met een algemeen goedvinden,
eorpra.
0.; ingegno —, middelmatig verstand, 0.;
Compromesso, m. beroep, o. op een scheidsil nostro —antico, onze wederzijdsche,
gerecht, op het oordeel van een ander; overgemeensch. vriend; lingua —, algem. aaneenkomst, o.; compromis, 0.; inettere in —,
genomen spreekwijze, v.; (Gram.) noine —,
wagen, op 't spel zetten ; —e'ttere, v. a. op
soort naam, m.; fare vita —, gemeensch.
een scheidsrevhter beroepen ; tem. mede verantwoordelijk stellen, iem. ergens inhalen, onhuishouden ; far causa —, gemeene zaak
aangenaamheden bezorgen, compromiteeren,
blootstellen ; —rsi, v. rifl. zich blootstellen,
onaangenanmheden op den hals halen; zij n
goeden naam op 't spel zetten, zich compromitteeren ; —esso, p. pass. gewaagd, geriskeerd ; —issario, m. (Giur.) scheidsrechter, scheidsman, in.
Co.nproprietà, 1. medebezit, 0.; mede-

maken ; — sost. m. algemeenheid, gemeenschap, v.; gewone maat, m.; groote menigte,
v.; ii — della gente, de meeste lieden ;
il — degli uomini, de menschen in 't algemeen ; fuori del —, sopra 11 —, boven
den gewonen maat, het algemeene uit ; a—.
In —, gemeenschappelijk, in gezelschap met
anderen ; inettere ogni cosa in —, alle
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4Iingen gemeenschappelijk bezitten, gemeen- I del sols bij 't ondergaan der zou; col
chap van goederen inrichten ; gemeente, v.;
patto cie ...., op voorwaarde dat ....;
burgerij, v.; —urbano, —rurale, stadsgeessere glusto -- tutti, rechtvaardig tegenmeente, landelijke gemeente ; gemeenteoverover allen zijn ; designare colla matita,
heid, v.; gemeentebestuur, o.; gemeentegebied,
met (het) potlood teekenen ; eampare eolla
o.; consiglio del —, gemeenteraad, m.; 11
scuola, van de school leven ; con up pez*
delibera che ..., de gemeente beslist
di Greta face una Bella figurina, rist
dat ... ; Camera del Comuni, Huis der
een stuk leem maakte hij een schoon beeldjê;
Gemeenten, Lager Huis, o. (Engel.); — f.
part° — la prima alba, hij vertrok bij
zetel, m. der gemeenteoverheid ; La Comune
't aanbreken van den dag; col fare, col
di Parigi, de Commune van Parijs, of
dire, door te doen, door te zeggen ; — tutto
alleen De Commune ; (Mus.) h.z.d. als coroil, trots, ongeacht ; — tutto che glie
na ; —ella, f. vereeniging van versch. perl'abbla detto pia volte, ofschoon ik het
sonen (meest voor niet prijzensw. doeleinde);
hem meermalen gezegd had.
far la —, samenrotten ; (Agr.) onderlinge Conato, m. inspanning, v.; poging, prikkeveeverzekering, v.; convito di —, pik-nik,
ling, v.
o.; —ello, m.; kleine gemeente; —emente, Conca, f. groote aarden waschkom, v., spoelavv. gewoonlijk, in 't algemeen, meestal ;
nap, m.; bekken, o.; kom, m., waschkom, m.;
—i'eabile, agq. mededeelbaar, overdraagfig. verdieping, inzinking, v.; diep eng dal, o.;
baar; gezellig; —ilità, f. mededeelbaarheid,
trista —, het hol der droefnis (Dante's Inv.; gezelligheid, v.; —camento, m. h.z.d. als
ferno); schelp, v.; la — d'oro, de gouden
—eazione, f.; —cando, m. —a, f. komschelp (vruchtbaar dal bij Palermo); farm
munikant, m. v.; jongen of meisje dat de
—fessa, ziekelijk, sukkelend persoon ; een
eerste Communi doet; —are, v. a. medegebarsten pot ; prov. dura pia una —
deelen, deelachtig maken ; ontdekken, bekendfessa, cbe una nuova, krakende wagens
maken, vertellen, overbrengen, overdragen ;
loopen het langst; (Anat.) oorschelp, v.; ge(Eccles.) de H. Communie uitdeelen ; —rsi, v.
hoorgang, m.; zeehoorn, m., schelpvormig blaasrill. zich mededeelen, zich overdragen ; de H.
instrument, o.; m. avv. a —, schelpvormig;
Communie ontvangen ; v. n. in verbinding, in
—a'io, m. vervaardiger, verkooper m. van
verkeer, in communicatie staan, verkeeren,
aarden waschkommen ; —ata, f. een waschde verbinding onderhouden ; —ato, p. pass.
kom vol; —chetta, f. kleine aarden waschmedegedeeld ; sost. m. ambtelijke mededeekom, m.; —one, m. groote aarden waschling. v.; comminiqud !; —tiva, f. geschiktheid,
kom, m.
v. om iets mede te deelen; duidel ij kheid, v. Concainbiare, v. a. h.z.d. als scambiare.
in 't voordragen, leeren ; —tore, m. vermid- Coneamerato, agg. gewelfd ; —azione, f.
delaar, m.; verbindings-, tusschen-machine;
gewelfde kamer, v.
(Eccl.) communicator, m ; —to'rio, m. ven- Concatenainento, m. —azione, f. aaneenster, o. (waardoor aan de nonnen v.s. orden
schakeling, nauwe verbinding, vereeniging, rei,
de H. Com. wordt toegereikt); —zione, f.
reeks, keten ; —d'idee, gedachtenschake
mededeeling, v.; avere da fare delle —1
ling; —are, v. a. samenketenen, door ijzeren
alla Camera, mededeelingen aan de Kabanden verbinden, verankeren (muren); fig.
mer hebben te doen ; verbinding, v., verbinin nauwen samenhang binden ; —tura, f.
dingsgang, m.; verkeer, o., omgang, commuplaats v. waar twee dingen verbonden, vernicatie, v.; —chino, m. communiedoek, m.,
ankerd zijn.
communiekleed, o.; ione, f. gemeenschap, Coneatedrale, agq. met een andere kerk tot
v., gemeenschap van geloovigen, van persokathedraal verheven.
nen tot hetzelfde kerkgenootschap behoorende ; Concausa, f. nevenoorzaak, v.
communie, v,; la — va al tale, men gaat Concavare, v. a. scavare; —vita, f. inbuiiem. (een zieke) bedienen, berechten ; (Teal.)
king, inbuiging, holronding, concaviteit, v.;
— dei Santi, Gemeenschap, v. der Heili—vo, agg. holrond, verdiept, concaaf, binnengen ; —ismo, m. kommunisme, o., leer, v.
waarts gewelfd; lente —a, concave, holder goederengemeenschap ; —!sta, m. komronde lens.
munist, m.; onderhoorige eener gemeente; Conee'dere, v. a. toestaan, bewilligen, inwil—ità, f. gemeenschap, v.; gemeensch. leven ;
ligen, verleenen ; Iddio concede i suoi
orde, broederschap, communiteit, v.; zetel, m.
doni a tutti, God verleent zijne gaven aan
van de gemeente-overheid ; fam. essere la
allen; coneedetemi ! sta mij toe ! p. pass.
tromba della —, alles rondbazuinen, over—esso, —dato, toegestaan ; agg. dato una
vertellen ; —itativo, agq. de gemeente benon concesso, gegeven, maar niet toegehoorende, gemeente ... ; strade —e, h.z.d.
geven, gesteld het geval, wat ik evenwel niet
als str. eommunale.
voor mogelijk houd; —ibile, agg. wat men
4 omunque, avv. wie het ook zij, op welke
kan toestaan; -linento, m. h.z.d. als eonwijze ook; ofschoon, hoewel, evenwel.
eessione ; —store, m. bewilliger, inwilliger,
C on, prep. met ; met het lidwoord vaak vertoestemmer.
bonden tot col, collo, eolla, cogli, eoi, Concento, m. (Mus.) overeenstemming, harvolle, na de voorn. woorden me, te, se,
monie ; fig. — di colori, harmonie van kleumeco, teco, seco, in vereeniging met, in
ren ; —oso, agq. tesamenstemmend.
verbind. met; i1 coraggio — la prudenza Coneentramento, m. vereeniging, vereenigen
vinee tutti gli ostacoll, de moed met
in een punt; samentrekking der troepen ;
de voorzichtigheid verbonden overwint alle
—are, v. a. naar het middenpunt dringen,
hinderpalen ; essere cogli amid!, in gein een middenpunt vereenigen ; samentrekken,
zelschap met zijn vrienden zijn ; — mia sorconcentreeren; fig. —I pensieri, le forze,
presa. tot mijne verwondering ; eon questo
de gedachten, de krachten op een voorwerp
tempo, met, bij dit weer ; col trarnonto • vereenigen ; — le truippe, de troepenbewe—
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gingen naar een punt richten, de troepen con- wording ; la — immaeulata, de onbevlekte
centreeren ; (Chim.) verdichten, tot een klein
ontvangenis v. (van Maria); —, feest, o. der
onbevlekte ontvangenis.
volume terugbrengen, concentreeren ;
v. rill. zich verdichten, samentrekken ; — In Conchiarire, v. a. en n. h.z.d. als chiarire.
ure pensiero, in een gedachte verdiepen ; Conchifero, agg. r ij k aan schelpen ; — chiglsa, f. (Nat.) zeeslak, v., slakkenhuis, 0.;
—ato, p. pass. samengetrokken enz.; uomo
schelp, v.; —liaceo, agg. (Nat.) overblijfselen
—, in zichzelf getrokken mensch ; liquore —,
van schelpen aanwijzende ; — liforme, app.
geconcentreerde, verdikte vloeistof ; —azione,
(Nat.) schelpvormig; — chino, h.z.d. als
f. vereeniging v. in een punt ; samentrekking,
conehetta.
verdichting, versterking, concentratie, v.; in
zichzelf gekeerdheid, v.; beenleiding, heenvoe- Conchiudere, v. a. Z. concludere ; —diamento, m. h.z.d. als —clusione ; —usione,
ring v. (der gedachten op een punt); —ico,
f. Z. —clusione.
aug. concentrisch, op één middenpunt uitCo'neia, f. looierij, v., leerbereiding, v., bet
loopend.
looien, o., looiersloog, o.; mettere, tenere
Conee'pere, v. a. Z. conci'pere ; —pibile,
In —, in de loog leggen ; —ce, pl. looierij,
agg. begrijpelijk, bevattelijk, vatbaar, denklooierswerkplaats, v.; het bijtsen van de tabak ;
baar ; non è — , 't is niet te gelooven, te beversnijden o. van w ij n ; mod. prov. caeciare
grijpen ; —pimento, m. ontvangenis, v.; bein — qd., fare pigliare a qd. la —,
vruchtwording, v.; vatten, o., begrijpen, 0.;
iemand beet nemen, voor den zot houden ;
—pire, v. a. ontvangen ; (het bevruchtend
—a'ia, f. h.z.d. als concimala : —brocche,
zaad); bevrucht worden, drachtig worden ; /1g.
m. indecl. ketellapper, pottenkrammer, m.;
gedachten opvatten, krijgen, uitdenken, ont—solo, --iuolo, m. looier, m.; —are, v. a.
werpen, verzinnen, opvatten ; — un' opinigereedmaken, bereiden, in goeden vorm brenone, een denkbeeld, een meening vormen ;
gen, herstellen, fraai maken (Z. aeeoneiarel;
— Rina legge, eene wet in woorden verlooien, (leder) bereiden ; — ii vino, den wijn
vatten ; —store, m. ontvanger.
versnijden ; bijtzen (tabak); africhten (valken);
Coneernente, agg. p. pres. van concernere ;
bewerken (marmer enz.); — insieme, ver—ereza, f. betrekking v. (op iets); —nere,
zoenen, vereenigen, vrede stichten ; fig. en fam.
v. a. betrekking hebben op, betreffen, duiden
verontreinigen, bevuilen, bevlekken ; fam.
op, aangaan ; tutto cio che concerne
qd., iem. geducht afranselen ; kleeren vergli studj, alles wat de studie betreft ; —ente,
stellen ; —rsi, v. rill. zich bevuilen, zich toep. pres. betreffend ; agg. betrekkelijk.
maken ; —tore, m. looier, leerbereider, m.;
Concertare, v. a. afspreken, beramen, over—tura, f. bereiden, looien, 0.; —iero, m. vereenkomen ; — un' opera, een opera instustelling, v.; —ino, m. looistof, m., looizuur, 0.,
deeren, de instudeering eener opera leiden ;
tannine, v.
v. n. een concert geven, op een concert spelen,
optreden ; —rsi, v. rill. afspraak maken, af- Concidere, v. a. in stukken snijden, dooden.
spreken ; —ante, p. pres. in een concert op- Coneiliabile, agg. verzoenbaar; —amento,
m., —azione, f. verzoening, vermiddeling, v.,
tredend ; sost. m. concertgever, -zanger, m.;
het verzoenen ; —are, v. a. vereenigen, in
—ato, m. overeenkomst, afspraak, v.; —atoovereenstemming brengen ; preteiidere di —
re, m. maestro —, kapelmeester, m. (die de
1'inconeiliabile, het onvereenigbare wilstudies leidt); —tino, m. klein concert ; —ista,
len vereenigen ; verzoenen, vereffenen ; queste
m. concertgever, -speler, -zanger, m.; —to, m.
due opinions non si conciliano, deze
overeenkomst, afspraak, v.; di —, volgens
twee meeringen weerspreken elkander ; —si
overeenkomst ; (Mus.) samenspel, o., concert,
1' amore, la stima, etc. zich de liefde, de
0., muziekstuk o. voor verscheidene instruachting verwerven ; —rsi qd., iemand voor
menten ; concertstuk, o.
Concessionario, m. aan wien een patent,
zich winnen, voor zich innemen, zich genegen
maken ; — il sonno, den slaap bevorderen;
privilegie, werk enz. wordt overgedragen;
—la fame, honger verwekken ; —rsi, v. rill.
concessionaris, m.; —one, f. toestemming,
zich vereenigen, elkander niet tegenspreken ;
concessie, v.; ambtelijk verlof 0. om een zaak
overeenkomen ; —ante, p. pres. verzoenend ;
te drijven ; privilegie, patent, recht o. om iets
app. uomo —, verzoenl ij k, toegevend mensch ;
te mogen drukken enz.; bekentenis, v. (der
—ativo, agg. bemiddelend, verzoenend ; mawaarheid); —ivo, agg. eene bekentenis, toeniere —e, innemende ; indole —a, verstemming uitdrukkend ; —so, p. pass. van
zoenlijk karakter ; —atore, m., —trice, f.
concedere ; sost. m. bekentenis, inwilliverzoener, bemiddelaar; giudice — , vredeging, v.
rechter, m.
Concettare, v. a. concettizzare, v. n. kleine
invallen hebben, schertsen, geestigheden zeg- Conciliabolo, m. (Eccles.) onregelmatige, onwettige
kerkvergadering ; concilie van schisgen ; —ino, m. kleine, weinig beteekenende
matieke prelaten ; geheime samenkomst ; hekinval, m.; woordspeling, v., woordenspel, o.,
sensabbat, m.; (Stor.) —1, pl. boerenmarkten
bevallige scherts ; —0, m. voorstelling, v., bebuiten Rome ; —iare, agg. tot een concilie begrip, o., gedachte, v., grondgedachte, v., plan,
boorende ; atti —1, concilie-akten ; —o, m.
o. (van een werk); inval, m., idee, v.; inbeelkerkvergadering, v., concilie, o.; —eeuineding, phantasie, v.; gril ; non ni' eitra nel
nico, ecumenisch Concilie.
t wil maar niet in mijn hoofd komen ;
morire in — di santità, in geur, in roep Concima'sa, V. —ia'la, f. mesthoop, m., mestkuil, v.; —are, v. a. bemesten, met mest beaan heiligheid sterven ; —oao, agg. rijk aan
strooien ; p. pres. —ante, mestend ; agg. sosgedachten, aan goede invallen ; geestig ; —iietanze —i, meststoffen, mest, v.; —atura,
eio, Ri zzo, m. onnoozele, armzalige inval, m.
—azione, f. bemesting, v., het mesten, 0.;
Coneezionale, agg. de ontvangenis betref—ime, m. mest, v., meststof, v.
fende ; ora —. uur waarin de ontvangenis
plaats heeft ; —ne, f. ontvangenis, v., bevrucht- Concinnità, f. bevalligheid. sierlijkheid, elegan—
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tie, v.; zwier, m.; welluidendheid v. (v. woor- Coneocere, —imento, Z. cuocere, —imento.
den of taal).
Concio, m. gereedmaking, bereiding, v.; tooi, Coneotdale, agg. (Mat.) stakkel.ij{iyormig;
—ide, f. conchoïde, f., slakkelijn, v.; —ola.
m.; —I, pl. sierzaken ; essere In —, in staat
h.z.d. als conchetta, (Z. conea).
zijn, in de gelegenheid zijn ; a buon —, in
Concolore, agg. van dezelfde kleur.
vollen vrede, in goede eendracht.
Concio, in. drek, m. van dieren, mest, v.; Concomitante, agg. medewerkend, begeleidend; cause —I, medewerkende oorzaken;
fig. en fain. far — delle parole, geen
woord houden; raccattare iil — per le
(Med.) segni, accidenti —I, bijkomende
verschijnselen, voorvallen ; (Rol.) grazia —,
strade, de mest op straat verzamelen,
medehelpende genade, v.; (Fis.) suoni —t,
(d.w.z. zeer arm zijn); esser —, voor niets
geteld worden.
overtoonen ; —anza, f. gelijktijdig bestaan, o.;
begeleiding, medewerking, v.
Conciofossechè, —cosachè, conj. sints,
onderwijl.
Concorda'bile, agg. gemakkelijk te vereeniConeionare, v. a. een openbare rede houden,
gen, in overeenstemming te brengen ; —aprediken, op gezwollen toon voordragen ;
mento, m., —anza, f. overeenstemming,
—atore, m. openbare redenaar, opgeblazen
harmonie, v.; —e bibliche, alphabetisch
volksredenaar ; —one, f. vergadering, meeting,
woord- en zaakregister v. d. bijbel ; —are,
v.; toespraak, preek, v.
v. a. in overeenstemming, harmonie brengen ;
Consiossiache, Conj. sints, dewijl.
uitmaken, vaststellen ; — it prezzo, den prijs
Coiicisauiente,avv. op bondige wijze ; —ione,
vaststellen ; verzoenen ; v. n. en —rsi, v. rill.
f. bondigheid,kortheid,v.; —o, agg. bondig, kort.
overeenstemmen, in harmonie zijn ; overeenConcistoriale, aqg. tot het konsistorie behookomstig zijn ; —ante, p. pres. overeenstemrende ; avvocato —, advocaat m. der Rom.
mend ; agg. samenstemmend, harmonieerend ;
curie; —oro, orio, m. vergadering van kar—ato, m. verdrag, o.; overeenkomst, v.; ac-

dinalen, konsistorie, o.; zaal v. waar het koncoord, o.; concordaat, o. (verdr. van wereldsistorie gehouden wordt ; vergader. van den
vorsten met den paus); —e, agg. eensgezind,
kerkeraad, in.; fam. fare un —, een lang
overeenstemmend, eens, eendrachtig; essere
klaaglied zingen ; menare —i, moeielijkhe—i a voler qc., het eens zijn iets te wilden maken, grooten twijfel gevoelen.
len ; esser — a qe., met iets overeenstemConcitamento, m. prikkeling, aanhitsing,opmen, harmonieeren ; —mepte, avv. in overruling, v.; —are, v. a. opruien, aanhitser, opeenstemming; —e'vole, agg. tot eendracht gestoken ; prikkelen, verwekken ; —ato, p. pass.
neigd ; —ia, f. eendracht, eensgezindheid,
opgehitst ; agg. opgewonden, hartstochtelijk,
overeenstemming, v.; vivere in perfetta
ingisting; —ainente, avv. op opgewonden,
in de beste eendracht leven ; mod. prov. di
geprikkelde wijze ; —atore, m. ophitser, aancomune —, in overeenstemming, met medestoker ; —azione, f. opwinding, opgewondenweten.
heid, v.; vuur, o., onstuimigheid, v.
Concorporale, agg. (Teol.) tot hetzelfde
Coneitadina, f., —o, m. medeburgeres, v.,
lichaam behoorende; fig. tot de geestelijke
-er, m.; —anza, f. medeburgerschap, o.; het
gemeenschap behoorend; —are, v. a. nauw.
wonen in dezelfde gemeente.
enz. vermengen.
Conclave, in . konklaaf, o., vergadering van Concorrenza, f. wedstrijd, m.; mededinging,
kardinalen voor de pauskeuze; entrare,
v.; concurrentie, v.; far — a qd., iemand
essere in —, in konklaaf gaan, zijn, (d.w.z.
trachten te overvleugelen, iem. concurrentie
een paus kiezen); —ista, m. konklavist, m.
aandoen ; in —, in wedstrijd, in wedijver m.
(secr. van de kardinal in 't konk.).
met iem.; a —, om strijd ; —ere, v. n. in een
Concludentemente, ave. op beslissende, afpunt samenloopen, -komen, - zich verenigen ;
doende wijze ; — dere, v. a. ten einde brengen,
samenvallen, samenloopen ; bijdragen (tot iets);
besluiten, afsluiten, sluiten ; — la pace,
— alla spesa., de kosten helpen dragen ;
vrede sluiten ; — it parentado, een huwe— in una opinione, in eene meening overlijk sluiten ; v. n. bewijzen, beslissen ; non
eenstemmen ; —ente, p. pres. samen-, meeconcludere, zonder goeden samenhang spreloopend ; sost. m. mededinger, medewerver,
ken ; —poco, weinig tot stand brengen ;
-vrijer ; concurrent ; —imento, m., —so, m.
—ente, p. pres. sluitend ; agg. afdoend, besamenloop, samenvallen, o.; panto di --,
slissend, werkzaam ; —sionale, agg. (Giur.)
snijpunt, o.; oploop, m., samenloop (van menscrittura — juridieke en daadwerkelijke
schen); — di creditori, opkomst, v. (van
gegrondheid van een rechtsgeval ; —sione, f.
schuldeischers); (Med.) — di utnori, ophoo- chiusione, f. het besluiten, het afleiden ;
ping v. van vochten ; esame di —, ondersluiting (van den vrede); beëindiging, v.; gezoek o. der mededingers; andare al —,
v., gevolg, o., uitkomst, v. (eener
mededingen ; un ufiicio viene meso a ,
onderneming); venire a ul na —, tot een eind
er wordt een oproeping voor een ambt gekomen ; alla — ! laat ons er een eind aan
daar ; — di bestiaine, tentoonstelling, conmaken ; hoofdinhoud, m. (van een boek, rede);
cours van vee.
non esserci —, er steekt niet veel in ; —I, Concotto, Z. cuocere.
pl. (Giur.) eindgevolgtrekking, samenvatting Concozione, f. (Fisiol.) konkoktie, v.; veranV. der verschillende bewijsgronden ; (Filos.)
dering van de spijsbrij in voedende zelfstangevolgtrekking, v., slotredeneering, v.; m. avv.
digheden ; spijsvertering, v.
in —, ten slotte, kortom ; senza —, zonder Concreare, v. a. tegelijk scheppen, terzelfder
gevolg, vergeefsch ; discorso senza —,
tijd voortbrengen ; esser — ato eon l'nomo,
rede zonder kop of staart; —ivamente, avv.
den mensch ingeboren zijn.
op samenpassende, sluitende, afdoende wijze ; Concredere, v. n. gelooven, meenen ; elkander
—ivo, agg. er uitvolgend, sluitend, samenverstaan, overeenstemmen; —itore, m. medevallende.
schuldeischer, m.
—,
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Coiicresel'bile, agg. (Med.) tot verdichting,

stremming geneigd; vereenigbaar, samengroeiend.
Coneretare, —tizzare, v. a. wezenlijk, tastbaar, konkreet maken ; (Fitos.) van 't abstracte
tot 't konkreete overgaan ; besluiten ; non
s'è — ato nulla, er is niets bepaalds ; —o,
agg. samengroeiend, vast, verdikt, gestremd;
(Chim.) sostanze —e, vaste bestanddeelen;
konkreet, werkelijk, wezenlijk, tastbaar ; caso
daadzaak, werkelijk geval, 0.; venire al
—, tot de daadzaak komen ; m. avv. in —,
in werkelijkheid ; —zione, f. samengroeiing
van zaken tot eene vaste zelfstandigheid ; het
vast-, bard worden ; vergroeiing, v.; (Med.)
verharding, v.; afzetting van vreemde stoffen
in lichamen.
Coneubiva, f. bijzit, v.; konkubien, v.; — di
Titone, Aurora, het Morgenrood; —a'rio,
m. man m, die eene bijzit heeft ; minnaar, m.;
—ato, o. onwettig samenleven ; wilde echt, v.;
konkubinaat, 0.; —lno, m. h.z.d. als cinedo
bardassa ; —bito, m. bijslaap, m.; geslachtelijk samenzijn, o.
Conculca'bile, agg. om met voeten getrapt
te worden ; verachtelijk; —mento, m. het
met voeten treden, onderdrukking, v.; —are,
v. a. vasttrappen, met voeten treden, onder den
voet trappen, onderdrukken ; verachten, minachten ; —atore, m. onderdrukker, in., verachter, m. (der wetten).
Concuo'cere, v. a. (Fisiol.) de spijsbrij in sappen omzetten ; (Agr.) den grond losmaken ; tot
rijpheid brengen ; —rsi, v. rifl. zich omzetten
(spitsbrij in voedende sappen); los worden.
C oncupire, v. a. hevig begeeren, verlangen ;
—iscenza, f. hevig verlangen, o.; vurige begeerte, v., begeerlijkheid, v., kwade lust, v.,
zinnelijke, vleeschelijke begeerte, v., wellustigheid, v.; —ibile, aug. de zinnelijke begeerte
opwekkend, prikkelend ; l'appetito -- , neiging v. naar zinnelijke genietingen.
Concussare, v. a. schudden ; met gekraak
tegen aanstooten; —atore, m. iemand die
schudt, in ontroering brengt; —ionario, m.
(Giur.) afperser, afzetter, m., plichtige aan-,
afpersing ; —ione, f. hevige ontroering, schudding, v.; hevige krampachtige siddering ; (Giur.)
afpersing, uitzuiging, v.; —ivo, agg. (Med.)
siddering, ontroering verwekkend; —0, agg.
ontroerd, verpletterd.
Condanna, f. —amento, m. veroordeeling,
schuldigverklaring, v.; volvoering v. van het
uitgesproken vonnis ; voltrekking v. van den
straf ; — di morte, doodstraf, v.; verwerping,
v., veroordeeling (van leerstellingen); fam.
ure' ammalato ha avuto la sua —, een
zieke is door de geneesheeren opgegeven ;
—a'bile, —e'vole, agg. veroordeelenswaardig, verwerpelijk, berispelijk ; —agioree, Z.
azione ; —are, v. a. veroordeelen, schuldigverklaren ; — qd. a morte, iem. ter dood
veroordeelen ; — nelle spese, negli averi,
in de kosten, tot verbeurdverklaring der goederen veroordeelen ; — per ladro, wegens
diefstal veroordeelen; — a fare ge., dwingen om iets te doen; fig. — qd. a qe. di
grave, iem. iets zwaars opleggen ; verwerpen, veroordeelen, verdoemen (leerstellingen);
streng berispen, voor onwaardig verachtelijk
verklaren ; logenstraffen ; dice d'essere un
—,

gran signore, ma la faccia lo condana, hij zegt een voornaam heer te zijn
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maar zijn gelaat logenstraft hem ; — en
usclo, una duestra, een deur, venster bui-

ten gebruik stellen, dichtmetselen ; (Mar.) een
schip afdanken ; prov. chi altri giudica
sè condanna, die anderen beoordeelt, ontdekt vaak zijn eigen schuld ; —rsi, v. ri ll .
z ijn eigen schande openbaar maken ; zichzelf
veroordeelen ; —ato, p. pass. veroordeeld ;
sost. m. de veroordeelde, schuldige ; —atore,
m. veroordeelaar, zederechter, m.; —atorio,
agg. (Giur.) sentenzia —a, veroordeelend
vonnis ; —azione, f. veroordeeling, verwerping, v.; straf, v.; boeten v.; strenge berisping, v.
Condebitore, m., —trice, 1. medeschuldenaar, m.
Condecente, agg. passend, schikkelijk, fatsoenlijk; —emente, ave. op passende, betamelijke enz. wijze.
Condegnamente, avv. op waardige, passende,
deftige wijze ; —ità f. (Teol.) waardigheid, v.,
verdienste, v.; —o, agg. passend, waardig,
verdienstelijk, naar verdienste.
Condensa'bile, agg. verdicht-, condenseerbaar; —ilità, f. verdicht-, condenseerbaarheid ; —amento, m. verdichting, verdamping,
v., condenseering ; —are, v. a. verdichten,
verdikken, in-, verdampen, condenseeren, samenpersen ; fig. — molte idee in poche
parole, veel gedachten in weinig woorden
samenbrengen ; —rsi, v. rilt. dichter, dikker
worden enz.; —ato, p. pass. en agg. aria —a,
saamgeperste lucht ; latte —, gecondenseerde
melk ; —atore, in., —trice, f. verdichter,
condensator, verdichtings ...; machina —
trice, condensatie machine; — elettrieo,
electrische condensator ; —azione, v. verdichting. verdikking, samenpersing, condensatie, v.; —enso, h.z.d. als denso.
Condepiitato, m. medeafgevaardigde, m.
Condescendere, v. a. Z. condiseendere.
Condi'eersi, v. rill voegen, eigenen, passen;
—cevole, h.z.d. als —decente.
Condillo, m. (Anat.) beengewricht, 0.; kondylus, m.
Condiloina, m. (Med.) vleeschachtige uitwas, o.
Condimento, in. het kruiden, o.; specerij,
kruiderij, v., aangename, pikante bijsmaak, m.;
—ire, v. a. kruiden, met toevoegsels (zout,
peper enz.) gereedmaken; zouten, peperen ;
— 1'insalata, de salade gereedmaken; 1'
appetito condisce le pietanze, honger
is de beste kok ; aangenaam, geestig, bijtend
maken (woorden); parole condite con
inolto Benno, door veel verstand uitmuntende, gekruide woorden ; fam. vlekken maken, vuil maken (kleeren enz.); fig. en fam.
— qd., iem. schade berokkenen ; — una città
di derrata, een stad van levensmiddelen
voorzien ; —ito, p. pass. en agg. gekruid, ingemaakt ; faggioli —1, ingemaakte boones ;
fig. versierd, verfraaid ; —ito, m. h.z.d. als
---amento ; —itura, 1. het kruiden, inmaken
(van spijzen).
Condirettore, m. medebestuurder, in., mededirecteur, rn.
,

Condiscendente, agg. Z. condiseendere;
—enza, f. toegeeflijkheid, v.; inschikkelijkheid, toestemming, v.; —endere, v. n. toegeven, inwilligen ; — a en desiderio, aan
een verlangen voldoen ; — a fare qd., zich
er toe leenen om iets te doen ; inschikkelijk,
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toegeeflijk zijn ; —ente, p. pres. en agg. toegeeflijk, inschikkelijk, meegaand; —entimento, m. toegeven, het inschikken, o.; vergunning, o.
Condiseipola, f., —o, m. medeleerlinge, v.;
medeleerling, m.
Condisi, m. (Bot.) witte nieswortel, m.; zeepkruid, o.
Condivi'dere, v. a. met anderen deelen ; —sione, f. deeling v. met anderen.
Condizionale, agg. voorwaardelijk, eene voorwaarde bevattende ; formule --i, beperkende, eene voorwaarde bevattende formule ;
(Gram.) voorwaardelijke tijd, m.; —mente,
avv. onder, op voorwaarde ; —zionare, v. a.
toebereiden, gereedmaken, met kruiden specerijen voorzien ; iets in den gewenschten toestand brengen ; — il terreno, den bodem
bereiden ; —rsi, v. rifl. in goeden toestand
gebracht worden ; —ato, agg. goed gesteld,
goed toebereid ; ben, male —, in goeden,
slechten toestand ; persona ben —a, met
goede eigenschappen bedeeld persoon ; —atamente, avv. onder bepaalde voorwaarde ;
assenso — , voorwaardelijke toestemming, v.;
—cella, f. kleine, niet drukkende voorwaarde, v.; —zione, f. toestand, nl. , aard, m.,
wijze, v., bijzondere eigenschap, v.; le —i del
terreno, de gesteldheid van den grond ; voorwaarde, vooropstelling ; le —i della pace,
de vredesvoorwaarden ; stipulare, tavolare, discutere delle —I, de voorwaarden bepalen, punten bespreken ; trovarsi in
una brutta —, zich in een slechte omstandigheid bevinden ; afkomst, v.; rang, m.; stand,
m.; uomo di bassa —, man van lagen
stand, geringe afkomst, v.; a —, sotto —, op,
onder voorwaarde ; per niuna —, in geen
geval ; a — di morte, met levensgevaar.
Condoglianza, —enza, f. deelneming v. (in
een leed), rouwbeklag, leedbetuiging, v.; fare
le sue — e a qd., iemand zijn rouwbeklag
doen; klacht, v.; bezwaar, o.; —ersi, v. rifl.
zich beklagen, zich bezwaren (bij iem. over
iets); — con qd., iem. zijn deelneming betuigen ; —uto, p. pass. —ore, m. h.z.d. als
—glianza.
Condominio, m. medeheerschappij, m.; deeln.
aan patronaatsrechten ; —no, m. medeheerscher, m.; deelhebber aan een patronaatsrecht.
Condona'bile, agg. vergeeflijk, vergeefbaar;
—are, v. a. vrijschelden (schuld); schenken
(straf); vergeven, door de vingers zien ; v. n.
toegeeflijk zijn ; —atore, m. iem. die vergeeft, door de vingers ziet ; —a'zione, f. vrijschelding, v., vergiffenis, v., toegeeflijkheid, v.
Condore, m. (Zool.) Condor, lammergier, m.
Condotta, f. vervoer, het over-, vervoeren,
transport, o.; vracht, v.; vrachtloon, o.; leiding,
geleiding, v. (v. water); buizenleiding, v.; indeeling, v.; opzet o. van een werk ; la —
d'una rara, het doorvoeren van eene kuur;
fare la —, kracht hebben iets door te voeren ; gedrag, m.; levenswandel, m.; essere
d'una — irreprensi'bile, van een onberispelijk gedrag zijn ; non aver —, van den
eenen dag in den anderen, zorgeloos leven
opperbevel, o.; leiding, aanvoering, v.; sotto
la — di, onder het bevel, de leiding van;
medico di —, gemeentegeneesheer, m.; concorrere a una —, naar de plaats van gemeentearts dingen, solliciteeren ; verdrag, o,
overeenkomst v. met een aanvoerder van sol-

deniers ; —tiere, —tiero, m. aanvoerder van
een soldenierstroep, condottiere, m.; muildierdrijver, m.; —to, M. leiding, v., afvoerkanaal,
o., goot, waterleiding, v.; — del bottine,
secreetbuizen ; (Anat.) —intestinale, darmkanaal, o.; —, p. pass. van condurre.
Condrilla, f. (Bot.) knikbloem.
-

Conducente, p. pres. van condurre ; —ducere, h.z.d. als —durre ; —cevole, app.
deugdelijk, doelmatig, dienstig ; -cimento,
m. het voeren, door-, uitvoeren ; voering, v.;
opperbevel, o ; —citore, h.z.d. als conduttore ; —rre, v. a. voeren, leiden, geleiden,
mennen, sturen, begeleiden, ergens heen brengen ; l'ozio conduce alla colpa, ledigheid leidt tot misdaad ; ii vetturino ci
conduce all' albergo, de voerman brengt
ons naar het hotel ; — qd. alle morte,
iem. den dood nahijbrengen ; — qd. alla
disperazione, iem. tot vertwijfeling brengen ; — la vita, het leven doorbrengen ;
—vita queta, een bedaard leven leiden ;
— una strada, een straat leggen ; — a
fi ne una opera, een werk ten einde brengen ; —a bene i frutti, de vruchten tot
rijpheid brengen ; — uil lavoro in bron..o,
een werk in brons uitvoeren ; — una pratica, een onderneming ten einde brengen ;
—i'amministrazione, het beheer voeren ;
(Stor.) soldenierstroepen aanwerven ; —rsi,
v. rill. zich begeven, aankomen ; si condusse
sano fin alla morte, hij .bleef gezond tot
aan zijn dood toe ; con questi denari mi
conduco fin alla nuova stagione, met
dit geld zal ik wel tot het volgende kwartaal
rondkomen ; zich gedragen, omgaan ; —rsi
bene con tutti, met allen goed overweg
kunnen ; v. n. leiden, voeren ; questa strada
conduce diritto diritto alla villa, deze
weg leidt regelrecht naar de villa ; —rente,
p. pres. voerend, leidend ; agg. bevorderlijk,
doelmatig, dienstig ; sost. m. werver m. van
soldeniers ; opzichter, m.; —otto, p. pass. gevoerd, agg. medico —, vast aangestelde gemeentearts; utto, h.z.d. als condotto
—uttore, m., —trice, f. gids, wegwijzer, aanvoerder, voerman, begeleider ; (Ferrov.) (spoorweg), conducteur, m.; — di un albergo,
pachter, gerant m. van een hotel; (Giur.)
pachter m. (van landerijen); (El) geleider;
buono, cattivo —, goede, slechte geleider
(van de electriciteit); filo — , geleidingsdraad,
m.; bliksemafleider, m.; —ttura, f. vervoer o.
van waren ; —uzione, f. (Giur.) het pachten, o., pachting, v.
Conesta'bile, m. (Stor.) connétable, m.; opperbevelhebber, m. (Frankrijk); aanvoerder m.
der burgermilitie in de Ital. Republ.; —lila,
f. waardigheid v. van connétable.
Confabulare, v. a. kouten, op vriendschappelijke wijze met elkander praten ; (over onbeduidende dingen kletsen); —ato'rio, agg.
koutend ; forma —a, in den voPm eener
kouterij, causerie ; —azione, f. kouterij, v.;
vertrouwelijk gesprek, o., gekout, o.
Confacentemente, am op passende, geeigende wijze ; —cenza, f. gepastheid, overeenkomstigheid, gelijkvormigheid, v.; —cevole app, passend, geëigend, dienstig ; —cevolezza, f. h.z.d. als —cenza ; — farsi,
v. rifl. passend zijn, zich eigenen ; aanstaan,
bevallen, goed bekomen ; certi Obi si confanno col stomaco, sommige spijzen be—
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komen den maag goed ; —ecnte, p. pres. passend; agg. dienstig, geëigend.
Confederamento, m. verbinding, samenhang,
bond, m.; —arsi, v. rifl. zich verbinden, een
verbond sluiten ; --ato, p. pass. verbonden ;
sost. m. verbondene ; —tivo, agg. den bond
betreffende, bond, eedgenootschappeljk ; —zione, f. bond, verbond, o., konfederatie;
—elvetica, Zwitsersche eedgenootschap, o.
Conferenzia, f. tegenoverstelling, vergelijking,
v.; bijeenkomst, bespreking, verhandeling, beraadslaging, v.; openbare voordracht, conferentie, v.; voorlezing, v., rede, preek, v.;
—ziere, m. lezer, voordrachthouder, redenaar,
m.; —rimento, m. verleening, overdracht, v.;
uitdeeling, v.; vergelijking ; beraadslaging, conferentie, v.; —ire, v. a. verleenen, overdragen,
uitreiken, uitdeelen (geschenken); — 11 sacramnento, de communie uitreiken ; — qe. con
qd., iem. iets mededeelen, met iets in kennis
stellen ; — una cosa con una altra, een
zaak met een andere vergelijken ; omgeven
met, tooien met ; v. n. — con qd., met iem.
spreken ; beraadslagen, onderhandelen ; — a
qc., tot iets bijdragen, tot iets nuttig zijn.
Conferma, f. bevestiging, bekrachtiging; a
—, in —, ter bekrachtiging; vi scrivo a —
di quanto vi dissi a voce, ik schrijf u
ter bevestiging van hetgeen ik u gezegd heb;
—annento, m., —azione, f. bevestiging, bekrachtiging, v. (Eccles.) vormsel, o. (Kath );
bevestiging, v. (Protest.); inzegening, v.; (Bett.)
bewijsvoering, v.; bewijzend deel eener verhandeling ; —are, v. a. bevestigen, bekrachtigen, uitdrukkelijk herhalen ; kracht van wet
verleenen ; (Giur.) — una centenza, een
vonnis bevestigen (in hooger beroep); de waarheid v. door nieuwe bewijsgronden versterken ; kracht, vastheid verleenen ; qd. n el l a
sua opinione, iem. in zijne meening versterken ; -- nela fede, in 't geloof versterken, vormen, bevestigen ; —rsi , v. rifl. zich
vast overtuigen, zeker zijn, versterkt worden,
(slot van brieven); mi confermo suo servitore, ik verblijf uw dienaar; —tivo, agg.
bevestigend, bekrachtigend ; —tore, m. bevestiger, bekrachtiger, m.. —to'rio, agg. bevestigende kracht hebbend ; —0, agg. h.z.d. als
—ato.
Conferva, f. (Bot.) waterdraad, m.
Confessainento, m. Z. —lone ; —are, v. a.
bekennen, belijden, biechten, toegeven, erkennen ; -- un debito, een schuld erkennen ;
— la fede cristiana, het christelijk geloof
bekennen ; (Eccles.) — qd., iem. de biecht
hooren, afnemen far — qd., iem. tot bekentenis brengen ; —rsi, v. rifl. biechten ;prov.
chi barla, si confessa, die schertst bekent vaak schuld ; fam. mi ci sarei confessato, ik zou bij hem gebiecht hebben
(zoo groot vertrouwen stelde ik in hem); Scherz.
si confessano, zij biechten aan elkander
(van twee personen die zeer vertrouwelijk met
elkand. spreken) ; fam. confessarla giusta,
de waarheid zeggen, eerlijk opbiechten ; —ato,
p. pass. gebiecht; agg. peccato — mezza
perdonato, een fout die men bekent is reeds
half vergeven ; cosa — a da tutti, zaak
door iedereen erkend ; —ionale, m. h.z.d. als
—Iona'rio, m. biechtstoel, m., biechtkamer,
v.; fig. ambt, o. van biechtvader ; agg. (Ciur.)
bezitter m. van een onbetwist voorwerp;
—sione, f. bekentenis, belijdenis, schuld—

erkentenis, biecht, v.; —auricolare, oorbiecht ; —pubblica, openlijke biecht ; --generale, generale biecht (van bet geheele
leven); far la —, biechten ; togliere la —
a un pretie, een priester de bevoegdheid
van biecht hooren ontnemen ; sotto sigillo
di — onder bet zegel der biecht, als biechtgeheim, 0.; dire qc. come in —, iets onder
belofte van geheimhouding vertellen ; — di
fede, geloofsbelijdenis; —luterana, augustana, anglicana, luthersche, augsburgsche, anglicaansche geloofsbelijdenis, confessie ; (Arch.) krypte v. in sommige oude kerken
waar de relikwieën van heiligen worden bewaard, confessie van St. Pieter ; (Giur.) erkenning eener schuld ; m. avv. a — per —
di qd., na bekentenis van iem.; a — dei
testimoni, naar de verklaring der getuigen;
le —1 di Sant' Agostino, de belijdenissen van den H. Augustinus ; —ista, m. belijder m. der Augsburgsche confessie ; —sso,
agg. bekennend ; reo —, schuldige die bekend
heeft; —orato, m. ambt van biechtvader,
biechtambt, o.; —ore, m. biechtvader, zielzorger, m.; fam. — di maniche larghe, zeer
toegeeflijke bv.; (Teol.) geloofsbelijder, bekenner.
Confettare, v. a. met suiker inmaken ; fig.
una raps, veel drukte om niets maken ;
toebereiden, gereedmaken ; il terreno, den
grond bewerken ; — qd., iem. vleien, stroop
om den mond smeeren ; —tore, m. h.z.d. als
—turiere ; —tiera, f. dessertschaal, suiker,
schaal, v.; bonbondoos, v.; —tino, m. suikerballetje ; —to, m. suikererwt, suikeramandelen, v.; suikergoed, o.; i —i, pl. bruidsuikers,
muisjes; tam. presto si mangiano i —1,
't zal spoedig bruiloft zijn, we zullen spoedig
bruidsuikers, muisjes hebben ; 1 parlanti,
ulevellen, m.v.; —1, p1. kleine erwten van gips
waarmede men in den karneval werpt, confetti; slikpot (apoth.); — app. zie confettare; —ura, f. confituren, mv.; suikerwerk,
banketbakkersgoed, o.; —ureria, f. suikerbakkerij, banketbakkerij, v.; Banket-, koekwinkel, m.; —uriere, m. confiturier ; suikerbakker, banket-, koekbakker. m.
Confezionare, f. (Farm.) likpotten, siropen
maken ; kleederen, mantels enz. in 't groot
maken ; —one, f. (Farm.) bereiding v. van
siropen, sappen, likpotten ; confectie, v.; het
maken in 't groot van kleedingstukken enz.;
—i, pl. gemaakte Meeren, confecties, mv.
Conficcamento, m. het vast-, toenagelen;
—are, v. a. nagelen. aan-, vast-, toenagelen ;
vasthouden, aanhechten; fig. -- qd. in una
opinione, iem. in eerie meening versterken ;
-- una cosa nel pensieri, iets in 't hoofd
zetten ; — le artiglerie, bet geschut vernagelen ; rsi, v. rifl. indringen, zich inboren ;
— nella mente, vast in 't geheugen prenten ; mod, prov. se l'uno confleca
tro ribadisce, als de een den spijker inslaat, slaat de ander hem om (de een geeft
den ander niets toe); —atnra, f. het nagelen,
het vastgenageld, -gehecht zijn ; —azione, f.
h.z.d. als —amento.
Confidanza, f. = confidanza, f. vertrouwen,
0.; aver — in sè, zelfvertrouwen hebben ;
vertrouwelijkheid, vertrouwelijke mededeeling ; fare una —, iets in vertrouwen mededeelen; dira una cosa In —, iets onder
belofte van geheimhouding mededeelen ; vaste
,
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hoop; vertrouwelijke omgang; aver — con
libertà, de vrijheid beleormeren ; —azione,
qd„ met iemand z eer vertrouwelijk, intiem
f. h.z.d. als conMsea,
omgaan; parlarci In — zonder , omwegen Confiite'znine, essere al —, den dood
spreken ; pretidersi delle — e eon qd.,
nabij zijn.
zich te veel tegenover iem. veroorloven ; le Confitente, agg. bekennend, biechtend ; sost.
armi da fuoco non vogliono of troppo
m. geloofsbelijder, m.; —iteor, m. gebed o.
met vuurwapens kan men niet te voorzichbij den aanvang der mis ; la messa é al —,
tig omgaan ; abito di —, gewoon, dagelijksch
de mis is aan den confiteor ; h. dire, recigewaad ; gente di —, nabestaanden, persotare il —, schuld bekennen ; den con fi teor
nen met wie men geen complimenten behoeft
bidden, lezen.
te maken; persona di —, vertrouweling, Confitto, agg. p.pass. van configgere.
persoon v. vertrouwen ; —dare, v. a. vertrou- Conflagare, v. a. verbranden ; —azione, f.
wen, toevertrouwen, in vertrouwen mededeealgemeene brand, wereldbrand, in.; omwenlen ; overdragen, overlaten (zaak aan iem.);
teling, v.; val, m.; — europea, Europeesche
—rsi, v. rifl. zich iem. toevertrouwen ; si
oorlog.
confidava con lui da ogni pià geloso Coiifla'tile, agg. gesmolten ; sost. m. gesmolinteresse, hij vertrouwde hem zijn geheimten massa, v.; —to, agg. nauw en onafscheidste belangen toe; v. n. vertrouwen hebben,
baar verbonden of samengesteld.
vertrouwen in, op; — in Dio, op God ver- Confligere, v. a. strijden, op elkander stooten ;
trouwen ; — clie le rose andranno bene,
—itto, m. vijandelijk treffen, o., strijd, m.;
vertrouwen dat alles goed zal gaan ; —ato,
fig. verschil, o.; tegenstelling, v.; — d'opinip. pass. toevertrouwd ; agg. zeker vertrouwensone, meeningsverschil.
waardig ; sost. m. vertrouwde; —ente, agg. Conflueute, m., —enza, f. plaats v. waar
vertrouwend, vol vertrouwen ; sost. m. ververschillende rivieren samenstroomen ; samentrouwde vriend, vertrouweling ; —entemenstrooming, v.; —ire, v. n. samenstrooinen,
te, avv. op vertrouwende wijze ; --enziale,
zich vereenigen ; fig. toestroomen (nieuwsgierigen); —ente, p. pres. samenstroomend ; agg.
agg. vertrouwelijk, intiem ; confidentieel ;
—almente, avv. op vertrouwelijke, confidenin elkander overgaand, vervloeiend ; sost. m.
tieele wijze.
nevenrivier.
`Confidecommissario, m. (Giur.) deelhebber Confluttuazione, f. wijfeling, v.; twijfel, m.;
in een fideicommis.
verlegenheid, v.
4'onfiggere, v. a. h.z.d. als —ficcare ; p. pass. Confo'ndere, v. a. vermengen, ondereen men-fitto, vastgenageld ; agg. stare — in casa,
gen ; verwarren, in wanorde brengen, met
aan 't huis gebonden zijn ; parole ehe l'ho
elkander verwarren, ondereen werpen ; —
confitte nel cuore, woorden die ik in
una cosa con una altra, eene zaak met
mijn hart gegriffeld heb ; —imento, Z. —caeene andere verwarren, verwisselen ; — qd.,
mento.
iem. in den war brengen, over stuur maken,
Configurare, v. a. afbeelden, voorstellen ; fig.overbluffen ; —gli scolari con un morste
symboliseeren, zinnebeeldig voorstellen ; —rsi,
di nomi e de cose, het hoofd der leerlinv. rifl. de gedaante, gestalte van iets aannegen met een berg woorden en dingen in den
men ; —azione, f. vorming, uiterlijke gewar brengen, iem. geheel weerleggen, beschadaante of gesteldheid, vorm ; — del suiolo,
men ; Dio confonde i superbi, God begesteldheid, van den grond.
schaamt, weerstaat de hoovaardigen ; —rsi,
Confina, f. confine, m. grens, grenslijn, grensv. rifl. zich vermengen, in-, door elk. vloeien ;
scheiding ; pietra di —, grenssteen ; fig. il
verward, in den war geraken, van zijn stuk
— della vita, levensgrens, v.; fig. verbangeraken, zich zeer verdiepen in ; non volersi
ning, gedwongen woonplaats, v.; mandare
confoiidere, zich het hoofd niet willen
a —, uit bet land verwijzen, verbannen ; i —
breken ; non si confonda, bemoei u daar
i del mondo, de grenzen der wereld ;
maar niet mede; p. pass. —uso, vermengd;
—amento, m. beperking v. tot een bepaalde
agg. verward, verbluft enz. onduidelijk ; in —,
woonplaats, woonplaatsdwang ; —are, v. a.
alla —a, op verwarde, ongeregelde wijze;
een bepaalde woonplaats aanwijzen, (iemand)
—ibile, agg. versmelt-, vermengbaar; licht
verbannen ; fig. — in casa qd., iem. binte verwarren ; —imento, m. vermenging, vernenshuis houden ; la malattia lo confina
smelting, v.; verwarring, beschaming, teleurIn letto, de ziekte dwingt hem bet bed te
stelling, v.; —itore, m. iem. die in verwarring
houden ; begrenzen, omgrenzen, afgrenzen ;
enz. brengt.
v. n. grenzen aan ; 1' Olanda confina con Conformare, v. a. gelijken vorm geven, gela Germania e col Belgio ; —rsi, v. rifl.
l ij k, gelijkvormig maken, in overeenstemming
zich terugtrekken ; — in casa, geheel terugbrengen ; —lo stile al soggeto, den stijl met
getrokken in zijn huis leven ; —ante, p. pass.
het onderwerp in overeenstemming brengen ;
aangrenzend ; agg. naburig; sost. m. nabuur,
—rei, v. rifl. zich voegen, richten, regelen
m.; —ato, p.pass. verbannen, beperkt, gekenaar ; bisogna —rsi all' esennpio dei
tend ; sost. m. banneling, geconfineerde ; —abuoni, men moet zich naar het voorbeeld
zione, f. vaststelling der grenzen, afgrenzing,
der goeden regelen ; —rsi alle legge, zich
v.; —ne, agg. h.z.d. als eonfinante ; —lno,
naar de wetten voegen, zich aan de wetten
m. Z. confina, confine.
onderwerpen ; —ato, p. pass. gelijkvormig getonfisea, f. confiscatie, verbeurdverklaring v.
maakt; agg. persona bene, mal —a, pervan het vermogen; wegneming, onttrekking,
soon van goeden, slechten lichaamsbouw;
v.; —abile, agg. intrekbaar, confisqueerbaar ;
—azione, f. gelijkvormige, overeenkomstige
—are, v. a, gerechtelijk onttrekken. in beslaggedaante, V.; bouw, m.; gestalte, v.; uoino
nemen, vervallen verklaren ; confisqueeren ; fig.
di buona—, goed gebouwd man • vizio di —
— altrui scoperte, zich de ontdekkingen
aangeboren gebrek,o.; —me, agg. gelijkvormig,
van anderen onrechtmatig toeëigenen; — la
van gelijke of overeenkomende gedaante; ge,
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lijkluilend, overeenstemmend, passend ; I puoi I
atti sOno —I alle sue idee, zijne daden
stemmen met zijne denkbeelden overeen ; per
copia —, voor gelijkluidend afschrift; —, avv.
in overeenstemmingmet, overeenkomstig;
—ti avverti, zooals ik
i u reeds mededeelde ;
—ne dice Demostene, zooals Deniostenes
zegt ; —emente, avv. overeenkomstig, volgens ; —ezza, —ità, f. overeenstemming, gelijkvormigheid, gelijkheid ; aard, m., wijze, v.;
in questa —, op deze wijze; in — di uu
patto, tengevolge, overeenkomstig een verdrag ; in — del regolamento, overeenk.
het reglement ; —ista, m. konformist, m.;
aanhoorige der bisschoppelijke kerk in Engeland).
Cónforta'bile, agg. (anglicisme) v. comodo.
Confortamento, m. troost, vertroosting, opbeuring, overreding, v., raad, m.; —are, v. a.
troosten, opbeuren, bemoedigen, sterken ; —
un condannato, een veroordeelde moed
inspreken ; quel poco di vino mi conforta, dit teugje wijn montert, beurt m41 geheel op ; Dio conforta i nmiseri con le
sue consolazione, God sterkt de ongelukkigen door zijne vertroostingen; bekrachtigen, bevestigen ; confortà la sua opinione con esempj, hij versterkt zijne meening door voorbeelden; opwekken,aansporen;
l'appetito, de eetlust opwekken ; —rsi,
v. ri0. zich troosten, tevredén stellen ; troost,
hoop scheppen, weder moed vatten ; zich opDeuren, zich versterken (het lichaam); mi
conforto che ..., het troost mij dat .... ;
—ante, p. pres. troostend, opbeurend ; agg.
notizie —e, opbeurende berichten ; —ativo,
agg. troostend, troostbrengend, troostrijk, versterkend, opbeurend ; liquori —1, opwekkende dranken ; sost. —1, pl. versterkende
middelen ; —atore, m. —trice, f. trooster,
vertrooster ; (Eccles.) geestelijke die de ter dood
veroordeelden voorbereidt ; —ato'rio, agg.
troostend, troost ... ; —azione, f. Z. Conforto • —eria, f. kapel, v. waar de gevangenen tot den dood worden voorbereid ; —e'vole, h.z.d. als —abile ; —lno, m. kleine
vertroosting, v.; kleine maagversterking, v.;
naam van zeker gebak, peperkoek, m.; —o,
Iu. versterking, sterking, troost, hulp, v.; bijstand, m.; aansporing; fig. helper, helpende
persoon, steun, m.; opbeuring, v.; essere un
—, een verkwikking, opbeuring zijn ; I —i
della religiose, de vertroostingen van den
godsdienst, m.• vermaning, raadgeving, v.; m.
prov. 11 — clegli impiccati, te laat komende troost.
Confrate, —tello, m. medebroed., m.; —ernità, 1. broederschap, kameraadschap, V.; vergaderplaats, v. eener broederschap.
Confredi'glia, f. genootschap, o., vereeniging,
v.; geh. bijeenkomst, v.
Confregare, —azione, Z. Confricare,
—azione.
Confricamento, m. sterke wrijving; —are,

v. a. sterk wrijven, afwrijven, stukwrijven,
ontvellen ; veel pa voortdurend wr.; —zione,
f. sterke wrijving, v.
Confrontare, v. a. tegenoverstellen vergeuden ;
lijken, tegenoverelkander plaatsen, ho
gelijkstellen; v. n. overeenstemmen ; —azione, 1. —to, m. tegenoverstelling, naast-, tegen
overelk. plaatsing, vergelijking ; mettere a—,
tegenoverelk. stellen, confronteeren ; a—, in

CON
—, in vergelijking met; senza —, zonder
eenige vergelijking.

Confusamente, avv. op verwarde, onordelijke wijze ; —Zone, 1. verwarring, wanorde, ,

v.; dooreengemengd zijn, o.; onduidelijkheid,
v.; beschaming ; dire qe. a sua propria
—, lets tot zij n eigen schande zeggen ; —so ,
confondere.
p. pass.
ConfutaI bile, app. weerlegbaar ; —amento,
m. h.z.d. als —azione • —are, v. a. weerleggen, bestrijden; —ativo, —ato'rio, agg.
tot weerlegging, bestrijding geschikt ; —store,
m. weerlegger, bestrijder; —azione, f. weerlegging, bestrijding, overtuiging.
Congaudere, v. n. zich mede verheugen.
Congedare, v. a. ontslaan, afscheid geven,
wegzenden, uit zijn dienst ontslaan, — del
servizio ; —rsi, v. rif. afscheid nemen, weggaan ; —do, m. verlof, o. weg te mogen gaan ;
afscheid. ontslag, 0.; prendere, dare —,
afscheid. ontslag nemen, ontslag geven • letters di —, ontslagbrief, m.; visites di
afscheidsbe zoek, o.; verlof, o.; endare in —,
met verlof ga an ; (Mil.) —assoluto, groot
verlof, o.; pensi onneering, v.; dare —a un
servitore, een knecht den dienst opzeggen ;
p. c. = per —do, om afscheid te nemen
(op visitek aartjes).
Congegn amento, m. kunstvolte, bekwamesamenvoeging, v.; —are, v. a. vol kunst, bekwaamheid, handigheid samenvoegen, zetten,
leggen, binden; fig. volgens de regelen der
kunst inrichten ; —atura, f. samenvoeging,
verbinding, v.; o, m. samenvoeging, v.; wijze
v. waarop iets samengevoegd is ; machine, v.,
drijfwerk, o.; weefsel, samenvoegsel, bouwwerk, o.; — di bugle, een samenvoegsel,
weefsel van leugens.
Congelamento, m, bet bevriezen, stollen;
—are, v. a. tot bevriezing brengen ; —rsi, v.
rifl. bevriezen, stollen, dik worden ; —azione, f. bevriezing, stolling, o.; gelatineeren
(puddings) het bevroren, gestremd zijn ;
agg. h.z.d. als ato, p. pass. van are.
Congeneità, f. samenhoorigheid, gelijke oorsprong; —e'neo, agg. tesamen geboren, uit
denzelfden stam ontsproten ; —e'nere, app.
gelijksoortig, tot hetz. geslacht, dezelfde soort
behoorende ; piante —i, planten van dezelfde soort lavori, idee —i, soortgelijke
arbeid, verwante gedachten ; —e'nito, agg.
aan-, ingeboren ; (Med.) difetlo —, organisch gebrek.
Conge'rie, f. hoop, m., menigte, v.; ophooping, .
v.; una — di spropositi, een ophooping
van gebreken ; — d'errori, een berg van.
dwalingen.
Conge'stione, f. (Med.) ophooping, v., aandrang, m. (van bloed); stilstand, m. (van bl.),
congestie, v.; —cerebrale, —polmonare,
bloedaandrang, m. naar de hersens, de Iongen ; '—esto, agg. opgehoopt, opgezameld.
Congettura, —ehiettura, f. vermoeden, o.,.
veronderstelling, v.; far , vermoedelijke
gevolgtrekking maken ; —abile, agg. wat
men door vermoeden besluiten kan ; —ale,
agg. wat op vermoeden berust ; —are, v. a.
vermoeden, veronderstellen ; — una rosa
d'una altra, uit de eene zaak tot de andere
besluiten ; si pub — ehe ..., men kan aannemen dat ... ; prov. chi ben congettura,
ben indovina, wie goed kan veronderstellen kan ook goed raden.
.
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Congia'rlo, m. (stor.) gift, v. ia graan of
levensmiddelen der Rom. Keizers aan het volk ;
—io, m. (Archeol.) Rom. maat voor vloeistoffen.
Congaa'to, —gio, m. h.z.d. als eongedo.
Congioire, v. n. zich mede verheugen.
Congiu'dice, m. mederechter.
Congiugnere, —giungere, v. a. verbinden,
vereenigen, samenvoegen ; — in matrimoiiio, door den echt verbinden ; — in amicizia, vriendschap aanknoopen ; una linea
congiunge due punti, een l ij n verbindt
twee punten ; —rsi, v rifl. zich vereenigen,
verbinden, samenkomen ; due liumi si congiungono, twee rivieren vereenigen zich ;
—unto, p. pass. vereenigd, verbonden ; parente —, nabestaande, naaste verwant ;
alnico —, vertrouwde vriend; sost. tn. --a,
f. echtgenoot, m., echtgenoote, v.; —imento,
m. verbinding, vereeniging, v.; plaats, v. waar
iets verbonden is ; voeg, v.; gewricht, o.; huwelijk, v.; bijwoning, v.; bijslaap, m.; —tamente, avv. vereenigd, in gemeenschap, tesamen ; —tiva, v. (Anat.) bindhuid, v. (van
het oog); —tivite, f. (Med.) ontsteking van
de bindh.; —tivo, agg. geschikt, geëigend om
verbonden, vereenigd te worden ; bindend,
bind ... ; (Gram.) particella —, verbindingswoord ; sost. m. (Gram.) conjunctivus, aanvoegende wijs ; —to, agg. en p. pass. van
—giungere ; — sost. m. verwante, m.;
—tura, f. plaats, v. waar twee dingen samengevoegd zijn ; verbindingsplaats, voeg, lascb,
v., verbinding, v., aaneenvoeging, v.; gewricht,
o.; la — del bra'ccio, het armgewricht, o.;
lam. ritrovare le —e, iem. terdeeg afranselen ; een zaak vlug afmaken ; gunstige gelegenheid, samentreffen ; prendere una —
van eene gunstige gelegenheid gebruik maken ; —zione, f. verbinding, vereeniging, samenvoeging, v.; punto di —, vereenigingspunt, o., aanknoopingspunt, o.; (Astr.) essere
in —, in conjunctive zijn (denzelfden afstand
van den meridiaan hebben); (Gram.) ivoegwoord, verbindingswoord, o.: (Ferrov.) linea
di —, verbindindings-, aansluitingslijn.
Congiura, f. —amento, m. samenzweering,
-spanning, v., komplot, o.; ordire una
eene samenzw. smeden ; geheime verbindingen ; —are, v. a. samenzweren, komplotten
maken; geheime overeenkomsten aangaan ;
una nazione congiura per tanti anni,
eene natie leeft lange jaren van geheime genootschappen ; fig. tutto congiura alla
mia rovina, alles spant tot mijn ondergang samen ; —ato, p. pass. samengezworen ;
sost. samenspanner, samengezworene ; —atore, m. samenzweerder, samenspanner ; —azione, f. h.z.d. als —ra.
Conglaciazione, f. bevriezing, verstijving.
Conglobare, v. a. samenballen ; —ato, agg.
(Anat.) glandule —e, de lymphaklieren;
verbinding der — ; —azione, f. samenballing, v.
Conglomerare, v. a. opeenhoopen, tot een
hoop maken ; —rsi, v. rifl. zich tot eene
massa samenvoegen, samenballen ; —ato,
agg. samengebald ; app. glandule —e, klierzwelling; (Gial.) I —I, konglomeraat, mengsel
van ki. steenen en zand.
Conglutinamento, m. samenkleving, v.;
—are, v. a. met lijm aaneenkleven, aaneenlijmen ; —rsi, v. ri ll . aaneenkleven, zich eng
—,
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verbinden ; —azione, f. het aaneenkleven
plaats, v. der aaneenkleving.
Congratulare, v. n. vreugde betoonen, zich
verheugen ; —rsi, v. rifl. iem. zijne vreugde
uitdrukken ; iem. gelukwenschen ; mi cOn
gratulo con lei per il suo bel lavoro,
ik wensch u geluk met uw schoon werk;
—ato'rio, apg. gelukwenschend; lettera—a,.
brief van gelukwensching ; —azione, f gelukwensching, v.; gelukwensch, m.; le faccia le mie —i, mijne beste gelukwenschen.
Congrega, f. vereeniging, bijeenkomst; broederschap, v.; rot, o.; bende, v., vereeniging met
kwade bedoelingen ; —a'bile, agg. vergader-,
vereenigbaar ; —arento, m. vereeniging, v.,
bijeenkomst, v.; —are, v. a. bijeenroepen, samenroepen, oproepen, verzamelen ; —rsi, v.
ri ll . vergaderen ; een broederschap, congregatie vormen ; —ato, p. pass. vergaderd ;
agg. la gente —a, de verzamelden, vergaderden ; —azione, f. verzameling, vergadering, vereeniging ; broederschap, v., ordebroederschap, congregatie, v.; vergadering, v.
der kardinalen.
Congresso, m. congres, o., bijeenkomst van
vorsten, letterkundigen, staatslieden ; —scien
tifico, wetenschappelijk congres ; wetgevend
lichaam, staatslichaam, o.; iron. vereeniging
van lieden die met veel Bedoen nog niets uitrichten.
Congro, m. (Nat.) h.z.d. als gongro.
Congrua, f. (Eccles.) met z ij n stand overeenk.
bezoldiging van een pastoor ; —amente, avv.
op passende, behoorlijke wijze ; —ente, app.
passend, overeenkomstig, behoorl ij k ; —eiiza,
f. overeenstemming, overeenkomende verhouding, passendheid, congruentie, v.; —ità, f.
overeenstemming, passendheid, behoorlijkheid, .
v.; —o, app. overeenkomstig, passend behoorlijk ; tornare all' ora —a, ter rechtertid
terugkeeren; (Guur.) gius —, recht van voorkoop, m.; (Arit.) numeri —i, congrueerende
getallen ; (Geom.) kongruent ; gelijk en gelijkvormig. elkander dekkend (figuren).
Conguagliare, v. a. gelijkmaken, in de juiste
verhoudingen brengen ; — la nercede a l.
lavoro, het loon met den arbeid in overeenstemming brengen ; —rsi, v. rifl. het eens
worden, overeenkomen ; —io, m. vereffening,
gelijkmaking, effenmaking, v.; far il —, met
elk. afrekenen, effen rekening maken ; m. avv.
in —, ter vereffening.
Co'nia, f. grap, m., scherts, v.; uitspanning,
v.; plagerij, v.; far la —, schertsen, grappen
maken ; reggere, stare alla —, scherts
verstaan, tegen plagen kunnen ; uonio di —, .
iem. die mee kan schertsen.
Coniare, v. a. stempelen, munten, met een
stempel slaan ; fig.— nuove parole, frasl,
nieuwe woorden uitdenken ; — delle bugie, leugens verzinnen ; —ato, p. pass. agg.
—ato, gemunt, gestempeld ; metallo —, gemunt metaal, o ; —atore, m. —trice, f.
munter, stempelaar, m.; uitvinder van leugens,
vervalscher, -ster ; —atura, f. stempeling , .
munting, v.; —io, m. wig, v., stop, m.; stempel, m., stempelijzer, o.; non aver 11—, geen
onuitputtelijke beurs hebben, het geld niet
met hamers kunnen slaan ; stempeling, munting, v.; wijze, v.; aard, m.; karakter, o.; slag,
o.;- sono tutti del medesimo —, z ij zijn
allen van hetzelfde slag; feminina da —,.
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vrouw waarmede de koppelaar zij n brood I I 1, pl. signalement, o., persoonsbescbrijjverdient; parole dl nuovo —, W oorden
ving, v.
van een nierwen stempel ; esser di nuovo Connowl'zio, m. mede-novice, m.
—, zonderling, vreemd, grillig zijn
Connii'biale, agg. echtelijk, op het huwelijk
(onicamente, ave. in kegelvormige, konische
betrekking hebbende ; —io, m. huwelijk, huwijze; rispringersi —, kegelvormig toeweliksband, echtverbintenis; fig. samenhang,
loopes ; —cità, f. konische var m., kogelm., verbinding, v.
vormtge gedaante ; —leo, agt. kegelvormig, Connumerare, v. a. meetellen, mede onder
konisch ; (Geom.) sezione a, kegelsnede,
het getal opnemen.
v.; —fero, agg. (Bot.) kegelvorm. vruchten Cono, m. (Mat.) kegel, m ; asre del —, verdragend ; sost. f. of pianta —a, konifeer, v.; nee del —, as, spits van den k.; —retto,
naaldgewas, 0.; —e, pl. naaldgewassen ;
obllquo, sealeno, rechte, schuine, onge-forme, agg. h.z.d. als conico.
lijkzijdige k.; —lulninoso, lichtkegel ; (Bot.)
Coniella, f. (Bot.) h.z.d. als eonizza.
kegelvormige vrucht, kegel (van dennen, sparConiettura, f. Z. Congettura.
ren enz.); mod. avv. a—, kegelvormig, koConl'glia f. (Nat.) yrouwel. konijn, voedster,
nisch ; —idale, app. op een kegel gelijkend ;
v.; (Mar. stor.) overdekte zijruimte op eene
—ide, f. (Mat.) konoïde, op een kegel getijgalei; —iera, f. konijnenhol, o., -hok, o., -stal,
kend lichaam.
m.; —10, m. en —gliolo, (Nat.) mannel. Conopeo, m. (Eccles.) fijne doek, m. om de
konijn, rammelaar, m.; konijn, o.; fig. laf perkelk te bedekken ; muggennet, 0.; bedsoon ; aver 11 cuor di —, esser un —,
gordijn, o.
zeer vreesachtig zijn ; aver 1 — gli in Conoseente, Z. Conoseere ; —enza, f. ercorpo, bang, laf, vreesachtig zijn ; andare
kenning, erkentenis, v.; erkenningsvermogen,
dal — alla lepre, iets tusschen twee vrees0.; bewustzijn, kennis, v.; serbare la — fln
achtige personen te doen zijn.
agli estremi, tot het laatste oogenblik bij
Coniuga'bile, agg. vervoegbaar ; —azione,
zijn kennis blijven ; kennis, v., bekende m. en
1. (Gram.) vervoeging, v. der werkwoorden ;
v.; wetenschap, kennis, v., ervaring, v.; aver
(Anat.) — del nervi, zenuwparing, v.
— di qe., iets kennen, weten ; aequistare,
Coniu gale, agg. echtelijk, den echt, het huprendere — di qe., kennis krijgen, —
welijk betreffende; vita, fedo —, huwelijksnemen van iets ; far —, kennis maken;
leven, o., -trouw, v.; —mepte, avv. naar de
esser di mia, tua, van mijne, van uw
wijze der echtelieden ; —ge, m. echtgenoot;
kennis zijn ; liig. è una mia veeehia
i —1, het echtpaar ; —lo, m. echtelijke-,
't is een oude kennis van mij ; aver holte
huwelijksstand, m.; echtvereeniging, v.
—e, veel kennissen, bekenden hebben ; aver
Conizza, f. donderkruid, o.
— con una donna, vertrouwelijken omCounato, agg. tegelijk geboren, nauw samengang met een vrouw hebben ; —o'scere,
hangend ; —turale, agg. natuurlijk, in-, aanv. a. leeren kennen, erkennen ; conosci te
geboren, passend, voegend ; —alità, f. het
stesso, ken u zelven ; kennen, weten, ervaaan-, ingeboren zijn ; —are, v. a. tot zijn
ring hebben ; — molte arti, veel beroepen
eigen natuur maken, in vleesch en bloed laten
verstaan ; — bene le lingue moderne,
overgaan ; —ral, v. rif. zich eng aan iets
de nieuwe talen meester zijn ; — poco la
aansluiten; tot een natuur worden; eerti
sua arte, zijn handwerk slecht kennen;
difetti flnalmente si eonnaturanno
-- qd. di vista, di nuuse, iem. alleen van
con not, sommige gebreken worden ten
aanzien van naam kennen ; — usia donna,
slotte een tweede natuur ; —ato, agg. vast
met een vrouw iets hebben uit te staan, omvergroeid.
gang hebben, kennis dragen, gewaar worConnazionale, agg. van dezelfde natie ; sost.
den, ervaren, inzien ; non appena ha com. landsman, m.
noseinto i desiderj suoi, che subito
Connessansente, avv. in verbinding met;
lo contenta, nauwelijks had hij van zijne
—ione, f. —ettimento, m. enge verbinding,
verlangens kennis gekregen, of hij haastte zich
v., enge samenhang, m.; connex, m.; onmidze te bevredigen ; prov. l'asino non codelijke samenhang, logisch of causale verhounesee la coda, che quando l'ha eerder; — delle idee, gedachtereeks ; —ità,
duts, de ezel werd eerst gewaar dat hij een
f. samenhang, m.; plaats waar twee dingen
staart had toen hij hem verloren had; farsi
samenhangen ; —0, agg. en sost. Z. p. pass.
—, zich bekend maken, zich voorstellen;
van ettere, v. a. verbinden, eng, in onmidzich doen kennen, naam maken ; darsi a—,
delijken samenhang brengen ; — idea con
zich doen kennen als; —rsi, v. ri0. zich beIdea, fatto con fatto, gedachten met gekennen, zich ergens op verstaan ; —reo, zich
dachten en daadzaken met daadzaken verschuldig bekennen; v. n. bij zijn zinnen, bebinden ; —rel, v. rif. zich eng verbinden ;
wustzijn zijn ; stare pin ore senza —, veel
v. n. samenhangen ; ram. non —, zonder sauren buiten kennis blijven ; non conosee,
menhang zijn ; —esso, p. pass. agg. eng verhij luistert niet naar rede; non conoscQ,
essere
—,
bonden ;
in nauwen samenhang
si faccia eib che ho detto, ik wil geen
zijn ; sost. m. pl. Z. Annesso.
tegenspraak, men doe wat ik gezegd heb;
Connivente, agg. toegevend, oogluikend toenon conosco che vol, ik heb met u alleen
latend (in niet goede zaken), stil mee overte doen ; lei non la conosee, gij hebt er
eengekomen ; (Anat.) valvole —i, binnenste
niets mee uit te staan; ente, p. pres. kendwarsploóien van de kromme darmen ; en
nend ; sost. m. en f. bekende, kennis; uto,
za, f. toegevendheid, oogluikende toelating,
p. pass. gekend ; agg. bekend, beroemd ; openstilzwijgend instemmen.
lijk ; —ibile, agg. erkenbaar, erkentelijk;
Conno, m. vrouwelijk schaamdeel, o.
—Imento, m. erkenning, erkentenis, v.; —
Connotativo, agg. h.z,d. als concreto.
della versta, erkenning der waarheid ; erConnotato, m. uitwendig teeken, kenteeken;
varing, v.; doorzicht, 0.; kunde, v.; uomo dl
—
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poco —, man van weinig doorzicht ; essere
in —, bij 't bewustzijn zijn ; ritornare in
—, tot het bewustzijn terugkeeren ; —itivo,
agg. bekwaam om te onderscheiden, begrijpen, erkennen ; facoltà —a, erkenningsvermogen ; —itore, m. —trice, f. kenner,
Jn., .-ster, v.; —itura, f. herkennen, o.; essen
di facile —, gemakkelijk te herkennen ;
—iutamente, avv. op openbare wijze, zoo
als allen bekend.
Conquassa'bile, agg. gemakkelijk te schudden ; —amento = —so, m.; —are, v. a.
sterk schudden, stooten ; verpletteren, verbreken ; —ato, p. pass. been en weer geschud ; agg. aver le ossa —e, zich gevoelen als of men geradbraakt was ; —so, m. het
heen en weer schudden, schudding, v.; verbrijzelen, verpletteren ; la casa ando tutto in —, het huis stortte gansch ineen ;
mettere a—, alles ondersteboven keeren, in
de grootste wanorde brengen ; mettere in
—, ten gronde richten, verwoesten.
Conqul'bus, m, (scherz.) geld, o.; mi manca il —, mij ontbreken de dubbeltjes.
Conqui'dere, v. a. iem. verontrusten, kwellen, bedroeven, beangstigen, buiten zichzelf
brengen; tegen den grond slaan ; fig. vernederen ; I superbi vanno conquisi, de
hoovaardigen zullen vernederd worden ;
—rsi, v. rifl. zich verontrusten, kwellen, in
angst, onrust, verlegenheid zijn ; —so, p. pass.
ter neer geslagen, vernederd ; agg. overwonnen, ontmoedigd, verwoest; —sta, f. —o, m.
verovering, v., buit, v.; quattro gninti
dell' Europa furono —i del Romano,
viervijfden gedeelten van Europa werden door
de Romeinen veroverd ; guerra di —, veroveringskrijg, m.; paese di —, veroverd
land; —abile, agg. gemakkelijk te veroveren, veroverbaar ; —adore, —atore, m.
—trice, f. veroveraar, m., -ster, v.; —amento, m. h.z.d. als conquista ; —are, v. a.
veroveren, door wapens, geweld in bezit nemen ; fig. — ii cielo, la libertá, den hemel,
de vrijheid gewinnen; — euore di qd.,
het hart, de liefde van iem. gewinnen, veroveren ; — una donna, liefdesgunst, v. van
een vrouw gewinnen.
Conregnare, corregnare, v. n. mederegeeren.
Consacee'vole, agg. h.z.d. als —sape'vole.
Consacerdote, m. medepriester, m.
Consaera' bi le, agg. wijbaar, wat gew. kan w.
Consacrando, —grando, m. leviet, m. die
zich op de wijding voorbereidt ; —crare,
—grare, v. a. wijden ; — alla divinità,
aan de godheid wijden ; plechtig in een ambt
stellen, zegenen, inzegenen, de wijdingen
geven ; — l'ostia, de hostie consacreeren
(of alleen) consacreeren ; bekrachtigen, bevestigen, rechtvaardigen ; parola che è consacrata oramai dall' uso, een woord dat
van nu af door bet gebruik gewijd bekrachtigd is ; — tuft' i suoi pensieri, al zijne
gedachten richten op ; — tutto il tempo
agli studj., al zijn tijd aan de studie besteden ; —rsi, v. rifl. zich wijden, zich geheel
aan iets geven, geheel op iets toeleggen ; —ato,
p. pass. agg gewijd, heilig, ingezegend ; —azione, f. wijding, inwijding, inzegening, heiliging, toewijding ; bevestiging, bekrachtiging;
consecratie, v. gedeelte der Mis waar brood
en wijn geconsacreerd moorden.
:
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Consanguineità, f. —nità, f. bloedverwantschap, v.; fig. van dezelfde afstamming, v.;
gelijken oorsprong, in .; la — del popoli latini, de verwantschap der Latijnsche volken ;
—neo, agg. bloedverwant, van dezelfde voorouders afstammend ; sost. m. bloedverwant.
Consape'vole, agg. medewetend, medeschuldig; ingewijd (in iets); fare, rendere -gd. di qe., iem. met iets in kennis stellen ;
non è — di quello che fa, hij weet niet
wat hij doet; —volezza, f. medeweten, o.,
medekennis, v., medeschuldigheid, v.; kennis,
v.; non aver nessuna — di qe., van iets
niet de minste kennis hebben, er niets van af
weten ; —volmente, avv. met bewustheid,
met volle kennis; —porto, agg. onder meerderen bekend, bewust, bekend ; l'affare
de bewuste zaak.
Conscienzia, coscienzia, f. Z. Cosscienza ; —cio, h.z.d. als eonsape'vole ;
—seritto, Z. Cosseritto ; —seerare, Z.
Consacrare.
Consecutivamente, avv. achtereenvolgens ;
—tivo, aug. op elk. volgend, de een na den
ander ; in tre giorni —i, in drie opeenvolgende dagen ; —zione, f. h.z.d. als conse'guimento.
Consegna, f. hoede, bewaring, v.; dare In
— la casa, il bambino, het huis, het kind
aan iemands hoede toevertrouwen ; overgave,
overhandiging, consignatie ; dare le —e,
met alle noodige aanwijzingen (een ambt)
overgeven ; ricevere le —e, met alle formaliteiten ontvangen (overdracht v. e. ambt);
naamlijst, v. (v. 't huisraad); (Mil.) aanwijzing,
v. voor de wachtpost, consigne ; osservare
la het consigne opvolgen ; licht arrest;
guindici giorni di —, veertien dagen
kamerarrest; lettera per —, persoonlijk
overhandigde brief ; pagare alla —, bij de
aflevering betalen ; —are, v. a. ter bewaring,
onder de hoede geven ; geven, overgeven, overleveren, afgeven (brief a. d. post), afleveren,
consigneeren ; gerechtelijk nederleggen, depoqc. alla memoria, iets in
neeren ; fig.
't geheugen prenten ; — qc. alla carta,
iets aan 't papier toevertrouwen, nederschrijven ; — qd. iem. aan de politie overleveren ;
(Mil.) — le truppe, de troepen consigneeren,
verbieden de kazerne, kwartieren te verlaten ; (Mil. stor.) de huursoldaten in de registers inschrijven ; —atorio, (Gior.) ontvanger
van geconsigneerde waren, consignatair; medeonderteeken. van getuign.; —tore, m. (Com.)
consignateur, hij die waren in consignatie
geeft ; (Mil. stor.) beambte die de huursold.
inschreef; —azione, f. h.z.d. als —a.
Conseguente, agg. Z. Conseguire; —emente, avv. gevolgelijk, dientengevolge, alzoo ;
nadien, terstond ; —enza, f. gevolg, o., uitkomst, werking, v.; resultaat, o.; beteekenis,
v.; gewicht, o.; eosa di grande —, zaak
van groote beteekenis; (Log.) gevolgtrekking;
in —, per —, dientengevolge; —guibile, agg.
bereikbaar, verkrijgbaar ; —guimento, in.
bereiking, erlanging, verkrijging, v.; —guire,
v. a. verkrijgen, erlangen, bereiken, verwerven; — ii fine, het doel bereiken ; v. n. er
uit volgen ; di elo consegue che ,
hieruit volgt, dat . ..; terstond, onmiddellijk nakomen, volgen, verder gaan ; —guente, p.
pres. agg. eruit volgend ; sost. m. (Log.) gevolgtrekking, consequentie ; per --, tenge—,
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volge van ., esser —a si stesso, zichzelf
gelijk blijven ; —tamento, m. streven, o.
naar ; —tare, v. n. nakomen; volgen, eruit
volgen ; v. a. volgen, erlangen, bereiken ; —tatore, m. navolger.
Consenso, m. toestemming, inwilliging ; dare
11 suo —, zijn toestemm. geven ; overeenstemming, v. (der gedachten); per comune
—, volgens algemeen gevoelen ; di —, eenparig ; --taneamente, avv. in overeenstemming ; —taneità, f. overeenstemm., v., overeenkomstige eigenschap, v.; —taneo, agg.
overeenstemmend, overeenkomstig, passend;
—timento, m. toestemming, inwilliging, goedkeuring, v.; —tire, v. a. inwilligen, bill ij ken,
goedkeuren, toestaan, veroorloven ; v. n. toestemmen, toegeven ; —ziente, p. press. inwilligend ; —e stipulante, toestemmend en
bepalend; —titore, m. iem. die zijne inwilliging, toesteming geeft; medeweter, medeschuldige, m.
Consepolto, agg. medebegraven.
Consequente, --quenza, Z. Conseguente, enz.
Conserrare, v. a. insluiten, bevatten ; omvatten ; —rsi, v. rif. zich onthouden.
Consertare, v. a. samenvoegen, vereenigen ;
door elk. slingeren; —to, agg. tesamengevoegd, verbonden, vereenigd, vervlochten ;
le braecia al sen —e, de armen over de
borst gekruist ; — sost. m. vereen., menging,
v.; overeenstemm. v,; di —, samen, in gezels.
Conserva, f. bewaarplaats, v.; provisiekelder,
-kamer, v. waterreservoir, o.; ijskelder, v.;
— dei pesci, vischkaar, v.; far — d'una
cosa, iets bewaren ; /1g. schat, m.; depót, 0.;
ingemaakt fruit, o. enz. conserve, v.; —e, pl.
in suiker gekookte vruchten ; verduurzaamde.
geconserveerde groente, vleesch enz.; (Mar.)
vereeniging van vlooten van versch. naties ;
fig. navigare, andare di —, eendrachtig
leven, handelen ; —abile, agg. bewaarbaar,
duurzaam ; —amento, m. het bewaren, o.,
bewaring, v.; —are, v. a. bewaren, behouden, behoeden, opbewaren, conserveeren, verduurzamen ; Dio la conservi, God behoede
u; it vento conserva la purezza dell'
aria, de wind onderhoudt de zuiverheid
der lucht ; —rsi, v. rif). zich goed houden,
goed blijven ; la carne nell' etate si
conserva poco, in den zomer blijft het
vleesch niet lang goed ; in goede gezondheid
blijven, niet bederven ; —rsi libero, sano,
vrij, gezond blijven ; —ato, p. pass. bewaard ;
agg. ben —, goed gehouden, in goeden staat
gebleven ; —ativo, agg. behoudend, met
frisch gehouden kracht ; (Polst.) la parte
—a, de behoudsgezinde, conservatieve partij,
v.; sost. m. conservatief, behoudsgezinde ;
—atore, m. —trice, f. bewaarder, m.; conservator, bewaarder, onderhouder (conservator) van museums enz.; — delle ipoteche, hypotheekbewaarder, m.; (stor.) m.
maker, m. der wetten, censor, m. (in de oude
Rep. Florence); —ato'rio, agg. inrichting
van onderwijs ; conservatorium, o.; leerschool,
v. voor muziek, hoogere muziekschool ; agg.
b.z.d. als —ativo ; --azione, f. behoud, o.;
instandhouding, v.; prego per la tua — ik
bid voor het behoud uwer gezonheid ; essere in buona —, goed bewaard zijn ; bewaring, v.; —delle hypoteche, bew. der
hypotheken.
;
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Conservo, m., —a, f. mededienstknecht, medeslaaf, m., mededienstmaagd, medeslavin, v.
Consesso, m. vergadering van achtenswaardige mannen; 11 venerando — del senatori, de achtenswaardige vergadering der
Senatoren.
Consettuaiuolo, —a'rio, m. aanhanger der
zelfde sekte.
Considera'bile, agg. aanzienlijk, opmerkenswaardig, beduidend ; una spesa —, een beduidende uitgave ; —ilità, aanzienlijkheid,
beduidendheid, grootte, v.; —ilmente, avv.
op bemerkenswaardige, beduidende wijze;
—amento, m. h.z.d. als —azione, f.; —ando, m. beweeggrond, m., overweeggrond, m.,
considerans, m.; —che, in overweging genomen dat ... ; —are, v. a. bemerken, nauwkeurig waarnemen, beschouwen, overwegen ;
afmeten ; — le proprie forze, zijn eigen
krachten meten, overwegen ; — le spese,
ehe si vuole, berekenen, overwegen de kosten die noodig zijn ; prima — poi operare, eerst overwegen en dan doen ; bedoelen, op het oog hebben ; una legge consedera an eosa, een wet betreft een geval;
—rsi, v. rill. zich houden voor, zich achten,
schatten; —ato, p. pass. overwogen, beschouwd ; agg. bedachtzaam, voorzichtig, wel
overlegd ; —tatto, alles wel overwegen ;
—atezza, f. bedachtzaamheid, v., overleg,
0.; —atamente, avv. op bezonnen, overlegde
wijze ; —azione, f. beschouwing, overweging,
v., overleg, o.; un uomo senza —, een man
zonder overleg ; gewicht, o., aanzienlijkheid,
v.; iets van zware gevolgen ; une perdita
di molta —, een verlies dat zware gevolgen kan hebben ; meening, v., schatting, V.;
achting, naam, m.; roep, m.; uomo di gran
—, een man van grooten naam, gr. roep ;
avere in — qd., iem. in hoogachting hebben; prendere qc. in —, iets in overweging nemen ; —e'vole, agg. beachtenswaardig, overwegingswaard ; aanzienlijk.
Consigliamento, m. h.z.d. als —glio ; —are,
v. a. raden, aanraden, raad geven ; —i dubbiosi è opera di misericordia, de
twijfelachtigen raad geven is een werk van
barmhartigheid ; overreden, aansporen ; lo
consiglio ad andarsene, ik ried hem,
overtuigde hem weg te gaan ; een besluit
nemen, besluiten ; lo mi sono consigliato
di fare un viaggio, ik heb besloten een
reis te maken ; —rsi, v. rill. beraadslagen ;
—ato, p. pass. geraden, beraden ; prov. chi
non vuol essere — non pub essere aintato, die naar geen raad luistert kan niet
geholpen worden ; wie niet hooren wil moet
maar voelen ; app. mal —, slecht beraden ;
—atamente, avv. met overleg, verstand ;
—atore, m. —triee, f. raadgever, m., -ster,
v.; —sera, f. raadgeefster, v.; l'irà è una
cattiva —, de toorn is een slechte raadgever;
--fiere, m. raad, raadgever ;1—i della Corona, de raden, raadgevers der Kroon ; raadsbeer, raadslid ; —municipale, gemeenteraadslid, m., lid, o. van het hooge gerechtshof; — di corto d'appello, — di cassazione, raadsheer bij het hof van appèl, van
cassatie ; — della Corte del conti, lid, o.
van de rekenkamer ; — di Corte. hofraad,
m.; —segreto, geheimraad ; (stor.) Magistrato del consiglieri, hoogste Raad v. d.
Florent. Staat, m.; (Mar.) onderstuurman ;
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—lero, m. raadgever, m.; —io, m. I. Raad,
m., raadgeving, v.; —sincero, savio, oprechte, verstandige raad ; dar —, raad geven ;
ehie'dere —, raad vragen ; fig. prendere
— dalle circonstanze, zich door de omstandigheden laten raden, leiden ; non voler
geen raad willen aannemen ; mod. prov.
sotto — non richiesto gatta si cova,
ongevraagde raad is niet te vertrouwen ; la
nottte è la madre dei buoni —I, de
nacht geeft raad ; — di volpo, tribolo di
galline, als de vos de passie preekt, raadgeeft, moet men op zijn ganzen passen. II.
vergadering, v. van personen om te beraadslagen, raadsvergadering, raadszitting, v.; il
— dei delegati, beraadsl. der afgevaardigden ; — di guerra, krijgsraad ; sala
del —, raadszaal, v.; — dei Ministri, Ministerraad ; — di Stato, Raad van State;
(stor.) il Consiglio Maggiore, de Groote
Raad; il — del Dieei, de Raad van Tien
(in Venetië); raadsbesluit, besluit, o.; i --i di
Dio, de raadsbesluiten Gods; prov. contro i colpi della fortuna non c'è —
che tenga, tegen de slagen van het noodlot helpen geen raadgevingen ; verstand, overleg ; opera sempre con —, handel altij d
met overleg; (Teol.) Raad (een der zeven gaven van den H. Geest).
Consignare, v. a. Z. Consegnare ; —ativo, agq. (Giur.) censo—, rente.
Consignifleare, v. a. tegelijk beteekenen,
uitdrukken.
Consignore, m. medeheer, m.
Consiliare, agg. van een raadsvergadering
uitgaande ; deliberazioni --i, besprekingen,
overwegingen van de raadsverg.
Consi'mile, agg. eenigszins gelijk, er een weinig op gelijkend.
Consiro, m. kwellende, verontrustende gedachte ; —oso, agg. angstig, bedroefd.
Consistenza, f. duurzaamheid, houdbaarheid,
v., duur, m., bestand, o.; stevigheid, dichtheid,
taaiheid ; (Fis.) consistentie, v.; —tere, v. n.
bestaan, bestaan in, uit, berusten op, er op
aankomen ; ii suo patrimonio consiste
in poderl, zijn vermogen bestaat in landerijen ; tutto consiste nel conoseere le
vere cagioni del fatto, alles berust op
het kennen van de ware oorzaken van het
gebeurde ; (Fis.) aan drukking weerstand bieden, stabiel zijn, stand houden ; —ente, p. pr.
bestaand ; agg. standhoudend, stabiel, taai,
vast ; legno —, vast hout ; dik vloeibaar, verdikt ; vino —, wijn die zich goedhoudt, goed
bewaard kan worden.
Consistore, Z. Consisto'rio.
Co'nsito, agg. beplant, bebouwd.
Consobrino, m. neef, m. (van moederszijde).
Consocia'bile, agg. vereenigbaar, verbindbaar ; idee —I, gedachten die elk. niet uitsluiten, geschikt om met elk. in verbinding
te treden ; genti —I, stammen die zich tot
een volk vereenigen laten ; --are, v. a. vereenigen, verbinden, b ij elkander passen;
—azione, f. vereeniging, verbinding, v.;
bondgenootschap, o.; —o, m. handelsvennoot, m,
Consodale, m. makker, gezel, m.
Consola'bile, agq. troostbaar, gemakkelijk te
troosten ; —amento, m. h.z.d. als —azione ;
—are, v. a. troosten, vertroosten, moed inspreken, opbeuren, bemoedigen, opfrisschen;
—,
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qui c'è un freseolino Oss eonsola, hier
is een verfrisschende k te; la ploggla
consola le piante, de regen verkwikt de
planten ; samenstelien, legeren (metalen);
—rsi, v. rifl. zich troosten, zich schikken in,
vroolijk, opgeruimd worden ; iron. c'è da
consolarsi ! 't is een fraaie troost ! ; —ante, p. pres. troostend ; agg. vertroostend, troostvol ; notize —I, goede tijdingen; —ato, p.
pass. getroost, rustig, bedaard ; pioggla —a,
zachte, verkwikkende regen ; —are, m. h.z.d.
als —azione ; —atatnente, avv. op zachte,
rustige, aangename wijze ; —atico, h.z.d. als
—a`to ; —ativo, agg. troostend, troostrijk,
verkwikkend ; —atore, m. —trice, f. trooster, m., troosteres, v.; —ato'rio, agg. wat
troost kan geven ; lettera —a, troostbrief,
m.; —azione, f. troost, vertroosting, v.; pigliar —, zich troosten, opbeuring, opmonstering, verkwikking, v.; vreugde, v., genot, o.;
sentire qc con molta —, iets met veel
genoegen vernemen ; 1'arte è la mia
de kunst is mijn vreugde, troost, leven; iron.
che — ! een fraaie troost!; dormire a
sua —, zacht, rustig slapen ; andare a
sua — rustig zijn gang gaan ; far — eon
altri, met andere gemeensch. eten.
Consolare, agg. tot het consulaat behoorende,
consularisch ; littori —I, lictoren, m.v. der
consuls; dignità —, waardigheid, v. van
consul ; —ato, m. consulaat, o.; waardigheid,
v.; ambtsduur, m. van een consul ; zetel, m.,
woonplaats van een consul ; gebouw van den
consul, consulaat, o.; — del mare, wetboek,
o.; middeleeuwsch zeerecht ; —e, —o, m.
(stor.) consul, m. (een der hoogste w.h. in 't
oude Rome); hoofd, o. der eerste Fr. republiek ;
raadsheer, burgemeester, m.; diplomatiek ambtenaar ; vertegenwoordiger v. d. handel in het
buitenland, consul, m.; (stor.) consoli delle
Arti, dekens, of hoofdmannen der gilden ;
prov. else dice mal dell' arte, non sara
dei consoli, wie zijn beroep minacht, zal
't er niet ver in brengen.
Conso'lida, f. (Bot.) ridderspoor, m.
Consolidamento, m. bevestiging, stevig-,
vastmaking, v.; duurzaambeid, zekerheid:
—are, v. a. vastigheid, stevigheid, duurzaambeid geven ; bevestigen, verzekeren, consolideeren ; (Med.) tot heeling, lidteekenvorming
brengen; —rsi, v. rifl. vast, stevig, duurzaam,
zeker, hard worden ; (Med.) heelen, dichtgaan ;
—aio, p. pass. bevestigd ; agg. debito
geconsolideerde schuld ; —ativo, agq. bevestigend, verzekerend, heelend ; —azione, f.
h.z.d. als —amento ; (Giur.) vereenig., v. van
verschill. rechten op een persoon.
Consolo, m. h.z.d. als conforto, consolazione.
Consomigliare, v. a. geheel gelijkv. maken.
Consonante, —sonnante, agg. gelijkluidend,
overeenstemmend ; accordo —, harmonisch
akkoord, o.; (Gram.) medeklinkend ; sost. m.
medeklinker, m.: —anza, f. harmonisch akkoord ; gelijkluidendheid; overeenstemming,
gelijkheid, v.; —are, v. n. samenklinken, harmonieeren, overeenstemmen, zich bij elkander
voegen ; le opere consuonano ai costumi, de werken stemmen met de gewoonten overeen ; v. a. in harmonie, overeenstemming brengen ; — qe. a qd„ passen, natuurlijk schijnen ; —o, agg. samenklinkend,
overeenstemmend.
—,
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Consopire, v. a. insluimeren ; —lto, p. pass.
ingesluimerd ; agg. verrukt.
Consorella, f. medezuster.
Consorte, m, en f. gemaal, gemalin, echtgenoot, r., -e, v.; —erffa, f. gezelschap, genootschap, 0.; vereeniging, v.; groep, m.; partij, v.;
kliek, v.; geslacht, o.; stam, m.; —ziale, egg.
gemeenschappelijk, genootschappelijk ; spese
—I, gemeensch. kosten ; —zio, m. gezelsch.,
o. (tot een bepaald doel opgericht); consortium, o.; gemeenschap, vereeniging, v.; —umano, menschelijke maatschappij ; —zj religiosi, godsdienstige gemeenschappen ; — dei
comuni, samenwerken der gemeenten (tot
een doel); — delle Banehe, samenwerk.,
vereeniging der Banken (tot een ondernem.);
consortium, o.; (Teol.) — dei Santi, vereen.,
v. der heiligen ; — dei fedeli, gemeenschap
der geloovigen ; —matrimoniale, huwelijksband, m.
Conspargere, —spergere, —spetto, Z.
Cospargere, enz.
Conspi'cere, v. a. en n. zien, toezien, den
blik slaan.
Conspieuo, —spirazione, —stante, Z.
Cospieno, enz.
Constantino'poli, f. (Geogr.) Constantinopel, o.
Constare, v. n. impers. alleen in den 3den persoon gebruikt ; consta, bet is klaar, duidelijk, staat vast ; per me non consta ehe...,
bij mij staat het niet vast dat....; (Giur.) non
consta, er zijn geen geldige bewijzen, 't is
niet bewezen; bestaan uit, samengesteld zijn
uit ; tutta l'opera — di died volgmi,
het geheele werk bestaat uit 10 deelen.
Constituire,—stretto, —stringere, —struire, Z. Costituire, enz.
Consueee'dere, v. n. (Giur.) met andere mede
in 't bezit treden (door erfenis); —essione,
f. (Giur.) aanvaarding, v. met anderen van
eene erfenis.
Consu'ddito, m. medeonderdaan, m.
Consuetemente, nvv. op gewone wijze, naar
gewoonte ; —to, agg. gewoon, tot gewoonte
geworden ; essere — di fare qe., gewoon
zijn iets te doen; sost. m. iets gewoons, 0.;
gewoonte, v.; gebruik, o.; gebruikelijk, o.; manglare pii1 del —, meer dan naar gewoonte
eten ; per —, di —, seeondo —, al —,
come —, naar, volgens gewoonte; —tudina'rio, agg. (Giur.) gebruikel ij k, gewoon, op
een gebruik berustend ; diritto — , gewoonheidsrecht ; vizio —, tot gewoonte geworden ondeugd ; — sost. m. iem. die naar de
gewoonte handelt ; —tudine, f. gewoonte, v.;
gebruik, 0.; aver la — di fare qe., gewoon zijn iets te doen ; è una mia antica
—, 't is een oude gewoonte van me; aver
in, per —, gewoon zijn ; prendere in —,
de gew. aannemen ; esser in —, in gebruik
zijn : oude vriendschap ; (Giur.) gewoonterecht,
ingeburgerd gebruik, o.
Consulare, Z. Consolare.
Consulente, agg. bijstaand ; avvoeato —,
rechtsgeleerde raadgever ; medico —, in consult geroepen geneesheer ; —ta, v. beraadslaging( v.; consult, 0.; tener —, consult
houden, beraadslagen • Consulta, beraadslagend lichaam ; — di stato, (stor.) hoogste gerechtshof, o. in Toskane; Sacra —,
hoogste gerechtshof in de Kerk. Staat ; —are,
v. a. raadplegen, om raad vragen, consultee-

ren ; fig. — un autore, een schrijver read
plegen, naslaan ; — un ora'ctllo, een orakel raadplegen ; — H proprio ecore, zijn
eigen hart ondervragen ; —rsi, v. ritl. zich
beraden ; —ativo, agg. h.z.d. als delibera
tivo ; —azione, f. read vragen, o.; raadpleging, raadvraging, consultatie, v.; (Med.) geneesk. onderzoek ; (Giur.) rechtsk, oordeel, o..
—ivo, agg. radend, beradend, voce —a,.
raadgevende stem ; —0, m. (rechtsgel.) meening, v.; raad, m., oordeel, o.; far —, een
schriftelijke meening, raad geven ; tenere
— col suo avvoeato, raad, consult houden met zip) advocaat; (Med.) consult, o., geneeskundige verklaring, v.; medico chiamato a tutti i —i, geneesheer die bij alle
consulten wordt geroepen ; —ore, m. raadgever, consulteerend geneesheer ; —o'rio,
app. (Giur.) een rechtskundig oordeel betreffende.
Consuina, f. verbruik, o.; fam. aver la —
in corpo, onverzadelijk zijn ; andare alla
—, alles verkwisten, doorbrengen ; —a'bile,
agg. verteerbaar, verbruikbaar, wat verteerd,
verbruikt kan worden ; —amento, m. het
verteren, verbruiken, o.; wegtering ; —d'afflzione, van droefheid wegteren ; —are, v. a.
verteren, opteren, verbruiken, verslijten, vernietigen, uitputten ; il sole consuina i
vapori, de zon verdrijft de nevels ; i vizj
consumano la salute, de ondeugden verwoesten de gezondheid ; prov. è meglio —
le scarpe che le lenzuola, 't is beter de
schoenen dan de beddelakens te verslijten ;.
fe rn . —piu vino che olio, meer wijn drinken
dan studeeren ; fam. — le lastra, de straatsteenen verslijten (veel op straat zijn); (Eccles.)
11 sacrifizio, de mis lezen ; rsi, v. rifl.
opteren, afslijten, verslijten, wegteren; una
candela si consuma, de kaars brandt op;
—rsi d'amore, van liefde verkwijnen,weg-teren ; — di fare qe., vurig verlangen iets
te doen ; —ato, p. pass. verbruikt ; app. uomo
— Wegli studj, man die zijn leven in studie
heeft door gebracht; medico —, ervaren genh.;
greeista —, grondige kenner v. h. Grieksch ;
—ativo, agg. verbruikend, opterend ; —atore, m., —trice, f. verbruiker, m., -ster, v.;
konsument, m.; —azione, f. verbruik, verslijt, vertering, 0.; afslijting, verkwisting, vernietiging, v.; — delle forza, uitputting der
krachten ; — del matrimonio, voltrekking
v. van het huwelijk (door den bijslaap); —
del secoli, vervulling der tijden ; li no alla
— dei secoli, tot aan den jongsten dag ;
è, — ato, m. sterke, krachtige vleeschsoep, v.;
—0, m. verbruik, v.; afzet, omzet, m.; per il
proprio —, voor eigen verbruik ; dazio
verbruiksbelasting, v.
Consunto, agg. verteerd, verbruikt, versleten ;
fig. uitgeput, uitgeteerd; — di una passi—
one, door een hartstocht verteerd ; —unzione, f. vertering, afslijting, vernietiging. v.;
verbruik, o.; (Med.) tering, uittering, v.;
dare in —, in tering overgaan ; andarsene
in —, aan tering sterven, wegkwijnen.. fig.
ondergang, m.; verval, o.; quella famiglia
va in —, die familie raakt in verval ; —tivo,
agg. wegterend, verterend, absorbeerend.
Consuo'cero, m. medeschoonvader, m.
Consurgere, v. n. h.z.d. als Borgere.
Consussistente, agg. tegelijk, medebestaand ;
—stanziale, agg. (Teol.) een in wezen met...,
.
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van gelijk wezen (personen der H. Drievuldigheid); —anzialita, f. gelijkheid v. in
wezen ; —anziazione, f. (Teol.) consubstantie, medetegenwoordigheid.
Contabile, agg. teibáar, in getallen uit te
drukken ; boekhouder ; -ilità, f. h.z.d. als
ragioneria of computisteria.
Contadina, f. boerin, v.; —a'eelo, m.,
—a'eeia, f. domme, vuile, onnoozele boer, m.,
- boerin, v.; —ame, m. hoop boeren, boerenvolk, o.; boerenbevolking, v.; —anza, f. boerenstand, m.; —ello, m., —ella, f. aardige,
frissche boerenjongen, - boerenmeid, v.;
—inescamente, avv. op boersche, lompe,
onbeschaafde wijze ; —inesco, gag. boersch,
lomp, onbeschaafd; modi — ineschi, boersche manieren; —lno, m. boer, landman, m.;
liig. ruw, lomp, onbeschaafd, boersch mensch ;
prov. — searpe grosse e cervel fino,
de boer heeft grove schoenen, maar een fijnen
kop ; agg. boersch, boerachtig, landelijk ; partart e modi —1, boersche taal en manieren;
minestra —a, boerensoep, v ; alla —, op
z'n boersch, op lompe manier ; —Inoue, m.
groote, plompe hoer ; —motto, m. jonge,
frissche, krachtige boerenjongen ; —tado, m.
(Stor.) stadsgebied, o.; land tot het gebied
der stad behoorende ; rechtsgebied, o.; omgeving v. (der stad); landelijke bevolking, v.;
boerenstand, m.
Contage, —a'gio, m., —lone, f. besmetting,
aansteking, voortplanting, overdraging (van
ziekten); besmettingsstof, v.; Il — di dottrine
pestifere, de aansteking, verspreiding van
verderfel ij ke leeren ; —losamente, ave. op
aanstekelijke, besmettelijke wijze ; —ioso,
agg. besmettelijk, aanstekelijk, verderiijk
werkend.
Contagocce, m. indecl. druppelteller, m., druppelglas, o.
Contamente, avv. op passende, nette, sierlijke
wijze ; —to, m. het rekenen, o.; rekening, v.;
verhaal, bericht, o.
Contaminabile, agg. bevlekbaar, aanstekelijk ; — amento, h.z.d. als — azione ; — are,
v. a. bevuilen bevlekken, verontreinigen, bezoedelen ; verderven, ontsieren ; beleedigen, onteeren, schenden ; ziek maken, met smetstof
vervullen ; —rsi, v. ri ll . zich bezoedelen, bevlekken, onteeren ; —atore, m. bevlekker,
verontreiniger, verderver, m.; —azione, f.
bevlekking, verontreiniging, onteering, schending; —oso, agg. bevlekkend, verontreinigend.
Contare, v. a. tellen, op-, af-, natellen ; op-,
berekenen ; si contano, men kan ze tellen ;
se ne contano tanti, er zijn er zoo velen ;
aanzien, beschouwen als, houden voor ; —uno
per un ipocrito, iem. voor een huichelaar
houden ; tellen, achten ; non to contano
un' acca, zij tellen, achten hem geen zier;
niet houden van ; 11 far presto non lo
conto, ik houd niet van dat vlug doen ; verbalen vertellen ; le conta delle belle, hij
vertelt ons daar wat moois, spelt ons wat op
den mouw mod. prov. — le sue ragioni di
birri, dingen vertellen waar niemand naar
luisteren wil ; — qc. a qd. a peccato,
iem. iets tot zonde aanrekenen ; v. n. rekenen,
tellen bouwen op ; conto di aver finito
que gt o lavoro fra due anni, ik reken
er op dit werk in twee jaar gereed te hebben ;
m. prov. — quanto 11 due di briscola,
quanto, 11 sor Checchino, voor niets tel

!en ; prov. conta plu una bgstonata eke
cento arri la, een goed pak slagen helpt
meer als hondermaal hu-roe en ; —ante,
p. pres. tellend, geldend ; agg. gel lig, werkelijk ;
denari —i , comptant geld ; comprare, .
vendere a —i, comptant koopen, verknopen ; manco il — e ei fanno pocht
affari, er is gebrek aan comptant geld zoodat er weinig zaken gedaan warden ; fig. aver
qe. in —1, iets bij, voor de band hebben ;
prendere qe. per —1, iets voor goede munt
opnemen ; m. prov. comprare bright a —1,
ruzie zoeken ; --ato, p. pass. geteld ; agg.
denari —1 , geteld, afgepast geld; tutto —,
alles overwogen ; —ata, f. het af-, natellen
van geld; —atina, f. het natellen ; dare
una —, vlug even natellen ; —atore, m.,
— trice, f. rekenaar; berekenaar, verteller, .

verhaler, m., -ster, v.; draaiboom m. (van 't
doorlaten en tellen van personen); gas-, water
meter, m.; compteur, m.; —azione, f. telling, v.; het op-, natellen ; —erello, m. kleine
rekening, kleine schuld, v.
Contatto, m. aanraking, v.; kontakt, o.; (Geom.)
punto di —, aanrakingspunt, angolo di
rakingshoek, m.; (El.) kontakt o.; sluiting ,
o.; sluiting, v. (van den electrischen stroom);
aver — con una persona, met een persoon in aanraking komen ; a —, onmiddelijk
er naast; essere in —, in onmiddelijke aanraking, verbinding zijn.
Conte, m. (Stor.) heer, gerechtspersoon m. (van
een bepaald district, graafschap); graaf, m.
begeleider m. van den vorst ; (am. — senza
contea, adellijke titel waar niets achter
steekt, adellijke zonder goed ; —ea, f. rechtsgebied, o.; graafschap, o.; —lno, m. gravenzoon, jonge graaf, m.
Conteggiamento, m. h.z d. als —to ; —lare,
v. a. rekenen, berekenen ; op de rekening zetten ; den prijs betalen ; —rsi, v. n. met elkander afrekenen ; —lo, m. berekening, rekening,
v.; het rekenen uitrekenen, o.; prijsbepaling, v.
—,

.

Contegna, f. Z. contegno ; —ente, aug.
h.z.d. als contenente ; —enza, f. inhoud,

omvang, m.; gebied, district, o.; —o, m. houding, v.; optreden, o.; gedrag, o.; gedraging, v.;
verschijning, v., uiterlijk, o.; aver un buon,
un cattivo —, goed, slecht gedrag hebben
—signorile, heerenmanieren ; levenswijze
van een welgesteld man ; waardigheid, deftigheid, v.; stare in — zich op een afstand
houden, zeer op z ij n fatsoen staan; conservare ii —, zijne kalmte, waardigheid behouden ; in —, waardig, deftig ; verwaand
—osainente, avv. op waardige, deftige, terughoudende wijze ; —oso, agg. deftig, waardig,
terughoudend, op een afstand.
,

Contemperamento, m. —anza, —azione,

f. juiste vermenging, met de verhoudingen

overeenstemmende samenstelling ; —are, —
prare, v. a. in overeenstemmingen brengen

(met); passen ; in de juiste verhoudingen mengen; matigen, temperen, intoomen (hartstochter); —rsi, v. rif. zich beheerschen, zich
matigen.
Contempla'bile, agg. beschouwenswaardig;
—amento, m. h.z.d. als —azione ; —are,
v. a. beschouwen, betrachten ; zich geheel verdiepen (in iets); overwegen ; (Giur.) betrekking
hebben op ; in aanmerking komen ; —ante,
p. pres. beschouwend betrachtend ; sost. m.,
iem. die zich in godsdienstige beschouwingen
.
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verdiept; mystieker, m.; —ato, p. pass. betracht ; agg. in overweging genomen ; persona non —a, (in een testament) niet bedacht persoon ; caso — delle legge, in de
wet voorzien geval ; —ativa, f. geschiktheid v.
om te beschouwen, zich te verdiepen ; —ativo,
agg. beschouwend, betrachtend ; zich verdiepend ; filosofia —a, beschouwende wijsbegeerte; virtu —a, beschouwende kracht of
geschiktheid, v.; vita —a, beschouwend, beschouwelijk leven ; —atore, m., —trice, f.
beschouwer, betrachter, m.; —azione, f. beschouwing, betrachting, v.; verdiept zijn in;
la — di Dio, de aanschouwing van God;
stare sempre in —I, altijd in beschouwingen; overweging verzonken zijn; a — di —,
wat betreft.
11onteinporaneamente, avv. tot denzelfden
tijd behoorende ; —eità, f. gelijktijdigheid, 1.;
—eo, agg. gelijktijdig, tot denzelfden tijd behoorende ; sost. i —I, pl. de tijdgenooten ;
—are, h.z.d. als contemperare.
Contendenza, f. h.z.d. als contesa.
Conte'ndere, v. n. strijden, tegenspreken,
hardnekkig op zijn gevoelen staan, zich bemoeien ; — in sê stesso, in twijfel staan ;
—rsi, v. recip. strijden, twisten ; —rsi qc„
om iets strijden ; due cani si contendono
un osso, twee honden vechten om een been ;
—rsi, v. rifl. weigeren ; v. a. verhinderen, beletten, bestrijden, betwisten ; — qe. con qd„
met iem. ergens over in strijd geraken ; —ente,
V. pres. strijdend; agg. le parti —ti, de strijdende, twistende partijen ; —de'vole, agg.
str ij dlustig, twistziek ; —dimento, m. h z.d.
als contesa ; —ditore, m. die strijdt of
twist ; partij v. in een geschil ; —zione, f.
het strijden, o.; tegenstand, m.; —ziosaniente, avv. op strijdlustige wijze ; —zioso,
agg, strijdzuchtig, twistziek ; (Giur.) bestreden,
strijdig; l'oggetto —, het strijdpunt, voorwerp o. waarover de strijd loopt ; (Giur. canon)
foro —, gerechtshof o. (v. wereldsche zaken);
sost. m. rechter m. die de strijdigheden tusschen fiscus en particuliere personen moet
beslissen ; fiscaal, m.
Contenenza, f. het omvatten, inhouden, o.;
inhoud, m.; — h.z.d. als contegno ; —ere,
v. a. bevatten, omvatten, in zich sluiten, omsluiten ; una città contiene tanti abitanti, eene stad bevat zooveel inwoners;
,

il metro contiene cento centrimetri,
een meter heeft 100 centimeters; il dodici
contiene quattro volte tre, twaalf is het

product van viermaal drie ; omvatten, behandelen ; quel libro contiene parecchi
belli esenmpj., dit boek bevat verscheidene
schoone voorbeelden ; terughouden, in toom
houden, beteugelen ; — la lingua, de tong
in toom houden ; — le lacrime, de tranen
inhouden, weerhouden ; —rsi, v. rifl. besloten, vervat zijn ; tutto questo si contiene
in poche pagine, dit alles is in weinig
bladzijden vervat ; zich inhouden. bedwingen,
zich houden ; non so come contenermo,
ik weet niet hoe ik mij houden moet ; si conJenne sempre bene, h ij gedroeg zich altijd
goed ; —ente, p. pres. bevattend ; agg. terughoudend, matig, kuisch ; sost. m, vat, o.; il
— e 11 contenuto, het vat en de inhoud ;
—uto, p. pass. omvat, bevat ; sost. m. inhoud,
m.; inbegrip, 0.; fig. voorwerp, o., stof, v.;
—imento, m. h.z.d. als contegno en con-
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tinenza ; —store, m., iem. of lets die (dat)
omvat, bevat ; —ivo, agg. behoudend ; (Med.)
terughoudend, tegenhoudend (middel); —to,
h.z.d. als eontenuto.
Contennendo, aag. verachtelijk, veracbtenswaardig; —e'nnere, v. a. verachten, geringschatten ; —tibile, agg. verachtelijk ; —to, m.
verachting, v.
Contenta'bile, agg. te bevredigen, te voldoen ;
—are, v. a. bevredigen, tevredenstellen ; bevallen, goeden dienst bewijzen, genoegen geven ; una cosa contenta poco, iets bevalt
weinig ; —rsi, v. rill. tevreden zijn, zich vergenoegen, voor lief nemen, toegeven dat ...;
non ha pretensioni, si contenta di
poco, hij maakt geen groote aanspraken en
is met weinig tevreden ; —rsi dell' onesto,
zijne lusten intoomen ; prov. chi si contenta
gode, wie tevreden is, is gelukkig ; —atura,

f. tevredenheid, v.; bet tevredengesteld worden;
esser di facile, di difficile — gemakkelijk, moeielijk tevreden te stellen ; —ezza, f.
tevredenheid, v.; genoegdoening ; vreugde, voldoening, v.; dare — e a qd., iem. genoegen doen, voldoening geven ; nala —, misnoegen, o., verdriet, o., ongenoegen, o.; —ino,
m. toegift, v.; per —, als aangename toegift,
—to, m. tevredenheid, voldoening, genoegdoening ; vreugde, v.; genoegen, o.; —0, agg. tevreden, blijde, vergenoegd; star —, tevredengesteld z ij n ; far — qd., iemand bevredigen,
tevredenstellen ; ram. —lui, —i tutti, als 't
hem bevalt, moeten allen er mee tevreden
zijn ; star — a qc., met iets tevreden zijn, genoeg van iets hebben, er niet meer van willen
weten ; non restarsi — a qc., met iets
niet tevreden zijn, er niet bij blijven staan ;
vivere — , kalm, bedaard, ongestoord leven;
cuor —, tevreden gemoed ; è — che faccia
questo ?, vindt gij goed dat u dit doe? hindert het niet als ik bet doe :; —one, agg. uiterst
tevreden.
Contenuto, p. pass. van contenere.
Conteria, f. bontkleurige, fijne arbeid in glas
(Venetiaansch); glaspaarlen, -kralen, mv.; versiersel o. in glas ; canna da — e, blaaspijp
v. voor lijn glaswerk.
Conterininale, agg. aangrenzend ; —are, v.n.
dicht er bij liggen, grenzen, aanpalen ; —e,
—a, agg. aangrenzend, aanpalend ; sost. m.
— di confini, het samenvallen o. der
grenzen.
Conterraneo, —azzano, agg. in dezelfde
plaats geboren, land-, plaatsgenoot, m.
Contesa, f. strijd, twist, m.; woordenwisseling,
v.; proces, 0.; venire a, in —, in str ij d geraken ; senza —, zonder tegenspraak.
Contessa, f. gravin, v.; —ina, f. jonge gravin,
dochter van den graaf.
Conte'ssere, v. n. samenweven, samenvlechten, verweven ; fig. samenwerpen, samenstellen, verkwikken ; —esto, —essuto, p. pass.
vervlochten ; agg. tappeto — di seta ed
oro, met zijde en goud doorwerkt tapijt; —
di avorio e d'ebano, uit ivoor en ebbenbout samengesteld ; —to, m. samenhang, m.;
verbinding v. der verschillende rededeelen ;
context, v. n. fig. weefsel, 0., verbinding, .;
—simento, m. vervlechting, verweving ; Zg.
vereeniging, verkwikking; —itura, f. verbinding, ineenvoeging, vervlechting, v.
Contesta'bile, m. h.z.d. als conestabile.
Contenta'bile, agg. bestrijdbaar, wat bestre,
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eden kan worden ; —are, v. a. (Giur.) — la
twee uren ; continua a piovere, het houdt
lite, eene zaak form. voor de rechtbank aanaan met regenen ; —atameiite, avv. zonder
hangig maken; — una trasgressione,
onderbreking,voortdurend; —ativo,agg. voorteene overtreding bewijzen ; bestrijden, str ij dig
durend, geëigend om voort te duren ; —atore,
maken ; openbaar maken, kond doen, bekrachm., —trice, f. voortzetter, vervolger ; discetigen ; —azione, f. aanhangigmaking, v.;
poli — on delle dottrine del maestro,
nawijzing o. van een overtreding; bestrijding
leerlingen die de leer des meesters voortzetten;
v. (van een recht) ; contestatie, v.; —te, m.
—azione, f. voortzetting, v.; voortduren, o.;
(Giur.) getuige, m. wiens verklaring met die
bet vervolgen of voortzetten ; betrekking, v.;
eens anderen overeenstemt ; context ; —iwosamenhang, m.; --ità, f. onafgebrokenheid,
iee, —imonio, m. medegetuige, m.; —uale,
onafgebroken reeks, v.; voortduur, m.; contiagg. (Giur.) tot den tekst (van een gerechtelijke
nuiteit, v.; legge di —, wet van samenhang;
akte) behoorende ; protokol o. van een getuige
(Med.) soluzione di —, onderbreking v. van
betreffende.
den samenhang; —o, agg. aan elkander han‘f'ontezza, f. nauwkeurige kennis, v.; bericht,
gend, onafgebroken, voortloopend, voortduo.; aver — di qc., nauwkeurige berichten
rend, bestendig, zonder afbreking ; è nu —
van iets hebben ; intieme bekendheid, kennis, v.
chiedere, het is een nooit ophoudend vratonticinio, m. stilste gedeelte, bolste o. van
gen; il — lavorare, het voortdurend werden nacht.
ken; febbre —a, aanhoudende koorts; (Alg.)
C'onticino, m. kleine, korte rekening, v.; far
frazioni —e, kettingbreuken; (Mat.) pronn —, een kleine vertering maken.
porzione —a, voortdurende, vaste propor('ontigia, f. fijngewerkte, bonte kous v. met
tie ; sost. m. samenhangend geheel, o.; il —
leeren zool (in de middeneeuwen door de vrourovina, het voortdurend gebruik richt ten
wen gedragen); sieraad, o.; tooi, m., —iato,
gronde.
agg. met kostbare voetbekleeding gesierd ; op- Contista, m. b.z.d. als computista.
getooid, opgesierd.
Conto, m. rekening, verrekening, v.; it dolle
'Contigiano, agg. graaflijk, tot den gravenstand
spese, onkostenrekening; libro di —i,
behoorende.
rekening-, huishoudboek, o.; afrekening, verfoiitiguita, f. aaneenpaling, aaneengrenzing,
effening; facciamo i nostri — i e liquinabijheid, v.; —no, agg. aangrenzend, aandiamo le partite, laat ons de rekeningen
palend; naast, dichtbij liggend, naburig; la
opmaken en met elkander vereffenen ; prov.
mia casa è —a alla tua, mijn huis paalt
—i chiari amici cari, effen rekening
aan, ligt naast bet uwe.
maakt goede vrienden ; torna il —, de rekeIContina, agg. febbre —, aanhoudende koorts.
ning klopt ; —aperto, openstaande rekening ;
Continentale, agg. tot het vasteland behooaprire uu —, een rekening,openen ; —spenrende; —te, m. samenhangend land, vasteto, morto, afgesloten, vereffende rekening;
land, o.; 1'autico —, het oude werelddeel ; ii
—corrente, loopende rekening, rekeningnuovo —, het nieuwe werelddeel ; agg. becourant; —a parte distinto, separato,
vattend, inhoudend ; kuisch, matig; solt m.
afzonderlijke, bijzondere reken.; a— meta,
matig, ingetogen mensch ; —enza, —zia, f.
gemeenschappelijke rekening; faro. —i da
ingetogenheid, onthoudzaamheid, matigheid,
speziali, apothekers (d.w.z. zeer hooge) rekuischheid, v.
keningen ; far di —, rekenen ; far i —I,
fontingente, agg. toevallig, als nevenzaak,
afrekening houden ; far il —, de rekening
begeleidende oorzaak ; sost. in. aandeel o. (in
maken ; mi faccia i1 , maak mijn rekeerfenis, deeling); i —i, bijdragen der verschilning eens op ; far — di qc. of di qd., op
lende gemeenten in de belastingen ; (Mil.) coniets of op iem. rekenen ; — achting, v.; eertingent, o.; aantal o. der te leveren manschapbied, m., goede naam ; medico di —, een
pen of miliciens ; —enza, f. (Filos.) nevengeneesheer die een goeden naam heeft, bezaak, toevallig bijkomende omstandigheid, toeroemd is ; aver qd. in — di nu imbecille,
valligheid, v.; toeval, o.; mogelijkheid, v.;
iem. voor een domkop houden ; te ll er — di
mogelijke vorming, gedaante, v.; in ogni —
qd., iem. hoog achten ; rekenschap, v.; chiein elk geval ; ill tali — e, onder zulke omdere rendere —, di qc., van iets rekenstandigheden ; porre, mettere in —, aan
schap vragen of geven ; voorwaarde, v.; per
gevaar, risico blootstellen ; (G eom.) angolo
iiessun —, onder geen voorwaarde per
di —, als angolo di coiitatto ; —ere, v. n.
nu..., per l'altro ..., eenerzijde ... , andertoevallig gebeuren, voorvallen ; (Mat.) als tanzijds ...; per questo — sono sicuro, in
gent raken ; —ibile, agg. mogelijk ; in tutti
dat opzicht ben ik gerust ; a — di qd., ten
i casi —i, in alle denkbare gevallen ; —ibivoordeele van iem., op naam van iem., op
lita, f. mogelijkheid, toevalligheid, v.
bevel van iem.; a — inio, voor mijn rekef'ontinovare, v. a. Z. continuare ; —ovo,
ning, op mijn verantwoordelijkheid ; alla tin
agg. Z. continuo; sost. m. pop. voortgezette
de' —I, bij slot van rekening, ten slotte,
zaak ; è nu —, het blijft maar voortduren.
eindelijk ; a — i fatti, na rijp overleg ; a
rContinuabile, agg. geschikt, mogelijk om
buon —, inmiddels, ondertusschen ; dar
voort te zetters, voortzetbaar; —abilità, f.
boon — di sè, zich fatsoenlijk, deftig gevoortzetbaarheid, v.; —amente, op voortdudragen ; far conto, vooruitzien, meenen ;
rend, onafgebroken wijze, zonder onderbreking;
ho fatto — di essere sempre con lui,
—auiento, m. Z. —azione, f.; —are, v. a.
ik had er op gerekend, gemeend, altijd bij hem
voortzetten, voortgaan ; vervolgen ; ha conte kunnen zijn ; tornare a —, voordeelig
tinuato per nu' ora buona, hij is aldus
zijn ; saper il — silo, in zijn vak ervaren
een goed uur voortgegaan; weder opnemen,
zijn ; teller di — di qc., iets met zorg beiem. aflossen (bij arbeid); verlengen (muren,
handelen ; Corte dei Conti, Rekenkamer,
wegen) ; v. n. duren, aanhouden ; ii discorso
v.; —, agg. afgeteld, berekend ; non bivontenub per due ore, het gesprek duurde
sogna viaggiare coi quattrini —I, men
—
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agg. h.z.d. als conoseluto.
Conto'reere, v. a. draaien, wenden, verwringen, verdraaien; — le labbra, den mond
vertrekken ; — in; sè la spada, het zwaard
tegen zich trekken ; —rsi, v. ria. zich slingeren

om ; ineenkrimpen, zich wringen (van pijn);
zich kronkelen (slangen) ; —orto, p. pass. ge-,
verdraaid; agg. verwrongen ; fig. stile —,
gewrongen, onnatuurlijke stijl ; (Bot.) foglie
—e, in spiraal geplaatste bladen ; le —e,
contorten, gedraaidbloemige (planten); —1mento, m. het draaien, wringing, verwringing, v.; kronkelen, o.; —sione, f. verdraaiing,
verwringing, v.
Contornamento, m. h.z.d. als contorno ;
—are, v. a. omranden, omzoomen, rondom
bezetten, invatten ; — una veste di ricami,
een kleed met kant garneeren ; le antiche
torri erano contornate di nierli, de
oude torens waren met kanteelen bezet ; omgeven, omheinen, omsingelen ; le guardie
contornarono la casa, de wachten omsingelden het huis ; (Dissegn.) in omtrekken
teekenen ; —rsi, v. rill. omgang hebben ; si
è contornato, hij verkeert in slechte gezelschappen; —rsi a qd., tot iem. zijne toevlucht nemen ; —0, m. omtrek, m.; buitenste
l ij n, v.; omgeving, versiering, omvatting, omlijsting, v.; un mazzo con un bel — di
rose, een ruiker met een fraaie omlijsting
van rozen ; scatola con un — di brillanti, een doos met brillanten omgeven ;
(Disegn.) omtreklijn, v.; —i rilevati, sterk
voorkomende omtrekken ; (Cucc.) un rosbiffe eon un — di patate, een rostbeaf
met aardappelen ; omliggende streek, omstreek ;
abita nel contorni di Firenze, hij woont

in de omstreek van Florence.

Contra, prep. Z. contro.
Contrabballata, f. tegenstroof, v.; tegenzang,
m.; —bandiere, m. smokkelaar, sluikhandelaar, m.; —bando, m. sluikhandel, smokkelhandel ; far un — , sluikhandeldrijven, smokkelen ; fig. door list iets verkrijgen ; di —, op
verboden, ongeoorloofde wijze ; —bassista,
(Mus.) contrebassist, m.; —basso, m. contrebas, v.; —battente, agg. terugslaand, tegenstand biedend, terugstootend ; —batteria, f.
(Fort.) tegenbatterij, v.; —bietta, f. (Mar.)
betingdrager, m.; —bilanciare, v. a. opwegen, het evenwicht houden ; fig. van gel ij ke
waarde zijn ; —bollare, v. a. tegenstempe-
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nachtsleutel, m., looper, m.; tweede sleutel;:
mettere la chlave e la —, dubbel sluiten ; —cicolare, v. n. tegenkletsen ; —Gifra,
f. sleutel m., voor cijferschrift, o.; —Bolpo,
m. tegenslag, m., terugslag, terugstoot, m.;
terugwerking, v.; nawerking, v.; gevolg, o.;
more,
core, agg. smartelijk, hartbrekend, afkeerveroorzakend ; sost. m. harteleed,
0., kommer, zorg, m.; —critica, Z. controcritica ; —corrente, (Mar.) stopwater, o.;
casa, f. tegenbeschuldiging, tegenaanklacht, v.
Contrada, f. straat, v.; stadsgedeelte, stadskwartier, o.; streek, omstreek, v., land, o.;
esser per le —e, buiten 's lands zijn.
Contraddanza, f. contredans, v.; tegen-, wisseldans, v.; —dette, 1. p1. tweede dagvaarding ; procedere per via di —, iem. ten
tweede male dagvaarden; —detto, —dici
mento, m., —dizione, f. tegenspraak,tegenwerping, v.; aver lo spirito di — , den
geest van tegenspreken hebben, altijd tegenspreken; /1g. tegenkantingen, moeielijkheden,.
hinderpalen ; sostenere e superare gravi
e infinite —i, zware en eindelooze moeieliájkheden ondervinden en overwinnen ; senza
— alcuna, zonder eenige moeielijkheid ;
esser in -- con gli altri, in tegenspraak,
in tegenstelling met anderen zijn ; (Filos.)
tegenstrijdigheid, onvereenigbaarheid, contradictie ; e una — voler il fine e non i
mezzi, 't is een tegenstr ij digheid, wel het
doel maar niet de middelen te willen ; --dicitore, m. tegenspreker, bestrijder, m.; —dire,
v. n. tegenspreken, tegenwerpingen maken;
—a qd., in tegenspraak met iem. zijn ; niet
—

—

—

.

beantwoorden, tegenstrijdig zijn, weerspreken ;

le sue opere contraddicono alle sue
parole, zijn werken weerspreken (zijn in

strijd met) zijne woorden; v. a. bestrijden;

— qd., tegenspreken ; verbieden ; — rsi, v. rid.
zichzelf tegenspreken; —dittore, m. —trice,
f. weerspreker, tegenspreker, tegenstander, m.,
-ster, v.; —dittoriamente, avv. op tegensprekende wijze ; —dittorio, agg. weerspre-

kend, elkander wederkeerig te niet doend,
tegenovergesteld, contradictoir ; (Giur.) gindizio , zaak waarbij de tegenpart ij en hunne
bew ij sgronden mogen uiteenzetten; in —,
als in giudizio —; —distinguere
v. a. onderscheiden, door een bijzonder teeken
onderscheiden ; —rsi, v. ria. een bijzonder
teeken dragen i zich door iets bijzonders onderscheiden ; —distinzione, f. onderscheiding,
v.; opmerkelijkheid, v. (door een bijz. teeken);
—dote, f. morgengave, v.; tegengift, 0.; —diamento, m. tegenspraak, tegenstelling, v.;
—diare, v.a. tegenspreken, tegenstreven ; hinderlijk, vijandig zijn ; —dicco, m. tegendam,
versterkingsdam, m.; —dice'vole, agg. h.z.d.
als —dittorio ; —dio, agg. en sost. h.z.d.
als contrarro ; —icere, v. n. Z. contrad—

,

len, door een tweeden stempel bekrachtigen ;
—bollo, m. tegenstempel, m., tweede stempeling, v.; —bordo, m. (Mar.) tegengang, m.
(bij 't laveeren); tegenboord, o.
Contraccartella, f. schroefplaat, v.; schroefhouder, m.; —camblale, m. tegenwissel, m.;
cambiare, v. a. vergoeden, vergelden, beantwoorden (een dienst); omruilen ; —cambio,
m. teg.ruil, omruil, m.; vergoeding,vergelding, f.;
dire ; —ente, —ere, Z. contrarre.
teruggevang, v.; Dio le conceda ogni
bene in — delle sue opere, God ver- Contraffa'cia, f. tegenovergestelde z ij de;
—facciamento, m. namaak, m.; —facci
gelde u al het goede wat gij gedaan hebt;
tore, m., —fattore, m. namaker, m., narendere il —, het evenwicht bewaren • goed
bootser, m.; vervalscher ;
di monete,
met goed vergelden ; iron. un bel — i een
valschmunter, m.; —fare, v. a. namaken, namooie vergelding !; in —, in antwoord ; daarbootsen, nadpen; — la firma di qc., iem's.
voor ; —canto, m. (Mus.) tegenzang, m.;
handteekening namaken, vervalschen ; — lo
—cassa, Z. controcassa ; --cava, Z.
stile, den stijl nabootsen ; nadrukken, vercontrainmina; —cavare, v. a. (Fort.) een
valschen ; —rsi, v. rifl. zich verkleeden, zich
tegenmijn, tegengang maken ; —chiavare,
—chiave,
f.
vermommen;
v. n. — a qc. qd., handelen
V. a. met dubbel slot sluiten ,
—

—

.
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tegen iets of iem. in, zich verzetten ; —atto, I
p. pass. nagemaakt; agg. vervalscht, nagedrukt, nagebootst ; verkleed, veranderd ; —fattura, —fazione, f. nabootsing, nadping, v.,
namaak, m., vervalsching, v.; —flare, v. n.
(Calz.) den overstekenden rand der tusschenzolen afsnijden ; —iilo, m. vooruitstekenden
rand der tusschenzool ; —fo'dera, f. Z. controfodera ; —forte, m. (Mur.) steunpijler,
steunboog, m.; contrefort, o.; ijzeren bout, m.,
(om deuren tegen te houden); deurbout, m.;
(Geogr.) i —i, uitloopers mv. (van bergketen);
—fortuna, f. ongeluk, o.; tegenloop, m.; weinig geluk, o.; —forza, Z. controforza;
—forzo, m. tegenwerking, v.; tegenstelling, v.;
—fossa, Z. controfossa ; —frase, f. h.z.d.
als anti frase.
Contragge'nio, m. natuurlijke afkeer, m.;
antipathie, v.; a —, di —, ongaarne, met
tegenzin ; —gere, v. a. Z. contrarre ; — giurare, v. a. een tegeneed zweren ; —go'mito,
m. boogvormige inbuiging, v. (aan den tegenovergestelden oever); —guardia, f. (Fort.)
bolwerkkeer, m.
Contraierva, f (Bot.) bezaarwortel, m.; tegengift, o.
Contraimento, m. samentrekken, o.; sluiting
v. van een verdrag ; — d'un peccato, het
begaan eener zonde ; —ire, v. n. zich verzetten,
weerstreven.

lare an panno a —, laken tegen de wol,
tegen den draad in borstelen ; —pensare,

Contrallegge, —letters, —leva, Z. controlegge, enz.
Contrallizza, f. lage heg, v.; laag hek, o. in
het tournooiveld ; —altare, m. tegenaltaar,

to, Z. contrapporre ; —potenza, Z.
contropotenza; —pozzo, m. (Min.) nevenschacht, v.; nevenput, m.; —pre'mere, v. n.
tegendrukken, -streven ; —po'ccio, m. (Fort.)
tegenloopgraaf, v.; —prova, Z. controprova ; —puntare, —eggiare, v. a. (Mus.)

v. a. op tegenmiddelen zinnen, eens anders

plannen trachten te doorkruisen ; pesamento, m., —pesanza, f. herstel, o., aanbrenging van het tegengewicht ; —pesare, v. a.

het evenwicht herstellen ; v. n. het tegenwicht
vormen, het evenwicht houden ; —rsi, v. rifl.
tegen elkander opwegen ; in evenwicht staan ;
—peso, m. tegenwicht, o.; far — a qc.,
tegen iets opwegen, het tegenwicht van iets
vormen ; —pilastro, (Arch.) Z. controcolonna; —poni, m. (indecl.) ser — , tegenspreker, geest van tegenspraak ; —ponimento, m. het tegenover zetten, - stellen ;
tegenstand, m.; (Filos.) h.z.d. als antitesi ;
—porre, v. a. tegenoverstellen, -plaatsen,
-zetten ; un argine alla furia delle
acque, een dam tegenover de woede van
het water stellen ; —ar gomenti a argomenti, bewijsgronden tegenover bewijsgronden stellen ; —rsi, v. rifl. zich verzetten, zich
tegenoverstellen ; —posto, p. pass. tegenovergesteld ; sost. m. tegenoverstelling, antitese, v ;
tegenstelling, v.; uno è it — d'una altra
persona, iem. is juist het tegenovergestelde
van een ander far —, in tegenstelling zijn
per—, in tegenstelling ; —porta, Z. controporta; —positura, = —postiira; — posizione, f. h.z.d. als —ponimento ; —pos-

o.; voorste gedeelte van het altaar ; uit tegenwerking of ijverzucht ondernomen werk ;
quest' opera è un — a nu' altra, dit
contrapuncteeren, in contrapunt schrijven;
werk is als tegenstelling van een ander ont—puntista, m. (Mus.) contrapuntist, m.;
staan ; —altino, m. niet al te sterke altstem;
—punto, m. (Mus.) contrapunt, o.; kunst, v.
—alto, m. altstem, v.; altzanger, m.; —masvan toonzetten ; far —, begeleiden, in hartro, m. (Mar.) opperbootsman, m.
monie staan ; --pugnanza, f. h.z.d als conContrammandare, v. a. tegenbevel geven,
trasto ; —pugnare, v. a. h.z.d. als imafcommandeeren ; —mandato, m. tegenbepugnare.
vel, o., afcommandeering, v.; —merlato, agg. Contragquerela, f. h.z.d. als controque(Arald.) van onderen met kanteelen (wapenrela.
schild); —mina, f., —minare, —minatore, Contrargine, m. (Idraul.) tegendam, versterZ. contromina, enz.; —mira'glio, m.
kingsdam, nooddam, m.; —riamente, avv.
vice-admiraal. m.; —malla, Z. controintegendeel, omgekeerd ; — a qc., in tegenmalla ; —momento, (Mec.) tegenwerking,
stelling met iets; —riamento, m. tegenwerv.; weerstand, m., tegenwicht, o.; —moraking, v., tegenstand, tegenstreven, o.; —Hare,
lità, f. handeling v. tegen de goede zeden ;
v. z. zich verzetten, tegenoverstellen, bestrij—moto, m. tegenbeweging, v., -werking, v.;
den, weerspreken, moeielijkheden berokkenen,
—mura'glia, f. (Fort.) tegenmuur, omsluizich in den weg stellen, (plannen) doorkruitingsmuur, m.; —amore, m. tegenliefde, v.;
sen ; v. n. tegenspreken, beleedigen ; —rsi,
(Mit.) Anteros (God der versmade liefde).
v. rifl. zichzelf tegenspreken ; —ante, p. pres.
Contrannaturale, agg. tegennatuurlijk ; —niweerstrevend ; agg. tegenstrijdig, ongunstig,
tente, agg. tegenstrevend, tegenwerkend ;
lastig, onaangenaam ; niet passend (v. kleuren);
—niso, in. —iiitenza, f. tegenwerkende
—rietà, f. tegenspraak, v.; tegenstand, m.;
kracht, v., tegenwerking, v.
ongunstige toestand, m.; per la — della
Contraoperazione, Z. controoperazione.
stagione, wegens bet ongunstige jaargetijde;
Contrapologia, f. weerlegging, v. eener
tegenloop, m., ongeluk, o.; —a, pl. wederopalogie.
waardigheid ; non bisogna lasciarsi
Contrappalata, f. tegenpalissade, v.; dam m.
vincere dalle —à, men moet zich door de
(tegen instortende aarde); —parare, v. a. en
wederwaardigheden, tegenspoeden niet laten
m. tegeninspanningen doen ; —passare, v. n.
ontmoedigen ; tegenkanting, afgunst, v.; —rio,
in elkander overgaan, aan elkander mededeeagg. tegenovergesteld ; opinioni —e, tegenlen ; —a una legge, een wet overtreden ;
strijdige meeningen ; direzione --a, tegendoor schreden afmeten ; —passa, m. (Giur.)
overgestelde richting ; parte a—, tegenoverwedervergelding; (Mus.) contredans, v.; —pegesteld gedeelte, o.; ongunstig, vijandelijk,
lare, v. a. tegen het haar inkammen ; —pelo,
schadelijk, nadeelig ; l'umidità è —a alla
m. streek m. met de kam tegen het haar in;
salute, de vochtigheid is nadeelig voor de
mod.prov. fare la barba e il — , iemand
gezondheid; sost. m. het tegendeel; fare
terdege er van doorhalen, hekelen ; spazzoprecisamente 11 —, juist het tegendeel,
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tegenovergestelde doen ; non aver nulla
in —, er niets tegen hebben ; tegenstelling. v.;
argonlentare dai —j, uit de tegenstellingen gevolgtrekken ; tegenstander, vijand, m.;

recarsi qd. al —, zich iemand tot vijand
maken ; mod. prov. al —, in—, per —, per
lo —, integendeel, juist het tegendeel; avv.
proee'dere — a' suoi desiderj, tegen
zijne wenschen ingaan ; —o, agg. h.z.d. als —io.
Contrarse, contraere, v. a. iets in overeen-

stemming vaststellen, besluiten, sluiten, aangaan; — un matrimonio, een huwelijk
aangaan ; —debiti, schulden maken ; —amicizia, vriendschap aanknoopen ; — una
lnalattia. een ziekte op den hals halen ;
— nn vizio, een gebrek eigen maken ; — una
macellia, een vlek op zijn kleed maken ;
— un obbligo, een verplichting op zich
nemen ; — nu sapore, een smaak aannemen ;
—rsi, v. rifl. zich samentrekken, ineenkrimpen, krimpen ; (Gram.) samengetrokken worden ; —eiste, p. pres. aansluitend, samentrekkend ; agg. verdragsluitend, contracteerend ;
le panti —1, de contracteerende partijen, de
contractanten; —atto, p. pass. gesloten, samengetrokken ; agg. nomi —i , samengetrokken woorden ; ha le dita — e dall' artrite, zijn vingers zijn door den kramp samengetrokken.
Contraste, f. tegenkunst, v.; tegenlist, m.
Contrasbarrato, agg. (Arald.) door twee verschillende dwarsbalken gedeeld.
Contrascarpa, f. Z. controscarpa.
Contraseena, f. Z. controscena.
Contrascotto, 1. (Mar.) reep, v. aan het

slotbout.

Contraseritta, —scrivere, —senso, Z.
contr•oscritta, enz.
Contraserratura, v. duim, m. (van den

grendel).

Contrasforzar•e, v. a. tegenstreven, zich tegen
verzetten; —forzo, m. h.z.d. als Contrannitenza ; —spalto, m. (Fort.) contraglacis, o.
Contrasse, f. (Arch.) plank, v. die tot beklee-

ding van een gebouw of wagen dient.

Contrassegnare, v. >. van een teeken voorzien, teekenen, merken ; —i panni del bucato, het waschgoed met een draadje mer-

ken ; medeonderteekenen, contrasigneeren ;

—segno, o. teeken, kenteeken, merk, 0.;

contramark, tegenbewijs, o.; pand, onderpand,
0.; 11011 c'è nessen — che ... er is geen
teeken voor dat ...; dare un — d'af etto,
een bewijs van genegenheid geven ; i —i
d'una persona, het signalement van een
persoon; teeken, geheimteeken, erkenningsteeken.
Contrassoggetto, m. Z. controsoggeto.
Contrasta, f. h.z.d. als coaitrasto; —abile,
agg. bestrijdbaar; —abilneente, ace. op bestrijdende wijze; —amento, m. h.z.d. als
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sten prijs betwisten; —ato, p. pass. tegengeweest, tegengewerkt ; agg. bestreden ; una
eredità —a, een betwiste erfenis ; —o, m.
tegenstelling, v.; tegenovergestelde, 0.; tegenstand, m., hinderpaal, v., beletsel, o.; superare un —, een beletsel overwinnen ; abianlo tutti 1 nostri —i, wij hebben allen
iets wat ons in den weg staat; rimanere
a —, als beletsel blijven bestaan ; ha avuto
il — del lllul'o, de muur heeft hem tegengehouden ; strijd, m., twist, v., gekibbel, o ;
una casa piena di —1, een buis waar
altijd ongenoegen is ; (Mar.) mare di ,
kabbelzee, tegenstrooming, v.; a —, tegenover;
—

lnettere lo scaffale a — col muro, de

boekenkast tegenover den muur plaatsen ;

senza —, zonder twijfel.
Contr•asto'lnaco. avv. Z. controstonlaco.
Contratta'bile, agg. koopbaar, in den han-

del zijnd.

Contrattacco, m. (Mil.) tegenaanval; -wer-

ken, o.; (Scherm) tegenstoot, m.

Contrattanlente, avv. (Gram.) door samentrekking; —mento, m. h.z.d. als contrattazione ; —are, v. a. handelen ; — una
pestza di panno, over een stuk laken handelen ; — Poliore, la coseienza, met zijn
eer, zijn geweten te markt gaan ; — con qd.,

met iem. onderhandelen ; over den prijs onderhandelen, eens worden ; —azione, f. handelen, te markt gaan, o.; gesloten koop, m.;
—ura, f. samentrekking, verkorting, v.; verlamming, v.
Contrattempo, m. tusschentijd, m..; korte
tusschenpooze, v.; geschikt oogenblik, o.;
prendere uli —, een leeg oogenblik te nutte
maken; onaangenaamheid, v.; tegenspoed, m.;
oponthoud, 0.; ongelegen uur, kwaad geval;
brutto —, een leelijk tusscbending, o.; (Mus.)
vertraging van het tempo; (Scherm.) ontijdig
uitgevoerde stoot ; (Cavall.) ontijdig onderbreken van den gang ; mod.prov. a—, ter ongelegener uur, op ongelegen tijd.
Contrattile, app. samentrekbaar; —ilità , f.
samentrekbaarheid, v.
Contrattino, m. klein, onbeduidend verdrag,
0.; —0, 01. verdrag, kontrakt, o.. overeenkomst,
v.; oorkonde, v.; geschrift o. dat een verdrag
bevat; fare un —, een verdrag sluiten ;
reseindere un —, een kontrakt, verdrag
ongeldig verklaren ; — bilaterale, beiden
partijen bindend kontrakt, o.; — unilaterale, eenzijdig verdrag; la sua parole è
un —, zijn woord is zoo goed als een geschreven kontrakt ; (Mar.) — di coanpra, veilbrief, m.; koopkontrakt o. van een schip; —
di locazione, pachtkontrakt ; agg. en
p. pass. van contraire ; —uale, agg. door
een kontrakt, verdrag geregeld ; nlateria —,
gedeelte (van bet wetboek) dat de sluitingen
van kontrakten betreft; disposizioni —1,
door kontrakt vastgestelde bepalingen.
Contraurtare, v. a. tegen aanstooten.
Contrausanza, f. h.z.d. als usanza.
Contravvalere, v. n. h.z.d. als contrap-

—asto.
Contrastanlpa, —are, v. a. h.z.d. als contrastampa; —pare.
Contrastare, v. n. tegenoverstaan, wederstrepesare.
ven ; —ai desiderj di qd., het verlangen
van iem. tegenwerken ; —ai bei principj, Contravvallazione, f. (Mil.) omsluiting, v.,
berenning, v. van een stad.
in strijd met de goede beginselen zijn ; — con
qd., met iem. twisten, in strijd zijn; fig. — Contravveleno , m. tegengif, o.
con la meseria, tegen de ellende kampen ; Contravvenimento, m. h.z.d. als contravvenzione ; —venire, v. n. tegenhandelen,
— con qe., met iets in tegenstelling z ij n, bij

iets afsteken ; v. a. bestrijden, verhinderen;
—rsi it primo premio, elkander den eer-

overtreden ; tegemoetkomen, voorkomen ; zich
verzetten ; —ventore, m. overtreder, m.;
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—venzione, f. overtreding v. (der wet.); j —dieltiarazione, f. tegenverklaring, v.; ©pheffing van een verdrag ; —fascia, f. plankje
essere in —, zich aan eene overtreding
o. ter versterking van de zijwanden eener
schuldig maken ; — versità, f. h.z.d. als
viool; —finestra, f. voor-, dubbelvenster, o ;
controversia, contrarietà.
—fo'dera, f. tusschenvoering, v.; —fondo,
Contravvisita, f. Z. controvisita ; conm. dubbele bodem, m.; —forza, f. tegenwertravvite, f. Z. eontrovite.
kende kracht, tegenwerking, v.; —fosso, m.
Contrazione, f. samentrekking, verkorting.
(Fort.) voorgracht, v ; —indieare, v. a. (Med.)
Contremare, v. n. h.z.d. als tremare.
voor niet dienstig verklaren (geneesmiddelen);
Contrettare, v. a. h.z.d. als maneggiare;
—indicazione, f. (Med.) omstandigheid v.
—azione, f. h.z.d. als maneggiamento.
die een geneesm. voor ondienstig doet verklaContribolato, agg. zeer gekweld, geplaagd.
ren; —legge, f. tegenverordening, v.; wet v.
Contribuire, v. n. bijdragen, medewerken,
die eene andere opheft ; —lettera, f. tegenmedehelpen ; — a fare qe., medewerken om
brief, tegenschrijven, o.; —leva, f. tegenheftiets te doen ; v. a. geven, schenken, yerleenen ;
boom, m.; —Ilare, v. a. h.z.d. als verifip.pres. —ente, bijdragend ; sust. m. belastingcare, riscontrare; —11o, m. h.z.d. als
schuldige; —uto, m. bijdrage, belasting, v.;
mettere a — qd., iem. doen bijdragen ; fig.verif eazione, riseontro ; —luce, f. tegenlicbt, o.; storend, ongunstig licht ; avv.
tot uitgaven aansporen ; brandschatten ; dienstguardare una coca—, iets tegen het licht
baar maken ; —utore, m. bijdrager, m.;
gehouden ; —rnandare, v. a. Z. contram—uzioncella, f. kleine bijdrage, v.; kleine
mandare ; —marca, f. contremark, o.; bebelasting, v.; —uzione, f. bijdrage, belasting,
wijs o. van weder binnenkomst ; stempelteecontributie, v.; — di guerra, oorlogsschatken o. op waren; —marcia, f. contremarscb.
ting, v.; mettere a —, op contributie stellen,
v.; —mina, f. (Fort.) tegenmijn, v.; —tninare,
brandschatten.
v. a. (iflil.) tegenmijn aanleggen ; fig. tegenContrimboscata, f. (Mil.) tegen-hinderlaag, v.
werken, tegenlist aanwenden ; —molla, f.
Contrimpannata, f. voorzetraam, o.; dubbel

veer v. die in tegenovergestelden zin werkt;

venster, o.

veer met tegendruk, slagpin, v.; —mata o, m.
Contrina, f. (Cacc.) koord, v. van het vogelnet.
tegenmuur, steunmuur, m.
Contrindicare, ---dicazione, Z. controinContronestà, f. ongepastheid, v.; vergrijp o.
dicare, enz.
tegen de eerbaarheid ; —nota, f. tegennota,
Contrire, v. a. fijnwrijven ; fig. vermorselen
herroepende nota, mededeeling, v.; —palo,
(de ziel, van berouw); —istabile, agg. bem. paalijzer, 0.; —parte, f. tegenpartij, v ;
droevend, rouwverwekkend ; —istamento,
m. droefheid, v.; kommer, m.; zorg, v.; —is—perazione, f. tegenover werkende handedeling, tegenmanoeuvre ; —pendenza, f.
tare, V. a. bedroeven, treurig maken ; smart

steiging v. aan tegenovergestelden zijde ;
veroorzaken ; fig. troosteloos, dor, ellendig
—piega, f. tegenvouw, m., tegenplooi, m.;
maken ; l'inverna contrista la terra,
—porta, f. tweede deur, voordeur, o.; —pode winter geeft aan het land een droef aantenza, (Orolog.) tegenonrust, v.; —proposta,
zien; —rsi, v. rifl. zich bedroeven, treurig
f. tegenvoorstel, o.; —prova, f. tegenbewijs,
moorden: —ato, p. pass. agg. bedroefd, treurig, kommervol ; —istazione, h.z.d. als
o.; (Calcogr.) afdruk, m.; —querela, f. tegen-istamento ; —istamente, avv. met veraanklacht, v.; —rdinare, v. a. tegenbevel
geven ; — un ballo, een bal afbestellen ;
morseld, berouwvol hart ; —itare, v. a. h.z.d.
—ordine, v. tegenbevel, o.; contreorde, m.;
als tristare ; ito, agg. fijngewreven, verricevuta, f. ontvangbewijs o. dat een ander
brijzeld, vermorseld ; vol berouw; izion
vernietigt ; —risposta, f. tegenantwoord, o.:
cella, f. kort berouw, o.; korte vermorseling ;
—izione, verbrijzeling, v.; (Teol.) diep be-—riva, f. tegenovergestelde oever, m.; —rivoluzione, f. tegenrevolutie; —scarpa, f.
rouw, o.; vermorseling, v.; atto di —, akte
van berouw ; fam. dir 1'atto di —, zich tot
(Fort.) contreëscarpe, v.; overschoen, m.;
—del
marinaro,
—scena, f. (Teat.) gebarenspel, o.; —scritta,
den dood voorbereiden ;
matrozenberouw, berouw dat eerst in 't gef. tweede afschrift o. van een kontrakt;
zicht van den dood komt.
scrivere, v. a. tegen iem. of iets schrijContro,prep. tegen ; contro di me, tegen mij ;
ven ; scritto, app. (controle) nog eens gei dominatori, tegen de overrivoltarsi
schreven ; scudetto, m. slentelgatplaatje,
a qd , zich tegen
heerschers opstaan ; dar
o.; senso, m. tegenovergestelde, tegenspreiem. verzetten, iem. tegenspreken ; colui mi
kende zin, onzin, m.; a , in een tegenoverfa —, die werkt me tegen ; esser — di qd.,
gestelden zin ; —soggetto, m. (Mus.) tegeniemands tegenstander zijn ; tener —, bij de
stelling v. in eene fuge ; —stampa, f. tegentegenpartij aansluiten; andare -- corrente,
afdruk, m., overdruk, m.; —stampare, v. a.
tegen den stroom opgaan ; —pagamento,
een tegenafdruk (afdruk van een afdruk) mategenbetaling, v.; nella pagina di —, op
ken; —rsi, v. rift overdrukken, afdrukken;
de tegenovergestelde bladzijde ; udire il pro
—ato, p. pass. agg. overgedrukt ; pagina —
e il —, het voor en het tegen hooren.
a, overgedrukte (onduidelijk gew.) bladzijde;
Contrabattuta, f. (Idraul.) tweede terugslag
—stimolante, agg. (Med.) kalmeerend middel ; —stimolo, m. (Med) kalmeerend, contram. van het water.
Controbu'ssola, f. voordeur, buitendeur, v.;
stimuleerend middel ; ziekteverschijnsel o. dat
—cappa, f. dwarsmuur m. in den schooreene verzwakking van sommige prikkelingen
steen ; —cassa, f. buitenste kist ; buitenste
veroorzaakt ; —stomaco, avv. met walg, met
horlogekast, buitenste omhulling, v.; —cifra,
afschuw, met afkeer; —ta'glio, m. (1ncis.)
f. Z. contraccifra : colonna, f. tegen-,
kruislijnen (op een kopergravuur); vare,
nevenpijler, m.; —colpo, m. Z. contracv. a. h.z.d. als —inovare ; —versia, f.
colpo ; —curva, f. nevenboog, m.; —data, meeningverschil, o.; strijdigheid, v.; geleerde
f. tweede datum (van ontv.) op een brief ;
strijdvraag, controverse; nasce la —, de.
—
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strijdvraag wordt opgeworpen ; disputatie, dis- Convalente, agg. h.z.d. als equivalente.
cussie, verhandeling; cosa che e in
Convalescente, agg. genezend, in beterschap
str ij dige, onbesliste zaak ; cadere in —, strijgaande; sost. m. genezende, convalescent;
dig zijn, een strijdvraag zijn ; porre in —,
—enza, f. genezing, v., beterschap, v., herbestrijden ; —versista, m. uitlegger, verklaarstel, 0.; entrare in —, beginnen te herder van (Teol.) strijdvragen, controversist, m.;
stellen.
—verso, agg. bestreden, diAuteerbaar, onop- Convalidamento, m. bevestiging, bekrachtigelost ; lnogo —, bestreden, str ij dig punt;
ging, v.; —are, v. a. bevestigen, bekrachti—vertere, v. a. in twijfel stellen ; bestrijden,
gen, als waar bewijzen, wettelijke kracht
geven ; —rsi, v. rifl. nieuwe, groote kracht
betwijfelen ; —verti'bile, agg. bestrijdbaar,
discuteerbaar, strijdig ; —vertibilità, f. beerlangen, bekrachtigd worden, zich bewaarstrijdbaarheid, strijdigheid, twijfelachtigheid,
heiden ; —azione, f. bekrachtiging, bevestiging, v.
v.; —vertibilmente, avv. op strijdige, twijfelachtige wijze ; —vertere, v. a. Z. contro- Convalle, .f. languitstrekkend dal ; —i, pl.
vertere ; —visita, f. tegenbezoek, 0.; —vosamenhangende, in elkander overgaande dalontà, avv. h.z.d. als contro volontà;
len ; (Bot.) giglio delle —i, lelietje-der-da—voto, m. tegenstemming, v.
len ; —io, agg. uit hetzelfde dal komende.
Contubernale, (Mil. rom.) in dezelfde tent Conva'riato, agg. h.z.d. als variato.
wonende; sost. tentgenoot, m.; —ia, f. mede- Convedere, v. a. h.z.d. als vedere.
woning in dezelfde tent; tentgenootschap, v.; Convegna, f. h.z.d. als convenzione ; —entenlellte, avv. h.z.d. als vendentanlente ;
—io, agg. (Gier. canon.) samenwonen o. van
—ereza, f. h.z.d. als convenienza.
ongehuwde personen ; wilde echt, v.
Contuniace, agg. afwezig bij de gerechtelijke Convegno, m, samenkomst, v.; plaats, v.
behandeling ; halstarrig, hardnekkig tegenover
van samenkomst; overeenkomst, v., verden goeden wil van anderen; fig. malattia
drag, o.
— ad ogni rimedio, aan alle geneesmid- Convellente, agg. (Med.) krampachtig ; dolori —i, kramppijnen; —lere, v. a. (Med.)
delen weerstandbiedende ziekte ; —a'cia, f.
ongehoorzaamheid v. aan eene dagvaarding,
samentrekken, krommen ; —rsi, v. rifl. krampachtig samentrekken.
verzuim o. om voor den rechter te verschijnen ;
cadere in —, strafbaar worden wegens niet Convenente, agg. Z. Conveniente ; sost.
opkomen, verschijnen ; essere condannato
in. h.z.d. als contegno ; —enza, f. h.z.d.
in —, wegens niet verschijnen veroordeeld
als convenzione; —e'vile, agg. Z. Conworden ; purgare la —, een nieuwen tervenevole.
mijn van verschijnen bekomen ; fig. weder in Convene'vole, agg. passend, naar behooren ;
genade iaangenomen worden ; costituire
tempo —, geschikt oogenblik ; sost. m. pasqd. in —, iem. een lateren betalingstermijn
sende, o., betamelijke, juiste, passende maat ;
—,

verleenen ; hardnekkige trots, m.; ongenade, v.,
afgunst, v.; uitsluiting v. van ambten (voor

zekeren tijd); quarantaine, V.; observatietijd,
M.; —a'ciale, agg. het niet verschijnen (voor
de rechtbank) betreffende; de quarantaine betreffende ; regolameuto —e, quarantainevoorschriften
Conturne'lia, f. beschimping, boosaardige beleediging, v.; —liosamente, op beleedigende,
onteerende, schandelijke wijze; —oso, agg.
.

beleedigend, onteerend, smadelijk, schandelijk.

Contu'ndere, v. a. verpletteren, fijn stampen,
stuk stooten ; p. press. —ente, kwetsend ;
agg. (Med.) strunlento, corpo —, instru-

ment, o. dat een kwetsing, een verbrijzeling
kan veroorzaken ; —uso, p. pass. agg. gekwetst, stukgeslagen ; la paste —a, het gekwetste deel.
Conturbamento, m. —bazione, f. sterke
verontrusting, opwinding, onrust, v., angst, v.;
—are, v. a. verontrusten, lastig vallen, in
onrust brengen ; —rsi, v. rifl. zich verontrusten, ontstellen, in verwarring, angst geraken ;
onrustig, stormachtig worden (de zee); —ativo, agg. prikkelend, opwekkend (spijzen, dranken); —atore, m. rustverstoorder, oproermaker.
Contusioncella, f. kleine, geringe kneuzing ;
--sione, f. (Chir.) kneuzing, verwonding, v.
(door een slag of stoot); buil, v.; —uso, Z.

Contundere.
Colltutore, m. —trice, f. medevoogd, m., me-

pin del —, meer dan passend is ; fatsoen, 0.;
beleefdheid, v., netheid, v.; fare i —i, be-

leefdheden bewijzen, de honneurs waarnemen ; stare sui —i, op de vormen, goede
manieren staan ; —ezza, f. passendheid, v.;
fatsoen, o.; beleefdheid, v.; goede manieren,
m.v. goede toon, m.; —niellte, agg. op passende, nette wijze; —ielste, agg. passend,

naar behooren ; trattare uno in modo —
alla sua nascità, iem. overeenkomstig
zijne geboorte behandelen ; una condizione
—, eene deftige positie ; --ientenlente, ave.
h.z.d. als convenevolmneiste ; --ienza, f.

passendheid, overeenstemming, v.; samenhang, m., betrekking, v.; la — del predicato col loggetto, de betrekking van het
predicaat tot het onderwerp ; la — di tutti
le parti fra loro, de overeenstemming
van alle deelen onderling ; gelijksoortigheid, v.;
— di una lingua con ure' altra, de gelijkvormige ontwikkeling eener taal met eene
andere ; waardigheid, v.; fatsoen, o.; goede
manieren ; non va della mia — a fare
questo, het past mij niet zulks te doen ;
conoscere, saper la —, fatsoen kennen,
weten hoe het behoort ; mancare alle —e,
tegen alle fatsoen, goede manieren handelen ;
ragioni di —, overwegingen, redenen van
fatsoen ; le —e di corte, de gebruiken van
het hof; le visite di —, de gebruikelijke
bezoeken ; berekening, winst, V.; matrimo'-

nio di — , een huwelijk uit berekening;
devoogdes, v.
I1on posso accettare 11 partito, non
Contuttochè, —siaciocchè, tong. niettegenc'è —, ik kan de zaak niet ondernemen, er
staande dat alles, ofschoon ; —eiö, avv. alis niets bij te winnen.
hoewel, niettemin ; —questo, avv. h.z.d. als Convenilnento, m. h.z.d. als convenzione ;
contutto questo.
—ire, v. n. 1. samenkomen, -treffen, verza-

CON

231

CON

melen, in een punt samenkomen, zich ver- Conversamente, avv. h.z.d. als inversauiente ; —o, m, gesprek, onderhoud, verkeer,
eenigen, samenwerken ; molte cagioni
o.; omgang, m.; —are, v. n. (con qd.) met
coiivennero a produr tale efifetto,
iem. spreken, zich met iem. onderhouden,
veel oorzaken werkten tot deze uikomst mede ;
kouten, praten ; omgang, verkeer hebben ;
overeenstemmen, -komen ; tutti convencon sè stesso, alleenspraken houden ; —
gono che ..., allen stemmen er in overeen
coi morti, zeer afgetrokken leven ; leven,
dat....; bisogno —, men moet bekennen,
den tijd doorbrengen ; v. a. — qd., met iem.
toegeven ; — pel prezzo, over den prijs
omgaan ; —ativo, agg. spraakzaam, praateens moorden ; resta convenuto! 't blijft
zuchtig, gezellig, onderhoudend ; —atore, m.
zooals 't afgesproken is ; II. — v. n., —rsi,
medespreker, deelnemer aan een gesprek, aan
v. rifl. nuttig, noodig, passend zijn, passen
een gezelschap; —azione, f. onderhoud, gemoeten ; non mi conviene, 't past mij niet ;
sprek, o., kouterij ; fare un po' di —, een
conviene Iedere, men moet toegeven ;
conviene che ora mi sciolga dalla weinig kouten, praten ; persona di placevol
—, aangename prater, kouter, m.; gezelprowessa, ik moet mij nu van mijne beschap, gezellig verkeer, o,; omgang, m.; la
loften kwijten; conviene, non conviene,
signora N. tiene — it giovedi, Mevr.
't gaat, 't gaat niet ; v. a, (Giur.) — qd. in
N. ontvangt des Donderdags ; mod. prov. non
giudizio, iem. voor 't gerecht dagen ; p. pr.
mi place nè il vino, nè la —, noch het
—iieute, passend, zich eigenend, samenvallend;
onderwerp noc'a de persoon bevalt mij ; levensp. pass. —uto, bijeengekomen ; la gente —
wijze, v.
a alla ceremonia, de voor de plechtigheil bijeengekomen lieden ; reo —, gedaagde, Conversione, f. omkeering, verandering, verwisseling, conversie ; Ia — della rendita
beschuldigde ; prezzo —, vastgestelde, overin consolidato, de verandering, conversie
eengekomen prijs ; sost. m. seconde il —,
van rente in geconsolideerde schuld ; wentevolgens de overeenkomst.
ling, draaiing ; la — della terra sopro
Couventare, v. a. overeenkomst treffen, toeil proprio asso, de wenteling der aarde
staan, vast sluiten, vast samenvoegen ; bij de
om haar eigen as ; (Relig.) bekeering, v., gebeoefen. der geneeskunde opnemen ; tot dokloofsverandering ; la — di San Paolo, de
ter maken ; —rsi, v. ri ft . dokter worden ;
bekeering van den H. Paulus ; — miraco—azione, f. benoem., aanstell., v. tot dokter ;
-tinato, agg. tot dokter benoemd.
losa, wonderbare bek.; —politica, politieke
omkeer ; (Mil.) zwenking ; — a destra, a
Conventi'cola, f. —o, m. geheime samenk.,
sinistra, zwenking rechts, links ; (Giur.)
v , conventikel.
omkeering der vooropzettingen ; —o, p. pass.
Conventino, m. klein klooster, o.; —to, m.
van convertire ; —o, m. tegendeel ; per
klooster, o.; — di fratte, di monache,
—, integendeel, omgekeerd ; e— en omgek.;
monniken-, nonnenklooster, o.; entrare in
—tere, Z. —tire ; —i'bile, agg. verander—, in 't klooster treden ; uscire di —, abbandonare il —, uit het klooster treden ;
baar, omkeerbaar, omdraaibaar, wentelbaar;
in
't
voor bekeering vatbaar; —ibilità, f. omkeermod. prov. it — non passa altro,
klooster is er niet anders ; (star.) bepaalde
baarheid, veranderbaarheid enz., vatbaarheid
onderafd. der gilden (in 't middene. Florence);
voor bekeering ; —ire, v. a. veranderen, omkeeren ; Gesà converti l'acqua in vino,
gildeafdeel., v.; —uale, agg. kloosterlijk, tot
Jezus veranderde het water in wijn ; le cameen klooster behoorende ; klooster....; Minori
pane furono couvertite in cannoni,
-i of Conventuali, Minderbroeders Con--

ventueelen.

Convenuto, p. pass. van convenire ; —zionale, agg. op een verdrag, overeenkomst be-

de klokken werden tot kanonnen vergoten ;

(Chim. en Fisiol.) omzetten, veranderen ; to
stotnaco converte it vito in chimo, de
maag zet de spijs in spijsbrij om ; (Relig ) bekeeren ; St. Silvestro convert' Constantino alla vera Pede, de H. Silvester bekeerde Constantijn tot het ware geloof ; van
plan, voornemen, beginselen doen veranderen ; (Log.) — una proposizione, de gevolgtrekking in de plaats der vooropzettingen
brengen ; — l'esercito contra un punto,
het leger op een punt richten ; — in fuga

rustende ; gewoon, gebruikelijk, conventioneel;
-zionare, v. a. overeenkomen ; —zione, f.
overeenkomst, afspraak ; —postale, doganale, post-, tolconyentie, -verdrag, o.; (stor.)
staatsvergadering, verg. van de afgev. des
volks; la Convenzione, de Fransche Conventie (1792); gebruik, o ; herkomst, v.; stile
maniere di —, conventioneele stijl, door de
herkomst beïnvloed.
Convergente, p. press. van convergere ;
it nemico, den vijand op de vlucht drijven ;
— in sè la signoria, de heerschappij aan
—enza, f. (Mat.) nadering, v. van twee lijnen,
convergentie ; (Fis.) samenloopen in een punt
zich brengen ; —rsi, v. rifl. veranderen in,
(van lichtstralen bijv.); —e'rgere, v. n. (Mat.)
zich omzetten ; zich bekeeren, van geloof ;
naderen, tot elk. komen, convergeeren ; (Fis.)
van meening veranderen ; si converti alla
in een punt samenloopen ; p. pass. agg. —enprudenza, hij wordt verstandiger ; —a far
te, elk. naderend, convergeerend ; strade —i
qc., zich gereed maken om iets te doen ; —
in una stesso punto, op hetzelfde punt
in vento, zich in niets oplossen ; —ito, —eruitloopende straten ; (Mat.) linee, serie —i,
so, p. pass. en agg. omgekeerd, veranderd,
convergeerende lijnen, reeksen ; (Fis.) raggi
bekeerd ; sost. m. bekeerde, bekeerling ; le
—1, zich in een punt vereenigende (stralen);
Convertite, Magdalena-stichting, verbeterforze —i, samenwerk. krachten.
huis, o. voor gevallen meisjes ; —itore, m.
Conversa, f. —o, m. bekeerde, bekeerling,
bekeerder, m.
convertiet ; leekezuster, v., leekebroeder, m. Convessità, f. bol-rondheid, lensvormigheid,
Conversa'bile. —se'vole, agg. spraakzaam,
convexiteit, v.; welving, v.; —o, agg. convex,
gezellig, goed om mee om te gaan, beminnenslensvormig, bolrond, gewelfd.
waardig.
Conviare, v.n. samen den w. gaan;v.a. geleiden.
.

,

CON

232

CON

Convicino, agg. dichtbij liggend.
I gen, krampen lijdende ; sost. m. Convulsio-.
Convi'ncere, v. a. overtuigen, duidelijk benarj, m. pl. de convulsionaires ; (fan. secte in
fatti
che
convincono,
slaande,
Parijs 1727)); —sioncella, f. lichte aanval,.
wijzen ;
overtuigende feiten ; —rsi, v. ritl. zich overm. van kramp; —scone, f. (Med.) kramp, m., ,
tuigen, overtuigd zijn; —ente, p. press. en
zenuwachtige trekking der ledematen ; kramp,
vertrekking ; aanval, m. van kramp ; — di
agg. overtuigend, slaand, pakkend; --into, p.
pass. agg. overtuigd, bewezen ; reo—, een
riso, lachkramp, v.; —1, pl. krampen, stuischuldige wiens misdaad bewezen is ; —i'bipen; —sivo, agg. krampachtig, krampen,
le, agg. overtuigbaar, bewijsbaar; —imento,
spier- of zenuwtrekkingen veroorzakend ; —so,

m. overtuiging, vaste overtuiging, v.; —itivo,
agg. bewijskrachtig ; —inzione, v. het overtuigd zijn, 0.; overtuiging, v., vast, onwrikbaar geloof.
Convitare, v. a. te gast noodigen, uitnoodigen;
v. n. gastmalen geven ; —ato, p. pass. uitgenoodigd ; sost. m. genoodigde, m.; —atore,
in. gastheer, uitnoodiger, m.; —o, m. gastmaal,
feestmaal, 0.; —tto, m. het sameneten, -wonen,
o., gemeenschap, v.; discogenootschap, 0.; opvoedingsgesticht, pensionaat, konvikt, o.; collegio, liceo, seniinario—, collegie,lyceum,
seminarie met konv.; nettere un íiglinolo
in —, een zoon op kostschool doen ; gli alumni del —, de leerlingen van de kostschool ;
—ttore, m. —trice, f. leerling, verpleegde
van een kostschool; kostleerling, pensionair,
m. en v.; —i ed esterni, in- en uitwonende
leerlingen.
Conviti'gia, f. begeerte, hebzucht, v.; —zioso, agg. begeerig, hebzuchtig ; afgunstig,
praalziek.
Conviva, m. gast, discbgenoot, m.; —ale, —viale, agg. gastmaal betreffende ; disch...., tafel....; discorsi —1, dischredenen ; canzoni
—1, tafel-, discbliederen ; piaceri —i, genoegens van de tafel ; —are, v. a. sameneten,
discbgenooten zijn.
Convivetiza, f. samenleven, 0.; umana —,
menschel. samenleving, v.; —i'vere, v. n.
samenleven, -wonen, gemeenscha ppelijk leven ;
in den huwelijksstand leven ; —ivio, m. h.z.d.
als convito.
Conviziare, v. n. schelden, smaden ; —atore,
m. schelder, lasteraar, m,; —zio, m. smaad,
hoon, m., schelden, o.
Conn ocamento, m. —azione, f. oproeping,
bijeenroeping, v.; —are, v. a. bijeen-, samen-,
oproepen ; fa convocato il Parlamento
per il di set di novembre, het Parlament werd tegen den 6en November bijeengeroepen ; uitnoodigen (tot een feestelijkheid
enz.); —store, m. bijeenroeper, m.
Convogliare, —o'iare, v. a. het geleide geven, geleiden, escorteeren ; —io, m. begeleiding, geleide, v.; lettera di —, geleibrief,
m.; bedekking, veiligheid geleide, escorte, v.;
—funebre, lijkstoet, m.; vereeniging van
meerdere schepen, wagens enz.; convooi, 0.;
(h errov.) trein, m.
Convoio, m. Z. Convoglio.
Convoi'tigia, —votisa, f. h.z.d. als cupidi'gia ; —osita, f. onbeteugelde begeerte;
—oso, agg. begeerl'ij'k, hebzuchtig.
Convolare, v. n. samen naar een punt
vliegen.
Convo'lgere, v. a. en —rsi, v. rifl. —to, Z.
.

Voltotare.
Convolu'bile, agg. gemakkelijk draaibaar (om

de eigen as).

Convo'lvolo, m. —volvo, m. (Bot.) akker-

winde, v.; convolvulus, m.

Convulsamente, avv. op krampachtige wijze;
—iono'rio, agg. (Med.) aan kramptrekkin-

agg. aan krampen lijden, door zenuwkrampen
aangetast ; vertrokken, trekkend, convulsief ; ,
gesti, .roti —1, zenuwachtige, krampgebaren, bewegingen ; con le maai —e, met
krampa. samengevouwen handen.
Coobare, v. a. (Chim.) herhaaldelijk trekken,.
distilleeren, kohobeeren ; —azione, 1. distilleering, v.
Coonestamento, m. verschooning, vergoelijking, middel ter verontschuldiging ; —are, v.a.
verschoonen, vergoelijken, verontschuldigen;,
als rechtvaardig, eerbaar voorstellen.
Cooperamento, m. —azione, f. medewerking, v.; medearbeid, m.; —are, v. n. medewerken, medehelpen, hulp verleenen, deelnemen aan ; —ativo, agg. helpend, medewerkend, samenwerkend; —atore, m. —trice,
f. medewerker, helper, m., -ster, v.; soeietàtrice, samenwerkende, cooperatieve vereeniging, v.
Coordinamento, m. regeling, ordening, gelijkstelling, v.; —are, v. a. in orde brengen,
—stellen, ordenen, regelen ; regelmatig doen
volgen ; — le idee, de gedachten logisch doen
volgen, ontwikkelen ; — le parti d'un lavoro, de deelen van een werk in de juiste
verhoudingen brengen ; —mezzi al fine,
de middelen met het doel in overeenstemming brengen ; ato, p. pass. geregeld, geordend ; agg. (Gran.) proposizioni —e,
gelijkgestelde zinnen ; (Geom.) f. p1. koordinaten ; afstand, m. der assen ; —atore, m.
regelaar, m.; —azione, f. regeling, ordening,
v.; verhouding, v. (van twee zaken onderl.)
Coortare, v. a. opvroolijken, opmonteren.
Coorte, f. (Mil. rom.) cohorte, v.; fig. troep,
bende, schaar, v.
Coperchiare, v. a. met een deksel sluiten
—cella, f. deksel, o.; hulsel, o.; fig. voorwendsel, 0.; dekmantel, m.; —ietto, —ino, m.
dekseltje, o.; —io, m. deksel, o. (van pan of
pot); (Mugn.) bovenste molensteen, loopsteen,.
m.; prov. il soperchio rompe il —, al
te veel deugt niet; il diavolo insegna
fare le pentole, ma non l —i , de duivel
leert wel het kwaad doen, maar niet het te
verbergen.
Coperta, —verte, f. dek, beddek, o., deken, .
m.; — da campo, da viaggio, del ea
vallo, veld-, reisdeken, paardendek, 0.; omslag, overtrek, omhulsel, 0.; (Mar.) bekleeding,
v. (van een muur); fig. voorwendsel, 0.; dekmantel, m.; sotto —, onder den dekra., onder
voorw. (Mar.) — del nave, overdek, dek, 0.;
in —, sotto —, boven-, onderdeks; (Macell.)
stuk vleesch dat boven het nierstuk ligt ;
—a'ecia, f. slechte, vuile, gescheurde deken,
m.; —amente, ave. op bedekte, heimelijke
wijze ; —are, v. a. h.z.d. als —rire ; —Ina,
f. klein dek, - beddek, 0.; kl. deken, m.; boekomslag, m.; fig. voorwendsel ; servire di —,
als voorwendsel dienen ; —0, agg. p. pass.
van coprire ; — sost. m. couvert, 0.; pran- .
zo di cinquante —I, een gastmaal voor
,
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liefden, verloofden); mod. prov. essere una.
vijftig couverts (personen); —o'io, m. groot
—e un paio, een paar dat goed bij elk.
beddëk, o.; groot vogelnet, o; —one, m. gr.
past (in ongunst. zin); aver tre pan per
wagenzeil, o.; —a'eeia, f. ellendige, armzalige deken, m. (dek); —ura, f. bedekking,
—, iets in overvloed hebben ; — di ealei,
dekking, v.; dek, o., deken, ni.; dak, o.; bovenslag met beide pooien tegelijk (van een paard);
ste aardlaag, V.; sluier, m.
a—, in —, paarsgewijs ; andere a—. twee
Co'pia, f. overvloed, m.; menigte, v.; — d'ogaan twee, paarsgewijs gaan ; esser di —, .
ni ben di Dio, overvloed van alle goedetweelingen zijn ; (Fis.) —voltaica (of alleen)
ren ; — di dire, spraakzaamheid, bespraakt—, kolom van Volta.
held, V.; mogelijkheid, gelegenheid, v.; dare Co'ppie, f. pl. (Mar.) inhouten, ribben, m.v.
— di sè, tern . ten dienste staan ; far — di Coppino, m. h.z.d. als capolino.
qe., iets inwilligen ; far — di sè, zich tets Coppiola, f. (Cacc.) gelijktijdig afgaan, o. van
beste geven (van vrouwen); in —, in overbeide geweerloopen; dubbelschot ; (Giuoc.)
vloed ; —osamente, avv. overvloedig, in
twee naast elk. staande winn. nommers (Tess.)
overvloed ; parlare — , veel woorden gebruitoevallige vereenig. van twee draden vati dein
ken • —osità, f. overvloed, m., menigte, v.;
inslag.
— di parole, overdaad, overvloed van woor- Coppo, m. groote oliekruik, v.; kompashuisje,
den ; —oso, agg. overvloedig, rijkelijk, vruchto.; oogholte, v.; schedel, m.; vruchtkelk, v.; .
baar; foute assai —a, rijkelijk, overvloewaterkruik, v.; h.z.d. als coppa ; —into,
dig vlietende bron.
agg. koepelvormig.
Co'pia, f. afschrift, o., copie, v.; —aatentica, Copriiuento, o. het toe-, bedekken, inhullen, .
rechtsgeldig, echt afschrift ; prendere — ,
o.; kleeding, v.; bekleeding, v ; dekking, paafschrift, copie nemen ; per — conforme,
ring, v. (der dieren); —inise'rie, m. indeel.
voor gelijkluidend afschrift, o.; —brutta,
overjas, v. die de armoedige onderkleeren
klad, o., concept, o.; exemplaar, o. (van een
moet verbergen, armoebedekker, m.; man die
boek); di questo libro si tireranno sudoor zijn naam het ontuchtig leven zijner vrouw
bito tre insla —e, van dit boek werden
dekt ; —piatti, m. deksel, o.; vliegendeksel, o.
terstond 3000 exempl. gedrukt ; (Art.) kopie, Coprire, v. a. bedekken, toedekken, overdeknateekening, v.; -- somigliantissima,
ken, verhullen, verbergen, omhullen ; una
een zeer goed gelijkende kopie ; --a'ccia, f.
folta nebbia copriva ogni cosa, een
slechte kopie, slechte afdruk, o.; —lettere,
dikke nevel omhulde, verborg alles ; Serse
indeel. brieven-, copieboek, o,; kopieerpers, v.;
copri il mare di navi, Xerxes overdekte
—are, v. a. kopieeren, afschrijven, naschrijde zee met schepen ; fi g. — d'ingiui ie, met
ven, nateekenen, namaken ; — gd., iem. nabeleedigingen overladen , —i suoi vizj col
apen ; —tore, m, —trice, f. naschrijver, opmantello della religione, zijne ondeugschrijver, nabootser, m., -ster, v.; (Art.) koden met den mantel van den godsdienst bepist, m., nateekenaar ; —tura, f. het opschrijdekken ; (Alil ) dekken, verzekeren, beveiligen ;
ven, kopieeren, o.; afschrift, o.; nateekenen,
(Mus.) — una voce, een stem overschreennamaken, o.; —one, m. (Teat.) afschrift, o.
wen, onhoorbaar maken; le grids della
van het stuk voor den souffleur ; —ista, m.
Sinistra copersero la voce del Preschrijver, afschrijver, m.; —isteria, f. kosidente, het geschreeuw van de Linkerzijde
pieerkamer, v., -bureau, o.
maakte de stem van den Voorzitter onverCopi'glia, f. ijzeren nagel of wig, in.; —o, uci.
staanbaar; — una casa, een huis met een
h.z.d. als arnia.
dak voorzien ; — aan debito, een schuld verCoppa, f. bokaal, groote drinkbeker, m.; fig.
effenen ; — le spese, de kosten dekken ; —
en (am. una persona è aan — d'oro, iem.
nu td'íicio, een ambt bekleeden ; — il si
is een uitmuntend mensch ; oliehouder, m. (v.
lenzio, zwijgen ; — il vino, den wijn een
d. lamp); (Giuoc.) beker, m. (een der vier fig.
donkere kleur geven ; --rsi, v. ritl. zich bein 't Ital. kaartspel); servir di —e di coldekken, toedekken, zich inhullen ; appena
tello, iem. behandelen zooals hij verdient ;
ha da coprirsi, hij heeft nauwelijks iets
(Anat.) achterste gedeelte v. d. schedel ; achom aan te doen ; Si copra prego ! wees
terhoofdsbeen, o.; —iere, —iero, m. schengedekt, bid ik u ! —erto, p. pass. bedekt;
ker, m.
agg. ingehuld, gekleed, toegedekt, heimelijk ;
Coppa'ia, f. bewaarplaats voor de oliekrui/iq. odio —, bedekte, geheime haat; heken ; — (Torn.) pin. m. (a. d. draaibank).
mico —, heimelijke vijand ; sole —, cielo —,
Coppa'iba, —a'iva, f. --au, m. (Bot.) cobedekte zon, lucht; carozza —a, overdekt
paiefboom, m.; (Farn.) copaïfbalsem, ni.
rijtuig, o.; sost. m. bedekte, overdekte plaats,
Coppale, m. kopal, kopallak, o., -vernis, v.
v.; dak, o., overdekking, v.; essere al —
Copporosa, (Grim.) koperrood, o., koperwater;
dell' invidia, beschut, beschermd zijn tegen
koperh. ijzervitriool, m.
afgunst ; essere al — dolle spese, op
Coppella, f. smeltkroes, m.; kapel, v.; oro,
eigen kosten gekomen zijn; /ig. mettersi al
argento di —, kapel-, zeer fijn goud of
—, zich in zekerheid stellen ; —ritore, m. bezilver; prendere qc. per oro di —, iets
dekker, leidekker, m.; dekhengst, m.;--tura,
voor zuivere waarheid aannemen ; —are,
f. het bedekken ; het onder dak brengen ; dekv. a. (Chim.) in de smeltkroes, kapel probee•
ken, paren (van dieren); fig. voorwendsel, o.;
ren, toetsen ; reinigen, zuiveren, louteren ; fig.
dekmantel, m.; —vivande, m. indeel. h.z:d.
op de proef stellen; —azione, f. proeving,
als copripiatti.
loutering.
Copto, co'ptico, agg. koptisch ; Copto, m.
Coppetta, f. (Chir.) kop, m.; --• seeca, —a
Kopte. m.
taglia of scarificata, droge, bloedige Co'pula, f. echtelijk, vleeschelijke vereeniging; ,
kop ; —one, m. groote kap, m.
daadwerkelijke voltrekking, v. van het huweCo'ppia, f. paar, o., koppel, o'; una — duo-l ij k ; (Gram.) verbindingswoord, o ; (Log.)
va, een paar, koppel eieren ; een paar (ververbinding van het onderwerp met het pre
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dikaat (door het h. w. w. essere, zijn); —are,
v. a. vereenigen, verbinden ; —rsi , V. rifl. bevruchten, paren ; —ativo, agg. bindend, verbindend, vereenigend ; —azione, f. verbin-

ding, vleeschelijke vereeniging, v.

Corui'nario, agg. den keuken, het koken betreffende; --a, f. kookkunst, v.
Cora'ecio, m. slecht hart.
('oracino, corace, m. (Zool.) ombervisch, m.
Coracobraehiale, m. en f. (Anat.) ravenbek-,
armspier; —co'ide, f. ravenbekvormig uit-

steeksel, o.

Cora'ggine, f. (Bot.) bernage, v.
Cora'ggio, tn. moed, m., koenheid, driestheid,
onbeschaamdheid, v.; — ! of su — ! houd
moed ! ; far —a qd., iem. opbeuren, moed
in spreken ; farsi —, moed vatten ; fatevi
-- lddi vi ajnterà, schep moed, God zal
u helpen ; prov. helle disgrazie il —è
mezzo scampo, in tegenspoed is moed
reeds eene halve redding ; mod. prov. chi
non ha — non vader alla guerra, wie

geen moed heeft moet niet in den oorlog gaan ;

—osamente, avv. op moedige, kloeke wijze ;
— osità, f. h.z.d. als coraggio ; —oso, agg.

moedig, dapper, kloek.

Corale, agg. hartelijk, harte ....; nemico —,
doodvijand, m.; —merite, avv. h.z.d. als cordialmente.
- Corale, agg. het koor betreffende, tot het koor
behoorende, koor ... ; poesia —, koorzang,
m.; scuola —. koorzangschool; libri —i,
koorboeken, koraalboeken ; monaca—, non,
v. die in het koor medezingt (tegeust. —eonversa); sost. m. koraal, 0.; kerk. muziekstuk

voorzangstem.

'Coralla'io, m. koraalbewerker, -slijper, in.;
handelaar in koralen ; —lessa, f. koraal
van weinig waarde ; —i'fero, agg. koraalvoortbrengend; banchi —i, koraalbanken;
—ina, f. (Bot.) koraalmos, o.; koralienen, m.v.

met kalk bezet zeewier ; kleine boot, v. voor
de koraalvisscherij ; (Nat.) roode Jacobsschelp,
v.; —ino, m. koraalachtig, koraalkleurig;
labbre --i, koraalroode lippen; nave —a,
koraalboot, v., boot, v. voor de koraalvisscherij ; —ite, f. (Min.) koraalachtige versteening, v.; —izzarsi, v. rifl. zich koraalachtig vormen ; —izzazione, f. koraalvorming, v.; —0, m. koraal, 0.; banehi di —i,
koraalbanken ; finimento di —i, sieraad, o.
van koraal ; —oide, f. (Nat.) h.z.d. als —ite ;
—unie, m. menigte van koralen, keus van
koralen ; tot het geslacht der Koralen behoorende.
Corame, m. bereid, geperst leder; lederbehangsel ; sala parata di —, zaal met geperst leder behangen ; lederovertrek, m. (van
stoelen); —etto, m. (Conc.) bewerkt, vreemd
leder, o.
Corampo'pulo, avv. voor geheel het volk,
in 't openbaar, voor alle menschen.
Corano, m. Koran, m.
Coranza, f. zorg, v., nadenken, o.
-Corata, f. fig. plan, o.; moed, in., nala —,
slecht humeur; seemar la —, den moed
verliezen ; (Anat.) Z. Coratella.
Coratella, f. (Anat.) lever, v. (en daarbij beh.
ingewanden van kleine dieren); omloop, m.
. Corazza, f. pantser, harnas, kuras, o.; pantsering, v. (van schepen); beschermende huid, v.
(van sommige dieren); fig. schutsweer, schutse,
v.; —a'io, m. pantsersmid, harnasmaker, m.;

—are, v. a. pantseren, bepantseren, reet een
harnas uitrusten ; —ato, p. pass. en agg.
gepantserd; nave —a, pantserschip, 0.;
—atura, f. bepantsering, v.; --fiere, m. (Mi/.)
kurassier, m.; —ina, f. kl., licht pantser, o.
Corba, f. korf, v., inhoud, m. van een korf,

korflading, v.; (Vett.) gal, kniegezwel bij het
paard ; —ella, f. dom, onredzaam vrouwspersoon ; —a'io. m. korfvlechter, -verkooper;
—etto, m. kleine korf, v., korfje, o.; —ino,
m. korfje, o.; rose, roba a --i, dingen in
groote menigte, in overvloed ; —0, m. draagkorf, ben, m.; ooft-, groentemand, in.; een korf
vol, m., fain. dom, Onbeholpen mensch, m.;
esciam. o —i, voor den drommel ! —one, m.
groote mand, korf, m.; fig. gr. domkop, m.
Corbacchione, m. groote raaf, v.; fig. sluw,
op zijn voordeel bedacht mensch, in.; — di
campanile, mensch bij wien woorden niet
helpen ; —are, v. n. krassen (als een raaf);
fig. opgeblazen zijn.
Corbame, m. carcas, ribwerk, o. van een
schip.
Corbellare, v. a. bespotten, uitlachen, zich
vroolijk maken om, voor den gek houden, bij
den neus nemen ; non corbello ! scherts ter
zijde; --store, m. —trice, f. spotter, m.,
iem. die gaarne met and. een loopje neemt;
—a'torio, app. spottend, hoonend; e ls e
aria —a, wat een spottend gelaat ; —atura,
f. spotternij, fopperij, v.; hoon, m ; —erffa, f.
zonderlinge, wonderlijke handelwijze, v. of
gesprek, 0.; dwaasheid, v.; kinderachtigheid,
v.; grap, m., fabel, anecdote, ui, opsnijderij, v.;
dwaling, fout, v.; in quel libro sono iu
—e che parole, in dit boek zijn meerouten dan woorden ; ha fatto la — di an-

dar solo, hij was zoo dom, onvoorzichtig
om alleen te gaan ; è una — che si fa
tutti, dat is eerie dwaasheid die wij allen
begaan ; mod. prov. aver pilt —e che
santi in camera, een vroolijke kwant, vol

dwaze streken zijn.

Corbezza, corbe'zzola, f. (Bot.) zandbezie,
v.; iron. —e ! verduiveld ! —olo, m. aard-

bezieboom, in.

Corbina, f. (Agr.) soort druif, v. die lang

frisch blijft.

Corbino, —bolino, m. (Agr.) zwart en gee!
gestreepte vijg, f.
Corbo, m. h.z.d. als corvo.
Corcare, v. a. Z. Coricare.
Corcira, f. (Geogr. stor.) Corcyra, o.
Corcontento, m. duikelaar, in.; fig. dat altijd

overeind staat ; fig. mensch dat zich door niets
laat storen.

Co'reoro, in. gerommel, o. (in den buik).
Co'reulo, m. (Bot.) plantenkiem, m.
Corda, f. strik, strop, m.; bindgaren, o.; koord,

touw, snoer, o.; strookoord, o., waaraan men de
fiaschi draagt; le — del fiasco, het strookoord van den fiasco ; saltatore di —,
koorddanser, in.; — del ploinbino, loodlijn,
v. (der metselaars); battere la —, met een
zwart gemaakt touw een lijn op den wand
maken ; divertirsi, fare alla —, touwtje
springen ; mod. prov. non raccappezzare
il sacco dalle —e, geen uitweg meer weten ; struinenti a—, snaarinstrumenten ;
mettere in — uno strumento, snaren op
een instrument zetten ; tam. toecare una
—, een snaar aanroeren ; conoscere la —
del cuore, de snaren van het hart weten
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te raken ; strop, m., strik, m.; folterkoord, o.;
dare la —, mettere alla, iem. martelen ;
tenere qd. sulla iem. op de pijnbank
!louden ; essere colla — al collo, den
strop om den hals hebben; niet anders kunnen handelen ; fig. mettere la — al collo
a qd., iem. den strik om den hals doen, het
mes op de keel zetten ; (Tess.) draad (vooral
van den inslag); un abito comincia a
mostrare le —e, een kleed begint d. draad
te laten zien (oud te worden); (Geom.) koord,
v. (v. d. cirkelboog); (Giuoc.) lijn v. band tot
band (bij biljart); stare in —, binnen de
voorgeschreven perken bltjven; fig. tenere
in — qd., iem. binnen de perken houden ;
(Legn.) oneffenheid, ruwheid, v. (van 't pas
gezaagd bout); —e del collo, zijspieren v. d.
hals ; uno mostra le —e, iem. is zeer
mager, wordt oud; (Anat.) peezen, m.v.;
—Inagua, Achillespees, v.; le —e vocali,
de stembanden ; prov. chi troppo tira la
si strappa, als men een boog te sterk
spant breekt hij ; mod. prov. condurre la
— insu la noce, op 't punt zijn iets te doen ;
day lunga —a qd., iem. vrij spel laten;
reggere — bij oneerlijke zaken helpen ; —
lont, v.; una grossa —, ter dikte van een
touw ; —a'ggio, o. (Mar.) touwwerk, want,
o. van een schip ; —a'io, m. touwslager,m.;
(Mar.) reepmaker, rn.; touwhandelaar, in.;
—ame, m. touwwerk, o.; —eggiare, v. a.
een recite lijn met een koord treliken ; v. n.
in recite lijn liggen ; —ellina, f. dun touw,
koordje, o., veter, m.; —one, m. geribde zijden- of wollen stof, o.; —e'ria, f. touwbaan,
v.; (Mar.) touw-, reepslagerij, v.; —i'eella,
—icina, f. dunne lijn, f., snoer, o.; —iera,f.
snarenhouder, m. (aan de viool); —i'glio, m.
geesel, m., boetekoord, o., lendenkoord, m.
(van Franciscanen enz.); lendenkoord, v. (v. h.
misgewaad; —ino, m. snoer, o.; dunne lijn,
v.; —onare, v. a. met een koord ombinden ;
snoeren ; lam. foppen, bij den neus nemen ;
—oncino, m. dun zijden koord, o. (voor 't
maken van franjes enz.); —one, m. sterk
koord, streng, m.; delle tende, gordijnkoorden ; ordelint, o.; it gran — dell' ordine di Leopoldo, het groot kruis, (groot
lint) van de Leopoldsorde, v.; koord, snoer, m.
(om hoeden); (Arch.) krans, lijst, v. in koordvorm ; (Anat.) —ombelicale, navelstreng,
m.; —sanitario, gezondheids, saniteits kordon ; —militare, troepenafdeeling, kordon ;
tirare un een straat door troepen laten
afzetten ; —sottomarino, onderzeesche telegraafkabel, m.; fam. dom, onnoozel persoon.
Cordace, m. (Archeol.) zinnelijke, onbetamelijke dans, v. (in het Grieks. tooneelspel).
Cordato, agg. (Bot.) hartvormig.
Cordesca, f. (Conc.) gelooid lamsvel, o.; fijn
scbapeleer, o.
Cordia'ca, f. (Med.) hartptjn, o., hartkramp,
v.; hartbeklemming, v.; —o, agg. (Med.) het
hart betreffende, hart .... ; —ale, m. (Med.)
versterkende drank, m.; hartversterking, v.;
versterkende soep, v.; —alith, f. hartelijkheid,
vriendelijkheid, voorkomendheid ; —almeiite,
avv. op hartelijke, voorkomende enz. wijze ;
—alone, m. uiterst hartelijk mensch, m.;
—iforme, agg. (Bot.) hartvormig (bladen);
—o'glia, f. h.z.d. als —o ; —ogliare, v. a.
beklagen, medelijden hebben, —oglienza,
f. cordoglio, m. groote droefheid, v., harte-
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leed, v., kommer, m., verdriet o.; parole di
woorden van medelijden ; provare — di
qc., ergens bedroefd over zip ; —oglioso,
agg. smartelijk aanged., bekommerd, bedroefd.
Cordonata, f. hellende vlakte met weinig
merkbare treden ; knuppeldam, m.; (Idraul.)
paalwerk, o. om bet wegspoelen door het water te beletten ; schoeiing, v.; —ato, m. omranding, v. der tuinbedden door steenen.
Cordovaniere, m. bereider, m. van korduaan-,
marokijnleder; —ano, m. marokijnleder, o.,
korduaanleder, o.; domkop, simpel mensch, m.;
esser fatto bedrogen worden ; fam.
esser di boon tegen een stoot kunnen.
Core, m. Z. Cuore.
Corea, f. St.Vitusdans, v.; zenuwachtige, kramp-

achtige trekkingen.

Core'ggia, f. strooken leder, riemen ; —continua, drijfriem, m., riem zonder eind ; lede-

ren gordel, m.; scboenriem ; zweepkoord, m.;
aardgordel, m.; gekleurde streep, v. (op 't
licha am van dieren); volg. wind, m.; lasciar
andare una een wind laten, er ee«
laten waaien ; —a'io, m. riemenmaker, m.;
—ale, m. riem, m ; lederen gordel, m.; zweep,
v.; —ante, m. met een koord omgorde monnik, Franciscaner monnik, m.; —ato,
dorschvlegel, m.; manfano, vetta, gombina del —, steel, riem, vlegel van den —;
—na, f. kleine, dunne riem, m.; windje, 0.;
—ola, f. h.z.d. als —na —olo, m. dunne
riem ; —I, pl. veters, schoenveters ; ribben, m.v.
op den rug van boeken ; —uola, f. (Bot.)
varkensgras, o.
Coreo, m. (Metr.) choreus, trocheus, tn. (versvoet — ^ ; looper, walser, dancer, tn.; —grafia, f. kunst, v. om dansen uit te vinden,
ballet-, danskunst, v.; —grafico, agg. tot de
ballet-, de danskunst behoorende; —grafo,
m. uitvinder, regelaar van balletten.
Corepiscopo, in. land-, koorbisschop, m.
Coretano, m. Z. Corina.
Coretto, tn. (Eccles.) klein zijkoor, o.; (Stor.)

klein borstpa ntser.

Corfa, m. (Geogr.) Corfu, o.
Cori, f. harten, m. (in 't kaartspel).
Coriacea, agg. lederachtig, taai.
Coria'mbico, tn. (Metr.) choriambisch ; —bo,
m. (Metr.) choriambus, tn. (versvoet — ^ —).
Coria'ndolo, tn. (Farm.) korianderzaad, o.;
pl. anijssuiker, muisjes, pl.; —dro, tn. (Bot.)

koriander, tn.

Coribanto, tn. (Archeol.) priester. m. van Cybele, korybant, m.; —esco, —ico, app. korybantisch, wild begeesterd, uitgelaten ; furore —, woeste begeestering, v.
Coricamento, m. het liggen gaan ; — del
sole, ondergaan der zon ; —are, v. a. liggen,

uitstrekken; (Agr.) in den grond leggen ;
—rsi, v. n. zich uitstrekken, liggen gaan, zich
te bed leggen, near bed gaan ; fig. it sole
si corica, de zon gnat onder.
Coricida, m. hartedooder, m.; —cino, m. kl.
hart, hartje, v.; else vuoi, —mio wat wil
je, mijn hartje ?
app. tot het koor behoorende, koor...;
musica —a, koormuziek, v.; (Archeol.)
korist, koorzanger (in 't Gr. drama); —feo,
m. (Archeol.) aanvoerder, m. der koorzangers,
der koren ; (Teat.) aanvoerder, m. in 't balletkorps ; fig. koriphee, voornaamste, uitstekendste, hoofd, o., toongevende persoon ;
gistro, m. (Teat.) koormeester, gezangonder-
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wijzer van het koor; aanvoerder van
le —e, slak, slak kruip uit je huis en steek eens
het koor.
je horens uit ; —iolato, agg. hoornachtig geCorileto, m. met hazelnoten beplante plek, m.;
draaid ; —igero, agg. h.z.d. als cornuto ;
hazeinootboschfe, 0.; —etto, m. kl. hazelnoot,
—ipede, app. hoornhoevig ; sost. m. paard, o.
v.; —o, m. (Bot.) hazelnoot, v.
Co'rnia, f. corniola, f. (Min.) karneool,
Corimhi'fero, agg. (Bot.) bloemtrossendrag.,
roode of vleeschkl. agaat, tn.
met trosvormige bloemen of vruchten ; —bo, Co'rniale, co'rniolo, m. (Bot.) kormoeljem. (Bot.) bloemtros, vruchtentros, m.
boom, m.; —a, f. kornoelje, v.
Corina, f. zuidwestenwind, sirocco, m.
Cornice, f. schilderijlijst, v., lijst. v.; (Arch.)
Corintea, agg. pietra —a, geel getijgerd
kornis, m., bovenste gedeelte der zuilen, balmarmer.

Cori'ntio, —to, —zio, agg. korintisch ; ordine, colonna —a, korintische orde, zuil ;
metallo —o, legeriftg, v. van goud en ko-

per, kor. metaal ; sost. m. Korinthi6r, m.

Co'rio, co'rion, m. (Anat.) chorion, 0.; weef-

sel, o. waarin zich de foetus bevindt; nageboorte, v.; leder, 0.; lederhuid, v.

Corista, m. en f. koorzanger; m. (kerk en
theater); korist; (Mus.) grondtoon; —a sharra,
stemvork; —a fiato, stemtluit, v.
Cori'zza, f. (Med.) ontsteking van het slijmvlies van den neus ; verkoudheid, v.
Corna, f. h.z.d. als corniola.
Corna'echia, f. (Zoo/.) kraal, f.; —nera,
zwarte kraai, f.; —bigia, bonte kraai, f.; fig.
kletsvrouw ; — di campanile, zeer in zich

zelf gekeerd, zwijgzaarn mensch ; deurkruk,
v.; —a'ia, f. troep ; fig. geklets, gebabbel, o.;
—mento, m. gebabbel, gesnap, o.; —re, v.n.
krassen ; fig. kletsen, babbelen, snappen ; —o,
m. (Mil.) steenen kogel, m.
Corna'ggine, f. eigenzinnigheid, hardnek-

ken; lambrizeering, v.; krul. versiering, v.
(onder een geschrift); fig. bijvoegsel, o., opsier.,
v. van een verhaal ; far la een verhaal
opsieren; h.z.d. als cornacchia ;
in een kring loopende weg ; mod. prov. fatta

—,

la — bisogna fare la doratura, wie
A. heeft gezegd moet ook B. zeggen ; — etta,
t kleine lijst, v.; kl. kornis, v.; — lame,
—lament°, m. (Arch.) kornis, korniswerk,
o., lijstwerk, 0.; —iare, v. a. met een kornis,„

met versieringen, krullen, randen omgeven ;

—ato, p. pass„ agg. met kornis, lijstwerk
voorzien, ingelUst; quadri ricamente —1,
in rijke lijsten gezette schildertjen ; —iatura,

f. het inlijsten, aanbrengen van kornis ; versiering, v met randen, krullen ; —icina, f.
h.z.d. als —icetta ; —ione, tn. (Arch.) muurtrans, m.; hoofdkornis, m.; balkwerk van
het dak.
Cornicula'rio, tn. (MU. rom.) adjudant, m.
v. h. rom. legioen.
Cornioletto, tn. (Zoot) zeevisch, h.z.d. als

crognolo.
Corn°, m. 1. hoorn, horen ; le —a del bovi,
Cornalina, f. (Min.) kornolijn, rood gegolfde
dei cervi, de horens der ossen, het gewei
agaat, m.
der berten ; —raniosa e a patch!, verCornamento, m. gesuis, o. in de ooren.
tak t en laagsgewijze gevormd gewei ; uomo
Cornainusa, f. (Mus.) doedelzak, m. m.prov.
ritroso e duro come — een eigenzinnig
far qd.
iem. willen beetnemen ; —are,
en koppig mensch ; oggetti, lavori di —,
v. a. op den doedelzak spelen ;
hoornen voorwerp, hoornwerk, o.; fig. alzare,
Cornare, v. n. op den horen blazen ; gli orecrizzar le —a, de horens opzetten, zich verchi cornano, de ooren suisen ; V. a. met de
zetten ; ritirare le —a, zijn horens intrekm.
met
de
horens stooten ; —ata, f. stoot,
ken, den tegenstand opgeven ; rompere le
horens ; dare una een stoot met d. h.
— a qd., iem, afrossen ; roinpersi le — a,
geven ; bergtop, m.; —atore, m. horenblazer,
bij een val gevaarlijk verwond worden, schade
die op den jachthoren blaast ; —atura, f.
lijden ; (Farm.) — di cervo, hertshoorn ; —
gesteldheid van de horens ; gewei, o.; horens ,
da scarpe, schoenhoorn ; le —a della chibovi di bellissima ossen met prachocciola, de voelhorens van de slak ; buil,
tige horens ; fig. en volg. essere della
v., gezwel, o. op bet voorhoofd ; fare le —a
stessa —, van dezelfde soort zijn; —ea, f.
a qd., door het opsteken van twee vingers (als
(Anat.) hoornhuid, v. (v. h. 00g); — opaca,
horens); iem, beleedigen of een ongeluk afharde hoornhuid, schlerotica ; —transpawenden ; dir —a di qd., kwaad van iem.
rente, doorschijnende hoornhuid of cornea ;
spreken ; dir —a qd., iern„ hevig berispen,.
—eggiare, v. n. de horens peen en weer beuitschelden ; sterkte, hulp, v., steun ; — della
wegen, met de horens stooten ; horens hebmia salute, hoop mijner zaligheid ; schande,
ben, krijgen ; veel winden laten (van het vee);
oneer, v.; far le — al coning°, den echt—eo, agg. hoornachtig, van hoorn ; (Anat.)
genoot ontrouw worden, hem horens opzetten ;
tunica —e, h.z.d. als cornea ; (Chum.)
mi pareva aver le —a, ik zou mij geluna —a, h.z.d. als cloruro d'argento ;
schaamd hebben ; mettere per le —a, qc.
—etta, f. kleine jachthoorn, posthoorn ; (MU.
a qd., iem. ergens toe overhalen ; pigliare
stor.) standaard, m.; veldteeken, o.; afdeeling
qd. sulle —a, iem. niet mogen lijden ; non
ruiterij ; kornet, o.; vaandeldrager, m.; kornet,
valere tin niets deugen, waard zijn ;
m.; (Vet.) hoornachtig uitwas (aan paardenrompere, spezzare le — a a qd., den overpoot); (Mar.) split` lag, v.; standaard, m.;
moed, trots uit iem. verdrijven ; le — a della
knorhaan, m.; —ato, agg.
(Zoot.) pesce
luna, de horens van de maan, de pun ten van
(Mus.) den klank van den horen nabootsend ;
den maansikkel ; — dell' abbondanza,
—o, m. kleine, jonge horen, m.; horentje, 0.;
hoorn van overvloed ; II. vooruitstekend gekleine jacht-, posthoorn ; (Forn.) horentje, o.
deelte; — della citta, vooruitspr. hoekeri
(gebak); —acustico, spreekhoorn, m.; (Chir.)
der stall; — d'un flume, rivierarm, m.; —
kop, m.; buis, v.; (Agr.) dwarshout, 0.; —idella croce, armen v. h. kruis ; i — 1 dell'
celia, f. —o, m. horentje. 0.; mesheft. o.;
altare, hoeken van het altaar ; — dell'
dwarsh., o.; —icino, m. horentje (kinderd.):
Evangel°, dell' Epistola, Evangelic-,
chiocciolina, chiocciolina leva fuori
Epistelzijde ; — d'un esercito, vleugels van

kigheid, v.
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een leger; — dell' ancudine, boom, vleusommige vruchten); (Mus.) verlengingsteeken,
gel van bet aambeeld ; III. hoorn, jacht-,
o. (bij een noot); (Agr.) — dell' albel o, kr.,
posthoorn; segnale, signaalhoorn, m.;
m. van de boom ; portare a un albero,
dare fiato ai i, op de horens blazen ; IV.
een boom als een kroon snoeien ; (Astr.) stradrink , kruit-, zalfhoorn, m.; (Astr.) sterreb.
lenkrans, m. (am een zonsverduistering); noorv. d. Gr. Beer ; uco'pio, f. hoorn, m. van
del., zuidel. kroon (sterreteek.); (Vett.) kroon,
overvloed ; —uto, agg. gehoornd, hoorridraIn. (v. d. paardenhoef); (Eccles.) haarkrans, m.
koppelaar, sluwe, listige
gend; volg. been
om de tonsuur; — del dente, tandkroon, v.;
vos ; baron, villas
ellendige koppelaar,
(Monet.) kroon, v.; (munt van versch. land.);
hoorndrager ; segale a, brandig geworden
--a'io, m. rozenkransvervaardiger, m.; ale,
koorn, moederkoorn, o.
agg. (Anat.) osso
voorhoofdsbeen ; sam.
I.
koor,
zangkoor,
zangerkoor,
o.,
koortura
, kroonnaad, v.; amento, m. beCoro,
zang, m.; vereeniging, verzameling, v.; i I
krooning, v., voltooiing, v. van een gebouw,
d'una opera, de koren an een opera ;
van een werk ; are, v. a. bekranse-n, den
deg;li Angell, dei Beati, koren der Enkrans op 't hoofd zetten ; kronen ; fu ato
gelen, der Gelukzaligen ; it glorioso dere, hij weal tot koning gekroond ; bekronen,
gli Apostoli, bet roemrijke koor der Aposden prijs toekennen ; di onore, di glotelen ; it — delle Muse, het koor der Muria, met eer met roem bekronen ; beloonen ;
zen ; (Archeol.) rijdans met koor ; dram. koor
be sue fatiche farono e da buono
der Grieken; II. koor, zangkoor, o., plaats
success°, zijne bemoeiingen werden door
voor de zangers en het orgel in de kerken ;
een goeden uitslag beloond ; omkransen, omplaats, zetels van de koor- of kapittelheeren ;
geven, omringen ; vaghe colline coropriesterkoor ; i sedili del , de koorstoelen ;
nano Firenze, bekoorlijke heuvelen ornmod. prov. a , in , schaarsgewijze; cangeven Florence ; rsi, v. rift. zich kronen,
tare in , in koor, gemeensch. zingen ; afzich de kroon opzetten, zich kronen laten;
lirmare in --, eenparig bevestigen ; far ,
zich tooien, versieren ; p. pass. ato, gein koor napraten.
kroond ; agg. be teste e, de gekroonde hoofCoro, m. zuidwestewind, sirocco, m.
den ; un asino o, een ezel op den troon ;
t'oro'bate, m. (Arch.) nivelleerwerktuig, o.
a'nia, f. (Rot.) koekoeksbloem, v.; alio,
(der ouden).
agg. kransvormig; arteria a, kroonslagCorogralia, f. beschrijving, v. van landstreader, v.; azione, f. kroning, v.;
f.
ken of bijzondere gedeelten van een land;
kleine kroon, v., kroontje, o.; (Eccles.) — delagg. chorographisch (tegenw. topola Madonna, reeks kl. gebeden, (kroontje)
graphisch); afo, m. chorograaf,landschapder H. Maagd ; clone, m. groote, lompe
beschrijver.
krans; groote rozenkrans, m., ella, f. (Med.)
Coroide, f. (Anat.) choraide, v.; adervlies, o.
worm, ni. in de vingers, kring, m. van kleine
Alan het oog.
zweertjes ; (Agr.) kringv. uitwas om planten ;
Corolla, f. (But.) bloemkroon, v.; iforme,
(Idraul.) versterkingsdam, tn.
egg. bloemkr. vormig.
Corpa'eciata, f. overmatig eten, o., gevreet,
Corolla'rio, m. (Log. en Mat.) korollarium,
o., den bulk vol stoppers ; fig. far una —
wat uit iets voortvloeit; ne seende per —
di qe., van iets overdadig genieten ; a/cche ..., in samenhang daarmede vloeit er uit
cio, m. verwoest lichaam, o.; zondig vleesch,
voort, dal....
o.; (in tegenst. van ziel); arceione, m. gr.
Corona, f. krans, m., bloemkroon, kroon, v.;
verwoest lichaam, o.; groote vleeschmassa, v.;
nturale, navale, ossidiadem), m.;
a'cciuto, agg. zwaarlijvig met dikken bulk;
dionale, civica etc., muur-, scheeps-, be—etta'ia, f. korsettenmaakster, v.; ettino,
legerings-, burgerkroon (der oude Rom.); overm. hi. korset, hi. lijfje, kl. hurt vest, o.; etwinningskroon ; meritare la —, de overto, m. lijfje, o.; halfhemd, o.; kamizool; korwinningskroon verdienen; poetica, dichset, m. (zonder halijnen); icciuolo, m. kb.,
terkroon ; radiate,, stralenkrans, m.; —
min lichaam ; icello, m. Klein lichaam,
di spine, doornenkroon ; funeraria,
lichaampje, o.; i --I del sangue, bluedlijkkrans, m.; re di , souvereine vorst, m.;
lichaampje, bloedbolletjes, MA.; icino, m.
i privilegi della , de voorrechten, prekl. lijf, bulkje, o. (v.n. van kind.)
rogatieven der kroon ; discorso della , Corpo, m, lichaam, o.;
semplici, comtroonrede ; (Eccles.) — of — del rosario,
posti, organiei, inorganici, elenienrozenkrans ; tutte le sere dicono la ,
tari,enkelvoudige,samengestelde, organische,
alle avonden bidden zij den rozenkrans; la
anorganische, elementaire lick; darsi ani— si sfiia, de rozenkr. laat los ; (fig.) de
ma e a qc., zich met hart en ziel ergens
zaak begint er slecht uit te zien ; lam. silop toeleggen ; buttarsi a morto in qc.,
lam la , ergens ronduit zijn meening over
zich blindelings, vertwijfeld erg ens opwerpen;
zeggen ; (Lett.) krans, m. van dichtwerken ;
stare a morto (nell' acqua), op den
— di sonetti, een sonettenkrans, bundel
rug, zonder beweging (in 't water liggen);
sonetten ; (Arch.) — di un edifizio, krooncombattere a , man tegen man vechlijst, v. van een gebouw ; por e termine
ten ; mod. prov. a male in , met tegena qc., de kroon op een zaak zetten ; kring,
zin ; dar
all' ombra, veel beteekenis
m., omlijsting, v.; omgeving, v.; Firenza
aan een niets geven ; lijf, onderlijf, o.,
aveva anticamente una
di tom,
m.; aver it
grosso, een dikken bulk.
Florence had eertijds een kroon, een rij van
hebben ; dolore di , huikpijn, v.; andatorens ; al professore fanno bella
ta di , diarrhee, v.; Tam. a uno doole
discepoli, een uitgelezen scliaar van leerII
iem. is slecht gelui;nd ; andare di
lingen omringt den professor; far a qd.,
—, del , stoelgang hebben ; come va di
om iem. staan (om hem aan te hooren); (Art.
? hoe is bet met de outlasting ? aver ii
lecn.) ronde schijf, v.; (Rot.) bladkrans, m. (am
benelizio del , goede outlasting heb-
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ben; fig. far venire it dolor di —, vervelend, walgeluk zijn; aver roba in —,
een geheim hebben, iets op het hart hebben ;
aver it diavolo in —, den drommel inhebben, onrustig, levendig zijn; prov. —pieno non crede al digiuno, wie in overvloed leeft denkt niet aan armoede ; m.prov.—
mio fatti capanna, buikje, doe je nu goed ;
grattare it — alla cicala, iem. aan
praten brengen ; (lax.) far —, een muur
buiten de richting bouwen, doen vooruitsteken ; la resurrezione del —i, de opstanding der dooden, verrijzenis, v. van h. lichaam ;
the — buffo ! wat een grappenmaker ; —
di me ! — di Baco ! — d'un cane enz.,
verduiveld ! voor den drommel !; buik, m.,
ronding, v.; — del fiasco, buik van de
flesch; — della nave, romp, m. van het
schip ; — del violino, vioolholte ; — della
trombe, holte, v. van de pomp ; — di case,
di beni, menigte huizen, landerijen ; — di
stati, staatslichamen ; ridurre a un —,
tot een geheel maken ; fig. — di dottrine,
de geheele leer; — d'un edifizio, hoofdgebouw, o.; — d'una lettera, hoofdgedeelte
van een brief; (Stamp.) — di carattere,
het corpus van een letter; gezelschap, o.; gezamelijke personen tot iets behoorende ; —
dei cittadini, dei magistrati, de gezamelijke burgers, overheidspersonen ; in corpore, en corps, alien te samen ; —diplomatieo, corps diplomatique ; — di guardia,
de wacht, v.; wachtlokaal, o.; (Mil.) — d'armata, legercorps, o.; spirito di —, korpsgeest, m.; dichtheid, stevigheid, v.; i panni
inglesi hanno molto —, de Eng. 'aliens ztjn
zeer vast; é un vino maceherone e

COB,

helderen ; —ino, m. luiermand, m.; — o, m.
uitrusting, versiering, v., gereedschap, o.; toebehooren, o.; uitzet, m. (eener bruid), bruidskorf, v.; bijvoeging, v.; overlegging van dokumenten (bij een werk); — di erudizione,
een schat van geleerdheid ; (Star.) cavalier
di —, ridder, m. die een bruid ter geleide
werd meegegeven.
Corredentrice, f. (Teol.) medeverloster, v.
(toen. der H. Maagd).
Corre'ggere, v. a. iem. op een font, gebrek
opmerkzaam maken, terechtwijzen, berispen,
straffen, tuchtigen ; verbeteren, atleeren, afwennen ; corrigeeren, drukproeven verbeteren
in de juiste richting brengen ; —teinelo di,
questo vizio, leer hem die kwade gewoonte of ; nei ragazzi a necessario
— la vanita, men moet de kinderen de
ijdelheid alleeren ; verzachten, matigen, milder
maken ; — un vino troppo forte con un
po' d'acqua, een to sterken wijn met een
weinig water verzachten ; —rsi, v. rill. zich
verbeteren, slechte gewoonten atleer.; —etto,
p. pass. verbeterd; agg. stile —, van fouten
gezuiverde stip; lingua —a, zuivere, korrekte taal, v.; —e'vole, —i'bile, avv. ver-beterlijk, verbeterbaar ; —imento, in. h.z d. als
correzione —itore, m. tuchtiger, tuchtmeester, m.; —itura, f. h.z.d. als core.

zione.

Corre'ggia, —giato, Z. Coreggia, —ato.
Correggiuolo, m. (Agr.) soort olyboom, m.
Corregnare, v. n. mederegeeren.
Correita, f. medeschuldigheid, medeschuld, v.;
—eo, m. medeschuldige.
Correlativemente, avv. in wederkeerige be-

trekking ; —ivo, agg. op elk. betrekking hebsenza 't is een flauwe wijn en zonder
bend ; —azione, f. wisselbetrekking, betrekking tot elk.; stare in — con qd., in verpit ; dipingere a—, met dikke kleuren
bonding tot iem. staan.
schilderen ; (Giur.) — del delitto, bewijsstuk, o.; (Com.) — del negozio, handels- Correligionario, m. geloofsgenoot, m.
kapitaal, inlegkapitaal ; (star.) santi, bis- Correntaiuolo, m. vloermaker, vloerlegger,

schoppelijk gebied, o.; —one, m. stevige, dikke
m.; —a'me, m. dakbalken, vloerbalken ;
—rente, m. lat, daklat, v., dunne dakbalk, v.;
buik, m.; —rale, m, (Eccles.) corporaal, o.;
linnen doek waarop de priester de hostie legt ;
mod. prov. contare i —i, de zoiderbalken
—rale, agg. lichaamlijk, lichaam ...; beni
tellen, lui op zijn bed leggen ; —one, m. gr.,,
spirituali e —i, geestelijke en lichaamlijke
lange daklat, v., vloerbalk, v.
goederen; pene lich. straffen; giura- Corrente, —Ia, f. loop, stroom, m.; strooming,
v.; non pot6 vincere la — ed annegb,
mento eed, m. op de Hostie ; —Tanta.
f. lichaamlijkheid, v.; —ralmente, avv. naar
hij kon de strooming niet overwinnen en verdronk ; — d'aria, luchtstrooming, trekking,
het lichaam ; vivere een zinnelijk leven
to den ; —ratura, f. lichaamsbouw, m,; uomo,
tocht, v.; non stare cosi alla ga niet
zoo in den tocht staan; (Fis.) —elettrica„
di grossa een zwaar gebouwd mensch,
agnetica,electrische, magnetische stroom ;
m.; —razione, f. corporatie, broederschap,
—inversa, circolare, continua, inducgilde, v.; —reo, agg. lichaamlijk materieel,
trice, indotta, wissel-, cirkel-, voortdustoffelijk ; den stoffel. ondergang gewijd ; het
menschei. lichaam gelijken ; figura —a, menrende-, hoofd-, nevenstr.; fig. gewone meening,
gewoonte, mode ; seguitar la —, andare
schel. afbeelding, v.; —ulento, agg. zwaari.;
colla —, de mode volgen, met de mode mee—lenza, f. zwaarltivigheid, v.; —uscolare,
gaan ; pigliar di punta la —, tagliar la
agg. de kleinste licha men, atomen betreffende ;
—, vast besloten zijn, listig, slaw lets doen ;
fisica —, de moleculaire natuurkunde;
agg. p. pass. van co'rrere ; —temente,
—uscolo, m. kleinste lichaam, atoom, o.;
—usdomini, m. Sacramentsdag, m., feest,
avv. loopend, vloeiend ; leggere vloeiend
lezen ; —tezza, f. bereidwiliigheid, toegeef-o. van het lichaam des Heeren ; —uto, agg.
lijkheid, v.
vet, dik, diklijvig.
Correntina, f. lichte diarrh6e, v.
Corradino, m. (N. pr. stor.) Konradijn, m.
Co'rrere, v. n. snel loopen, draven, rennen,
Corrado, m. (N. pr.) Koenraad, m.
jagen, snellen, eilen; gli corre incontro, .
Corre, v. a. Z. Cogliere.
hij eilde hem tegemoet; —dietro a qd.,
Corredamento, m. h.z.d. als corredo ;
iem. achtervolgen, naloopen ; — in aiuto,
—are, v. a. voorzien, verzorgen, uitrusten,
to hulp snellen ; — alla armi — al colmeubeleeren, den uitzet (eener bruid) gereedtello, te wapen vliegen, naar het mes grijmaken ; — una scrittura di documenti,
pen ; —agli occhl, in 't oog loopen ;
een geschrift met documenten toelichten, op-
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—ai piaceri, ai guadagni, de vermaken,
de winsten najagen ; —dietro gli applansi,

COR
teringshuis, o.; tribunale correctioneelerechtbank ; —almente, avv. op correction.
wijze ; —cella, f. kleine tuchtiging, kleine
verbetering, v.; —e, f. tuchtiging, straf, ver
betering, vermaning; correctie, v., proefver
betering, v.; doorzicht.

naar toejuiching hunkeren ; stroomen, vloeien,
vlieten, verloopen, voorbijgaan ;prov. aequa
ehe eorre non posta velena, stroomend
water bergt geen vergif ; it tempo corre,
de tijd gaat voorbij ; sonno eorsi paree- Corribo, agg. Z. Corrivo.
chi anni dali' ultima voila the ci Corridere, v. n. medelachen.
vedemmo, er zijn verscheidene jaren ver- Corridoino, m. kleine korridoor, kleine gang
of vestibule, v.; —o'io, —ore, m. vestibule,
loopen, rinds wij elk. voor 't laatst zagen;
voorzaal, v.; voorhuis, o.; korridoor, m., gang,
correndo gli anni del signore millecento, in 't jaar des Heeren 1100 ; correva
•sr; (Teat.) wandelgang, v. achter de loges;
(Mar.) tusschendek, o.; —ore, m. looper, wedla stagione di primavere, bet was in
looper, hardlooper, m.; app. snel loopend ; caden loop van, tijdens de lente ; corre dovallo renpaard, 0.; —etto, m. h.z.d. als
mani l'anniversario della battaglia
—doino ; —riera, f. koerierwagen ; (Mar.)
di Magenta, 't is morgen de verjaardag
aviso, avieschip, 0.; —riere,—iero, m. koevan den slag van Magenta ; corrono brutte
rier, rijdende bode, ijlbode, m., overbrenger,
notizie, er loopen leeltike geruchten ; oggi
m. depeches; reisbegeleider, m.; briefpost, v.;
corre l'uso, 't is tegenwoordig het gebruik;
(Omit.) kleine plevier, m.
le monete pontificie non corrono
pia, de pauselijke munten hebben geen koers Corrigendo, m. verpleegde, m. in een verbeteringsgesticht; —i'bile, agg. voor verbemeer ; mi eorre l'obligo, op mij rust de
tering vatbaar.
plicht ; ci eorre poea distanza da Firenze alla mia villa, er ligt maar een Corrimento, m. bet loopen, o., loop, m.
kleine afstand tusschen Florence en mWie Corrione, m. (Omit.) strandvogel, loopvogel, m.
villa ; ci corre poco ehe non mi flaceassi it cello, het scheelde weinig of ik Corrispondente, Z. Corrispondere ; —temente, avv. op overeenkomstige, passende
had mijn hats gebroken ; ci corre un' amiwijze ; —enza, f. overeenstemming, overeencizia, strettissima, er bestaat een nauwe
komst, betrekking, verhouding ; briefwisseling,
vriendschap ; la eosa corre diversacorrespondentie, v.; tener — con qd„ met
mente, de zaak verhoudt zich anders, zit
iem. in briefwisseling staan ; aangekomen
anders in elk.; corretto cosi, ii periodo
brieven ; non 6 aneora arrivata la —,
corre meglio, zoo verbeterd vloeit de zin
zijn de brieven, is de correspondentie nog niet
gemakkelijker ; qualche cosa non corre
aangekomen ?; tenere in regola la —,
pill, iets gaat niet meer, neemt niet meer op;
de brieven geregeld beantwoorden, de corresv. a. in haast doorloopen ; — it monde,
pondentie geregeld bijhouden ; handels-. wisde wereld doorkruisen ; — un paese, een
selbetrekkingen met een huis ; dagbladcorland afloopen, verwoesten ; — una lancia,
respondentie, berichten ; —ere, v. n. in vereen Tans breken ; palio, wedloopen,
binding, verhouding staan, beantwoorden aan,
wedrennen ; —pericolo, gevaar loopen ;
overeenstemmen met; i fatti non eorresnu flume corre sangue, een rivier is
pondono ai detti, de laden beantwoorden
rood gekleurd van bloed ; —ente, p. press.
niet, staan niet in verhouding tot de woorden
vloeiend, stroomend ; agg. acqua stroo(Gram.) dezelfde beteekenis hebben ; uitloopen
mend water; l'uso —, het loopend, dagein, in verbinding staan ; di questa parte
lijksch gebruik ; moneta gangbare munla easa corresponde col giardino,
ten ; prezzo loopende prijs, prijs van den
aan deze ztjde koint het huis op een tuin uit;
dag; verso, stile —, vloeiend vers, -e sttjl;
beantwoorden met, vergelden, zich betoonen;
anno, meso loopend jaar. maand ;sost.
non corresponde all' affetto nostro,
m. ii —, de loopende maand, v.; a posta
hij betoont zich gebeel onverschillig voor onze
—, met keerende post ; scrivere a penna
—, in vliegende baast schrijven ; conto
genegenheid; in briefwisseling, handelsbetrekking staan ; —ente, p. press. agg. overloopende rekening ; essere al —, op de hoogte
eenkomstig, beantwoordend ; in verbinding
zijn van iets, bekend zijn met iets.
Correria, f. h.z.d. als scorreria.
staand, correspondeer.; soelo d'una AcCorrespettivamente, avv. op overeenkomcademia, correspondeerend, briefwisselend
lid eener Akademie ; passend, behoorlijk ; sost.
stige, er aan beantwoordende wijze ;
wederk. betrekking, v.; (Giur.) overeenkomm. correspondent, m., briefschrijver, handelsstige schadevergoeding ; —ivo, agg. op elk.
vriend, m., berichtgever, correspondent, m.
(van een dagblad).
betrekking hebbende; sost. m. overeenkomstige,
behoorlijke winst, v.
Corrissante, m. (Giur.) deelnemer m. aan
Corresponsa'bile, agg. medeverantwoordel.
een strijd.
Correttamente, avv. op korrekte, onberispe- Corrivamente, avv. zonder overleg, hats over
lijke wipe; —ezza, f. korrektheid, onberiskop; —ivo, agg. lichtgeloovig, lichtzinnig,
pelijkheid, v., nauwkeurigheid, v.; —Ivo,
zwak ; sost. m. domkop, onnoozele pals, m.
o'rio, agg. verbeterend, straffend, verzach- Corroboramento, m. versterking, krachtitend ; sost. m. verbeterings-, tuchtmiddel, korging, v.; —are, v. a. versterken, bevestigen,
rektief, o.; (Med.) verzachtend middel, 0.; —0,
kracht geven ; bisogna corroborargli
la fibra, zijn gestel moet gesterkt worden ;
app. p. pass. van correggere ; —ore, m.
—trice, v. verbeteraar, tuchtmeester, m.,
—ante, p. pres. en agg. versterkend ; medi—res, v.; (Stamp.) corrector, proevenverbecament° versterkend, krachtgevend midteraar, m.; fig. fitziek mensch, m.
del ; —ativo,agg. versterkend, krachtgevend ;
Correzionale, agg. (Giur.) correctioneel, v.;
sort. m. versterkend middel, o.; —azione, f.
carcere
tuchthuis, 0.; casa
verbeversterking, v.; bekrachtiging, v.
—,
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'forro'dere, v. a. wegknagen, wegbijten, vertering v. van een woord; bottega e — di
nietigen ; —rsi, v. nil. verslijten ; —di mento
apoteca , bottega is een verbastering van
m., —sione, f. wegknaging, wegvreting, afapoteca.
slijting, v.; bijting, v.; la — dei Mimi, bet Corsa, f. het loopen, rennen, draven,jagen,o.,
allengs afspoelen der dijken ; —sivo, agg. bijloop, m.; fare una loopen, snel weglootend, wegvretend, korrosief; sost. m. bijtmidpen ; prendere la —, een aanloop nemen ;
del, o.; —oso, .p. pass. van corrodere.
wedloop, m.; — di eavalli, di cinchi, wed-torrompere, v. a. bederven, verwoesten, verren, m., harddraverU, v. van paarden, ezels;
nietigen, verontreiniging, verpesten ; i miascavallo da renpaard, o.; rit, v.; afgemi corompono l'aria, de miasmeri verlegde weg, In.; quest' omnibus fa died'
ontreinigen de lucht ; fig. verleiden, slecht
corse Della giornata, doze omnibus
maken ; i.l mal costume corrompe gli
maakt tien rotten op een dag; quanto e
animi dei cittadini, sleclite zeden beder11 prezzo per una hoeveel kost een
ven het gemoed der burgers ; — qd., iem.
rit ; uitstapje, o., wandeling, v.; dare una —
oinkoopen; uomo che non si lascia —,
a Milano, een uitstapje naar Milaan ma ken ;
een man die zich Met laat omkoopen ; —rsi,
da' una — al teatro e vedi se mai
v. rill. bederven, in bederf overgaan, rotten,
fosse li, loop eens gauw naar den schouwontaarden, slecht worden ; —otto, p. pass.
burg en zie of bij daar soms is; dar una —
bedorven, agg. verwoest, bedorven ; materie
a un libro, een boek in haast doorlezen ;
—e, rottende stoffen ; acqua —a, bedorven,
(Mec.) omwenteling v. van een wiel ; avv
a —, di —, op een draf, haastig, snel ; far
vuil, slecht water; fig. costumi bedorle cose di —, de Bingen in haast doen ; di
ven, slechte zeden; sost. m. omgekochte, verleide ; i e i corruttori, de omgekochten
gran —, a tutta —, in vollen loop, op een
en de omkoopers; —pe'vole, agg. tot omdual, zoo snel mogelijk ; se ne fuggi a
tutta hij vluchtte in alle haast; (MU.)
kooping dienende, omkoopbaar, voor bederf
passo di —, looppas, stormpas, m.; —ettina,
bestemd; —pimento in. als corrusione ; —pitore, m., —trice, f. Z. corrutf. korte loop, m.; rit, v.; kort uitstapje, o.; --Ina,
tore; —ttamente, avv. op bedorven, smaakf. korte loop, in., korte rit, v., kort rennen, o.
looze, verdraaide wijze; —o, p. pass. van Corsale, —esco, Z. corsaro, —esco.
corrompere.
Corsaletta, (Mil. stor.) borstharnas, horstCorrotto, in. bet klagen, jammeren o. over de
pantser, o.
dooden.
Corsaresco, app. op de wijze der zeeroovers;
Corrucciamento, m. —uccio, m. toorn, m.,
zeerooverachtig; —o, app. legno, nave —a,
drift, v., booslieid, V.; sentire, provare,
roofschip, rooverschip ; sost. m. zeeroover, vrijmostrare —, boos, toornig zijn ; stare in
buiter, m ; —eggiamento, m. kapen, weg—, boos zijn; prov. — di fratelli fa pia
nemen van bandelsschepen, zeerooverij, v.;
che due nagelli, toorn onder broeders
—eggiare, v. n. kapen, vrijbuiten, zeeroolbrengt soms de grootste onheilen teweeg;
bedrijven; v. a. — un mare, win paese
rnaritimo, een zee, een kustland door zee—are, v. a. kwellen, plagen, toornig maken,

vertoornen ; v. rill. boos, toornig worden ; non vi corrucciate, maak u Diet
boos; —ato, p. pass. boos, loornig; —ioso,
agg. oploopend, licht in toorn gerakend ; gramsterig, opvliegend, oploopend.
Corrugare, v. a. fronsen, plooien, in plooien
trekken ; —rsi, v. rill. zich in plooien trekken,
fronsen (het voorhoofd); —ato, p. pass. con
fronte —, met gefronsd voorhoofd ; —atore,
m. (Anat.) fronsspier, v.; —azione, f. fronsing, v.
Corruseare, coroscare, v. n. glinsteren,
fonkele;;, bliksemen ; —azione, f. stralen,
glinsteren, o.; glans, schijn, fonkeling, v.,
bliksein, m.; —co, agg. schemerend, fonkelend,
glanzend.
'forriftela, f. bedorven toestand, m.; bederf,
o.; verdorvenheid, v.; --ttibile, agg. bederfbaar, vernietigbaar, vergankelijk ; omkoopbaar; f. vergankelLjkheid,bederfbaarheid, omkoopbaarheid, v.; —ttivo, agg.
verwoestend, de verrotting, het bederf bevorderend ; tot omkooping dienend ; —ttore, m.
—trice, f. bederver, verderver, verleider, omkooper, m., -ster, v.; —i di popoli, yolksverleiclers; dottrine corruttrice, verderfelijke leerstellingen; f. verwoesting, vernietiging, verrotting, verdorvenheid, v.;
— del sangue, bederf van bet bloed;
—pubblica, algemeen zedenbederf, o., omkooping, verleiding, v.; fu provata la —
dei testimoni, het werd bewezen dat de
getuigen waren omgekocht; accusato di —,
besehuldigd van omkooperij ; (Gram.) verbas-

roof onveilig maken

Corsesca, (Arm.) lans v. met omgeb. scherpen

dwarsstang.

Corsetta'ia, f. korsettenmaakster, v.
Corsetto, m. (Arm.) kort borstharnas,o.; kor-

set, lijtje, keurslijf, o.

Corsia, f. verbindingsgang, wandelgang, m.;
le —e, pl. de lange loopgangen tusschen de

rijen bedden in een bospitaal ; (Mar.) vrije
ruimte v. op de oorlogsschepen, verbindingsgang v. tusschen voor- en achterdek; eannone da kanon o. op 't voordek ; (Min.)
galerij, v„ groove, v.; stroom, m., strooming, v.;
lasciarsi tirare dalla zich door den
stroom laten voortdrijven ; de algemeene mode
volgen.
Corsica, f. (Geogr.) Korsika, o.; —co, agg.
Korsikaansch ; —so, sost. Korsika a D,rn., groote
hondensoort ; fig. sterk, gewelddadig mensch.
Corsiera, f. (Mar.) loopbrug, koebrug, v.;
(Minier) galerij, groove, v.
Corsiere, —o, m. renpaard, edel paard, str(jdros, o.
Corsio, corsivo, agg. vloeiend, gangbaar,
stroomend; carattere cursief sclirift,
schuin schrift; moneta —a, gangbare munt,
v.; panno gewoon laten, o.
Corso, Z. p. pass. van correre.
Corso, m. loopen, wedrennen, o.; loop, wedren,
rp.; it —, la lotta it pugilato erano
esercizj della gioventa antica, de edloop, het worstelen en bet vuistgevecht waren
de oefeningen der jeugd in de oudbeid ; fermare un cavallo nel suo een paard
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in zijn loop stuiten, tegenhouden •, renbaan, m.; I Cortese, agg. hoflijk, beleefd,fijn in manieren ;
voorkomend, beminnenswaardig,vrijgevig, wetdadig ; donna — della persona, een vrouw
die zich prijsgeeft; modi, parole —1, beEmmanuelstraat te Florence; optocht, m.;
leefde manieren, woorden; essere —a qd.,
rondgaan, rondrijden, o.; loop, stroom, m.,
op vrijgevige wijze iem. mededeelen ; stare,
recarsi di —, met over elkander geslagen
strooming, v., verloop, 0.; l'Ariio ha un —
di pia the cento miglia, de Arno heeft
armen staan ; lui zijn ; armi stompe
wapenen ; alla —, sotto guardia —, op
een loop van meer dan 100 mijlen ; vaart, o.;
nave di lungo schip van de groote
de pistool zitten, in zachte gevangenisschap;
vaart ; andare in —, uit kapen gaan ; met
—eggiamento, m. beleefdheidsbetuiging, v.;
—are, v. n. zich hoflijk, vrtjgevig betoonen;
kapersbrieven uitzeilen ; koers, omloop, m. van
het geld ; moneta the a fuori di —, geld
veel staat maken, op grooten voet leven ;
dat buiten koers is ; mettere in — una
—emente, avv. op hotlijke, beleefde enz.
certa moneta, zekere munt in omloop
wijze ; —e'sia, f. hoflUkheid, beminnenswaarbrengen ; —forzato, certo, ineerto, gedigheid, beleefdbeid, weldadigheid, vrijgevigdwongen, vaste, afwisselende koers ; prenheid; mod. prov. ii salutare 6 —, it rendere —, goed opnemen, vooruitgaan ; nel —
der ii saluto a obbligo, groeten is eene
deli' anno, in den loop des jaars; la
beleefdheid, maar teruggroeten is een plichti;
nialattia vuol fare 11 suo —, de ziekte
— schietta doinanda non aspetta, kiewil haar verloop hebben ; fig. la gioventti
sche vrijgevigheid wacht niet of tot men
vuol fare it suo —, de jeugd wil uitrazen ;
vraagt; mi faccia la — di inandarini
cursus, leergang, m.; onderricht, o.; dare un
questo libro, wees zoo goed en tend mij
— di letteratura, een leergang, cursus over
dat boa; vincere qd. di —, iemand meer
letterkunde geven ; far ii suo zijn weg,
geven dan hij verlangt ; volg. drinkgeld, klein
carriere maken ; (Giur.) eansa in —, hangeschenk, o.
gende zaak ; —lunare, maandelijksche repels Cortetto, agg. een weinig kort; —ezza, f.
(der vrouwen); mod. prov. a — di posta,
kortheid, v.; onvoldoendheid, v.; gebrek, 0.;
per keerende post ; in — di stampa, op de
ontbering.
pers, ter perse.
Corticale, agg. den bast betreffende ; (Anat.)
Corsoio, agg. h.z.d. als scorsoio ; sost. m.
de hersenschors betreffende ; —e, f. h.z.d. als
(Fort.) wandelgang m. op de muren.
corteccia; (Anat.) hersenschors, v.
Cortaldo, m. paard o. met gekorten staart; Corticella, f. kleine hof, m.; kleine hofruimte
(Artigl.) kort kanon, o.
of binnenplaats; —giana, f. hofdame, alla
Cortana, f. (Art. ant.) kardoen, m.; zwaar stuk
—a, naar hofgebruik ; —o, m. hoveling, vleier,
geschut, o.
oogendienaar, pluimstrijker, m.; agg. hoofsch,
Corte, f. hof, m., hofruimte, v., binnenplaats,
batik; lingua —a, hoofsche taal ; —giav., hof, o., hofstaat, m., hofhouding, v.; stanone, m. walgelijke vleier, oogendienaar,
sera c'ê tuna festa a —, heden avond is
hielenlikker, m.; —gianeria, f. hovelingser feest aan 't hof; intrighi di —, hofkunst, vleierjj, pluimstrijkerij; —gianescaintriges ; fig. la — celeste, het hemelsch
mente, op vleiende wijze ; —o, naar de wijze
hof; andare a —, ten hove gaan; nom°
van 't hof, hoofsch, hollijk, vleiend ; —laccio,
di —, hoveling, hofnar, m.; rondreizend zanm. ellendige, nauwe, duistere binnenplaats;
ger of goochelaar, m.; far la — a una
le, m. groote open plaats, met gaanderijen
donna, een dame het hof maken ; —banomgeven binnenplaats; letto, m. kleine,
dita, feestelijke ontvangst aan 't hof ; groot
sierlijke binnenplaats, v.
feestmaal, galadiner, o.; corte d'appello, Cortina, f. gordb, bed-, deurgordijn, o.; (Fort.)
di cassazione, het hof van appel, van castusschenwal, m; —a'ggio, m. bedgordijn, o.;
satie; — del Conti, Rekenkamer, politie,
—are, v. a. met gordijnen voorzien ; —ato,
politleagenten, my.; la — lo trovi) infrap. pass. agg. (Fort.) met een tusschenwal,
granti e l'arreste, de politie betrapte hem
courtien voorzien.
op heeterdaad en hield hem aan; —eggia- Corto, agg. kort, niet lang genoeg, niet toemento, m. het huldigen, hof maken, o.; bereikend ; la linea retta c la piti corte,
groeting, v.; —are, v. a. huldigen, feestelijk
de rechte lijn is de kortste; una gainbe
begroeten ; het hof, zijne opwachting maken ;
een kort, te kort been ; un' ora a —a
v. n. den hofnar, den goochelaar aan 't hof
per far tutto, een uur is te weinig om alles
zijn ; gastmalen geven, open tafel houden;
te doen ; armi —e, korte wapenen (die ge—atore, m. hofmaker, vleier, m.; —o, m.
makkelijk verbogen kunnen worden); calzoni
feestelijk geleide, eeregeleide, 0.; —ano, m.
- korte broek, kuitenbroek, v.; mine lire
Z. eortigiano.
sono —e per questa festa, duizend lire
Corte'ecia, f. bast, m., schil, v., korst, v.,
zijn voor dit feest ontoereikend ; esser — a
huls, 0., schors, y.; oppervlakte, v.; uiterlijke
quattrini, krap bij kas zijn ; terser, legar
schijn, m.; guardare alle delle cose,
— qd., iem. kort houden ; esser — per
slechts op den uiterlijken schijn der dingen
qd., zich met iem. niet meten kunnen ; nom°
letten ; —Ina, f. kleine dunne bast, schors ;
di
ingegno, man van bekrompen verfam. una — di pane, een korstje brood;
stand ; vista —a, kortzicbtigheid, v.; per
—ino, m. stukje brood met korst; knoest, v.;
far la —a, om kort te zijn ; alle —e ! kort
—lone, m. sterke, zware bast, korst ; un
en wel ! venire per le —e, zonder verderen
pane a troppo een brood is te bard geomhaal van woorden ; mod. avv. per la pia
bakken ; —ioso, agg. met sterken bast,
—a, juist in den laatsten tijd; sost. m. kortkorst, schil.
heid, v., gebrek, o.; 11 pia
rimane da
Corteo, m. bruidsgeleide, o., bruiloftstoet, m.,
piedi, het ontbrekende bemerkt men alttd
doopstoet, m.; —funebre, rouwst., lijkst. m.
het laatst ; la —a, f. kortste weg, voetweg;
groote breede straat ; corso ; corso di
Roma, it — Vittorio Emmanuele a
Firenze, de Corso te Rome; de Victor-
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parlare — ma con forza, op korte maar
besliste wUze spreken ; far la
te kort
schieten ; fig. l'hal fatta
gij hebt gemist ; tagliar
kort afbreken; vestire
di —, korte kleeren dragen ; di —, onlangs,
kortelings ; 6 stato qui di —, hIj is zoo even
hier geweest; di — saris qui anch' egli,

weldra zal hij bier ook zijn.

Co'rtola, (Oren planeerkamer, m.

Cortusa, f. (Bot.) berenoor, m.
Corufecio, coruzzo, m. meedoogloos hart, o.

Coruscare, Z. corruscare.
Corvatta, f. h.z.d. als eravatta.
Corvetta, f. boogsprong, m.; korte galop, m.

van een paard ; (Mar.) korvet, o.; klein oorlogsschip, o.; —are, v. n. een korten galop nemen ;
boogsprongen maken ; —atore, m., cavallo
- paard dat zulke sprongen, zulken galop
maakt.
Corviiio, agg. de raaf betreffende ; ala —a,
ravenvleugel, m.; chioma —a, ravenzwart
haar ; (Mar.) becco enterhaak, m.
Corvo, corbo, m. raaf, kraai, v.; —nero of
—reale, roek, m.; alpenkraai,
V.; —aquatico, Kormoran, m.;— del campanili, kerkkauw, m., kauw, m.; —maggiore, kraai, V.; —imperiale, raaf, v.;
prov. i --I volano dove sono le carogne,
waar aas is zijn kraaien (of gieren) ; fig. en
volg. i eorvi, (scheldnaam voor geestelijke,
priesters) de papen, de zwartrokken ; ii —
delle male nuove, ongelukskraai, -bode,
m.; aspettare it —, op iem. wacbten die
nooit komen zal ; mod. prov. una eosa e
pin rara del bianchi, lets is zeldzamer dan een witte raaf; (Art. mest.) ijzeren
haak m. (om lasten op te balen); (A str.) raaf,
v., zuidelljk sterrebeeld.
Cosa, f. zaak, o., ding, voorwerp, lets, o.; le
—e corporee e le incorporee, de lichamelijke en nietlichamelijke dingen ; aard, m.,
wezen, o., ehe cos' é la liberth? wat is,
wat is het wezen van, waarin bestaat de vrijheld ? tra una e nu' altra — concludo
ehe
uit beide dingen, oorzaken besluit ik
dat ...; poche rose in molte parole,
weinig dingen in veel woorden ; dare fare
—e miravigliose, bewonderenswaardigen
dingen, daden doer of zeggen ; narrare le
—e accadute, het gebeurde verhalen ; onderwerp, o; inhoud ; libro the tratta di
—e morall, een boek dat over zedelijke
onderwerpen handelt; torniamo ally
laten wij tot ons onderwerp terugkeeren ;
tante —e a casa vostra,veel groeten thuis;
zaak, taak, aangelegenheid ; bada alle —e
tue, let op uw zaken ; trattare le --e
della republica, de aangelegenheid van
bet gemeenebest behandelen ; e domestiche, buiselijke aangelegenheden, have
en goed, vermogen ; fare le —e di scuola,
zijn huiswerk (voor de school) afmaken ; fare
le sue —e, zijn zaken regelen (alvorens te
sterven); — dell' altro mondo, wonderlijke, ongehoorde dingen ; werk, kunstvoortbrengselen ; el sono molte —e di Giotto,
er zijn veel werken van Giotto; prese le
sue — e se n' ando, hij pakte zijn boeltje
bijeen en vertrok ; fare le sue —e, aan eene
natuurlijke behoefte voldoen ; m. prov. ogni
— e —, de kleinste zaken bebben hare beteekenis; fa' una —, doe eens wat; di' una
- zeg eens; sal the —? weet ge wat?
—,

the — ! ehe —e ! wet verdui veld ! — ? wat?
(als antwoord op een vraag); eon la — ehe...,
derhalve ...; a una gran — ! dat spreetit
vanzelf; quolla d'at ding Ilaar; waarotn,
om welke reden ; — e'entri to In questa
faccenda, waarom bemoeit gij u er rnede;
poca
weinig; aleuina, qualehe —,
lets ; gran —, veel; per prima
eerst;
a — fatta, linita, daarna, naderhand;
ogni
Mies; niuna, nessuna
niets ;
the
wat ; ehe — fai ? wat doet ge ditar ?
ehe — e the
wat beteekent het dat...;
prov. a —e nuove uounini nuovi, nienwe
toestanden verlangen andere personen ; di —
nasee — e it tempo la governa, van
lets komt lets en de tijd regelt het ; —fatta
capo ha, gedane zaken nemen geen keer;
—prevista mezza provvista, een voor-

afgezien ongeluk is reeds half afgewend ;

—rara —cara, bet zeldzame, het nieuwe
vindt altijd bewonderaars ; val pill una —
fatta else cento da fare, een Vogel in de

hand is beter dan Lien in (de lucht ; — (yr. v.

coso), (in verachtelijke beteekenis) a ijf, o.;
chi te l'ha detto ? wie heeft bet u gezegd?
quella — della Frullini, dat wijf van
Fruliini; cosi o cosh, zoo of zoo ; op de een
of andere wijze; —a'ecia, f. slechte zaak,
V.; kwaad, slecht ding, o.; dire un monte
di —e, een hoop domheden. ongerijmdbeden

zeggen ; volg. wijf, gemeen wijf, o.; —o,
mensch, m. (in verachtelijke beteekenis); een
keret ; Dio 11110 the — ! Lieve Hemel, wet
'n kerel !; k un 't is een vlegel, een boer ;
—ellina, —erella, f. zaakje, dingelje, o.;
kleinigheid, V.; —etta, f. h.z.d. als cosett in a
sapere qualche — di questo, er ook let s
van weten; —etta'ccio, m. mensch van
kleine gestalte maar met veel verbeelding;
—ettina, f. vrouw ; —o, m. man van klein
maar goed geevenredigde gestalte ;
m. mensch van kleine en mismaakte
gestalte.
Cosacco, m. Kosak. m.
Cosare, v. a. in de plaats van een woord gebruikt dat iem. niet terstond invalt.
Coscendere, v. n. h.z.d. alS condiseendere.
Coseetta, f. kleine, dunne dij, v.; schenkel,m.;
—ina, f., —o, m. dijtje, schenkeltje, boutje ;
mangio una —a di polio, ik eet een
kippenboutje ; —o, m. (Maceli.) schenkel, m.;
dijstuk, o.; bout m. (van geslacht vee); (am.
service nel
goed bedienen, het beste stuk
voorzetten ; —cia, f. dij, V.; museoll, arterie della —, dijspieren, -dijaderen ; see,
pl. brinzpipers; eind-, landpijlers ; le due
—see del ponte, de twee beeren van de
brug ; see delta volta, schoormuren van
een gewelf ; see, pl. balken, schoormuren ;
(Agr.) zekere fijne peersoort ; — di dame,
St. Janspruim, m.; —laic, m. steun, schoorbalk. V.; —della earrozza, disselvork, v.;
—i della sella di donna, voetplank aan
het dameszadel; (Arm.) —i, pl. pantser, o.;
--ina, f. kleine dij, V.; —o, m. (Maceli.)
schenkel, bout; un — di castrone, een
scbapebout.
Coscienza, f. geweten, o.; —pura, buona,
— sporca, nera, goed, zuiver, boos, zwart
geweten ; stimola della —, prikkeling van
het geweten ; rimorsi della —, gewetenswroegingen ; eon la — tranquilla, met
een gerust geweten ; —e, pl. godsdienstover—

—

—
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tuigingen, gevoelens ; turbare, quietare le I Cosmieamente, avv. (Astr.) overeenkomstig
de wereldorde, volgens de wereldwetten ;
—e eattoliche, de gevoelens der katholieken
naseere —, met de zon opgaan (sterren);
kwetsen, geruststellen ; esame di —, gewe—leo, agg. kosmisch, de wereld, het heelal
tensonderzoek, o.; uomo di —, rechtschapen
betreffende ; —o, m. de wereld, v.; het heelal,
mensch ; liberta di —, gewetensvrijheid, v.;
scrupoli di —, gewetensbezwaren ; aver
o.; de kosmos, m.; —ogonia, f. leer v. van
qc. a —, sulla lets op zijn geweten hebhet ontstaan der wereld, kosmogonie, v.;
werk, o. dat over het ontstaan der wereld
ben ; avervi di —, gewetenswroegingen,
handelt ; —ogonico, agg. bet ontstaan der
spijt, berouw hebben ; farsi — di qe.. een
wereld betrelfend ; kosmogonisch ; —ografia,
gewetenszaak uit lets maken ; in —, in —
dell' anima, op mijn geweten af, op mijn
f. wereldbeschrijving, v.; leer van de beweging der hemellichamen ; kosmografie, v.;
eerewoord ; per isearico di —, om der
waarheid wille, ter ontlasting van mijn ge—ograficamente, ova.; —ogra'fico, agg.
de kosmografie betreffende ; —ografo, rn.
weten ; aver — di qe., zich van lets bewust
zijn, lets weten, van lets kennis dragen ; opewereldbeschrtiver,kosmograaf, m.; —ologia,
1. leer, v.; wetenschap van het ontstaan der
rare senza lets doen zonder er de voile
wereld, kosmologie, v.; —ologico, agg. de
beteekenis van te weten ; giudicare con
plena na rtjp onderzoek oordeelen ; torwereldleer, bet heelal betreffende ;
nare, ritornare a —, berouwen ; —ato,
in. leeraar, onderzoeker m. van het ontstaan
agg. gewetensvol, nauwkeurig ; —osamente,
der wereld, van de wetten die het wereldavv. naar beste weten, getrouw; —oso,
systeem beheerschen ; —opolita, m. wereldburger, kosmopoliet, tn.; —opolitico, agg.
agg. gewetensvol; lavoro nauwkeurige,
kosmopolitisch, wereldburgerlijk ;, —oritina,
zorgvuldige arbeid.
Coscritto, agg. (Stor.) padri —1, naam der
m. aflleelding van de wereld ; kosmorama.
Rom. Senatoren, beschreven vaderen ; sost.
Coso, m. ding, 0., dingsigheid, v.; kerel m. (in
verachtelijken zin); volg. minnaar; —fatto e
rekruut, m., loteling, m.; —i'vere, v. a. opmesso 11, onbeduidend, tot niets bekwaarn
roepen (onder de wapenen); —izione, f. toting, conscriptie, v.; entrare in —, den leefmensch ; geldstuk, o.; un — di vent'
centesimi, een stuk van 9,0 centiemen ;
tijd voor de loting hebben.
Cosecante, f. (Geom.) kosekant ; —eno, rn.
f. klein en aardig meisje of vrouwtje.
Cosotto, m. van onder af gegeven krachtige
(Geom.) kosinus, m.
vuistslag,
Cosi, avv. zoo, aldus, op zulke wijze ; ineominciii a dire —, hij begun aldus te spre- Cospa'rgere, —e'rgere, v. a. rijkelijk bestrooien, besproeien, zaaien.
ken ; la cosa sta —, de zaak staat zoo ;
Cospetta'celo, m. —ona'ecio, —one,
evenzoo, zooals ; come l'uomo sente
parla, zoo de mensch denkt spreekt hij ; zoo
(esciam.) wel verdraaid ! voor den drommel !;
groot, zoodanig (met vergez. beweging van de
grootspreker ; fare 11 —, bluffen, opsnijden.
hand); ha una gota —! hij heeft een ge- Cospetto, rn. aanwezigheid, v., aanblik, m.,
no
aangezicht, 0.; tonere it — del pubblico,
zwel van zoo (grout); mi ha portato
eocomero hij !weft mij zoo'n (groote)
bij het zien van bet publiek bevreesd warden;
al — in —, net — di qd., in iem.'s tegenmeloen gebracht ; io dico ehe ik beweer
zoo, dat ...; —gli place, zoo wil hti bet hebwoordigheid, bij iemands aanblik ; fig. al —
del mondo, voor 't oog der wereld; —!
ben ; cosi o cosi, cosi o cosh, zoo of zoo,
(esclam.) verduiveld !
op de een of andere manier ; saranno cento
er zullen een honderd of zoo wat zijn ; Cospi'cere, Z. conspicere.
O
cosi cosi, zoo zoo ; middeltnatig; ofschoon, Cospicuith, f. aanzienlUkheid, beduidendheid,
hoewel ; —vestito conic era si tuffii nel
v.; —cuo, agg. in 't oog vallend, uitstekend,
duidelijk, aanzienlijk, beduidend; uno dei
flume, ofschoon htj gekleed was, wierp hij
phi — i eittadini, een der meest geziene
zich in de rivier; —fatto, aldus gesteld ;
— non fosse vero ! en als het eens met
burgers.
waar was ! —possiate essere felici, kon- Cospirare, v. n. samenzweren, complotten
det gij toch eens gelukkig worden ; — Dio
smeden ; medewerken, samenloopen ; tutto
in' aiuti, zoo waar helpe mij God ; —come,
eospira alla mia felicita, alles loopt
tot mijn geluk samen; (Mat.) op een punt
zoodra als ; meglio —!, 't is beter zoo ;
the hai conelusa, en nu, wat hebt
samenloopen ; —atore, m. —trice, f. samene
gij besloten ; chiamare —, zoo en zoo heezweerder, m., -ster, f.; —azione, i. samenten ; e — sia! en zoo zij het ! amen ! a —
zwering, samenwerking; gelijktijdig streven
dire, om zoo te zeggen ; per —, daarheen,
naar een punt.
langs bier ; inettetelo per —, legt het daar Co'ssico, agg. (Mat.) l'arte —a, h.z.d. als
l'algebra; numero irrationeel getal, o.
neer ; —eche, tong. zoo dat, op zulke wijze ;
discorsi, Cosso, in. (Med.) zweer, yin, wrat, v., puistje, o.;
—fatto, agg. zoo gesteld, zulke,
fig. gril, luim, m.; male del —, oorpijn, v.
zulke gesprekken.
Cosina, f. klein onbeduidend ding, zaak v. van Costa, f. rib, ribbe, v.; — d'unit nave, ribeinig beteekenis; dire tante veel
ben van het scbip; fig. zijde, richting, v.;
goede, bartelijke woorden zeggen; dare una
della — sinistra, van de linkerzijde af ;
(Mil.) di —, per —, op de flank ; di -- lets aardigs geven (aan kinderen); si to
sel Buono ti vo' dare una als ge zoet
terzijde, naast; naar beiden zijden afvallende
zijt krijgt ge wat van me; —0, m., —a, f.
heuvel, hoogte, v.; heuvelrug, m.; belling, v.
kleine kerel, m.; klein ding ,o. (meisje).
(van een heuvel); oever, m., trust, v., strand, o.;
Cosinelica, f. kosmetiek, schoonheidsmidnavigare costa costa, dicht langs bet
del, toiletmiddel; —o, agg. tot verfraaiing,
strand varen; ram. Mato di —, bijhulp, v.;
onderhoud van bet lichaam dienend ; sosnevenbelasting, v.; —ale, agg. (Anat.) tort de
tanze— the, schoonheidsmid., kosmetieken.
ribben behoorende.
,
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Costa, avv. daar, daarheen, daarginds ; staff
— finchê non ti serivo, blur daar tot ik
u schrijf ; verro presto —, ik zal spoedig
daar komen ; chi
wie is daar ? —fuori,
daarbuiten ; —ggiii, avv. daaronder, daarbeneden.
Costante, agg. standvastig, aanhoudend, blijvend ; volonta
vaste onwrikbare wil, m.;
desiderio
blijvend verlangen ; pioggi&
- aanhoudende regen; (Mat.) quantita
konstante, onveranderlijke grootheid, v.; (Mee.)
forza konstante, in dezelfde sterkte en
richting werkende kracht; —temente, avv.
op blijvende, standvastige enz. wijze; zonder
onderbreking ; —za, f. standvastigheid, vastheld, volharding, v.
Costantino, m. (N. pr.) Constantijn, m.
Costanza, f. (N. pr.) Constance, f.; —, (Geogr.)
Constanz ; lago di —, meer van Constanz.
Costare, v. n. kosten, te staan komen ; la
came costa ora settanta centesimi,
het vleesch kost tegenwoordig zestig centiemen ; —ear°, duur zijn ;ram.— un occhlo,
zeer duur zijn, de oogen nit 't hoofd kosten ;
una eosa costa salata, een zaak is
peperduur ; fig. nil a costata salata, ik
het) er duur voor moeten boeten ; —poco,
weinig kosten ; —spese, fatiche, geld,
moeite kosten ; quel ragazzo mi costa
phi lagrime che non si pith dire, die
jongen kost me meer tranen dan ik zeggen
kan ; costi quel the vuol, costi che
costi, 't koste wat het wil ; tutto costa,
men beeft niets voor niets ; — (impers.) v. n.
uit blijken, duidelijk zijn, bestaan in.
Costassil, avv. daar bOven, daar omhoog.
Costatare, v. a. h.z.d. als verificare of
certificare ; —azione, Z. verificazione
of accertamento.
Costato, m. ribbekast, v.; (Teol.) la ferita
del sacratissimo —, de wonde in de rechterzijde (v. Christus).
Costeggiare, v. n. langs de kust varen ; v. n.
de kust houden ; fig. zich langs een grens uitstrekken; via che costeggia la marina,
weg die langs het strand loopt; una fila di
albori costeggia la strada, een rij
boomen loopt langs den weg ; — un muro,
langs een muur sluipen ; (Agr.) nogmaals beploegen, de voren ploegen; —atura, f. het
voren ploegen, over ploegen, o.
Costei, pron. dem. gene, die daar ; agg. it —
viso, het gezicht van dat wijf.
Costellato, agg. met sterren bezaaid ; —azione, f. sterrenbeeld, o., sterrengroep, v.; gesternte, o.; (Astrol.) stand der sterren, constellatie ; nato sotto cattiva
onder een
slecht gesternte geboren.
Costere'ecio, m. ribstuk, Q. van een varken.
Costerella, f. kleine hoogte ; zachte glooiing, v.
Costernare, v. a. verbijsterd maken, verwarren, in verwarring brengen, verbijsteren ;
—rsi, v. rifl. verbijsterd worden ; zijn bezinning verliezen, ten diepste bedroefd worden ;
—azione, f. verbijstering, verwarring, groote
droefheid, v.; schrik, m.
Costi, costici, avv. daar, op die plaats,
daar waar de aangesprokene zich bevindt;
era a sedere — dove ora sei tu, hij
zat daar, waar gij no zit; mettelo — sul
tavolino, leg bet daar bij u op de tafel ;
tot Nersterking van codeste ; codeste b0110 ease da matti, dat zijn dingen van
—,
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krankzinnigen ; di —, daar van daan ; levati
di —, sta daar op ; —vicino, daar that bij ;
pron. dem. in die zaak; c'ê phi vilta
che coraggio, daarin steekt meer lafheid
dan moed.
Costicchiare, costuc—, v. n. niet weinig
kosten, duur zijn.
Costicina, f. h.z.d. als costerella.
Costiera, f. strand, zeestrand, v.; (Mar.) want,
o,; wanttouwen, pl.
Costiere, m. (Mar.) loots, m.
Costinci, atm h.z.d. als costi.
Costipamento, m. verstopping, hardlijvigheid,
v.; —are, v. a. opeendringen, verdichten,
hardlijvig maken, verstopping veroorzaken ;
quel cibo costipa it ventro, deze spijs
is zwaar te verteeren ; ---rsi, v. rifl. zich verdichten, verdikken ; —ato, p. pass. verdikt ;
agg. verstopt, hardlijvig; —ativo, agg. stoppend ; —aziona'ccia, f. bardnekkige verstopping, aanhoudende en gevaarlijke hardlijvigheid ; —azioncella, f. lichte verstopping, hardlijvigheid, v.; —azione, f. (Med.)
verdikking v. van het bloed, aandrang van
het bloed naar het hoofd; — di ventro,
verstopping, hardlijvigheid, v.
e
Costituendo, agg. (Giur.) it gins
gins costituito, bet formuleerende en bet
geformuleerde recht ; —ire, v. a. vormen uitmaken, oprichten, grondvesten, aanstellen ;
principj che costituiseono la base
del ragionamento, beginselen die den
grondslag van het denken nitmaken; to costitui suo erede universale, hij stelde
hem tot zijn universeelen erfgenaam aan; —
una legge, een wet formuleeren, uitwerken ; — tin fondo, een sticbting maken ;
—rsi, v. rifl. bestaan nit, zich vormen uit,
uitmaken, zich aanstellen tot ; —rsi censore,
zich als zedemeester opwerpen ; —in prigione, zich vrijwillig gevangen geven ; —parte
civile, als aanklager optreden ; .p. Ares.
—ente, vormend, uitmakend ; app. potere
(ook
wetgevende macbt; assemblea
alleen)
wetgevende vergadering; p. pass.
—uito, vastgesteld, gevormd ; male, bene
slecht, goed gevormd ; stato bene
goed geordende staat; autorith —a, erkend,
wettig gezag, o.; —uisti, fam. esser al—,
den dood nabij zijn ; venire at zich in iem.
mededoogen aanbevelen ; —utivo, agg. uitmakend,vormend, formuleerend ; atto — d'una
societa, de oprichtingsacte eener vennootschap ; —uto, (Giur.) gerechtelijk verhoor, o.;
—utore, m. stichter, grondvester, regelaar,
m.; —uzionale, agg. volgens de grondwet
of constitutie ; monarchia konstitutioneel, grondwettelijk koningschap ; stato
constitutioneele staat ; diritto
staatsrecht,
o.; sost. m. aanhanger van den constitutioneelen regeeringsvorm ; —uzione, f. regeling, vaststelling, vorming, inrichting, oprichting, v.; la —:d'una compagnia, de op. richting eener maatschappij ; la — dell'
universo, de vorming, inrichting van het
heelal ; uomo di forte —, man van sterk
gestel, o.; la — di un essere, de levensvoorwaarden van een wezen ; — di uno
stato, de inrichting, regeling van een staat;
de grondwet v. er van ; giurare la —, den
eed op de grondwet atleggen ; (Teol,)
apostoliche of canoniche, de apostolische of kanonieke verordeningen ; —1 ponti-
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ficie, de pauselijke aanschrijvingen ; —I
degll ordini religlosi, statuten der godsdienstige orden; (Giur. stor.) —I degll
imperatori, persoonlijke aanschrijvingen der
keizers ; —eivile del clero, bepalingen

over de burgerlijke plichten der geestelijkheid.
Costo, m. prijs, m., kosten. my.; 11 — del
lavoro, de kosten van, uitgaven voor den
arbeid ; roba di gran —, zaak van veel
waarde ; primo inkoopsprijs, m.; inferiore per —, geringer vol ens den prijs ;
minder waarde hebbend ; mod. avv. a — di,
op kosten van, op 't gevaar of van ...; ad
ogni —, a tutti I --I, tot elken prijs ; a
nessun —, tot geen prijs, onder geen voorwaarde ; a — dell' onore, ten koste van
de eer ; senza zonder kosten.
Costola, f. rib, v.; a una persona si contano le —e, men kan bij iem. de ribben
tellen ; essere della — di Adamo, van
zeer oud geslacht zqn ; stare alle —e di
qd., op iemands kosten leven ; rompersi
le —e, op een hard bed liggen ; — di manzo,
di vitella, ossen-, kalfsrib, v.; —vuota,
plena, mager-, vet ribstuk, o., — del coltello, rug m. van het mes ; di un libro,
rug van een boek ; — di un ballet), vooruitspringende kant van een bank ; — di
prisma, kanten van een prisma; —ame,
m. de gezamenlijke ribben ; — d'una nave,
ribben van een schip ; —atura, f. geraamte
o. van een schip (op de werf); —etta, f. klein
ribstuk, o.; kotelet, v.; —liera, f. hartsvanger, m.; jachtmes, o.; --ina, f. kleine dunne
rib; —one, m. lange dikke rib ; rib van een
gewelf ; rib van een schip ; fig. groote lompe
persoon, lummel, m.; —uto, agg. geribt.
Costoro, pron. dem. die daar, gene, gindsche.
Costrettivo, agg. (Med.) h.z.d. als astringente.
Costretto, p. pass. van costringere.
Costringere, —gnere, v. a. dwingen, nood-

zaken, aansporen ; opleggen ; verdichten, verdikken, samentrekken, verstoppen ; samenbinden ; beteugelen, in toom houden, temmen ;
—Imento, —gnimento, m. dwang, m.; verdichting, samentrekking, v.; —itivo, agg.
h.z.d. als costrettivo ; —itore, m. (Anat.)
muscolo samentrekkende spier,v.; —into,
agg. h.z.d. als costretto.
Costrittivo, agg. (Chir.) samenhoudend, samensnoerend ; —ore, m. (Anat.) h.z.d. als
—stringitore ; —zione, f. samentrekking,
v.; dwang, m.; noodzaak, v.
Costrui'bile, agg. (Mat.) contrueerbaar ; —Ire,
v. a. bouwen, regelmatig, kunstvol opbouwen ;
samenstellen, vervaardigen, construeeren ; —
un ponte, een brug slaan, leggen, bouwen;
(Geom.) door figuren duidelijk maken, construeeren ; (Gram.) de deelen van den zin
naar de volgreeks opnoemen ; een zin otitwikkelen ; —utto, m. samenvoeging, v.; bouw, m.,
inrichting, regeling, constructie, v.; zinbouw,
m.; woordvoeging, v.; parlare senza
zonder samenhang spreken ; voordeel, gewin,
nut, o.; cavare — di una eosa, nut, voordeel uit iets trekken ; p. pass. van eostruire;
—ttore, m., —ttrice, f. regelaar, samenvoeger, m., -ster, v.; vervaardiger, bouwer, ontwerper, m.; —ttura, —zione, f. samenvoeging, regeling, ordening, v.; bouw, opbouw, m.;
la — dare dieci anni, de bouw duurde
tien jaren ; spese di —, bouwkosten ; la —

di questa chiesa a mirabile, de bouw,
uitvoering van deze kerk is bewonderenswaardig ; —1 navill, militari, scheeps-,
militaire bouwwerken ; (Geom.) aanduiding van
een probleem door teekening, lijnen, constructie, v.; (Gram.) zin-, woordbouw, constructie
der zinnen, rededeelen enz.
Costui, costel, pron. dim. deze daar, die,
gene (in minachtende verachtelijke beteeke• nis); chi 6 costui ? wie is die kerel ? the
vogliono costoro ? wat willen die lui?
Costuma, f. h.z.d. als costume, costamanza ; —a'ecio, m. slechte gewoonte,
verderfefijke zede, v.; —anza, f. gewoonte, v.,
gebruik, o., zede, v., wUze, manier, v.; lam.
ingetogenheid, v.; —are, v. n. tot gewoonte
hebben, gewoon zijn, plegen ; costumano
di andare a spasso ogni mattino, zij
plegen elken morgen een wandeling te maken ;
impers. costuma, het is de gewoonte, het
gebruik, de mode ; ora costumano
cappelli alti, tegenwoordig Ain de hooge
hoeden in de mode; —a una torte, aan
het hof verkeeren ; — con qd., met iemand
omgaan, verkeeren ; goede manieren, een fatsoenlijk gedrag hebben ; v. a. gewennen, africhten, dresseeren ; iets gebruiken, gewoon
zijn te doen ; —ato, p. pass. gewoon ; agg.
van goed gedrag, zedelijk, fatsoenlijk, welopgevoed ; —atamente, avv. op passende, wetlevende enz. wijze ; —atezza, f. goede opvoeding, v.; fatsoen ; oppassendheid, v.; eerzaamheid; —azione, f. africhting, dressuur,
v.; —e, m. gewoonte, zede, v.; gebruik, o.;
aver in gewoon zijn ; uomo di strani
--I, een mensch met vreemde gewoonten ;
rozzo di —I, ruw, lomp; goede gewoonte,
welopgevoed, v., fatsoen, o., oppassendheid, v.;
mal kwade zede, gewoonte ;Ionfatsoenlijkh.,
onopgevoedheid ; altri tempi and —i,
andere Alden, andere zeden; kleederdracht, v.;
costuum, o.; 1 —I delle varie eta e del
popoli, de kleederdracbten der verschillende
leeftijden en volken ; ballo in —, gecostumeerd bal ; (Rett.) logisch, historisch en psychologisch juiste karakterontwikkeling.
Costura, f. dikke, opliggende naad, m.; spianare le —e, de naden platstrijken ; fig.
ritrovare, ragguagliare, spianare le
—e a qd., iem. terdege afranselen ; panto
a —, zoom, m.; —Ina, m. naad m. (in

een kous).

Cosu'eeia, f. zaak van geen waarde ; —accia,
—cosaccia, f. klein, misvormd persoon, m.
uit geringen stand ; —o, m., —a, f. klein on-

aangename persoon, m.

Coto, f. h.z.d. als cote.
Cotalch6, Cong. zoo dat, goodanig dat ; —1e,
pron. rel. zulke, zulkdanige, zulk eene ; an
ser cotale, een zeker beer.
Cotangente, f. (Georg.) kontangent, v.
Cotanto, agg. en avv. h.z.d. als tanto ; sost.
due —I, tre —I, twee-, driemaal zooveel.
Cote, f. slijp-, wetsteen, m.; fig. aansporing,

prikkeling, v.

Coteghina, f. groote worst, v.
Cotenna, f. zwoord, varkenszwoord, o.; huid
v. van het wilde zwijn ; mettere —, vet wor-

den ; fig. en fam. huid v. (van den mensch);
hoofdhuid, v.; uomo di dura weinig
gevoelig mensch, m.; far —, dik, vet worden ;
fig. hoogmoedig worden ; tosare qd. a —,
iem. het hoofd geheel kaal scheeren ; (Med.)
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— del sangue, laag geronnen bloed, bloedzwoord, 0.; —one, m. dik, hard zwoord, 0.;
fig. ruw, lomp, plomp mensch ; —oso, agg.
zwoordig, spekachtig ; met een dik geronnen
laag bedekt (van bloed).
Cotesta, pron. dim. h.z.d. als costel ; —el, f.
deze, die persoon daar;
Z. eotestui ;
—o, agg. deze, dit, dat ; dammi libro,
geef mu dat boek ; ma eotesto sarebbe
ono sproposito, maar dat zou een font
zijn; —oro, pl. v. —ui en —ei ; —ui, h.z.d.
als —1.
Cotica, f. h.z.d. als cotenna ; —one, m.
h z d. als cotennone.
Cotidiano, Z. quotidiano.
Cotiledone, m. (Bot.) zaalob, v.; kiemblad, o.;
(Anat.) uitwas, m. aan den uterus van sommige gewervelde dieren.
Coti'no, m. (Bot.) pruikenboom, m.
Coti'ssa, f. (Arald.) smalle streep of dwarsbalk in het wapen.
Coto, m. gedachte, v.
Cotogna, f. kweepeer, v.; —ata, f., —ato,
m. kweeperenmoes, o.; —ino, agg. den smaak
van kweeperen hebbende ; —0, m. (Bot.) kweeperenboom, m.; mela — pera — a, kweeappel, m., -peer, v.; —ola, f. kweepeer, v.
Cotoletta, f. cotelet, v.; ribstuk, o.
Cotonato, app. met katoen doorweven; halfkatoenen stof ; met katoen gevoerd.
Cotono, m. (Bot.) katoenplant, v.; katoen, 0.;
balla di —, katoenbaal, v.; tela di —, katoenen stof ; i —i, de katoenen artikelen ;
vestire di —, in katoen kleeden ; mezzo —,
half katoen ; — in falda, yvatte, v.; —filato, filo di —, garen, o.; fig. avere it —
negli oreechi, watjes in de ooren hebben,

niet kunnen of willen hooren ; tenere qd.
in —, iem. in watten pakken, met groote

voorkomendheid behandel., verzorgen ; —erie,
f. katoenen stoffen, artikelen ; —ificio, m.
katoenspinnerij, v.; —ina, f. grove katoenen
stof; zeildoek, 0.; —oso, agg. wollig, met een
katoenachtig dons bedekt ; vlokkig, draderig ;
tela —a, halflinnen ; (Pitt,) contorni —1,
onbepaalde, nevelachtige omtrekken.
Cotonella, f. (Bot.) h.z.d. als coronaria.
Cotornice, f. Z. Coturnice.
Cotta, f. het koken, afkoken, o., koking, v.;
dare pia —e a una eosa, iets meermalen koken ; dare la — a un vaso di
terra, een aarden vat branders ; vuur, o. (in
een smeltoven); quella fornace ad ogni
da mille matoni, deze oven geeft bij

elk your duizend steenen ; fig. roes, m.;

prendere una Bella een goeden roes,

een goed stuk in zijn kraag hebben ; ram.

prendere una buona —, tot over de ooren
verliefd zijn ; —iccio, app. half dronken, half

verliefd.
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Cottlinante, m. iem. die op akkoord werkt ;
stukwerker, m.; —ista, f. stukwerker, m.;
— mo, m. akkoord, °Joon verd rag,o., stukwerk,
aangenomen werk, o.; lavorare a —, op

stuk, volgens akkoord werken.
Cotto, agg. p. pass. van cuo'cere ; —o'ia,

f. bet koken, Bakken, braden, o.; essere di
buona, eattiva
licht, spoedig, slecht,
langzaam koken ; fig. good of slecht mee om
to gaan zijn ; fam. essere di facile —,
spoedig verliefd worden ; —o'io, avg. licht,
gemakkelijk kookbaar, wat spoedig kookt ;
aequa — a, zacht water, regenwater, 0.;
fig. van verliefde natuur, spoedig verliefd.
Co'tula, f. (Bot.) stinkende kamille, v.
Coturnato, agg. den kotturn dragend, op kotturn loopend ; —o, m. (Arched.) kotturn, m.,
hooge schoen der oud tooneelspelers ; fig. calzare
treurspelen dichten.
Coturnice, f. (Omit.) steenhoen, o., patrijs, v.;
—comune, kwartel, v.
Coulomb, in. indecl. (El.) Coulomb (eenheid
der electriciteitshoeveelheid).
Cova, f. het broeden, o., broedtijd, m.; i canarini sono in —, de kanaries broeden,
broedplaats, v., nest, o.; fig. sluiphoek, m.,
hol, o., schild o. der schildpadden ; —accino,
m. klein nest, 0.; soort koek ; —a'eccio,
—a'eciolo, m. nest, vogelnest, 0.; fig. en
scherz. bed, o., nest, o., m. scherz.

nesthokker, m., nestkuikentje, o.; —are, v. n.
broeden, op de eieren zitten, in 't nest hokken ; fig. verborgen liggen, zich verbergen ;
m. prov. gatta ei cova, daar steekt iets
achter ; sotto consiglo non richiesto
gatta si cova, achter een ongevraagden
raad steekt altijd iets; smeulen ; 11 fuoco

cova sotto la cenere, het vuur smeult

onder de assche ; fam. a li the cova,
costi the cova, bier zit 'm de knoop, Kier
ligt de haas in de peper ; talmen, dralen,
ineengehurkt op den grand zitten, un terreno

cova, een land ligt laag ; un acqua cova,

een water staat stil ; v. a. — le nova, de
eieren bebroeden ; fig. altijd bij, om iets zijn ;
— 11 fuoco, altijd bij het vuur zitten ; —
letto, lang in bet bed blijven ; —odio, haat
koesteren ; —pensieri nen' animo, heimelijk gedachten in zijn hart koesteren ; —rsi,
v. rill. zich nestelen, vastzetten ; heimelijk uitgebroeid worden ; —ata, f. brood, broedsel,
o.; een nest vol ; menigte jonge vogels ; scbaar
nit hetkinderen ; esser della stessa
zelfde nestje an (van dezelfde ouders, uit deeovatura
; fig.
zelfde school); —, b.z.d. als
list, intrige, v.; —ati'ccio, agg. tot broeden
ge8igend ; gallina —a, broedhen ; —atura,
—azione, f. het broeden, broedtijd, m.;
—azzo, in. h.z.d. als co'vaccio.
Covace'nere, m. indecl. Asschepoester.
Coverehiare, v. a. Z. coperchiare; co-

Cotta, f. pij, v., lange overjas, v.; (Eccles.)
verta, Z. coperta.
koorhemd, o.; (Stor.) —d'arme —militare,
wapenrok, pantserhemd, o.; —usbergata, Covidi'gia, f. Z. cupidigia ; —doso, h.z.d.
als cupido.
pantserhemd met balskraag, m.
Cottanella, f. —o, m. soort marmer van Coviello, m. masker o. (van 't Italiaansch

zachte rose kleur.

Cottarditta, f. (Star.) wit overkleed, o.
Cottiechiare, cotticciare, v. a. licht af-

volkstheat); praalhans, m., koorddanser, m.,
kunstenmaker, m.

koken, even opkoken ; smelten (mineralen);

Coviere, m. broeder keldermeester, m.
Covigliarsi, v. riff. zich verbergen, weg-

vereen. d. ijzerdeelen na afscheiding d. slakken.

hol, nest, 0.; scherz. bed, o., schuilhoek, m.;

kruipen.
—cci, m. pl. (Fond.) kleine ijzerdeelen die bij
het smelten zich vereenigen ; — eciata, f. Covigliata, f. b.z.d. als brigata.
tweede proces van het smelten van ijzererts; Covrglio, covile, m. leger o. (van een dier);
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31 cent ; non valer una geen duit, niets
prov. d'Aprile esce la vecchia dal —,
waard zijn ; ram. o barattagli quells
Met April verlaten de oudjes hun hoekje (bij
den haard).
och luister toch eons naar hem ; —ante, m.
Covito,
fam. esser 11 — averlo
afschrijver m., voor eon crazia de bladz.;
—ata, f. zooveel als men voor eon crazia kooiron. daar net iijn, daar niet to vinden zijn.
pen ken.
Covo, co'volo, m. leger, nest, o. (v. dieren);
broedkorf, m., gat, o., kuil, v. in 't bed ; scherz. Crea'bile, agg. schepbaar; —amento, m.
bed, o.; fig. farsi zich een warm nestje,
h.z.d. als —azione, f.
een goed !even bereiden; pigliar la lepra Creanza, f. welopgevoedheid, goede opvoeding,
a —, de Naas in zijn leger vangen, iem. in
v.; fatsoen, o.; beschaafdheid, v.; buona
male —, goede manieren, gebrek aan opvoezijn huis gevangennemen.
Covone, m. garf, v., bussel stroo, m.
ding; uomo senza een mensch zonder
Covrire, v. a. Z. coprire.
opvoeding ; —e di villano, di asino, vieCozione, f. h.z.d. als cocitura en eottura.
gelachtige, ezelachtige manieren ; --ato, app.
Cozzare, v. a. met de horens stooten, verwongoed opgevoed, good gemanierd.
den ; stooten, een stoot geven ; — eon qd., CI. eare, v. a. scheppen, uit niets voortbrengen ;
met iem. in twist geraken ; — in una co 1pa,
Iddio creb it cielo e la terra, God
in een schuld geraken; fam. — col muro,
schiep hemel en aarde ; voortbrengen, opvoehet onmogelijke beproeven ; —insieme, op
den, vormen ; i forti se ereano dal forti,
elkander stooten, handgemeen worden; prov.
de sterken brengen sterken voort ; 11 besogno
a the a in disgrazia di Dio, le eapre
creO le aril umane, de behoefte deed de
lo cozzano, wie God niet met zich heeft
menschelUke kunsten ontstaan ; assol. in-.
loopt alles tegen • quando it becco
gegno ehe erea, een scheppend, voort► rengend verstand ; benoemen, verkiezen ;
veechlo tutte le capre to eozzano,
de zwakke inoet het van iedereen ontgelden ;
Alessandro Farnese fu ereato sommo
—ata, f. stoot, m. met de horens, stoot, m.;
pontifiee, Alexander Farnese werd tot paus
fare alle — e eon uno, met iem. in strijd
verkozen ; —rsi, v. rill. ontstaan, zich vormen,
geraken ; —0, m. stoot, in., bons, m.; dar
beschaafd, opgevoed worden ; —ato, p, pass.
di —, tegen aan bonsen, ergens met kracht
geschapen ; agg. gevormd, opgevoed; ben —,
tegen aanloopen ; far di elkander met
welopgevoed, gemanierd, gelukkig ; —ativo,
de horens stooten, in verbitterden strijd geraagg. scheppend, voortbrengend ; la poteuza
ken ; 'dee the fanno al —1, gedachten die
—a di Dio, de goddelijke scheppingskracht ;
met elkander in strijd zijn.
l'atto —, de scheppingsdaad, v.; —ato, m.
Co'zzi, Alpi
f. pl. (Geogr.) Cottische Alhet geschapene, 0.; schepping, v., heelal, o.;
pen, m.v.
in 't huis, aan 't bof eens vorsten opgevoed ;
Cozzone, m. roskam, v.; paardenkooper, m.;
dienaar, ondergeschikte, m., kreatuur, o. (in
makelaar, huwelijksmakelaar, m., paardenverachtelijken zin); —More, m. —trice, f.
temmer, m.
schepper, m., God, m.; andare at —, sterCratera, m. (jaded.) kra-kra, nabootsing van
yen ; fantasia —trice, scheppende fantaisie ;
de kraai.
—atura, f. schepsel, 0.; non c'ê — at
Crabrone, m. h.z.d. als ealabrone.
mondo pia felice di me, er is geen geCracca, f. (Bet.) vogelwik, v.
lukkiger schepsel op de wereld dan ik ; klein
Craco'via, f. eracoviese, m. Krakau, 0.;
kind, o., zuigeling, m.; kind in 't moederKrakauer, m.
lichaam ; una buona een good schepsel,
Cral, ram. eomprare qc. a —, jets op de
o.; aturina, f. klein, hulpeloos kind, 0.;
pof koopen.
—azione, f. het scheppen, o.; schepping, v.,
Crambe, (Bot.) —marissa, zeekool, v.
het geschapene, o.; voortgebrachte, o.; verCra'nio, (Anat.) den schedel betreffende ;
kiezing, benoeming, v.; essere una een
bersen ...; —io, m. (Anat.) herschedel
oorSpronkelijk, koen opgevat werk.
senpan, m., schedel ; —logia, f. schedelleer, Crebro, agg. vaak, vaak voorkomend.
v.; —metria, f. scbedelmeting, v.; —metro, Cre'echia, f. (Bat.) heidekruid, o.
m. schedelmeter, m.; —scopia, f. schedel- Credente, agg. Z. eredere ; —enza, f, geonderzoek, o.
looven, o., geloo1, o.; vertrouwen, o.; portar
Crantero, agg. dente —, verstandskies, v.
veel vertrouwen bebben ; la — net vero
Cra'pula, f. zwelgerij, brasserki, v.; far
Dio, het geloof in den waren God ; le —e
b.z.d. als crapulare, v. n. zwelgen, brassen,
religiose, de godsdienstbelijdenissen ; godsovermatig eten en drinkers ; —one, m. zweldienstleerstellingen ; trovare
geloof Yinger, brasser ; zinnelijk mensch, m.
den ; prestare geloof schenken ; krediet,
Crasi, f. (Gram.) krasis v.; (Med.) vermenging
o., vertrouwen, o.; pigliare a —, op krediet
v. der sappen ; dik wording v. van 't blood.
nemen ; dare, venders a —, op kredietg eCrassezza, 1. dikheid, dichtigheid, v.; —o, agg.
ven, verkoopen ; scherz. — morta e Fido
dik, dicht, grof, plomp ; ignoranza —a, zeer
sta male, het vertrouwen is dood on het gegroote onwetendheid, v.
loot is zeer ziek ; lettera di —, h.z.d. als
Crastino, app. morgen geschiedend.
eredenziale ; sotto —, onder geheimbouCratere, m. Grater, m., monding v. van heete
ding ; giurare geheimbouding zweren
bronnen, vulkanen; (4rcheol.) wijnkruik v.
proeven (spijzen, dranken); fare la —, vooraf
(der Rom.).
proeven, beproeven, zich verzekeren ; buffet, o. ;
Cravatta, f. das, halsdas, v.; fig. far le —e,
aanrecht-, schenktafel, v.; fig. keuken, kelder,
woeker plegen; —a'io, m. dassenmaker, -faspijzen on dranken in een huis ; la — di casa
brikant; woekeraar, m.; —one, m. groote,
squlsita, bij B. zijn keuken en kelder
dikke halsdas, v.
uitstekend ; generi di —, zoetigheid, v.; desCra'via, f. (Mar.) bok, m.
sert, o.; (Eccles.) tafeltje o. ter zijde van het
Cra'zia, f. Tosk. munt ter waarde van ongev.
altaar ; slechte gewoonte van het paard om
,
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den kop op ztj te houden ; (Stor.) Consiglio I mis is aan den (of bet) credo; in un —, in
di —, geheime raad m. (in Ital. republiek);
een oogwenk ; rra. prov. entrarci come
Pilato net
polizza di —, bewUs o. van oorsprong ; a
er niets mee hebben uit te
staan ; essere del — vecehlo, aan het
- zonder goeden grond, zonder eenig vooroude vasthouden.
deel ; a mia naar mine meening ; —ziale,
agg. lettera, breve —, geloofsbrief, m. ; le Credullta, f. lichtgeloovigheid, v.; —ulo, agg.
pl. geloofsbrieven, my. (der gezanten);
lichtgeloovig; —ulone, m. zeer lichtgeloovig
—ziera, f. oppaster ; sptjsmeesteres, v.; -aanpersoon, m.
reclittafel, v.; buffet, o.; —ziere, m. hofmees- Crema, f. room v. (van melk); (voor gebak);
ter, spUsmeester, m.; leveraar m. van 't desfig. fijnste, voornaamste gedeelte (eener bevolking).
sert ; secretaris, m.; —zina, f. Kleine aanrechttafel, v.; klein buffet, o.; —zone, m. lichtge- Cremare, v. a. h.z.d. als abbruclare ;
—to'rio, —to'io, m. oven m. voor lUkenverloovig persoon, m.
Credere, v. a. gelooven, geloof schenken;
branding ; crematorium, o.; —zione, f.10kenverbranding, v.
lui crede tutte le bugle, hij schenkt alle
leugens geloof; meenen, er voor houden ; to Cremisi, cremisino, cremosi, m.karmozUnrood, KarmOnrood; karmozijnroode zijde of
eredono an gran pensatore, zij houden hem, zien hem aan, voor een groot denfluweel; fig. Unto in —, door de wol geverfd,
ker ; essere creduto dagli altri, bij anin alle wateren gewasschen.
deren geloof vinden ; non me lo sarei Cremore, m. dik sap, o., extract, o.; (Chico.)
creduto, dat had ik nooit geloofd, nooit kunwijnsteen ; — di tartaro, wijnsteenroom, v.;
kremortartari, kremetart, o.
nen denken ; nil creda 11 sao devotissimo
N.N., geloof mu, ik verblijf, uw onderdanigste Cren, m. (Bot.) mierik- of peperwortel, m.
se, zich toevertrouwen; — qc. a Crena, f. gleuf, v.
N.N.;
qd., iets aan iem. toevertrouwen ; v. n. —a Cre'olo, m. Kreool, m.
of in qc. of qd., op lets of iem. vertrouwen, Creosotes, f. (China.) kreosot, o.
in lets of iem. gelooven ; non credo alle Crepa, f. scheur, v., reel, v., barst, m.;
—a'ecia, f., —o, m. groote scheur, barst;
sue parole, ik vertrouw niet op zijde woorden ; oggi non si crede pin a nulla,
(vet.) kloof, v.
tegenwoordig gelooft men aan niets meer ; Crepacuore, m., crepa'ggine f., crepa.
mento, m., — di cuore, harteleed, groote
goeddunken, meenen, willen ; faccia conic
verdriet, o.; essere 11 — di alcuno, den
crede, doe zooals 't u goeddunkt ; credeva
nagel aan remands doodkist zun ; crepapelle,
di vincere, hij meende te overwinnen ;
a —, m. avv. mangiare a —, eten dat men
credo di si, di no, ik geloof van ja, van
barst, onmatig eten.
neen ; fain. a crederlo ! geloove bet wie
wil ! dat moet je maar gelooven ! —rsi, v. rail. Crepare, v. n. barsten, splijten, scheuren ;
crepa un muro, er komen scheuren, barzich !louden voor; si credo un gran che,
sten in een muur ; fig. ellendig sterven, omhij houdt zich voor lets groots ; — ente,p. pres.
komen, krepeeren, verrekken ; tu crepi! tu
geloovend ; agg. geloovig ; sost. m. geloovige,
! ge kunt verrekken, krepeeren ;
possa
m.; —uto, p.pass. geloofd ; agg. geleend, op
krediet gegeven.
ram. avere una fame, una seta da
een honger, een dorst hebben dat men sterft ;
Credere, m. bet gelooven, er voor houden, o.;
—dalla rasa, bersten van 't lachen ; — di
boven alle mate ; a mio
oltre ogni
sdegno, d'invidio, van toorn, nijd barnaar min meeneng ; —e'vole, h.z.d. als
sten ; v. a. scheuren, barsten veroorzaken ;
bile, agg. gelooflijk, geloofwaardig, waar—ato,
m. h.z.d. als —tura, f. het barsten,
schijnitlk ; lichtgeloovig ; —ibilitá, f. geloofsplijten, scheuren, o., scheur, v., barst, m.;
waardigheid, v.; —ibilmente, avv. op geloof—e nelle mani, kloven, barsten in de banwaardige wijze.
Cre'dito, o. krediet, o. (tegenover debet); 11
den, gesprungen handen ; (Med.) breuk, v.
debito sopera II—, de passieven (de schul- Crepi'dine, f. vooruitspringende rots, klip, v.
den) overtreffen de actieven (het tegoed); —I, Crepita'colo, m. (Archeol.) ouderwetsch muziekinstrument, o., rate', m., kiapperhout, o.;
pl. uitstaande posten ; krediet, vertrouwen o.
—are, v. n. ratelen, klapperen, knetteren;
(n handelszaken); dare — ad uno di una
—o, m. ratelend, klapperend enz. geluid, o.,
somme, iem. voor een zekere som krediet
m.
geratel, geklapper, geknetter, o.,
mettere
—a,
een
som
in
iemand's
geven ;
h.z.d. als crepito.
krediet schrijven; essere, remanere In
schuldeischer zijn ; aprire urn — ad uno, Crepolare, v. n. Z. screpolare.
iem. een krediet openen ; — di balm), bank- Crepunde, f. pl., —i, m. pl. kinderspeelgoed,
krediet, o.; lettera di —, kredietbrief, m.,
o., kenteeken o. dat men te vondeling gelegde
kinderen om den bats doet.
accreditief, m.; dare a —, op krediet geven;
Crepuscolare, —Ino, agg. schemerig ; Dice
vertrouwen, aanzien ; medico di motto
scheschemerlicht ; (Astr.) circolo
geneesheer die veel vertrouwen geniet ; una
meringkring, m.; —lo, tn. morgen-, avondeen winkel krUgt een
bottega piglia
schemering. v.
goeden naam ; —ore, m., —a, —trice, f.
schuldeischer, m.; —es, v.; fare porre — Crescendo, m. (Mus.) crescendo, o.; aanzwellen van den toon ; —enza, f. toeneming, v.,
qd., iem. tegoed schrijven, op iem. krediet
aangroeiing, aanzwelling, v., groei, m., wasschrijven ; fig. mi sea — di due lettere,
dom, o.; una pianta fa poca een plant
gij moet nog op twee brieven antwoorden, zijt
groeit langzaam ; vloed, m.; fare on vestito
mij twee antwoorden schuldig ; —u'ccio, m.
a —, een kleed op den groei maken ;—cere,
klein krediet, gering te goed.
v. n. groeien, wassen, toenemen, uitzetten, geCredo, m. het credo, o. (apostolische geloofsdijen
• la tignamica cresce nei terreni
belijdenis); dire 11 —, het credo, de geloofsaridi, de stroobloem wast op droge gronden ;
at —, de
belljdenis opzeggen ; la messa
.
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gen, openspringen; —o, m. scheur, kloof, v.,
cresce la febbre, de koorts neemt toe;
barst, m.
gli esereiti crescono spaventosamente, de legers nemen op eene schrikbarende Cre'zia, f. (N.pr.) afkort. v. Lucrezla ; volg.
gemeen, ordinair wijf.
wijze toe ; questo bambino 6 eresciuto
tre libbre, dit kind is drie pond gegroeid ; Cria, f. nestvogeltje, nestkuiken o. (kinderlijke
uitdrukking); (Zool.) h.z.d. als cecolina.
I giorni crescono, de dagen worden Ianger ; it legname d'un easseto a cres- Cri cri, nabootsing van het gesjirp der krekels;
het breken van glas enz.
cluto, het bout eener schuifla is uitgezet;
la tuna cresce, de maan wast, neemt toe ; Cribrare, v. a. h.z.d. als vagliare ; —zione,
f. (Med.) afscheiding v. van vochten in 't men— di fama, in roep toenemen ; (Mug.) ii
scheltjk lichaam ; —iforme, agg. (Anat.)
tuono cresce, de toon zwelt ; v. a. vermeerosso zeefbeen, o.; —o, nl. h.z.d. als vaderen, verhoogen, verlengen, doen toenemen,
glio
—oso, agg. Z. eribriforme.
groot brengen ; — la dosa di aria medieina, de dosis van een geneesmiddel verhoo- Cric, cricche, Z, eri.
gen ; l'ho crescluto a forza di stenti, Crieca, f. drie geltjke kaarten in 't spel ; cli-

ik heb hem onder ontberingen grootgebracht ;
prov. la mai erba cresce presto, onkruid groeit snel ; —cute, p. pres. wassend,
groeiend ; Luna wassende maan ; agg.
—e'vole, voor wasdom geschikt, nuttig ;
—Imento, m., —ita, f. toeneming, v., wasdom, m.; —itore, m. vermeerderaar, m.;
—luta, f. stuk o. waarmede een plant gegroeid is ; nieuwe loot, v., groeitijd, m.;
to'ccio, agg. dik, ineengedrongen, eenigszins
sterk.
Crescione, m. (Bot.) tuinkefs, waterkers, v.
Cresentina, f. snede geroosterd brood net olie,
boter, peper en zout.
Cre'sinia, f. inzegening, vorniing, v., gewijde
olie, v.; tener a —, peter bij het Vormsel
zijn ; cresiinando, m. vormeling, m., kind
dat gevormd moet worden ; —are, v. a. inzegenen, vormen ; —rsi, v. rill. gezalfd, gevormd worden ; —ato, p. pass. gevormd; fig.
battezzato e in elk opzicht goed onderwezen ; —atore, m. bisschop, m. die het Vormsel toedient.
Crespa, f. vouw, inslag m. (aan kleeren); vouw,
plooi m. (in 't gelaat); —are, v. a. incresp-are ;
—ello, m. oblie, v., pannekoek, m.; —ezza,
f. geplooidheid, v.; bet geplooid zijn.
Crespino, m. (Bot.) berberis, m.
Crespo, agg. plooierig, ruw ; sost. m. krep,
fibers, rouwfloers, o.; —one, m. krepachtig
geweven stof; —oso, —uto, agg. plooierig,
rimpelig, gerimpeld.
Crespolino, (Bot.) h.z.d. als santolina.
Cresta, f. kam, hanekam, m., kuif, v., helmkam, m., rug, kam (van bergketen); kuif, v ,
kapsel, muts, v.; (Arch.) kroon, v., muurfries,
v.; (Idraul.) ! rain m. (van een dijk); (Bot.)
hanekam, m.; (fig.) hoogmoed, overmoed;
alzare la —, den kop opsteken, overmoedig, trotsch worden; —a'ia, f. huff-, kapsel-,
o., mutsenmaakster, modiste, V.; —a'ina, f.
werkster v. bij eene modiste ; kokette, lichtzinnig meisje, o.; —ato, —oso, —uto, agg.
met een kam, kuif voorzien.
Crestomazia, f. chrestomatie, v., bloemlezing, v.
Creta, f. krtjt, o., leem, m., leemaarde, v.; — di
Brianzone, talkaard, v ; —aceo, agg. krtjthoudend, leemachtig ; —one, m. leemhoudende aarde, v.
Crelano, m. (Bot.) Z. eritamo,
Cretense, agg. kretensisch ; sost. m. Kretenser ; —ico, agg. (Metr.) kretisch versvoet,
m.
Cretinismo, m. kretinisme, o., stompzinnigheid, idiootachtigheid, v.; —Ino, m. kretin,
idioot, m., stompzinnig wezen.
Crettare, v. n. scheuren, barsten, kloven krij-

que. v., spiesgenootschap, o.

Criechiare, v. n. kletteren, kraken (van ge-

broken glas), tsjirpen (van krekels); —io, in.
gekletter, o. (van glas, ijzer enz.).

Cricco, m. coital° a —, knipmes,o.; (Mar.)

windas, o.

Crime, m. Z. Crimine.
Crimea, f. (Geogr.) de Krim, m.
Crimenlese, m. majesteitschennis, v. fam.
fare d'una eosa un —, van een klein ver-

grijp een groote misdaad maken.

Criminale, agg. crimineel, strafrechterlijk ;
eausa
strafrechterlijke zaak, v.; codice
strafwetboek ; diritto
strafrecht, o ;
crimineele rechtbank, v.; sost. m.
foro
strafrecht; fam. en fig. sapere it civile e
11 zeer slim, sluw zijn ; —ista, m. leeraar
o. in bet strafrecht ; —ita, f. strafrechterlijk

karakter van een misdrijf, zwaar misdrijf;
—mente, avv. op strafrechterlijke wijze;
—inare,v. a. strafrechterlijk vervolgen ; —natore, m. heschuldiger, m.; —nazione, f.
zware beschuldiging, v.; —ne, m. zwaar, onder den strafrechter vervallen misdrijf, misdaad, v.; —nosamento, v. op misdadige
wijze; —nosith, f. misdadigheid, misdadig, v.;
karakter, o.; —noso, agg. misdadig.
Crina, f. kam, rug m. (van een bergketen).
Crinale, agg. het hoofdhaar betreffende ; bende
I, haarlinten, m.v.; sost. m. haartooisel,
haarlint, o.; e, m. haar o. (van het paard),
manen ; hoofdhaar (van den mensal); stare
al I a qd., iem. niet uit het oog laten ;
staart m. van een komeet, rug, kam m. (van
een berg); iera, f. manen my. (v. h.paard,
leeuw); fig. staart m. van een komeet; fig.
bergrug, m.; —Ito, agg. harig, met haar begroeid ; o, m. lung paardebaar, o.; materasso di —, paardeharen matras, v.; —olino,
m. met paardebaar doorweven stof ; —uto,
agg. Z. erinito.
Criocca, f. bende, kliek, v., spiesgezelschap, o.
Cripta critta, f. (Arch.) krypte, onderaard
9
sche kerk,
v.
Cripto'gamo, agg. Z. erittogamo.
Crisalide, f. (Nat.) pop, v.; masker, o. van
insekten.
Crisantemo, m. (Bot.) ganzebloem, v., goudbloem, v., chrisantemum, m.
Crisi, enise, f. (Med.) krisis, v., keerpunt,
besiissend punt o. (in eene ziekte);
terIale, monetaria, ministerieele, geldkrisis, v.
Crisma, f. (Eccles.) gewijde olie, v.
Crisocolla, f. (Min.) kopergroen, kiezelkoper,
o.; —coma, f. (Bot.) goudhaar, o,; —lito, in.
(Min.) ehrysoliet, goudsteen, m.; —prase,
—pa'zio, m. (Min.) cbrysopas, m. (edelsteen).
—

—

—

—

—
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Crispino, m. (N.pr.) Crispijn, m,
-handeCristall aio, m. kristalwerker,
laar, m.; —ante, m. kristal, kristalwerk, o.;
—are, agg. holder als kristal ; —egglare,
v. n. op kristal gelijken ; —ino, agg. kristallijn, kristallen ; (Anat.) umore —, kristalljjnvocht o. (van 't oog); —izzabile, agg. kristalliseerbaar ; —izzare, v. a. kristalliseeren ;
—rsi, v. hit kristalvorm aannemen, kristallijn worden ; —izzazione, f. kristallisatie,

kristalvorming, v.; —0, M. (Min.) kristal, o.,
kristalglas, o.; fam. vensterruit, v.; — di
monte, di rocca, bergkristal, o ; —ografia, f. (Scien. nat.) kristallographie, leer der
kristallen ; —grafo, m. leeraar m. der kristallographie ; —oide, f. (Anat.) glashuid v.
(van 't oog).
tristato, agg. Z. crestato.
Cristeo, cristere, cristero, m. Z. clistere.
Cristiana, f. (N.pr.) Christina, v.
Cristiana, f. christen, v.; —a'ecio, m.slecht
't is een goeje
christen ; fam. 6 un buon
kerel ; —amente, avv. op christelijke wijze,
als christen, christelijk ; fam. dragelijk, goed;
schrijf wat christescriva un po' pin
wat beter; —arsi, v. rifl. chrislijker
m.
lauwe, flauwe
—anello,
ten worden ;
christen; certi —1 annacquati, sommige
oppervlakkige christenen ; scherz. onnoozele
sul, arme bloed, m.; —anesimo,m. christendom, o., christenheid, v., christel. godsdienst,
m.; —anificarsi, Z. christianarsi ; —anissimo, agg. re—, allerchristelijkste koning
m. (titel der Fransche koningen); insegne
—e, Fransche wapen; —Anita, f. christenheid, v., christendom, o., christel godsdienst,
—ano, agg. christelijk ; sost. m. christen,
m.; fam. da — batezzato, zoo waar ale ik
christen ben ; —i di Dio ! is het mogelijk!
fam. mensch, m.; ammazzare 1111 een
mensch dooden ; inangerebbe bestie e
—1, hij zou alles doen wat men van hem vergoede, voortreffelangt ; cosa, roba da
lijke dingen ; parlare da als een verstandig mensch spreken.
Cristiania, f. (Geogr.) Christiania, o.; —ano,
m. (N.pr.) Christiaan, m.
C risto, m. Christus, m.; predieare —, de chr.
leer verkondigen ; la sposa di —, de Bruid
van Chr. (de Kerk); avanti, dopo voor,
na Chr. geboorte ; Christusbeeld, kruisbeeld,
o.; un bel — di fra Angelico, een fraai
Chr.-beeld van fra Angelico ; parere on
— spirante, er zeer ellendig, lijdend uitzien ;
dire le piaghe di — di alcuno, van
iem. at het denkbare kwaad zeggen ; non
aver sconfitto — della croce zoo
iets monsterachtigs met bedreven hebben;
essere la vigna di —, door allen uitgeniemand
buit worden ; non esserci
vastgedaar zijn ; legato come
snoerd, sterk geboeid zijn ; segnato da —,
van God geteekend ; — ! — santo ! —Dio!
— del Berti I Groote God ! God in den
Hemel ! (uitroep van verw., schrik enz.)
Crilamo, m. Mot.) zeefenkel, v.
Criterino, m. een kleine dosis oordeelskracht.
Crite'rio, m. richtsnoer, o.; criterium, o.; kunst,
v. juist te oordeelen, oordeelskracht ; a fare
it letteraro ci vuole anehe un fin —, om
scbrijver te zijn meet men ook een fijn oordeel hebben.
Critica, 1. kunst, v. om te oordeelen, gegronde,

geleerde beoordeeling, v.; kritiek, v.; —sana,
acerba, eccessiva, gezonde, scherpe of
bittere, al te scherpe kritiek ; —letteraria,
artistica, letterkundige, kunst-kritiek, v.;
fam. berisping, bedilling ; esporsi alle —
che, zich aan de algem. berisping blootstellen ; —are, v. a. beoordeelen, onderzoeken,
de fouten van een boek of persoon blootleggen, kritiseeren ; beknibbelen, bedillen ; un
opera 6 stata molto criticata, een werk
is zeer gekritiseerd, gelaakt geworden ; taken,
afkeuren, ongunstig beoordeelen ; —atore,
m. berisper, bediller, —azione, f. Z. CHlice ; —che'simo, m. scherz. bende critici,
bedillers ; —cismo, m. kriticisme ; kritische
richting, v.; —co, m. kriticus, m., beoordeelaar, m.; recensent, m.; bediller, bevitter,
hekelaar, m.; — app. kritisch, tot de krit., beoordeeling van een boek behoorende; (Med.)
kritiek, beslissend ; giorno, momento —,
dag, oogenbl. der beslissing, kritiek oogenblik ;
eta —a, kritieke leeftijd (overgangsleeftijd
der vrouwen); —cone. m. persoon die op alles
wat te fatten heeft ; bedilal, hekelaar, fitter, m.
Critta, f. Z. Cripta.
Critto'gama, m. (Bot.) ziekte, v. der druiven
(door het Minim); —o, agg. (Bot.) kryptoga-

misch, geheimbloeiend ; sost. kryptogamen,
geheimbloeiende planten.

Crivellare, v. a. als een zeef doorboren ; —
uno di ferite, iem. met wonden overladen ;
questo muro fu — ato dalle palle,

deze muur werd door en door doorboord van de
kogels ; — zeeften, ziften, been en weer schudden ; fig. angstig onderzoeken, ziften, beknibbelen ; —atura, f. het zeeven, ziften, 0.; zeefsel, o.; o, m. zeef, zift, v.; doorb. plank
—

waarin de orgelptjpen steken ; one, m. zeefachtig weefsel, o.
Croat°, m. (N. etn.) Kroaat, m.; a'zia, f.
(Geogr.) KroatW, o.
—

—

Croatta, f. Z. Cravatta.
Crocca, f. als grucela.
Croccante, m. gebak, o. van gebr. amande-

len en suiker, amandelkoek, m.; — agg. knappend ; pane —, knappend, hard gebak. brood ;
—are, v. D. Z. Crocchiare.
Crocchetta, f. vleeschpasteitje, o., croquette, v.
Crocchetto, m. kl. haak, m., baakje, o.
Cro'cchia, f. haarknoop, m., opgerold haar,
o., opgebonden vlechten ; ruw, gemeen lied,
o.; stoot, stomp, m.
Crocchiare, v. n. kletteren, klapperen, rammelen, rinkelen, kraken (van gebroken glas,
pannen, los hoefijzer enz.); mod. prov. non
— 11 ferro ad alcuno, zeker van Ajn
zaak zijn; 51 senti — le ossa del braeeio, hij hoorde de beenderen van zijn arm
kraken ; kloeken (van een hen); krassen (v.
raven); fam. zitten te praten, te kletsen ; fam.
ziekelijk zijn ; fig. de eerste weeen gevoelen
(barende vrouwen); v. a. met de knokkels
tegen een gebarsten pot kioppen ; —ata, f.
gepraat, o., kouterij, v., praatuurtje, o.; —io,
m. praatgezelschap, 0., klub, v., kransje, o.;
letterario, staatkundige, letterkundige klub, v.; stare a—, hij elk. zitten te praten, een praatje houden ; andare

a— da alcuno, naar iem. een uurtje gaan
praten ; tenere a— una persona, iem. aan
de praat houden ; boon, sma ad, spot, m.,rammelend geluid van gebroken of gebarsten
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agg. ziekelijk, lijdend, sukkesteengoed ;
lend, krukkend ; —lone, m. kletser, m., praatvaar, m.
f. h.z d.
Cro'ccia, f. h.z.d. als Ostrica ;
als gruccia ; —are, v. n. kloeken (van
broedhennen).
Crocco, m. haak, m.; —olare, v. n. h.z.d. als
crocchiare.
aan 't kr.
Croce, f. kruis, o.; inorire in
sterven ; asta, bracci, zoccolo della —,

CR0
o.; (Mar.) kruisen (van schepen); andare in
gaan kruisen ; —sere, iero, m. (Astr.)
h.z.d. als —sera ; — (Omit.) kruisbek, m.;
—i'fero, agg. (Bat.) kruisdragend, met kruisv.
bloemkroon ; piante —e, kruisvormige planten ; sost. m. kruisdrager, m. (bij processies);
crociferi, m. pl. geestel. orde (door den H. Camillus de Lellis gest.); —ificeare, —ifi'ggere, v. a. kruisigen, aan het kruis slaan,
hechten; fig. kwellen, pijnigen, plagen, verontrusten ; scherz. tot ridder maken, decoreeren ; —rsi, v. nit'. zich kwellen, pijnigen,
kastijden ; —isso, p. pass. gekruisigd ; agg.
Cristo —, de gekruisigde Christus ; fig. geplaagd, gepijnigd enz.; —ifissiinento, m.
—ifissione, f. kruisiging, v.; —ifissa'io, m.
vervaardiger, verkooper van kruisbeelden ;
—ifisso, m. crusifix, kruisbeeld, o.; fam.

stam, armen, voetstuk van het kruis, crucifiks, christusbeeld, o.; adorare la —, het
kruis vereeren ; abbraeciare la —. christen worden; difensori della —, verdedigers van het christel. geloof ; (Eccles.) segno di of della —, teeken des kr., kruisteeken, o.; fare it segno della —, een kruis
maken ; —greea, latina, di Sant' Ancampare, vivere alle spalle del —,
drea, Grieksch-, Latijnsch-, Sint-Andriesop andermans kosten leven ; —ifissore, agg.
kruis, o., ordeskruis ; gran —, Grootkruis ;
kruisigend ; le mani —i di Cristo, de Min— del merito, kruis van verdienste; sPicden die Christus kruisigden ; —Ina, f. (Bat.)
Olio di —, arm van een ordeskruis ; pih.z.d. als verbena ; —lone, m. groote kruis,
gliare la —, het kruis aannemen, ter kruisgroot kruisteeken ; fare —i, op in 't oogloovaart gaan ; dwarsstang, m. aan zwaarden ;
pende wijze kruisen maken ; (am. fare un
kruising van twee straten ; vertakking van
—a una eosa, ergens een kruis over maeen boom ; kwelling, marteling, groote droefken, er lets meer van willen weten ; fare
held ; mettere qd. in —, iem. kwellen ;
un —a un eredito, een kruis door een rezijn kruisje (leed, verdriet)
aver la sua
kening maken, die als verloren beschouwen ;
hebben ; essere la — di qd., iem. komfare dei —I, onvrijwillig vasten, niets te
mer of leed berokkenen, iem's kruis zijn ; fam.
eten hebben.
rifarsi dalla santa —, van vorenaf beginnen, geheel opnieuw inrichten ; fain. ques- Croeidare, v. n. krassen (van raven).
ti poveri genitori li ha assistiti la Crocitare, v. n, h.z.d. als gracchiare.
- deze arme ouders hebben hunne kinderen Croco, m. (Bat.) saffraan, o.; crocus, tn.; (Chim.)
— di marte, roodbruin ijzer-oxyde ; — del
vroeg verloren ; in —, kruisvormig, gekruist ;
ferro, roest, v.
cose messe in —, kruisgewtjs over elk.
gelegde voorwerpen ; panto in —, kruis- Crocodilo, —Ho, m. Z. Coccodrillo.
steek, m.; (Arit.) moltiplicare in —, twee Crogiare, v. a. roosteren, langz. braden.
breuken over kruis (noetners met tellers) ver- Crogiolare, v. a. langzaam afkoelen laten ;
—rsi, v. rifl. bij matig vuur koken, langzaam
menigvuldigen ; raecommandarsi eon le
koken, smooren ; fig. lang i41 bed liggen ; —
mani in —, met gevouwen handen smeeken ;
in una eosa, zich in een zaak vermeiden,
a occhio e—, oppervlakkig, onnauwkeurig,
aan 't genot er van zich te goed doen ; —lo,
✓luchtig; essere it diavolo e la —, elk.
m. langzaam koken, braden, smooren ; zich bij
vinnig haten ; prov. non si pue cantare
't vuur warmen ; smeltkroes, v.;
e portare la —, men kan geen twee dinfondere a—, in den oven smelten ; fig.
gen tegelijk doen, geen twee heeren dienen ;
it — dell' esperienza, de toetssteen der
da eavaliere, brandende liefde ;
(Bot.)
ervaring.
—efisso, Z. Crocifisso ; —ellina, f. kl.
kruis, kruisje, o., —eria, f. schaar v. kruis- Cro'gnolo, m. (Zook.) koornaarvisch, m.
vaarders ; —eante, f. a-b-c kaart ; —esig- Cro'io, agg. h.z.d. als Crudo.
nato, agg. met het kruis geteekend, getooid ; Crollamento, m. schudding, rukking, v.; omverstorting, aandoening, v.; —are, v a. been
sost. m. kruisvaarder, m.; scherz. bezitter van
een ridderkruis, o.; —etta, f. klein kruis,
en weer schudden, rukken ;
cap.), het
hoofd schudden ; v. n. niet vaststaan, waggekruisje, o.; fain. fare delle —e, niets te
len, wankelen, Mean storten, invallen ; —rsi,
eten hebben.
N. rifl. trappelen (van ongeduld); ontroerd warCrocê, m. haaknaald, haakpen, v.
den, beven ; —ata, f. ineenstorting, schudding,
Croeeo, agg. saffraankleurig.
Crocetto, m. (Magn.) kleine vierk. vijl, sleuv., rukken, o.; aandoening, v.; —atina, f.
telvijl.
lichte schudding, kl. ontroering; —o, m. het
Crociare, v. a. met een kruis teekenen, aanschudden, rukken, o.; been en weer beteekenen, merken ; het kruis aanhechten (kruiswegen, o., ruk, m.; ineenstorting, v.; ontroevaard); v. n. kruisen (schepen); —rsi, v. rill.
ring, v.; dare un —, far un
schudden,
ter kruisvaart gaan ; —ata, f. kruisvaart, o.;
zich roeren, wankelen, waggelen, slingeren ;
ontroerd worden ; ascoltO la sentenzia
kruistocht, m.; predicare, bandire la —,
senza far —, hij hoorde het vonnis zonder
den kruistocht prediken ; (drch.) kruispunt, o.;
kruising, v.; kruisweg, m.; (Mar.) punt, o. waar
de minste ontroering aan ; dare l'ultimo
de scheepsrouten elk. kruisen ; bok, m.; kruis—, den laatsten stoot (aan lets) geven ; dare
II — alla bilancia, de weegschaal een
bout, o., -lat, v. (tafels); zekere voor de kruistochten bestemde belasting; —ato, m. kruisstoot geven, lets ten zijnen voordeel doen
vaarder, deeln. aan een kruistocht ; —i'echio,
overslaan ; scherz. dare un — in sulle
forehe, aan den gal; bommelen.
m. kruisweg, m.; kruispunt, o. (van straten
enz.); —lera, f. kitten , balken-kruis, o.; (Arch.) Croiva, f. (Mus.) acbtste noot, v.; verb. of
volta a—, kruisgewelf, o.; (Astr.) zuiderkr.,
verlag. van een noot met een halven toon ;
-
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—flea, (Mus.) Z. —tico ; —ticamente,avv. Crovello, m. (Vin.) most, o. dat vanzelf uit
(Mus.) in halve tonen voortgaande ; —tico,
d e druiven loopt, voorwun, voorloop, m.; (tool. )

agg. (Mus.) chromatisch ; in halve tonen stijravevisch, m.
gen of dalen ; scala a, chrom. toonladder, Crueee'vole, agg. oploopend, tot toorn geneigd ;
m.; fig. zoet, aangenaam klinkend ; (Pitt.)
—care, v. a. tot toorn opwekken, aanleiding
parte —a, de verfverdeeling betreffende;
geven ; —rsl, v. rill. toornig, boos worden ;
—tista, m. componist van chrom. accoorden ;
—atamente, avv. op toornige wijze ; —io,
—tizzare, v. a. in chrom. akkoorden omm. toorn, gramschap, onwil, m.; boos zUn, 0.;
zetten.
smart, droefheid, v.; —larsi, zich bedroeven;
Cromatico, m. (Bot.) eierzwam, m.
—osainente, avv. op toornigen, boozen toon ;
Cromo, m. (Min. en Chim.) Chroom, o.; —fo—oso, agg. toornig, boos ; prikkelbaar, optogra'fia, f. chromofotographie, o.; kunst, v.
vliegend, opbruisend ; bedroefd.
om gekleurde photographieen te maken ;
Cruccia, f. (Agr.)' hak, m.; bouweel, o.
tografia, f. chromolithographie, v.; kleu- Croce, Z. Croce ; —ifero, agg. (Bot.) Z.
rendruk, m.
Croeifero.
Cro'naea,
f. kroniek, v., tijdgeschie- Crudamente, avv. op ruwe, rauwe, grove
denis ; —seandalosa, verhaal van de gewijze.
heime gebeurtenissen en schandalen eener Crudela'eclo, agg. erg wreed ; —ele, agg.
stad ; chronique scandaleuse ; —ehetta, f.
wreed, gruwzaam, onbarmhartig ; ruw, hard,
kl. kroniek, v.; —ehista, —ichista, m. Z.
pijnlijk, bitter; —elmente, avv. op gruwCronista ; —ieismo, m. (Med.) chronische
zame, harde, wreede, pijnlijke wijze ; —th, f.
toestand; fig. —ambulante, altijd sukkelend
wreedheid, gruwzaamheid, onbarmhartigheid,
mensch ; —leo, agg. (Med.) chronisch, lang
onverbiddelijkheid; onmenschelijke handelaanhoudend ; — sost. m. iem. die aan een
wijze ; —etto, agg. eenigszins wreed.
slepende ziekte lijdt; spedale del — ci, Crudezza, f. ruwheid, rauwheid, onrijpheid,
hospitaal voor chron. lijders; —ista, m. krohardheid, grofheid ; (Pitt.) schrilheid, v. (der
niekschrUver ; schrijver, in. van het dagel.
kleuren); —ita, f. ongekookte toestand, onnieuws in de nieuwsbladen ; —ografia, f.
gaarheid, rauwheid, N.; slechte vertering, v.;
chronographie, tijdbeschrijving, v.; —grad—ivoro, agg. rauw vleesch etend, vleeschco, agg. chronographisch, tijdbeschrOvend,
etend dies, o.; wild, bloeddorstig ; —0, agg.
volgens de tijdsorde; —gramma, m. chrorauw, ongekookt ; earue —a, rauw vleesch,
nogram, o ; opschrift, waarvan enkele letters
o., niet geheel gaar; nog niet uitgegist; vino
een jaartal aangeven;jaartalvers, 0.; —atico,
—, nog niet uitgegiste wijn, m.; quel vino
agg. chronogrammatisch, eon jaartal bevatha del —, deze wijn is nog to jong ; eibi
tend ; —logia, f. chronologie, v.; beh. eener
—I, moeielijk verteerbare spUzen ; filo —,
geschied. stof naar den tijd, tijdbepaling, tedongebleekt garen, o.; seta —a, ruwe zijde ;
ordev.; scherz. uno dimentiea la —, iem.
pietra —a, zwaar te bearbeiden steen ;
geeft zich voor jonger uit als bU is ; glen
mattoni I, ongebakken (maar in de zon
mente, avv. in chron. orde ; gico, agg.
gedroogde) steenen ; stagione a, row jaarchronologisch, volgens tijdorde geregeld ;
getijde ; suono
schrille toon, m.; tratti
—gista, f. —go, m. chronoloog, m., geleerde
—I, harde trekken ; tortuosity —a, scherpe
die de geschiedk. tijdorde vaststelt; —metro,
kromming, v.; fig. wreed, ruw, hard, hardm. chronometer, tijdmeter, m.
vochtig ; modi I, ruwe manieren ;parole
Cro'scia, f. —0, m. h.z.d. als scroselo ;
—e, harde woorden ; vreeselijk ; mod. prov.
—are, v. n. h.z.d. als serosolare ; v. a.
farne delle —e e delle cotte, alle mogemet kracht weg-, afslingerek
lijke kwade streken uitVoeren ; non voler
Crosta, f. korst, v.; — del pane, broodkorst;
né —a nê cotta, (van iem.) niets meer
della terra, aardkorst, aardschors, v.;
weten willen
far —, snel uitdrogen ; seminare in —, Cruentare, v. a. h.z.d. als Insauguinare ;
op ongeploegd land zaaien ; neerslag, m. (van
—0, agg. net bloed bevlekt, bloedig ; (Med.)
zout of kalkachtige bestanddeelen); kalkacht.
met bloed vermengd ; saerifizio
bloedig
schaal van schaaldieren ; (Pitt.) korstverf ;
offer, o.
(Med.) schurft, v.; —lattea, hoofdzeer, o.; Cruna, f. —no, m. oog, o. van de naald ; eng,
volg. dare le —e, iem. de verdiende klappen
nauw gat, o.; dare per la — del mio
geven; —ado, agg. (Nat.) met schalen bedisio, juist mijn wensch vervullen ; fare
kleed ; (Med.) schurftig, zeerhoofdig, o.; sost.
entrare qd. in nuts
d'ago, iem. zeer
m. —ei, schaaldieren, m.v.; —are, v. a. hard
vernederen.
roosteren, met korsten braden of bakken ; Cruore, m. (Fisiol.) cruor, o.; geronn. bloed,
—ata, f. pastel, v.; —ellino, m. geroosterd
bloedkoek, m.
sneedje brood ; —beina, f. kleine, dunne Crurale, agg. (dna.) tot de dij behoorende.
korst, v.; licht hoofdzeer, licht schurft ; —ino, Crusca, f. zemelen, m.v., kaf, 0.; doPpen,scham. geroosterde snede brood, o.; stukje brood,
len, m.v. (van graan); afval, o., zeefsel, o.;
staeciare la —, de zemelen,bullen,ziften ;
o. dat men aan het spit tusschen de twee te
roosteren vogels doet ; boterhammetje, o. met
prov. in farina del diavolo va tutta
sardinen ; volg. leelijk, oud wijf ; —one, m.
in —, onrechtvaardig goed gedijt niet; vendikke, harde korst, v.; —oso, —uto, agg,
dere pia la — the la farina, op gekorstig, hardschalig, schurftig, met hoofdzeer
vorderden leeftijd meer aanbidders hebben
bedekt; pane —, korstig, hardgebakken
dan in de jeugd ; Cruses of Aecademia
brood.
della —, de Acad. der Crusca (te Florence),
Cro'talo, m, (Archeol.) scheltrommel, tamgesticht in 1583 tot zuiverhouding der taal;
serivere eon la — alla mano, op peborijn, m. (van den priest. van Cybele); rate!,
klapper, m.; (Zool.) ratelslang, v.
dante, gemaakte wijze schrOven; ago,
Crovatta, f. Z. Cravatta.
—aiuolo, m. pedante spreker, m.; spreker
—

—

-

—

—

—

—

—

.

—

CRU

253

volgens de letter ; —ante, m. cruscant, m., I
lid van de Crusca ; —ata, f. pedant, naar de
regelen der Cr. geschreven werk ; gezwets,
geleerd gebazel, o.; —cheggiare. v. n.
pedante, kleingeestige opvolg. van de reg. der
Cr.; —chello, m. —ello, m. —ella, f. fijne
zemelen ; pane di —, zemelenbrood, o.;
giocare, fare a—, geld in zemelen zoeken
(kinderspel); —eheso, agg. naar de regel. der
Crusca ; —che'vole, agg. op gezochte, gemaakte wijze ; —chevolmente, avv. op pedante enz. wijze; —chino, m. (Farm.) builder, zifter, m. —cone, m. grove zemelen ;
—coso, agg. zemelachtig, met zem. vermengd ;
vol zomersproeten.
Crn'scolo, agg. gezond, krachtig, levendig.
Cruscotto, m. (Carozz.) spatbord, spatleder, o.
Crustaceo, agg. h.z.d. als Crostaceo.
Cuba, f. h.z.d. als cupola.
Ciababile, agg. waarvan de kub. inhoud kan
bepaald worden ; —are, v. a. (Geom.) den kub.
inhoud berekenen ; (Arit.) een getal in de
derde macbt verbeffen ; —atura, f. bepal.
van den kub. inhoud ; verheffing in de derde
rnacht; —ieamente, am). (Art) moltiplicare driemaal met zichz. vermenigvuldigen ; —icare, Z. Cubare ; —ico, app.
kubiek, teerlingvormig; numero kuhiek
getal, o.; derde macbt, v.; radice —a, derdemachtswortel, kubiekwortel, m.; equazione
—a, vergelijk. van den derden graad ; —iforme, agg. (Geom.) teerlingvormig; (Anat.)
osso teerlingbeen, o.; —o, m. (Geom.)
kubus, teerling, dobbelsteen, m.; (Arit.) kub.
getal, o.; derde macbt, o. van een getal, agg.
h.z.d. als ciibico ; —oide, kuboidisch, teerlingvormig ; sost. (Anat.) teerlingbeen.
Cubarsi, v. rifl. zich uitstrekken, liggen gaan.
Cubebe, m. kubebepeper, v.
Cubicolario, —culario, m. (Archeol.) kamerdienaar, m. (bij de Rom.); kamerheer, m.
(aan 't Byzant. hof); —lo, m. (Archeol.) slaapvertrek, o. (bij de Rom.)
Cubitale, agg. een el lang ; lettere —e, gr.
letters; (Anat.) tot den elleboog behoorende ;
—o, m. (Anat.) ellebougspijp, v.; elleboog,
m.; el, v.
Cuccagna, f. luilekkerland, o.; quella casa
e una vera dat huis bezit alles wat men
maar verlangen kan; fig. lui en lekker Leven,
overvloed, m.; gelegenheid, v. tot groote winst ;
giuoco della —, mastklimmen ; albero
di —, klimpaal, waaraan prtjzen zijn
gehecbt.
Cucca'ia, f. uilen-, koekoeksnest, o.; —care,
v. a. bedriegen, foppen ; to non ml cuechi, ge zult me niet beetnemen ; —rsi una
eosa, iets moeten verdragen, voor lief
nemen.
Cuccetta, f. (Mar.) kooi, slaapplaats, v.
Cucchiala, f. groote lepel, smeltlepel, m.; baggernet, o.; troffel, m.; laadlepel, m.; lepel, m.
voor 't reinigen der boorgaten ; krukvormig
strijkijzer, o.; —ata, f. een lepel vol ; —atina, f. klelne lapel ; theelepeltje. o.; —aiera,
f. lepelbak, m.; lepeletui, v.; —iaino, m. kl.
lepel, kinderlepel, m.; koffie-, theelepeltje, o.;
—aio, m. lepel, lepelvol ; prendi un — di
quella medicima, neem een lepel vol van
deze medicijn ; uno c'ê da raccattarsi
col —, iem. is zoo moei dat hij niet meer
voort kan ; —laione, m. groote lepel, schep-,
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giet-, melk-, soeplepel, m.; —iara, f. Z.
—iaia, f.
Cu'echio, m. munI, v. van geringe waarde;
qualche
eenig.0 duiten, centen.
Cuccia, f. leger, bed, o. (van een hood), hondehok, m.; va' a— 1 a—, koest, ga leggen ! fig.
hou je wat koest, bluf zoo niet ; andate
a— (scherz.) naar de koets gaan; naar bed
gaan ; —are, v. n. in bet hok, op het leger
leggen (van honden); —ina, f. kl. hondehok,
o.; va a-1 in je hok !; —1o, m. —cola, f.

—lobo, m. jonge bond, m. (ben. 6 weken);
fig. melkmuil, m.; —iolotto, agg. nog jong,
niet volwassen (honden); onervaren, onbeholpen (menschen).
Cum), m. (in kindertaal) ei, o.; schootkind, o.,
Benjamin, troetelkind, o. lieveling, m., hartlapje, o. fig. uno a it — del ministero,
iem. is de gunsteling, bet troetelkind van bet
ministerie; esser 11 — della veglia, het
mikpunt, o. van de plagerijen zijn ; (Zool.)
b.z.d. als cucolo ; — agg. dom, kinderachtig ;
guards quel vecchio zie dien ouden
gek eens; —va'ia, —vata, f. domme praat,
v., geklets, o.
Caeca! (naboots. van den koekoek) koekoek !
far —, verstoppertje, kiekeboe spelen (met
kinderen).
Cu'ecuma, f. metalen waterketel, theeketel,
m., koffiekan, m.; fam. aver uno sulla —,
iem. niet lijden fin:igen; aver la —, boos zijn.
Cuccuruefi! nabootsing van bet geluid v. d.
kalkoen ; sost. gezang, m. met — refrein.
Cuceuve'ggia, f. (Zool.) h.z.d. als civetta.
Cuciechiare, v. a. een weinig en slecht naaien ;
—eimento, m. bet naaien, o.; naad,
Cueina, f. keuken, m.; spijzen, eten enz., alles
wat in de keuken gedaan wordt; le. sPese
di —, uitgaven voor het eten ; prov. a grassa
- poverty a vlcina, goed eten verinindert het vermogen ; la — piceola fa la
easa grande, eenvoud in 't eten vermeerdert het vermogen ; (Mar.) kombuis, v.; Kett-

kenkast, v.; —franeese, italiana, Fransche, Italiaansche keuken (bereid. v. h. eten);
prov. I troppi cuochi quastano la —,
to veel koks bederven de sans ; donna di
- keukenmeisje, o.; uomo di —, bordenwasscher, m., keukenjongen, m.; far da
koken ; fig. essere di buona, di mala
—,

goed, slecht mee orn to gaan zijn ; —a'bile, agg. kookbaar ; —a'ia, v. kookvrouw,
oppaster, v. in de keuken ; —a'io, m. keukenknecht, in.; are, v. a. koken, voor de
keuken zorgen ; fig. — una cosa, een zaak
regelen zooals bet Oat ; cucinatevela
un po' tra vol altri, maakt het maar onder elkander af; — una persona, iem. in
een onaangename toestand brengen ; —a'rio,
agg. den keuken betreffende ; —atore, m.
h.z.d. als euoco ; —atura, f. wijze, v. van
koken, toebereiding, v. van een gerecht; —etta, f. kl. keuken, m.; iere, m.
f.
keukenmeester, m., -es, v.; —ino, m. zeer kl.
keuken.
Cueire, v. a. naaien, aanbechten, verstellen,
lappen ; — it Giglio, de wenkbrauwen samentrekken ; assol. de naald voeren ; e lesta
nel
ztj is vlug met de naald ; — di bi&net), witgoed naaien;
una toppa, een
lap opzetten ; scherz. niet sni.jden ; queste
eisoie enciono, deze schaar snijdt niet ;
— la boca ad uno, iem. het zwijgen op-
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leggen ; aver una lingua the taglia e
cute, een scherpe tong hebben • —a refe
doppio, lets met veel ha ndigheid doen ; tam.
veel en haastig eten ; —menzogne, leugens
vertellen ; —rsi a suo refe, aan zijn eigen
ongeluk werken ; — in tre doppj, een uitgeslapen klant zijn ; —ito, p. pass. genaaid,
gelapt ; —itino, m. eerste naaionderricht ;
kleine arbeid met de naald ; —Ito, in. het
naaien ; imparare 11 —, het - leeren ; met
de naald gewerkt ; —itore, m. —a —trice, f.
kleermaker, m., kleermaakster, naaister, v.;
—itura, f. naaien, 0.; costa pia la — che
la roba, bet naaien kost meer dan het goed ;
naad, m.; c'é strappato nella 't is op
den naad gescheurd ; (Chir.) hechten, o. van
wooden ; fig. la — delle parole, verbinding der woorden.
Cuculia'ccio, m. leelUke koekoek, v.; fam.
kerel, m. die vooral gehuwde vrouwen naloopt ; —iare, v. a. uitlachen, bespotten, bedriegen ; v. n. domme praat verkoopen ; het
geroep van den koekoek nabootsen ; —iatura, f. bespotting, v.; uitlachen, spot, Noon,
m.; —lo, in. (Omit.) koekoek, m.; soort vogelnest, o.
Cucu'rbita, f. (Bot.) h.z.d. als zucca —ace°,
agg. (Bot.) pompoenachtig ; sost. pompoengewas, kalebasgewas ; —ale, agg. pompoenvormig ; —ario, —ino, (Nat.) verme —,
kalebasworm (ingew. worm v. d. bond).
Cocuzza, f. (Bot.) Z. Cocuzza —o, —lo,
m. Z. Cocuzzo, —olo.
Cuffia, f. muts, v.; — da notte, nachtmuts;
kleine sluier aan dameshoeden ; —
pantsermuts ; (Artigt. soort kartets, v.;
bodem van het spinneweb ; plooi, m. van het

middenrif; (Teat.) souffleurshok, 0.; uscire
per 11 rotto della —, zich slim uit eene
moeielijkheid redden ; far —, omslaan, o. (v.
vvaaens); (Bat.) zaadhulsel, co.; prov. ogni —
e buona per la notte, 's nachts zijn
a ile katten grauw ; —are, v. a. h.z.d. als
scuffirre; —ietta, —ina, f. kleine muts,
mutsje, o.; —ino, m, kindermutsje, o.; —lone,

m. groote, hooge muts; —otto, m. muts, v.
zonder banden ; slaapmuts (mannen).

Cu'ffico, agg. scrittura —a, koetischschrift,

o. (der Arabieren).

Cugina, f. —o, m. nicht, v., neef, m. (oom',

tante's kind).
Ciii, pron. relat. (Wed.) die, dat, hetwelk,
wat; l'anima coloro cui vinse l'ira,
de zielen van hen die de gramschap overwon ;
ecco 11 libro di cui ti parlai, ziedaar
het boek van hetwelk (waarvan) ik u sprak ;
la cal gloria, wiens roem, de roem van
dengenen ...; fam. per cui, weshalve.
Cn'io, m. h.z.d. als sciocco.
Cuitanza, f. h.z.d. als cogitazione ; —are,
v. n. Z. Cogitare; —ito, Z. Cogitato.
Culusso, —e, f. pl. scherz. opgesmukt latijn,
dom aangebracht citaat; sputar —1, met
latijnsche woorden schermen.
Culaccinato, agg. (Agr.) grano —, in gewicht verminderend en vlekkig wordend graan.
Culaccino, m. klein achterste, v.; bezinksel,
o.; voet, m. (wgnflesch); punt, v. van worst ;
afval, o.; —a'ccio, m (Macell.) achterstuk,
o., bil, v. van geslacht yea ; —a'ia, f. opgezwollen lijf, o. (v. doode vogels); achterste, o.
(in de broek); afhangend punt van het haarnet ; mosca —, paardeviieg, brems, v.; —are,
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agg. tot het achterste behoorende ; —ata, f.

stoot met, val op het achterste; battere
una —, op zijn achterste vallen.
Cuilatta, f. onderste gedeelte, o.; bodem, v. (v.

flesschen)• colas, laadkainer, o. (v. geweren);
futile da caricarsi dalla achterlaadgeweer, o.; (Orel.) neerslag, m. in de
smeltkroes ; (Lig.) rug, m. van een boek ;
libro con — d.1 pelle, boek, m. met lederen rug ; papierstrook, m. om kaarsen ; —are,
v. a. Z. Acculattare.
Culbianco, tn. (Omit.) boschruiter, m.; witgatje, o.
Cule'ggiare, v. n. h.z.d. als sculettare.
Cu'lice, m. (Zoo/.) mug, v.
Culiseo, m. scherz. colosseo.
Culla, wieg, v., kinderbedje, o.; fig. geboorteplaats, bakermat, 0.; la Italia fa la —
della odierna civilta, Italie was de wieg,
bakermat van de tegenwoordige beschaving;
non aver bisagno di —, niet gewiegd
behoeven te worden (om te slapen, zoo vermoeid is men); bambino di —, kl. kind,
zuigeling, m., bakerkind, co.; (vim) ben, v. voor
't persen der druiven ; —amento, m. bet
wiegen ; been en weer schommelen ; fig. (Id.
- iem. door mooie woorden bedotten ; —ata,
f. bet wiegen, o., gewieg, o.; dare una —,
een weinig been en weer wiegen.
Culmifero, agg. (Bot.) halMdragend, halmachtig.
Culminare, v. n. (Astr.) door den middagcirkel gaan (sterren); —ante, p. pers. kulmineerend ; punto kulminatie-, hoogtepunt,
o.; —ine, m. top, m., hoogte, v.; gevel, m.;
—0, m. (Bat.) halm, stroohalm, m., riet, o.
Culo, m. achterste, co.; volg. gat, o.; stuit, m.;
fans. piantare 11 — in qualche ufficio,

zich vast in een ambt nestelen ; mettere ii
— in molle. regenachtig worden ; prov.
essere —e camiscia, twee handen op een
buik zijn ; mettere it — alla finestra,
alle schaamte verliezen ; dare it — sul
lastrone, bankroet slaan ; non istare a
dire al — viene, zich Wings uit de voeten
maken ; bodem, m. van een flesch, voet v. e.
glas, hotting, v. (in den bodem eener flesch);
fam. —, valsche diamant; — della candela, ondereind van de kaars ; — di same°,
zakstraat, doodloopende straat ; al — paid,
op zijn doode gemak zitten.

Cuirosso, m. (Omit.) Z. Codirosso.
Cultella, Z. Coltella.
Cultivare, Z. Coltivare.
Culto, m. bebouwde plaats.

Culto, m. godsvereering, v.; godsdienst eeredienst, godsd. gebruiken, m.v., ministerio del
—1, ministerie van ceredienSt ; della V ergina, — delle reliquie, vereering der H.
Maagd, der relekwieen ; it — della bellezza, de huldiging der schoonheid ; 11 —
delle arte, de pleging, beoefening der kunsten ; — delle terre, h.z.d. als coltivazi,

one delle terre.
Culto, agg. onderwezen, beschaafd, geleerd ;
—ore, m. —trice, 1. bevorderaar, m., -ster,
v.; beoefenaar, m.; — h.z.d. als coltivatore;
—ura, f. bebouwing, bearbeiding ; mettere
a— un terreno, een stuk land bebouwen ;

akkerbouw, m.; driven, beheer, o. v. e. goed;
bouw, m.; la — di riso, de rijstbouw ; beschaving, onderricht, v.; nazione di poca,
- weinig beschaafd land ; lichaamsverzor-
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ging, v.; verzorging van den stiji ; godsver* ,V
.

Cu'mbria, f. (Geogr.) Cumberland, o.
m. comino.
Cumulare, v. a. ophoopen, verzamelen ; fig.
—debiti, veel schulden maken ; — due o tre
uffiei nella stessa persona, in een zelfde

C UO
11 — una 11 goloso, over een zaak zijn

verschillende meeningen.

Cuoa'io, coia'io, m. looier, leerhandelaar,
m.; —o'io, m. huid, v., vel, leder,
o.; — di Russia, juchtleder ; —oj, pl. lederwaren ; fam. menschelijke huid ; distendere
le —a, riposare le —a, de ledematen
rekken ; tirar, ripiegar le —a, sterven ;
fig. piegar le —a, de horens intrekken,

persoon twee of drie ambten vereenigen ;
—atamente, avv. in overvloed ; —ativamente, avv. op een hoop, tegelijk met;
klein worden ; zijn hoogmoed verliezen;prov.
—ativo, agg. ophoopbaar, samenvattend;
fare delle altrui —a larghe correge,
—atore, m. ophooper, opstapelaar, m.; —aziriemen snijden uit een andermans leer; inone, f. ophooping, opstapeling, v.; —o, m.
tender at —e allo spago, het schoenhoop, m.; — di denari, di cadaveri,
makers handwerk drijven ; korst, schors (der
hoop geld, lijken ; menigte, ophooping, v.; — di
aarde enz.)
notizie, menigte berichten; — dagli im- Cuoia, quora, f. uiterwaard, v.
pieghl, vereeniging van ambten in een Cuore, m. hart, o., hartspier, v.; ventricoli
persoon.
del —, hartkamers ; orecchiette del —
Cuna, f. h.z.d. als culla.
hartooren ; i seni del —, hartboezems;
Cuneare, v. a. keil-, wigvormig maken ; —ato,
— venoso, arterioso, aderlijk, slagaderlijk
agg. wigvormig; —eiforme, agg. wigvormig;
hart ; malatte di —, hartziekten ; polpi(Anat.) osso wiggebeen, o.; (Bot.) foglia
tazione di —, hartslag, m.; 1pertrofia
- keilvormig blad ; caratteri sptjkerdi —, hartverlamming, v.; porsi una ma•
schrift, keilschrift, o.; —eo, keil, wigge, kegel,
no sul —, de band op het hart leggen ;
v.; (Arch.) keilgewelf, o.; wig, v.; trapsgew.
stringere alcuno al —, iem. aan zijn hart
oploop. zitplaatsen ; wigvormige opsteldrukken ; inuovere, toccare it —, het h.
ling, v.
bewegen, roeren ; vedere it —a uno, iem.
Cunegonda, f. (N. pr.) Kunegonde, v.
in 't hart zien ; la pace del —, gemoedsCoutetta, f. wan-, kuipvormige uitdieping;
rust; aver sul — la morte d'un altro,
waterloop ;
m. mijn, v.; onderaards.
iem's dood op zijn geweten hebben ; karakloopgraaf, v., gang, v.; pijp, v. (uitgegr. gang
ter, 0.; aver buono, cattivo, een goed,
van konijnen enz.)
slecht hart (karakter) hebben ; stare di buon
Cunila, —111a, f. (Bot.) bonenkruid.
- opgeruimd zijn ; guadagnarsi ii — di
Cunta, f. vertraging, v., oponthoud, o.; sentutti, de genegenheid van alien winnen
za zonder verpoozing, V.; —bundo, agg.
dare altrui 11 —, iem. zijn hart, liefde
dralend,
schenken ; uno darebbe 11 —, iem. zoo
Cu'nzia, f. (Bot.) cypergras, o.; —era, f. reukalles wat hij heeft weggeven ; cuor niio,
pan, rookpan, m.
mijn hart (teedere ben. van verliefde); vrijgeCuoca, Coca, f. keukenmeid, kookvrouw.
yigheid, hooghartigheid, v.; nom° di gran
Cuo'cere, co'cere, v. a. koken, braden, sto- hooghartig, edelmoedig mensch ; aver it
yen , branden; mattoni, la calce,
—, het hart, den moed hebben ; non mansteenen, kalk branden ; — ulna bistecca,
ea
mancano le forze, niet de moed
een biefsteak braden ; —1 legnmi, de groenmaar de kracht ontbreekt; bastare
ten stoven ; 11 fornaio la domenica non
den moed hebben ; non me ne dava
cuoce de bakker bakt Zondags niet ; i
ik had er den moed niet toe ; cuori, harten
color' a fuoco, de kleuren in het glas bran(kleur in 't kaartspel); dama di —, hartenden ; vloeibaar maken, smelten ; (Med.) to
vrouw ; fig. hart, middenpunt; nel —, in 't
stomaco cuoce i cibi de maag lost de
midden, midden in ; nel — dell' Europa,
spijzen op; eene brandwonde, brandende pijn
midden in, in 't hartje van Europa ; nel enveroorzaken ; fig. una passione cuoce 11
ore della notte, in 't hartje v. d. nacht ;
cuore, een hartstocht brengt het gemoed in
a—, te harte; preiidere a— te harte neontroering ; (Med.) branden, h.z.d. als eaumen ; ridere di —, hartelijk lachen ; di
terizzare; v. n. koken; questi legumi
gran, di tutto —, van ganscher harte ;
cuociono bene, deze groenten koken goed ;
di mal
ongaarne; far tanto di —,
fam. lasciar — uno nel suo brodo. iem.
uiterst vergenoegd zijn ; allargarsi ad uno
in zijn eigen sop laten gaar koken ; farla
11
zijn hart bij iem. uitstorten ; dare
bollire e mal —, lets met veel ijver benel —, het hart roeren, verheugen, bedroeginnen en dan laten steken ; branden, bijten ;
ven, krenken ; aver it — nello zucchero,
kommer veroorzaken, bedroeven kwellen;
zeer verheugd zijn, van vreugde buiten zichmi sono cociuto, ik heb mij geergerd, boos
zelf Ain; fam. costare it —e gli
gemaakt ; p. press. —ente, kokend, kokendzeer duur zijn ; mettere, porre in — una
beet ; agg. dolore hevige, bra ndende pijn ;
cosa ad alcuno, iem. tot iets overreden ;
p. pass. eotto, —ciuto, gekookt ; agg.
mangiarsi, rodersi 11 —, in voortdurenalb' —1, gekookte spijzen ; fam. bedronken ;
den angst zijn ; urli the strappano 11—,
e — come un tegolo, 11 is zoo dronken
hartdoorborende kreten ; venir dal —, uit
als een Zwitser ; verliefd ; e — della Gihet hart komen ; useire dal —, vergeten ;
gia, bij is op I,ize verliefd ; innamorato
lontan dagli ocehi, lontan dal —,ver
- dol verliefd ; sost. m. gekookte waar ; non
nit het oog, ver uit bet hart ; dell' abbonsaper d'una cosa ne — ne brucciadanza del — parla la lingua, waar bet
ticcio, van iets geen zier weten ; lavoro
hart vol van is loopt de mond van over;
di —, sieraad van gebakken klei ; un — di
con due coil, dubbelhartig, twijfelachtig;
fagiuoli, een maal boonen.
(Bot.) susine del —, eierpruimen • cuor
Cuoco, coco, m. kok, m.; una ne pensa
contento, Z. Corcoutento ; (Nat.) hart—
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schelp, v.; —etto, m, ijzeren boetwerktuig;
—ieino, m. hartje, o. (om om den hals te
dragen).

Cuoroso, agg. met gras, riet begroeid.
Cupamente, avv. hol-, diepklinkend ; fig.
starsene — raceolto nel suo dolore,
dof over zijn leed blijven suffers ; —ezza, f.

holle, diepe toon, m.; somberheid, v. (v an
personen);
Cupata, f. deeg uit honig en amandelen ; macrons, m.v.
Cupe, m. coupe, v., halve koets, v., voorste afdeeling van een diligence, afdeeling, v. van
een personenwagen (spoor).
Cu'pere, v. a. hevig, vurig begeeren ; —Idamente, avv. op begeerige wijze; —idi'gia.
f. begeerlijkheid, v., begeerte, v., hebzucbt, v.;
geilheid, v.; — di denari, — di onori,
geldzucht, eerzucht ; —iditit, f. begeerte, v.,
vurig verlangen, o., —ido, agg. gierig, begeerig, hebzuchtig ; — di potere, heerschzuchtig ; voglie —e, hevige begeerte,zinnelijkbeid, v.
Cu'pido, m. (N. pr. mit.) Cupido, Amor, Liefdesgod, m.
Cupo, app. diep, hol, laag ; valle assai —a,
zeer diep dal ; donker, diep (van kleuren);
holklinkend; dof (van tonen); un mormorio
een dof gemompel ; somber, in zichzelf gekeerd, teruggetrokken, diepzinnig (van pees );
zwijgzaam ; a queste parole rimase
bij deze woorden bleef hij zwijgen ; silenzio
—, don, dompige stilte, v.; fame senza
fine —a, onverzadelUke honger, m.; tristezza —a, diepe droefheid, v.; sost. m. diepte,
v.; diepe uitholling, v.; ingekeerdheid, geslotenheid, diepzinnigheid, v.
Cu'pola, f. koepel, m., gewelf, o., la — di
San Pietro a Rome, de k. van St. Pieter te Rome ; la — del cielo, het hemelgewelf, o.; prieel, koepeltje, o ; bol, m. (v. e.
hoed); a—, koepelvormig, gewelfd ; pieno
a—, overloopensvol; —etta, f.s kl. koepel,
prieel, zomer-, tuinhuisje, o.; —ino, zeer kl.
koepel; lem. die zich niet van gine geboorteplaats verwijdert; —o, agg. opgehooptvol, met een kop erop ; pieno geheel en at
vol ; —one, m. groote koepel, m.; domkoepel
(Florence); nascere all' ombre del —,
te Florence geboren zijn.
Capone, m. coupon, m.
Cupreo, agg. koperkleurig ; —i'fero, agg.
koperhoudend.
Cura, f. I. zorg, bezorgdheid, bezorgnis, moeite,
bemoeiing, v., ijver, m., oplettendheid, v.;
—paterna, vaderlijke zorg ; spendere molte —e zich veel zorg, moeite geven ; prendersi, aver — di qc., ergens zorg your
dragen ; per, a— di uao, door iem's bemoeiing, zorg; I figli sono la sua uniea zijn kinderen zijn zi,jn eenige zorg;
lavorare con —, met veel (fiver arbeiden ;
lavora senza slordig werken ; dare
le seconde —e, jets your de tweede maal
ter band nemen, doen ; aversi your zichzelf bezorgd zijn ; la — della eosa puMica, bet toezicht, de verzorging der openbare zaak ; la — d'un patrimonio, het
beheer van een erfdeel ; (Eccles.) la — destra of sinistra, beheer der geestelijke of
der wereldlijke aangelegenheden ; (Giur.)
z.d. als euratela ; — del panni, bet
bleeken van 't linnen ; le —e, pl. het blee;
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ken, bleekveld, o.; II. (Med.) Kuur, v., genezing, verzorging der gezondheid ; que i dottore ha fatto di belle —e, die docter
heeft mooie genezingen gedaan ; prendere la
d'un malato, de behandeling van een
zieke op zich nemen. III. Parochie, pastorie,
V.; la pin Aces — di tutta la dioeesi,

de rtjkste parochie van geheel bet diocees ;

prow. ogni curato loda la sua ieder
prijst wat hem bet naast is ; —a'bile, agg.

geneesbaar, geneeslijk ; non —, ongeneeslijk ;
—abilitâ, f. geneesbaarheid ; —denti, m.
indecl. tandenstoker, m.; —agione, f.
—amento, m. h.z.d. als cura, —andaio,
m. bleeker, m.; —anza, f. achting, op waarde
houding, v.; —are, v. a. zorg dragen, verzorgen, zich moeite geven, bekommeren ; —
la salute del eorpo, voor de gezondheid
des lichaams zorgen ; acht geven, letten op;
— gli avvertimenti, de wenken in acht
nemen ; non — alcuna pena, ongevoelig
voor elke straf zijn ; — it ealdo,ilfreddo
de hitte, de koude niet kunnen verdragen ;
—i eapelli, la barba, zijn haren of baard
niet laten aanraken ; — it sollecito, gevoelig voor elke prikkeling zijn ; bisogna
— meglio I proprj lavori, hij moet zijn
werk beter verzorgen; (Med.) behandelen, in
behandeling nemen ; —i panni, het linnen
bleeken ; — le botti, de vaten reinigen ;
—le piante, planten verzorgen ; —rsi, v. rifl.
zich bezorgd maken, zorg dragen, letten, ergens
om geven ; non mi cur° della lode di
alcuno, ik geef niet om den lof van sommige lieden ; v. n. — di qc., zorg hebben
om jets ; non — di qe., er niet veel uit
maken ; — the
er voor zorgen dat ;
—ante, p. press. zorgend ; agg. behandelend ;
sost. h.z.d. als medico —, in behandeling
hebbende geneesheer ; —snetta, f. (Manesc.)
hoefruimer, m.; —ata, f. Z. Corata ; —tela, f. (Giur.) curateele, f., voogdijschap, v.;
—ativo, app. tot de kuur behoorende, genezend, heelend; metodo
geneesmethode;
—ato, agg. tot de zielzorg behoorende;
chiesa —a parochiekerk ; sacerdote —,
met zielzorg belast geestelijke ; — sost. m.
pastoor, m.; —afore, m. curator, m., verzorger, m.; voogd, beheerder, m. eener nalatenschap ; van een faillieten boedel ; vertegenw.
van een onmondig persoon ; —attiere, m.
wederverkooper, venter, m.; —atura, f. bleeken, o. van 't linnen ; (stor.) marktgeld, o. (eertijds van de niet burgers te Florence); —azione, f. kuur, genezing, v.; —eria, f. bebeer, o. (van goederen); voogdUschap, yenzorgmg, V.

Curba, f. Z. Curva.
t7nrculione, m. (Nat.) zwarte koornworm,

meel worm, m.

Cu'reuma, cu'ecuma, f. (Bot.) kurkema,

geelwortel, m.

Cu'ria, f. (stor. rom.) vergaderplaats, v. van
den senaat ; gerechtshof, gerecht,o., —papale of romanna, pausel(jke kanselartj ; rom.
curie, v.; —ale, app. tot het gerecht,
gerechtshof behoorende; linguaggio

kanselarijtaal ; sost. gerechtspersoon, pers. tot
de rom. curie behoorende ; —aleseo, agg.
tot het recht, de rechtspraak behoorende;
cavilli —sehl, juridieke spitsvondigheden ;
stile —, pedante kanselartjstijl.
Curiosa'ccio, agg. onverdrageltjk nieuws-
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gierig, in slechten zin nieuwsgierig ; —amente, avv. met nieuwsgierigheid, op zonderlinge,
opvallende wijze; —are, —eggiare, v. n.
nieuwsgierig zijn, nieuwsgierig luisteren ;
—etto, agg. een weinig nieuwgierig; —ita,
f. nieuwsgierigheid, wtjsneuzigheid, v.; destare stuzzicare la —, de nieuwsg. prikkelen ; per —, uit nieuwsg., om het te weten ;
domandai per —, ik vroeg zoo uit nieuwsg.;
zonderlingheid, zeldzaamheid, merkwaardigh.,
curiositeit,v.; —artistiche, naturali, kunst-,
natuurkundige merkwaardigheden, 'curiositeiten ; bijzondere per, overdreven zorgvuldigheid ; —o, agg. nieuwsgierig, wijsneuzig, weetgierig ; sarei — di sapere, ik zou wel
eens willen weten ; zonderling, zeldzaam,
merkwaardig ; uomo geestig, aangenaam mensch in gezelschappen ; o questa
e —a ! dat is merkwaardig ! dat is zonderling!
(nro'nieo, agg. (Geogr.) Kurisch ; golfo
Kurische golf.
Curra eurra ! kiep, kiep, loktoon voor
kippen.
Currare, v. a. op rollen voortbewegen ; —o,
m. rol, m., wals, v. tot het voortbewegen van
zware lasten ; rolletje, o. (onder deuren, stoelen); essere sul — di far qc., op 't punt
staan iets te doen ; mettere qd. at iem.
er toe brengen ; wagen, loop, m.; procedendo di mio sgiiardo it —, en mijn blik
verder wendende (bij Dante).
Cnrsore, m. gerechtsbode, gerechtsdienaar;
looper, hardlooper, m.
ferule, agg. (stor. rom.) kurulisch ; sedia
kurulische zetel, m.
ACurva, f. kromme lijn, v.; kromming, bocht, v.,
stuk van een boog ; —amente, avv. in kromme
lijn, gebogen ; —are, v. a. krommen, buigen ;
—rsi, v. rill. zich krommen, eene kromming
maken, buigen, ombuigen, een boog beschrijven, bukken; —ato, p. pres. gekromd, gebogen ; —atura, f. het gekromde, krom zijn o.;
kromming, bulging, v., plaats waar iets gebogen is; —etto, agg. een weinig krom, gehogen; ezza, f. kromming, bulging, kromheid, T.; —ili'neo, agg. (Geom.) uit kromme
lijnen samengesteld; (Mec.) moto kromItjnige beweging ; —imetro, m. (Mat.) boogmeter, curvimeter, m.; —ita, f. h.z.d. als
eurvezza ; —o, agg. krom, gebogen, boogvormig, gebukt, gekromd; hol, uitgehold ; sost.
m. h.z.d. als eurvatura.
furva —eurba, f. (Vet.) gal, v. (paarden).
Cesare, v. a. h.z.d. als aecusare.
Cuseinetto, m. klein kussen, zadelkussen,
speldenkussen ; (Ferrov.) verbindingsstukken
tusschen de rails; lasch, v,; (Vet.) hoornkus—,
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sen ; —ino, m. kussen, o.; — di earozza,
rijtuigkussens.

Cuscire, v. a. Z. eneire.
Cu'scuta, f. (Bot.) warkruid, o.; —ino, m.

(Farm.) sap o. uit bet warkruid.

Cuspidale, app. tot den gevel behoorende;
gevel ...; —ato, agg. (Bot.) spits toeloopend ;
—e, f. spits, v., top, m.; (Arch.) gevel, m.,

vorst, v., tinne, v.
Custode, m. en f. bewaarder, oppasser ; —
delle eareeri, gevangenbewaarder, m.; —
del palazzo reale, huismeester, pother in
't koninklijk paleis; angelo beschermengel, engelbewaarder ; —ia, f. wacht, bewaking, v., toezicbt, opzicbt, o.; aver la — di
una easa, huisbewaarder zijn, het toezicbt
op een huis bebben ; essere in — di qd,,
onder iemands bewaking zijn; gevangenschap,
bewaring ; prendere, dare in —, in bewaring nemen, geven ; kast, dons, v., loedraal, o.;
—degli occhiali, brillenhuisje; delle
reliquie, relikwiekast, v.; schutblad, o., omslag o. (van een boek); —imento, m., bewaring, boede, v., zorg, v., oppassing, v.; quel
malato ha bisogno di molto, die zieke
heeft veel oppassing noodig ; —ire, v. a. hoeden, behoeden, verplegen, oppassen, bewaken,
bewaren, verzorgen ; —una easa, een huis
bewaken; —le piante, de planten verzorgen ; prov. the semina e non eustode,
assai tribola e poco Rode, die zaait en
niet verzorgt, heeft veel werk en weinig genoegen ; fig. — un segreto, een geheim bewaren ; le snore di earita custodiscono
i malati, de liefdezusters verzorgen de zieken ; v. rifl. zich verzorgen, zich good
voeden, zijne gezondbeid in acht nemen ;
—itameute, avv. op zorgvuldige wijze; —Itore, m. bewaker, verzorger, m., verpleger, m.
Culaneo, agg. (Med.) de huid betreffende, huid ;
nervo huidzenuw ; malattie —e, huidziekten; —te, f. (Anat.) huid v. (van den
menscb); —icola, f. opperhuid, v. (Bot.)kutikula, v.; —icolare, app. de opperhuid betreffende.

Cuterzola, f. (Nat.) Z. seuterzola.
Cuticagna, f. nek,
allor to presi per
la —, toen pakte bij hem bij zijn nek.
Cutieugno, m. kiel, v. jak, o.; Tam. slecht

zittend kleed, o., slaapjak, o.

Cutretto, eutrettola, f. (Ornit.) kwikstaart,

wipstaart, m.

Cuvidi'gia, cuvidoso, Z. cupidigia, cupid°.
Cuzza, f. h.z.d. als cagna.
Czar, m. Czaar, Tsaar, tn.; —evie, —evitch,
m. Czarewitch; —ina, f. Czarin, v.
Czechi, m. pl. (N. etn.) Czechen, Tsechen,mv.
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D, m. en f. (uitgesproken di) ; D, v., d'—, eked. van di.
Da, prep. drukt den ablativus uit en wordt
met het lidwoord verbonden tot dal, dallo,
dalla, dagli, dai of da', dalle, beteekent: 1. 1) de plaats vanwaar eene
beweging uitgaat; ritornare dalla
scuola, uit de school terugkeeren ; fuggire
dai genitori, van de ouders wegloopen ;

2)eenescheiding,afzondering van;
separare una cosy da una altra, de
eene zaak van de andere scheiden ; preservare dall' errore, voor de dwaling behoeden; 3) den oorsprong van, uit,
do or; ogni bene a da Dio, alle goods is
van God ; l'albero nasce dalla radice,
de boom komt uit den wortel voort ; discendere da nobile famiglia, uit een adellijk
geslacht afstammen ; 4) begin, a a n v a n g;
1'ltalia incomincia dalle Alpi, Italie
begint aan de Alpen ; l'Egira maomettana
incomincia dal 623 d. C., de Mahomed.
tijdrekening begint met bet jaar 623 na Chr.;
5) de geboorteplaats van: Sant' Antonio da Padua, de H. Antonius v. Padua;
6) oorzaak, aanleiding van, door;
tremare dal freddo, van koude beven;
dal troppo studiare diventare cieco,

blind worden door te veel studeeren ; 11. d e
werkende kracht, de dader van
door (na een lijdenden vorm); l'universo
fit creato da Dio, het heelal werd door
God geschapen; III. 1) het mi d de 1, d e
aard of wijze, de stof om te; non e
Huila da mangiare, er is niets te eten ;
2) verwijdering van; a cinque miglia da Roma, op vijf mijlen afstands van
Rome ; da te a lui ci corre, van u tot hem
is een groote afstand ; da poi in qua, van
toen af, sinds doen ; 3) d e r i c h ti n g n a a r,
t o t, o p, b ij, prendila dal manico, neem
het llij het heft ; da oriente, da occidente,
naar het oosten, het westen ; fam. andare,
venire enz. da qd., naar iem. gaan, komen enz.; 5) bkj, in de nabijheid; aspettami li dal Duomo, wacht mij daar
1)0 den Dom ; ongeveer, omstreeks ; saranno
da duemila persone, er zullen ongeveer
2000 personen zijn; IV. 1) g es chik th ei d,
bekwaamheid om, tot, voor; uomo
da grandi impresi, een man van groote
ondernetningen ; cavallo da sella, een
paard om op ti rijd en (rijpaard); 2) d o e 1, g ebruik, bestemming voor, tot; armadio da biancheria, kast voor linnengoed, linnenkast ; tela da catlike linnen
voor hemden; 3) a m b t, b er o ep (met fare),
v o o r, a Is ; fare da cuoca, als keukenmeld dienen, keukenmeid zijn ; fare da Capitano, kapitein zijn, als kapitein optreden ;
I) manier, wijze als: opera da golantuomo, hij handelt als een edelman ;
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tempo da ladri, een hondenweer ; o

derscheidings-, kenteeken met;

quel palazzo dalle persiane turchine,
dat paleis met die blauwe luiken ; 6) fare
qc. da se, da'loro, lets alleen doen; l'ho
fatto da me, ik heb het zelf, op eigen gezag, op eigen houtje gedaan ; 1'ltalia far&
da se, Italie zal zichzelf er door redden;
ci vengo da me, ik kom uit eigen bew( -- ng,
ik kom zelf Kier ; V. 1) voor Infinite);
essere da, moeten,betam en, k u n n en
met, o m t e, o m; la virtu 6 da pregiars1 phi the la richezza, de deugd is

meer te schatten, moet meer geschat worden
dan de rijkdom ; non mi par tempo di
far cib, het dunkt mij niet den geschiliten
tijd om het te doen ; questo non 6 un libro
da leggere, dat is Been boek om te lezen ;
2) non 6 uomo da reggere a questa
fatica, hij is niet tegen die moeite opgewassen ; 3) aver d a, moeten ; ha da
nascere the dica bene di lut, de man
moet nog geboren worden, die goed van hem
spreekt ; 4) da fare, non ha trovato da
fare, hij heeft niets te doen gevonden ; VI.
avv. da lato, da parte, da canto, ter-

zijde, naast ; da presso, da vieino,nahij,
dichtbij ; da lontano, uit de verte, van verre;
da attorno, rondam, enz.; da pie, onder,
aan den voet; VII. agg. da da meno,
meer, minder; esser da phi d'un altro,
meer waard gin dan een ander; VIII. tanto
da, genoeg om ; tanto da peter vivere
comodamente, genoeg om ruim te kunnen
leven ; IX. verkeerde spreekwijzen ztin ; carte&
da bollo, gezegeld papier, voor carte
bollata, d'abbassa, voor da basso enz.
Dabbena'ggine, f. goedhartigheid,goedmoe-

digheid, trouwhartigheid ; eenvoud, 0.; onnoozelheid, v.

Dabbene, agg. inded. rechtschapen, eerlijk,

goed, achtbaar, eerbaar ; welgesteld ; foi.
dabben uomo, onnoozel, eenvoudig, al te
goedmoedig mensch, domkop, lummel,
Dabbuda, dabbudda, f. (Mus.) soort ooster'setae either.
Daccanto, prep. en avv. neven, naast; kart
nadien.
Daccapo, avv. boven, nog eens, van voren
af aan ; essere aan 't begin staan ; van
voren af beginnen.
Dacché, Cong. daar, dewijl, sinds, nadien.
Da'cia, f. (Geogr.) Dacie, o.; —o, agg. dacisch ;
sost. m. Dacier.
Dada'ccio, m. slechte,vervalschte dobbelsteen,
m., slechte warp met dobbelsteenen ; --inolo,
m. hartstochtelijke teerlingspeler, dobbelaar, in.
Daddolino, m. flauwe liefkoozing, vleierij ;
mensch die veel liefkoost, veel aanhaalt; lauilerig, verwend kind ; esser troppo at to
teeder zijn, op flauwe wijze liefkoozen ; —o, m.
flauwe liefkoozing ; huilerig-, droomerigheid, v.

DAD

259

(van kinderen); kleinzeerigheid, v.; —one, m.
h.z.d. als —Wino, in de eerste beteekenis ;
—oso, agg. overdreven flauw, teeder of liefkoozend ; speelsch, onnoozel.
Daddovero, agg. h.z.d. als davvero, in alle
ernst, werkelijk waar.
Dadeggiare, v. n. met dobbelsteenen spelen ;
—ino, —olino, m. kleine dobbelsteen, klein
vierkant ; —o, m. dobbelsteen, m.; trarre
—i, de dobbelsteenen schudden ; trarre
- zijn geluk beproeven, op een worp zetten ;
(am. fare diciotto con tre —I, veel geluk
ergens in hebben ; worp, aantal geworpen
oogen ; un bel een mooie worp, m ; (am.
pulito come un —, zeer zuiver, glad ; mod.
prov. it — e tratto, de worp, de inzet is gedaan, er is geen terugkeer mogelijk ; pagare
lumi e i —I, het gansche gelag betalen;
fig. pigliare i —I a qd., iem. ergens in
beletten ; scambiare i —I, de woorden verdraaien ; (Magn.) vierkante schroevendraaier ;
fam. — di easa, groote huissleutel; vierkant; tela a —i, stof met vierk. patroon ;
niets, o., nietigheid, v.; in men0 d'un
in een ommezien ; foltertang v.
Daffare, h.z.d. als da fare, Z. onder da.
Dafne, f. (N. pr. mit.) Daphne, f.; (Bat.) —mezzereo, peperboompje, o.
Daga, f. korte degen, m., dagge, v., korte sabel, v , dolk, m.
Dagherrotipia, m. daguerotypie, v., lichtbeeld, o.; —tipo, m. daguerotype, lichtbeeld,
toestel o. voor lichtbeelden of photographieen.
Dagli, h.z.d. als da gli, Z. da.
Dagoberto, m. (N. prop.) Dogabert, m.
Da'ina, f., —o, m. (Zool.) damhert, o., damgeit, v.. dambok, m.
Dal, dallo, dalla, h.z.d. als da il, da lo,
—,

da la, Z. da.
Da'lia, f. (Bot.) dahlia, v.
Dalma'tica, f. dalmatiek, v., misgewaad der

diakenen en subdiakenen.

Dalniatico, agg. dalmatisch ; —ata, m. Dalmatier, in.; —azia, f. (Geogr.) Dalmatie, o.
Dama, f. dame, vrouw, v., vrouw van aanzienlijke geboorte; — di torte, di coinpagnia, hofdame, gezelschapsdame ; — di Carita, dame, die lid is van een vereeniging

van weldadigheid ; meesteres, gebiedster, geliefde ; bocca di zeker gebak ; (Giuoco)
damspel, o.; far a —, damspelen ; far —,
dam maken, dam slaan ; dam, v,; —are, v. n.
(Giuoco) dam maken.
Dainascare, v. a. (Tess.) damastweven ;
—ato, p. pass. damastachtig, da masten ; —atura, f. damastweverij ; —chetto, m. stof
met ingeweven gouden of zilveren bloemen;
—o, m. damast, o.
Damasceno, agg. uit Damascus; —china,
f. damascener kling, m.; —chino, aqg. gedamasceerd ; met metaal ingelegd ; lama —,
h.z.d. als damaschina ; rosa —a, maandroos, v.; alla —a, met ingelegd werk ; —o,
m. (Geogr.) Damascus, o.
Dameggiare, v. n. het hof maken aan dames; —erino, m. hofmaker, damesgek, fat,
m.; —igella, f. hofdame, eeredame; jonge
dame uit voorname familie; —igello, m.
jongeling, m.; —igiana, f. groote flesch, groote
mandeflesch, v.; fare ulna een grooten
flater begaan, geheel fiasco maken; —o, m.
beminde, geliefde, m.
Damnia, f. h.z.d. als daina.
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Da'nao, m. (N. pr. stor.) Danaus, m.
Danaro, Z. denaro.
Danda, f. loopband,
(Arit.) dividere a

wijze van deelen door voortdurend onder elkander scbrijven der restanten.
Danese, agg. Deensch ; sost. m. Danese, m.
Deen, in.; —ino, m. kleine Deensche bond m.
Daniele, Daniello, m. (N. pr. bibl.) Daniel, m.
Danimarca, f. (Geogr.) Denemarken, o.
Danna'bile, agg. verdoemenswaardig, veroordeelenswaardig, berispbaar ; —a'ggio, m.
h.z.d. als claim° ; —amento, m. h.z d. als
dannazione ; —are, v. a. veroordeelen,
verdoemen; fig. far — l'anima a qd.,
iem. door aandringen enz. bijna tot vertwtjfeling brengen, hevig of streng berispen ; (Eccles.)
— scritture, opinioni, geschriften, meeningen veroordeelen ; — un conto, een rekening vereffenen ; —rsi, v. riff. verdoemd worden, zichzelf de verdoemenis op den hals
halen, ter belle varen ; fig. —intorno a qc„
zich ergens het hoofd over breken ; —ato,
p. pass. verdoemd ; agg. anima —a, verdoemde ziel; urlare come un' anima
—a, als een bezetene, wa n hopige sch reeu wen ;
vita —a, hondenleven, zeer moeielijk Leven;
freddo
zeer hevige koude; paura —a,
helsche vrees ; sost. m. verdoemde; —atone,
veroordeelaar, verdoemer, rechter, m.; —azioiie, f. verdoemenis ; andare in —, verdoemd worden, in de hel komen ; fig. oorzaak
v. der verdoemenis ; fig. plaag, v., oorzaak van
vertwijfeling, plaaggeest, m.; the —! wat een
jammer, wat een verlies!
Danneggiamento, m. beschadiging, schade,
v., verwoesting, v.; —iare, v. a. beschadigen,
schade toebrengen, afbreuk doen, vervvoesten ;
—rsi, v. rifl. zichzelf schade berokkenen, afbreuk doen ; —ato, p. pass. beschadigd,
schade gedaan ; sost. m. noodlijdende, getroffene; una colletta per i
een collecte
voor hen die door den ramp getroffen zijn ;
—atore, m. beschadiger, nadeel berokkenaar,
m.; — e'vole, agg. h.z.d. als danna'bile en
dannoso ;
h.z.d. als dannegglare ; —o, m. schade, v., nadeel, o., beschadiging, v., verlies, o., afbreuk, v.; fare,
recare
schade toebrengen, afbreuk doen ;
(Giur ) —dato, aan het vermogen (van een
ander) toegebrachte schade ; lucro cessante
e
emergente, uit het verijdelde gewir.
ontstane schade; mio
tuo —, jammer
voor mtj, voor u; a — di qc., tot iemand's
schade ; farsi zichzelf benadeelen ; e un
—! 't is jammer ! uno resta col —e con
le belfe, tern. komt er met schade en schande
af ; prov. ii — togli anche it cerveilo,
het verlies berooft sours van bet verstand ;
—eterno, eeuwige verdoemenis ; —osamente, avv. op schadelijke nadeelige wijze;
—oso, agg. schadelijk, nadeelig, verderfelijk.
Dante, m. pelle di —, damherteleer, o.
Dante'ggiare, v. n. Dante's stijl, manier van
schrijven, navolgen ; —escamente, avv. op
de wijze van Dante; —esco, agg. Dante's,
Dante betreffende, navolgend ; stile —, stijl
van Dante; —ista, m. vereerder van Dante ;
Dante-vorscher, m.; —o'lllo, m. Dante-vereerder.
Danu'bio, m. (Geogr.) Donau, m.
Dania, f. dans, V.; far —, h.z.d. als bal.
lare ; menare la —, de dans aanvoeren ;
(Mus.) dansmuziek, v., danslied, o., ballade, v.
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fig. twist, aneenigheid ; essere in —, zich
in een twist mengen ; —are, v. n. kunstvol,
geregeld dansen ; prov. —a soon di qd.,
naar iemand's pijpen dansen; —ante,p.pres.
dansend ; (Teotr.) coppia voordansend
paar (in balletten); —at ore, m., —trice, f.,
danser, m., danseres, v.
Dape, 1. pl. maal, o., spijs, v.
Dappertutto, da per tutto, avv. overal.
Dappiê, dappiede, dappiedi, avv. aan de
voeten, onder, beneden ; tagliare gli alberi
—, de boomen bij den wortel omhakken;
aver it vestito sudicio —, het kleed aan
den zoom vuil hebben, (Lett.) aan den voet
(der pagina); dormire aan 't voeteneinde
(van het bed) liggen ; mod. prov. mangio
di magro e dormo ik ben een arme
drommel.
Dappoca'ggine, —chezza, f. ondeugdelijkheid, ondienstigheid, onbekwaamheid, luiheid,
lafheid, v.; dappoco, agg. indecl. ondeugdelijk, onbekwaam, traag, lui, laf ; sost. m.
dwaas mensch, m., lummel, m.
Dappoi, avv. Z. dipoi.
Dappoichê, avv. h.z.d. als dopocche.
Dappresso, da presso. avv. nabij,

nabijheid, dicht er naast.

in de

Dapprincipio, dapprima, avx. h.z.d. als
da principio.
Dardanello, m. (Zool.) oeverzwaluw, v.
Dardanelli, m. pl. (Geogr.) Dardanellen, m.v.
Dardeggiare, v. a. met pijlen, werpspiesen
schieten, slingeren ; fig. —fiamme, vlammen
schieten ; (Magn.) — la fiamma, de vlam
met de soldeerpijp blazers ; —iere, —iero, m.
boogschutter, m.; —o, m. werpspies, pijl, v.,
schicht, v.; fig. i d'amore, liefdespijlen,
liefdesschichten ; i —i del sole, de stralen
der zon ; mod. prov. trace it — e non apparire, schieten en niet to voorschijn komen ;

in 't geniep handelen.

Dare, v. a. geven, doen toekomen, medegeven,
overhandigen, aanreiken ; dammi cotesto
libro, reik mij dat boek eens aan ; toestaan,
verleenen, schenken, weggeven ; dare gli
abiti veeehi at servitore, de oude kleeren
aan den knecht schenken ; dare tutto quel
che si ha, alles weggeven wat men heeft;
afstaan, betalen ; ha dato quel podere
per un pezzo di pane, hij heeft dat land
voor een appei en een ei afgestaan ; vi do
tanto ; se no, no, ik zal u zooveel geven
(betalen), zoo niet, hood het dan maar; dare
l'alloggio a qd., iem. een onderkomen
verleenen ; gli fu dato per confine Volterra, Volterra werd hem als verblijfplaats

aangewezen ; zich een naam, titel laten ge-

ven, toewenschen ; si fa sempre — da
cavaliere, hij laat zich altijd ridder noemen ; gli dette del birbo, hij noemde hem
een schurk ; — il ben levato, it buon
anno, goeden morgen, een gelukkig nieuwjaar toewenschen ; dar del tu a qd., iem.
met jij en jou toespreken ; —animo, forza,
moed, kracht instorten ; —gli esami, de
examens doen afleggen ; dar pace, riposo
a qd., iem. tot vrede, rust stemmen ; dar
nola, iem. vervelen, lastig vallen ; una
botta da trenta barili di vino, een vat
geeft dertig barillen won; prov. la botta
da ii vino che ha, een vat geeft niet meer
dan het in heeft, den boom kent men aan de
vruchten ; — un ceffone, een oorvijg geven ;
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assol. dare, handtastelijk worden ; e un
nianesco che da subito, hij slaat er
terstond op los; — le mosse, (de renpaarden) loslaten ; — le spalle, vluchten, het
hazenpad kiezen ; — una casa, un podere,
een huis, landgoed verhuren ; — une medieina, een geneesmiddel voorschrijven ; —rsi,
v. rift. zich overgeven, zichzelven geven ; si
dettero tutti prigioneri, zij geven zich
alien gevangen, zich wijden; s'ê dato alla
earriera mulitare, hij heeft zich aan de
loopbaan der wapenen gewijd ; — al Buono,
al cattivo, al vagabondo, zich aan een
goed, slecht Leven, aan landlooperij overgeven ;
gli s' c dato un colpo apoplettico, hij
is door een beroerte getroffen ; s' a dato un
bruta cosa, er heeft zich een leelijk geval
voorgedaan ; se si desse i.l caso che...,
als het toeval Wilde dat ...; —rsi per vinto,
zich overwonnen verklaren ; —rsi per dotto,
seienziato, zich voor een geleerde, een
wetenschappeli.jk man uitgeven ; si da per
un gran ché, hij beeldt zich heel wat in;
v. n. treffen, inkomen ; tire una sassata e
detto nei vetri, hij wierp met een steen
en trof de ruiten ; — nel segno, het doel,
de roos treffen ; tu ci hai dato, gij hebt
het geraden ; ei ha dato dentro alla
primo, hij heeft bet den eersten keer geraden ; struikelen ; dette in sasso e cadde
bocconi, hij struikelde over een Steen en
viol op zijn gezicht: — del cap° nel muro,
met zijn hoofd tegen den muur loopen ; mod.
prov. o ci do o c'inciampo, vandaag loopt
mij alles tegen; diamogli nel mezzo,
laten wij ons in de helft verdeelen ; fig. — in
una persona, onverwacht op een persoon
stooten ; esclam. ti dia, of ti dia nel
more, de drommel zal je halen ; — nella
testa, naar het hoofd stijgen ; nei verde,
in 't groene trekken ; fig. da nel birbo,
nel becero, hij wordt voortdurend slechter,
gemeener ; — it sole, it vento, l'ombra,
zon, wind, schaduw zijn; l'acqua dava
fino a petto d'uoino, het water steeg of
reikte tot de hoogte van de burst ; questo
ragazzo mi da alla spalia,deze knaap
reikt mij tot aan den schouder; uitzien, uitkomen op ; le finestre di cainero danno
sul giardino, de vensters van de kamer
komen op den tuin uit; elkander niet toegeven ; sono due poderi ehe se la danno, 't zijn twee landgoederen die elkander Diets
toegeven ; fig. quei due ragazzi l'se la
danno, deze twee jongens zijn ongeveer even
oud ; vluchten, enz.; alla vista delle guardie la dettero a gambe, bij bet zien der
wachten maakten zij zich uit de voeten ;
—indietro, achteruit wijken; ram. dai!dai!
slaat er op ! dagli, piechia e mena,
slaat er maar goed op los, rank 'm maar
goed ; mdo. prov. dare che non dolga e
dir che non dispiaccia, voorzichtig in
handelen en spreken zijn ; —rsi la zappa
sui piedi, ergens slecht van weg komen ;
dato it caso ehe dato che verondersteld dat
gegeven ...; in un dato
tempo, op een gegeven oogenblik.
Dare, m. (Corn.) debet, o. (integenstelling met
avere, credit), passief, o., schukl, v.
Da'rio, m. (N. pr. stor.) Darius, in.
Darsena, f. binnenhaven, v., havenkom, o.,
tuighuis, o., droogdok, o.
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(Anat.) spierhuid v. v. d. balzak.
giudici, hij daagde hem voor den rechter;
Dartro, tn. (Med.) vlecht, v. (huidziekte); —oso,
— alla easa, voor het huis ; mettere
In. vlechtig.
voorleggen, onder de oogen leggen ; levare,
Dasimetria, f. (Fis.) meting v. van de luclattogliere
wegnemen ; levarsi —a qd.,
dichtheid ; —o, m. dasymeter, m. werktuig om
uit iemands tegenwoordigheid vluchten ;
de dichtheid van de lucht te meten.
vestito aperto
een van voren geopend
Dassai,
agg. (indecl.) genoeg, voldoende, degekleed ; i denti —, de voorste tanden ; (Art.)
lijk; uomo
bekwaam, degelijk mensch;
i —i, de voorzijden (van een basrelief, enz.);
—iezza, f. degelijkheid, voldoendheid, v.;
ii — della eamieia, de borst, het borst-ezzo, avv. h.z.d. als da sezzo.
stuk van een hemd.
Data, f. datum, m., dag-, plaats-, jaarteeke- Davanzale, m. vensterbank, -plank, v.; (Arch.)
mug, v., dag tn. van de maand ; la lettera
voorsprong, m., uitstekend gedeelte, o.
ha la — del di tanti, de brief heeft de Davanzo, d'avanzo, avv. Z. onder avanzo.
dagteekening van den zooveelsten ; quel Da'vide, David, m. (N. pr. bibl.) David, tn.
volume ha la — di Bruselle e del —idico, agg. van David; salmi —i, de
1550, dit boek is te Brussel gedrukt en
psalmen van David.
draagt het jaartal 1550 ; con falsa —, met Davvantaggio, d'avvantaggio, da vanvalsche dagteekening ; d'antica —, van oude
taggio, Z. vantaggio.
dagteekening ; sedert langen tijd ; di recente Davverro, avv. waarliA, waarachtig, in alle
—, di fresca
uit den jongsten tijd ;
ernst ; no —! volstrekt niet ! geen denken
(Giuoc.) slagen, stooten ; fare di gran belle
aan ! ; dire —, in ernst spreken, bet ernstig
—e, wonderschoone slagen doen ; benoeming,
meenen ; fig. la neve comineia dire —,
bevordering v. (tot een ambt, prebende); recht,
de sneeuw begint het te meenen.
o. op zulke benoemingen ; benefizio di Dazia'bile,, app. belastbaar ; —are, v. a. beregia
koninklijke prebende ; aard, m.,
lasten, eene belasting, invoerrecht opleggen ;
soort, o.; esser stir una —, van dezelfde
—ario, agg. tot de belasting, bet tolwezen
soort zijn ; (Giuoc.) kaartgeven, -schudden ;
behoorende ; guardia —a, tolwachter, grensfare —, een slag maken ; (Com.)eambiale
wachter, douanier; tariffs --a, toltarief ;
di breve —, wissel op kort zicht ; —are,
riforina —a, belastinghervorming; cinta
v. a. dateeren, tijd en plaats aangeven (op
—a, tolgrens, v ; —ere, —ero, m. belasting-,
brieven, oorkonden enz ); —aria, f. Z. datolontvanger; douane-, tolbeambte, grensteria ; —ariato, m. waardigheid v. van
wachter, douanier, m.; —o, m. belasting, tolvoorzitter der pauselijke kanselarij ; —ario,
recht; —d'entrata, d'useita, di tranm. voorzitter m. der pauselijke kanselarij ;
silo, invoer-, uitvoer-, doorvoer- of transito-eria, f. pauselijke kanselarij; daterie, v.,
recht ; — di consumo, verbruiks-, vertepaleis o. der pauselijke kansel.
ringsbelasting, v.; — di ritorno, retourrecht ;
Dativo, m. (Gram.) derde naamval, m.; agg.
—zaiuolo, m. belastingcohier, belasting(Giur.) curatore of tutare —, door de rechtregister ; —zino, m. h.z.d. als daziere.
bank of de familie aangestelde voogd.
Dazione, f. geven, overhandiging, v.; — dell'
Dato, agg. geneigd, overhellend tot; uomo —
anello, het overreiken van den trouwring,
alio splendore, een tot verkwisting oververlovingsring; verloving, v., huwelijk, o.
hellend mensch ; — allo spirit°, tot_het gees- De, Z. di.
telijk leven geneigd, morn.
De', afkort. voor dei.
Dato, m. uitgangspunt, o., vooropzetting, ver- Dea, f. godin, v.; fig. beminde, v.
onderstelling, v., gegeven feiten, gegeven, o.; Deaibare,v.a. h.z.d. als imbianeare ; (Chim.)
- statistici, storici statistieke, geschiedbleeken.
kundige gegevens ; (Mat.) gegeven grootheid, Deambulare, f. h.z.d. als passeggiare.
mod. avv. in buon —, in groote hoeveelheid ; Deargentare, deaurare, v. a. h.z.d. als
per — e fatto tuo,.suo, om uwent, Wentinargentare, indorare.
wine; —ore, m. —trice, f. gever, schenker, Debaccarsi, v. rill. razen, worden, te keerm., -ster, v.
gaan ; zich aftobben.
Da'ttero, m. en agg. fico
dadelvijg, v., Debatto, h.z.d. als dibattimento.
dadel, v.; (Bot.) dadelpaim, m.; (Nat.) — di Debbiare, v. a. (Agr.) den bodem afbranden ;
mare, dadelschelp, v.; —ilifero, agg. dadels
—io, m. (Agr.) heidebrand, m., het vruchtbaar
dragend ; patina —a, dadelpalm, m.
maken door afbranden.
Datti'lico, agg. (Metr.) daktylisch ; verso —, Debellaniento, m. overwinning, verplettering
daktylus, m ; —ilo, m. daktylus, m. (— ^ —
v. (van den vijand); verovering, inneming, v.;
versvoet).
—are, v. a. overwinnen, nederwerpen, beDattiliografia, f. beschrijving v. der gesnedwingen ; fig. uitroeien (slechte gewoonten);
den steetten.
una nialattia, eene ziekte met goed geDattilografo, m. werktuig o. om te lezen door
volg bestrijden ; — le passioni, de hartshet tastgevoel (voor blinden); dactilograaf.
tochten bedwingen ; —atore, m. overwinDattorno,
avv. condom, ongeveer; levarsi
naar ; —azione, f. h.z.d. als — atnento.
— qe., zich van iets losmaken, bevrijden • De'bile, ago. —ezza, f. h z.d. als debole,
prep. om; —a qd., om lets been ; stare —a
debolezza ; —its, f. (Med.) zwakte, v.; —
qd., vertrouwelijk met iem. omgaan.
delle membra, slapte, v. der ledematen ;
Datura, f. (Bot.) doornappel, m.
—itamento, m. verzwakking, uitputting, v ,
Daueo,
in. (Bot.) gele wortel, m.; —cretico,
—itare, v. a. zwak, slap maken, de kracht
Wilde pastinakel, m.
ontnernen ; —rsi, v. rill. zwak worden ; slap,
Davante, davanti, prep. voor, in tegenwoormat worden ; —ante, p. pres. verzwakkend ;
digheid, in bet bijzijn van le111.; se fete
(Med.) sostanze
verzwakkende, afmatvenke — it colpe'vole, hij liet den schultende middelen ; —azione, f. Z. debilidige voor zich komen ; to chianti) — it i mento.
Darto,

m.

—,

,
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Debitamente, avv. op verschuldigde, passende wijze ; —rello, tn. kleine, onbeteeke-

nende schuld, v.
De'bito, m. schuld, v., verplichting, v.; fare
ereare un een leening doen, eenen schuld
aangaan ; contrarre —1, schulden maken ;
piu —i della lepre, meer schulden dan
liaren op het hoofd ; —ipoteca'rio, privilegiato, personale, hypothecaire, bevoorrechte, persoonlijke schuld ; — di giuoco,
speelschuld, v.; mod. prov. per —i non s'
impicea, om zijn schulden behoeft men zich
niet op te hangen ; fig. essere in — d'oma
riposta, een antwoord schuldig blijven ;
cento pensieri non pagano un —, met
stiffen en denken betaalt men geen schuld ;
— pubblieo, openbare, staatsschuld ; eartelle del — pubblieo, bewijzen van staatsschuld ; inettere, porre in —, op rekening schrijven ; fig. scrivere qe. a — di
qd , iem. iets ten laste leggen als schuld
aanrekenen ; farsi un — di eoszienza,
zich er een gewetensplicht van makes ; essere in — di fare qe., verplicht zijn iets
te doen ; rendere a eiascuiso it suo
ieder bet zijne geven ; prov ogni promessa
e —, belofte maakt schuld ; agg. schuldig,
passend, verplicht; le —e lodi, de toekomende lofprijzingen ; le —e pene, de verdiende straffen ; usare le —e cautele, de
passende maatregelen nemen ; vertu at
tempo —, ik zal ter gelegener tijd zien ;
aver —a una cosa, lets schuldig zijn ; ha,
mille franehi, duizend franken schuldig zijn ; 0 I e, m. —ora —trice, f. schuldenaa•, m., schuldenares, v.; serivere qd.
per —, iem. in zijn boek als schuldenaar inschrijven ; — moroso, nalatige schuldenaar ;
fig. le sono — d'una visita, ik ben hem
een bezoek schuldig ; ministri sono — i
—,

-

ally nazione di tutto it male the essa
soffre, ministers zijn tegenover de natie verantwoordelijk voor at wat zij lijdt; —uccio,

m. kleine onbeduidende schuld.

De'bole, agg. zwak, krachteloos, mat, tenger,
teer ; una nazione
inwendig verdeelde
natie ; un governo
een zwakke regeering, v.; occhio, vista —, zwak gezicht ;
argomenti
zwakke, weinig afdoende
bewijsgronden ; rimedio
zwakwerkend

geneesmiddel, 0.; 1101110
zwak, al te toegevend mensch; sesso
zwakke (vrouwelijk) geslacht, o.; una — maggioranza,
eene zwakke, geringe meerderheid ; sost. m.
zwakte, zwakheid, zwakke zijde, V.; nel pia
—, in 't zwakste punt; ciaseuno ha it
suo ieder heeft zijn zwakke zijde ; aver
un — per qc., een zwak voor iets hebben ;
zwakkeling, —ezza, f. zwakte, zwakheid,
kracbteloosheid, v.; — di memoria, — di
mente, zwakheid van geheugen, van verstand ; di una fabbriea, onvold. draagkracht van een gebouw ; ha la — di credersi un gran poeta, hij heeft de zwakheid,
den eigenwaan, zich een groot dichter te verbeelden ; aver una — per ii giuoco, eene
groote neiging tot het spel hebben ; gebrek, 0.;
zonde, v.; le uiinane —e, de menschelijke
zwakheden ; debolezze, kleinigheden; —ino,
m. een weinig zwak enz.; questo vino e —
ma graziosino, deze wijn is niet zeer pittig, maar wel zeer aangenaam ; —ire, v. a.
h.z.d. als indebolire ; —mente, avv. op
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zwakke, slappe wtte, zonder geestkracbt ;
—one, m. —ona, f. zware, vette persoon en
dus tot inspanningen onbekwaam;
m.
eenigszins zwak, niet zeer sterk ; —uccio,
—uzzo, egg. zwakkelijk, krachteloos.
Debutto, m. debuut, o., eerste optreden o. (van
een artist).
Deets, f. decade, v., tiental, o.; —de, f. dekade,
v., schaar v. van tien man ; tijdruimte v. van
tien jaar ; tijdruimte van tien dagen (in de fr.
republ. kalender).
Deeadenza, f. daling, zinking, v., verval, o.,
afname, v.; tijdperk van geestelijk verval, vervaltijd, m.; scrittore della —, schrijvers uit
den vervaltijd ; andare in —, in verval geraken ; — da 1111 ophouden van een
recht; da benefizj, verlies o. van de aanspraken op beneficiOn ; —ere, v. n. vervallen,
in verval geraken ; — di credito, krediet
verliezen ; — dalla potenza, aan macht,
invloed verliezen ; (Giur.) — da un diritto,
aanspraak v. op een recht verliezen ;
mento, m. het vervallen, lager zinken, dalen,
verval, o.; venire in —, in verval geraken ;
eta di grande
tijdperk o. van groot
verval, o.
Decae'drieo, agg. (Geom.) tienvlakkig; —edro, m. (Geom.) decaeder, tn.; —a'gono, m.
(Geom.) tienhoek, m.; —agranima, m. dekagram, lien gram ; m. dekaliter, m.,
tien liter ; —a'logo, m, dekaloog, m.; de Tien
Geboden Gods ; —a'metro, m. dekameter, m.,
tien meter.
Deealvare, v. a. het hoofdhaar glad af-

scheeren.

Deeamerone, m. dekameron, m. (novellen van

Boccaccio).

Decampare, v. a. afstand doen, opgeven ; dai
suoi diritti, van zijne rechten ; — dalla
sua opinione, zijn meening opgeven.
Decanato, m. dekanaat, o., waardigheid v.
van deken ; —o, m. (Stor.) aanvoerder m. van
tien soldaten ; oudste in. in de tent (bij de

Rom. soldaten); overste, deken m. eener faculteit, van een glide; deken m., geestelijke
waardigheid tusschen pastoor en bisschop
staande; it — del sacro eollegio of cardinal
deken, oudste van 't H. Collegie,
der kardinalen ; — degli avvoeati, oudste
der advocates.
Decantare, v. a. luid roemen, prijzen ; fam.
uitstrijken ; — la bonta, de goedheid prijzen,
verkondigen.
Decantare, v. a. (Chim.) voorzichtig afgieten ;
klaren van een vloeistof ; —azione, f. afgieting, v., klaring, v.
Decapitare, v. a. onthoofden, het hoofd afslaan ; —azione, f. onthoofding, v., terechtstelling, v.
Deeasillabo, agg. tienlettergrepig; verso —,
tienlettergrepig vers, o.
Decastero, m. dekastere ; tien kub. meter.
Decastilo, agg. (Arch.) tienzuilig; sost. m.
tempelgevel met tien zuilen.
Deeeinbre, m. December, m.
Deeemvirale, agg. (Stor.) de tienmannen hetreffende; leggi —i, wetten door de tienmannen (decemviri) uitgevaardigd ; governa
regeering v. der tienmannen ; —ato, m.
decemviraat, o.; heerschappij der tienmannen ; —viro, m. (Stem.) decemvir, m., tienman, m.
Decennale, agg. alle tien jaren wederkee-
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rend; feste —I, tienjaarlijksehe feesten ; sost. Declamare, v. a. declameeren, met kunst en

uitdrukking voordragen ; v. n. woorden kramen,
m. naam van een berijmd werk van Macholle phrasen op pedante wijze voordragen ;
chiavelli; —e, agg. tienjarig ; —io, m. decencontro qd., tegen iem. uitvaren, schelnium, o., tijdvak o. van tien jaren.
den ; —atore„ m. —trice, f., declamator, m.;
Deeente, agg. passend, betamelijk, eerbaar ;
voordrager, m., -draagster, v.; woordenkunmodi —I, eerbare, fatsoenitjke manieren;
stenaar, fir; eloquenza —trice, holle redeiinguaggio poco
onpassende, aanstooneerkunst, woordenkramerij, v.; —toriamenzindelijk, fatsoenlijk
telijke teal ; easa
avv. op declamatorische wijze, met veel
te,
huis ; quel palazzo non e — alla sua
hoogdravendheid ; —torio, agg. declamatograndezza, dit paleis is niet fraai naar zijn
risch, woordenrijk, hoogdravend, opgeschroefd,
grootte ; aver — sepoltura, een begrafenis
hol ; sost. declamatorische rede ; —azionovereenkomstig zijn stand ; —emente, avv. op
cella, f. kleine woordenkramerij; —azione,
passende enz. wijze; —enza, f. fatsoen, eerf. declamatie, kunst van voordragen, voorbaarheid, netheid, zorgvuldigheid.
dracht,
v., kunstmatig spreken of voordragen;
Decesso, m. afsterven, o., dood, m.
overdrijving v. in 't spreken, woordenkramerij,
Deeettivo, agg. op een vergissing berustend ;
le sue lezioni sono —I, zijn lessen zijn
—o, agg. bedrogen, misleid ; —o'rio, agg. op
Diets dan mooipraterij.
verleiding, bedrog, misleiding berustend ; —eDeclarare, v. a. Z. deehiarare ; —atorio,
zione, f. misleiding, v., bedrog, o.
agg. (Giur.) h.z.d. als dichiarativo.
Deehinare, v. n. Z. declinare.
Deei'dere, v. a. snijden, afsnijden ; fig. ten Declina'bile, agg. verbuigbaar; —amento,
m. zinken, verdwijnen, afnemen, o.; —are, v. n.
einde brengen ; beslissen, bepalen, besluiten,
naar beneden neigen, buigen ; it monte devaststellen ; — una lita, een twist beslechelina verso la pianura, de berg wilt
ten; i destini si decisero su quel camnaar de vlakte af ; ten einde loopen, aan diepte
po di battaglia, het lot werd op dat slagverliezen, ten ondergaan neigen (sterren); afveld beslist ; —rsi, v. rifl. een besluit nemen,
nemen (de dag); sul — della vita, aan de
zich bepalen ; mi sono deciso di partire,
belling, des levens ; fig. verininderen, afneik heb besloten te vertrekken ; uomo the
men, verdwijnen ; deelina la potenza
non si decide mai, een man die nooit weet
d'un popolo, de macht van een volk daalt,
te besluiten, besluiteloos man ; —iso, p.pass.
neemt af; la sua salute va declinando,
beslist, bepaald, gescheiden, verwijderd; —dizijne gezondheid begint te verminderen ; l'ago
mento, m., —zione, f. beslissing, V.; besluit,
magnetic°
declina, de magneetnaald wijkt
rechterlijke
uitspraak,
beslissing,
v.;
o., (Giur.)
af; — dalla via, dalla villa, van den
—sivamente, avv. op besliste wijze; —sivo,
weg, van de deugd afwijken ; — dopo qd.,
agg. beslissend ; afdoend ; potesta —a, bezich een zaak aantrekken, er gunstig voor geslissende bevoegdheid ; battaglia —a, bestemd zijn ;
slissende slag, m.
v. a. neigen, buigen (het hoofd);
—qc., iets vermijden ; — it proprio nome
Deeifra'bile, agg. ontcijferbaar ; —are, —fee cognome, zijn naam en toenaam hoemen ;
rare, v. a. ontcijferen ; iets moeiltjk begrijp(Gram) declineeren, verbuigen ; —atore, m.
baars verklaren ; —atore, m., ontcijferaar,
afwijkingswijzer, m.; —ato'rio, agg. (Giur)
cijferaar, m.; —azione, f. ontcijfering.
eseezionc —a, bestrijding v. van de beDeeigrarnma, m. decigram, o., tiende van
voegdheid van het gerechtshof ; (Ms.) ago —,
m. deciliter, m., tiende
een grain ;
declineerende magneetnaald, v.; —azione, f.
van een liter.
De'cima, f. tiende, v., tiendepenning, m.; (Mus.)
het verdwijnen, neigen, verminderen, dalen,
zinken, o.; aver phi —, stijler afvallen, hetdecima, v., tiende o. van een toon ; (Metr.)
len ; eerie arti sono in gran —, sommige
tienlettergrepig vers, o.; —ale, agg. decimaal,
tiendeelig ; sistema
tiendeelig stelsel, o.;
kunsten zijn in groat verval ; (Astr.) declinafrazione
tiendeelige breuk, V.; ealeolo
tie, afwijking, v., afstand, m. (het hemellichaam
van den equateur); (Fis.) afwijking v. (van den
(iecitnaalrekening, v.; are, v. a. decimagneetnaald); (Med.) afnemen o. der koorts;
'were'', den tienden man (van een troep) straf(Gram.) verbuiging, declinatie, v.
fen ; fig. en fam. iets sterk verminderen, ver
vreemden, de tienden opleggen ; iets tot zich Declive, agg. afvallend, hellend ; sost. m. belnemen ; azione, f. decimeering, v.; be
ling, v., verval o. (v. waterspiegel);—vio, m.
straffing, terdoodbrenging van den tienden
belling, v., verval, o.; vita, f. steilheid, v.,
man ; fig. vermindering, v., oplegging v. der
belling, v., afloop, m., verval, o.
tienden.
Decollare, v. a. onthoofden ; —ato, p. pass.
onthoofd ; —azione, f. onthoofding, v. (voorn.
Deci'metro, m. decimeter, m., tiende van een
meter.
van den H. Johannes den Dooper).
Deeimina, f. afstand m. van den halfbouw Decomponifbile, agg. onlleedbaar; —orre,
(eons pachters) aan de gemeente ; —o, m.
v. a. ontleden, in verschillende deelen oplossen, ontbinden, uiteennemen ; (Chim.) ontlecohier van de decimina ; (Mus.) decimefluit; v.;
den, analyseeren ; (Arit) un numero nei
(Farm.) h z.d. als diaeimino.
suoi fattork een getal ir, zijne factoren optDe'cimo, agg. num. ord. tiende; Leone —,
leden ; —rsi, v. rifl. in ontbinding gaan,
Leo X ; decimoprimo, — second°, enz.
elfde, twaalfde enz.; sost. m, tiende, o.; sette
eenvallen, uit elkander gaan, rotten ; —osi-I, zeven tienden.
zione, f. ontleding, oplossing, verrotting, oatDecina, f. Z. diecina.
binding, verdeeling, analyse, v.
Decipare, v. a. als dissipare, scinpare. Deeoramento, m. decorazione, f. versieDecipiente, agg. bedriegelijk, schelmachtig.
ring, decoratie; (ridder)orde, v.; —are, v. a.
Deeisamente, avv. h.z.d. als certamento.
tooien, versieren, optooien, decoreeren ; — qe.
Deciso, agg. p. pass. van decidere ; —ore,
d'un nome, iets een naam geven, door een
m. beslissende persoon.
I naam doen uitblinken ; ato, p. pass. ge—

-
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sierd, versierd ; agg. opgetooid, sehitterend, I Decu'bito, m. bedlegeri heid, v., het te bed
agg. tot versevereerd, versierd ;
liggen (wegens ziekte); 1 1 lung° —
ring, tooi dienend, versierend, decoratief;
Indebolito, het lange ziekbed heeft bean
pittiira —a, decoratieve schilderkunst ;
verzwakt ; plaghe per —, wonden door het
arte —e, decoratieve kunsten ; —atore, m.
doorleggen ontstaan ; — di vuateria mordecoratieschilder, kamer-, tooneelschilder ; —o,
bosa, ophooping van .ziektestof.
verm. tooi, m., sieraad, o., passendheid, waardig- Decumano, agg. flutto, maroso
held, v.; decorum, 0.; persona gelosa del
sterkte toevloed, m.; zeer groote poel, m.; (stor.
tem naaverig op zan fatsoen, waarsuo
rom.) legione —a, tiende legioen ; 1 decumaul, de soldaten van het 10e legioen ; pordigheid ; it — nelle arti, nelle lettere,
to —a, achterste poort, v. (v. d. rom. legergoede manieren in de kunsten, de letteren ;
-osamente, avv. op passende, waardige,
plaats); —here, (Med.) zich zetten, verzamedeftige, fatsoenlijke wijze.
len (van vloeistoffen).
Decorrendo, agg. I frutti di un capitate Decuplo, agg. tienvoudig, tienmaal meer of
decorsi e —I, de vervallen en toekomstige
grooter; In proporzione —a, tienmaal ;.
sost. m. it —, het tienvoudige.
rente van een kapitaal ; —za, f. (Corn.) verloopen of verloopende tad ; dal primo aprile Decu'ria, f. (Mil. rom.) decurie, v., afdeeling,
incomincia — dei frutti del capitate,
v. van tien man ; —ionato, m. waardigheid,
met den eersten April beginnen de renten van
v. van een decurio, van een aanvoerder, m.
van tien man ; —lone, m. decurio, aanv. van
het kapitaal ; —o'rrere, v. n. verloopen, vertien man.
vallen, beginnen te loopen ; — da un certo
tempo, van een bepaalden tad af beginnen, Decursione, 1. (Archeol.) militaire wedstrijd,
betaalbaar zijn (intresten); I frutti decorm. ha den brandstapel van een gevallen aanvoerder.
rono dal giorno del contratto, de renten beginnen vanaf den dag van het contract ; Decussare, v. n. kruisgewijze over elkander
—so, p. pass. verloopen, vervallen ; I frutti
liggen (balken in het wapenschild); —rsi,
v. riff. zich kruisen ; v. a. kruisgewijs
—I, de verloopen, vervallen renten ; dopo —
termino, na afloop van den termijn;
schaduwen.
sost. m. verloopen, verval, o., verloop, m.; Dedale'ggiare, v. n. koen (als Dedalus) de
—aleo, agg. als
lucht in streven ;
col — di due anni, na verloop van twee
Dedalus gemaakt; vindingrijk, koen ; De'dajaren ; — di un libro, verloop, o., gedachlo, m. (/v. pr. mit.) Dedalus, m., fig. koen„
tengang van een book ; decors°, p. pass. van
vindingrijk mensch.
decorrere.
Decottino, m. zwak afkooksel o. van krui- De'dica, f. (geschreven) opdracht, toewading,
v. (die voor in boeken gedrukt hoot Dediden ; —0, m. afkookSel, o., kruidenthee, v.;
catoria); — di propria mano, eigen-ozione f. het afkooken, kooken; afkooksel, o.
handige opdracht, v.; —are, v. a. wijdend,
Deeotta, agg. (Giur.) h.z.d. als fallito ; —ore,
toewUden, opdragend ; dedicarono i1 tea(Giur.) bankroetier, m.
tro at Manzoni, zij wijdden den schouwDecrement°, m. zinken, afnemen, o., verminburg aan Manzoni; — un libro a qd., eon
dering, afneming, v., verval, o.
book aan iem. opdragen ; le fatiche qe.,
Decrepith, f. h.z.d. ale decrepitezza; —are,
zane moeiten ergens aan besteden, wijden ;
v. n. uiteenspringen, in kleine stukjes verval— rsi, v. rifl. zich wijden aan iets, de groot
len, zich verdeelen ; (Chico.) zout, o. in 't vuur,
ste moeite ergens aan besteden ; —atore, m.
calcineeren ; —azione, f. knetteren, uiteen—trice, f. toewijder, opdrager; opdragende,
spatten ; (Chico.) calcineering, v. van zout ;
wijdende persoon, m.; —ato'ria, f. opdracht,
—itezza, f. gebrekkelijkheid, v., verval, o.
v.; —ato'rio, agg. toewadend, opdragend;
(door ouderdom), zwakte, v.; —e'pito, agg.
—azione, f. toewading, wading, inwijding,
vervallen, verzwakt (door ouderdom), gebrekv.; kerkwijding, v.; feest, v. der kerkwijding, v.;
kig, afgeleefd ; eta —a, hooge ouderdom, m.;
opdracht, v. (van een book); —one, m. groote,
vervallen geest ; societa
fig. ingegno
opgesmukte opdracht, v.
—a, bedorven maatschappij, v.
Deerescenza, f. afneming, afname, vervallen ; Dedignato, agg. h.z.d. als indignato ;
essere in —, in 't verval geraken ; —e's- —azione, f. h.z.d. als sdegno, spregio.
cere, v. n. afnemen, verminderen, vallen ; De'dito, agg. genegen, ingenomen ; esser —
allo studio, geheel aan de studie °verge—ente, p. press. afnemend ; —iuto, p. pass.
leverd ; —ti'zio, agg. onderworpen, ondergeafgenomen, verminderd ; —seimento, m. afname, vermindering, v.; zinken, o.
schikt ; —zione, f. overgeving, overgave, onderwerping, v.
Decretale, agg. (Eccles.) de kerkel. wetgeving
hetreffende; lettera, bolla —, brief, m., Dedu'eere, dedurre, v. a. afleiden ; — it
suo nonce da una parola greca, zijn
oordeel, o. van het pans. gerechtshof, o.; sost.
naam van een grieksch woord afleiden; bef. verordening, v. des pausen; kerkel. wetsluiten, gevolgtrekkingen maken ; dal sue
geving ; pauselijk decreet, o.; le Deeretali,
silenzio, si pub — the e colpe'vole, uit
Decretalen, verzameling van bescheiden ;
zijn zwijgen kan men besluiten dat ha schuldig
—alista, m. leeraar van het kerkel. recht,
is ; aftrekken (een som van een andere); (Giur.)
schrijver over het kanoniek recht ; —are,
le ragioni, zone beweegreden voorbrenv. a. bevelen, vaststellen,bepalen; eon decreet
gen, ontwikkelen ; —ibile, agg. afleid-, heruitvaardigen ; —tis, ram. stare in —, angstleidbaar; —ttivamente, agg. op deductieve
vallig aan de voorschriften houden ; —to, m.
wijze, gevolgtrekkende wijze; —ttivo, agg.
voorschrift, o., bepaling, v.; verordening, be(Log.) deduktief, afleidend, volgend; metodo
schikking, v.; decreet, o., bescheid, o.; i —1
di Dio, de raadsbesluiten Gods; —o'rio,
deduktieve methode, v.; —zione, f afleiding,
gevolgtrekking ; afrekening, aftrekking„
agg. bepalend, vaststellend, verordenend ; het
afkorting, v.; fatta la — delle spese, na
karakter van een dekreet hebbend.
.
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aftrek, m. der kosten ; In — di plant() I
aveva gia rieevuto, in afkorting, waarvan
gij reeds ontvangen hebt.
Dee'ssa, f. h.z.d. als dea.
Defalcainento, dtfaleo, m. aftrekking, afkorting, v., aftrek, fil.; —are, v. a. aftrekken,
afkorten, verrekenen (het debet van het
credit).
Defatleare, v. a. vermoeien, afmatten, lastigvallen ; (Agr.) uitputten (een akker); —azione, f. h.z.d. als alfaticamento.
Defeeare, v. a. (Chim.) klaren, zuiveren ;
—azione, f. (Chico.) klaring, zuiveren ; (Med.)
ontlasting, v.
Deferente, agg. Z. Deferire ; —enza, f.
toegevendheid, inschikkelijkheid, toegenegenheid ; —ire, v. a. toestemmen, toegeven ; —
ai consign altrui, de raadgevingen van
een ander volgen ; v. a. overdragen, toekengiuramento a qd., iem.
nen; (Giur.)
den eed opleggen ; — un' acciisa al tribunale, een aanklacht voor de rechthank
brengen ; —ente, p. press. toegevend, toestemmend ; agg. meegaande, toegeeflijk.
Defesso, agg. vermoeid, moede.
Defezionare, v. n. afvallig worden, deserteeren ; —zione, f. afvalligheid, v., afval, m.;
(Mil.) desertie, v., het verlaten, in den steek
laten v. d. aanvoerder.
Deficiente, agg. gebrekkig, ontbrekend, afnemend, onvoldoend; Col ze onvoldoende
krachten ; salute —, warikelende gezondheid ;
esame onvoldoend examen, o.; —enza,
f. gebrekkigbeid, onvoldoendheid, v.; gebrek,
o., nood, m., nooddruftigheid, v.
Deficit, m. deficit, o., ontbrekende som, minder bedrag, o.
Defilare, v. n. h.z.d. als sfilare ; —6, m.
(Mil.) defilee, v.; enge weg, m., pas, v.; —,
h.z.d. als sfilata.
Defini'bile, agq. bepaalbaar, verklaarbaar ;
begrensbaar, nauwkeurig uit elk. te houden ;
—ire, v. a. bepalen, verklaren, met een naam
aangeven ; defineeren ; nauwk. beschrijven ;
de grenzen bepalen ;
utna lite, een geschil
beslechten; v. n. — su qc., ergens een beslissend oordeel over geven ; —itivamente,
avv. op beslissende, bepalende wijze; —ivo,
agg. beslissend, bepalend ; giudizio—,eindvonnis, o.; sentenza —a, beslissende uitspraak, v.; —atone, m. —trice, f. die een
beslissend oordeel uitspreekt ; (Eccles.) —generale, defenitor, m.; rechtsgel. helper van
een ordesgeneraal ; —izione, f. bepaling,
v., verklaring, begripsbepaling (definitie); beslissing, slechting (van eea geschil).
Defissione, f. vaststaan, o.; duur, m., volharding, v.
Deflagrare, v. n. (Chim.) snel afbranden,
licht opflikkeren ; —atone, m. (Chim.) mortier, m. met platten bodem ; —azione, f.
(Chim.) verbranding, v., afbranding, v., lichte
opflikkering, v.
Defiemmare, v. a. (Chim.) dephlegmeeren,
van 't watergehalte bevrijden ; —atore, m.
dephlegmator, m.; gereedsch. voor de alcoholbereiding ; —azione, f. (Chim.) bevrijding, v.
van bet watergehalte; dephlegmatie, v.
Deflessione, f. (Pis.) afwijking, v. (van de
natuurlUke richting); —ettere, v. a. afleiden
buigen.
Deflorare, v. a. vat, de maagdelijkheid berooven, onteeren, schenden ; fig. de bekoorl.
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der nieuwheid ontnemen ; —azione, f. onteermg, schending, v.

Deformare, v. a. misvormen ; fig. verontsie-

ren, van bet eigenaardig uiterlOk berooven;
—e, agg. misvormd, wanstaltig, leelijk ; fig.
verontsierd, zonder juiste verhouding ; —emente, avv. op wanstaltige, misvormde wijze;
—ita, f. misvormdheid, wanstaltigheid, v.;
onevenredigheid, v.; le — naturali, de aangeboren schoonheidsgebreken.
Defraudare, v. a. bedriegen ; — la mercede agli operai, de werklieden het loon
onthouden ; — qd. di una notizia, iem.
een bericbt onthouden ; —atone, in. bedrieger, afzetter ; —azione, f. bedrog, o.; bedriegerij, v., misleiding, v.
Defunto, agg. gestorven, overleden, zaliger ;
la mia —a madre, mijne moeder zaliger,
wale mijne moeder ; sost. in. de overledene,
de doode.
Degagna, f. (Pescat.) sleepnet, o.
Degenerare, v. n. ontaarden, uit den aard
slaan ; fig. de oorspronkelUke kracht, gedaante
verliezen ; — in ...., ontaarden in, overgaan
in ; rosolia the ha degenerato in nilliare, mazelen die in roodvonk zijn overgegaan ; —azione, f. ontaarding, v.; —e agq.
ontaard, uit den aard geslagen ; figlio
ontaarde zoon ; razza
een verbasterd
geslacht, o.
Degente, agg. woonachtig ; — alto spedale,
your 't oogenblik in 't hospitaal.
Degli, Z. onder de.
Deglutire, v. a. (Med.) inslikken ; —izione,
f. (Med.) inslikking, v.
Degnainente, avv. op waardige, verdienstelUke, passende wijze ; —arsi. v. rifl. zich verwaardigen, de goedheid hebhen ; si a degnato di venire, hij heeft zich verwaardigd
te komen ; degnare, v. n. voorkomend, beminnenswaardig, minzaam zUn ; — v. a. —
qd. d'una cosa, iem. voor lets waardig
houden, verklaren ; — qd., iem. hoogachten,
zijn omgang waardig keuren ; —azione, f.
minzaamheid, voorkomendheid, beminnenswaardigheid, v.; abbia la — di ...., heb
de goedheid.... ; hoogachting voor, waardig
houding, v.; --e'vole, agg. voorkomend, minzaarn ; —evolezza, f. h.z.d. als —azione ;
f. h.z.d. als dignity ; —o, aqg. waardig, waard; — di lode, di biasimno, prijzens-, berispenswaardig ; non esser — cite
nessuno to guardi, niet waard zijn dat
iem. hem aanziet ; un parlare een waardige, passende taal ; uitstekend, verdienstelijk
aanzien ; e un — uomo, hij is een waardig,
zeer gezien man ; un boccone een lekkere beet; un' opera —a, een verdienstelijk
werk, o.
Degradamento, m. afzetting, v.; degradatie,
V.; vernedering, zelfverlaging, v.; —are, v. a.
op onteerende wUze van a mbt of eer berooven ;
degradeeren; fig. verlagen, in waarde ver—,

minderen; azioni else degradano l'uomo, handelingen die den menseh verlagen,

vernederen; v. n. allengs aan hoogte afnemen ; (Dissegn.) kleiner worden (grootteverhoudingen), (Pitt.) aan lichtkracht verliezen ;
— rsi, v. rifl. zich verlagen, vernederen ;
—azione, f. ontzetting, v. een ambt ; degradatie, vernedering, verlaging, v.
Degustare, v. a. proeven.
Dêh ! interj. ai ! och ! oh ! (uitr. van smart).
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Deicida, m. Godsmoordenaar, moordenaar, m.
van Christus ; —o, m. Godsmoord.
Deiettare, v. a. wegwerpen, vernederen, verlagen ; —ezione, f. (Med.) ontlasting, v. (van

het lichaam), uitwerpsel, o.

Deificamento, m. —zione, 1. vergoding, ver-

heffing, v. tot eene godheid ; apotheose, v.;
—are, v. a. vergoden ; goddelijke eer beIN/pen.
Dei'para, 1. (Eccles.) Godsmoeder, v., Moeder
Gods.
Dei'smo, m. (Filos.) deisme, o. (geloof aan een
buiten de wereld staand God); —ista, m.
deist, m. (belUder van bet deisme); f.
godh., heidensche godheid ; adoratore delle
piti sozze deita, aanbidder der laagste
godheden.
He jure, (lat.) van een rechtsstandpunt uit
Del, Z. onder di.
Delato, agg. h.z.d. als denunziato ; —ore,
m. aanklager, aanbrenger, m., politiespion, m.;
(Giur.) drager, m. van verboden wapens;
—azione, f. aanbrenging, verklapperij, v.;
(Giur.) — d'arme, het dragen van verboden
wapens.
Deli'bile, agg. verdelgbaar,uitwischbaar, vernietigbaar ; —e're, v. a. uitdelgen, uitwisschen, vernietigen ; —ete'rio, agg. (Med.)
en (Chim.) verwoestend, oplossend, schadelijk,
verderfelijk, doodelijk.
Delegare, v. a. afzenden, afvaardigen, met
een bepaalde opdracht ergens been zenden;
volmacht, opdracht geven ; — un' autorita a
qd., een bevoegdheid, gezag aan iem. overdragen ; p. pass. —ato, afgezonden, afgevaardigd, bevolmachtigd, volmacht hebbende ;
persona —a da un altra a sottoscri-
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pra qc., ergens over beraadslagen ; overleg,
o., overweging, v.; dopo matura na
rijp overleg; —are, delibrare, v. a. beraadslagen, overleggen ; besluiten, een besluit
nemen ; vaststellen, bevelen ; — un premio
a qd., iem. eene belooning toekennen ; bevrijden, in v rijheid stellen ; v. n. beraadslagen ;
deliberano in segreto, zu beraadslagen in 't geheim ; it tribunale si a ritirato per —, de rechtbank heeft zich ter
beraadslaging verwijderd ; —ante, p. press.
beraadslagend ; agg. assembles beraadslagende vergadering; p. pass. —ato, beraadslaagd ; agg. vast besloten ; sono —a
UAW, ik ben tot alles besloten ; con animo —, met vastberaden, vast besloten zin;
—atamente, avv. met voorbedachtheid ;
—ativo, agg. (Rett.) beradend, op de beslissing inwerkend ; voto beslissende stem.
Delieatamente, avv. op kiesche, teere,fijne,
zwakke wijze; vivere —, erg verwijfd, vertreeteld leven ; lavorato fijn uitgevoerd ;
—ezza, f. teerheid, kieschheid, zwakkelijkheld, weekelijkheid, fijngevoeligheid; 'essere
d'una grande —, buitengewoon fijngevoelig
zijn ; fijnheid, nauwkeurigheid, v. (van nitvoering); smakelijkheid, fijnheid van spijzen ;
—e, pl. weelderigheid ; allevare i figlinoll
in mezzo alle —e, zijn kinderen in weelde
en weekelijkheid opvoeden ; —ino, agg. een
weinig verwend, vertroeteld ; —o, agg. teer,
week, aangenaam op 't gevoel, zacht kiesch ;
pelle —a, zachte, fijne huid, v.; zoet, welluidend, aangenaam, lekker, smakelijk ; cibo
- lekkere, smakelijke spijs, v.; stomaco
zwakke, gevoelige maag ; eostituzione —a,
zwak gestel, o.; fig. facceiida, cosa —a,
kiesche, met veel omzichtigheid te hehandelen zaak; eene bedenkelijke, misselijke zaak ;
persona —a, kiesch, fijngevoelig mensch ;
— di coscienza, nauwgezetheid, v. van
geweten ; —tura, 1. weekelijkheid, verwendheld, verwennitig ; —e, pl. verwijfde weelde ;
sierlijkheid, fijnheid, aanvalligheid, v., fijne
smaak, m.
Delicazione, f. (Teol.) losmaking, v. van den
geest uit het lichaam ; geestverrukking, v.
Delimare, v. a. afvijlen, afknagen, verwoesten.
—,

persoon die volmacht van een ander
heeft om te onderteekenen, gedelegeerde; —
sost. m. afgevaard., gedelegeerde, gevolmachtigde ; alla Esposizione mondiale,
gedelegeerden, commissarissen your de wereldtentoonstelling, v.; — di publica seen.rezza, politie-commissaris, m.; —straordinario, regeerings-comm.; —apostolico,
paus. gezant, delegaat, m.; —ato'rio, agg.
een bijz. volmacht, opdracht inhoudend;
—azione, f. opdracht, volmacht, delegatie, v.;
Delimitazione, f. Z. Limitazione.
ambt, o. van politie-comm.; andare alla
Delineamento, m. omlijnen, met lijnen omnaar de politie, het politiebureau gaan.
geven, teekenen der omtrekken; omtrek, m.;
Delettare, v. a. Z. Dilettare.
grondplan, o.; —are, v. a. omtrekken maken,
m.
keus,
v.,
uitzoeking,
v.,
consDeletto,
teekenen, schetsen ; het grondplan ontwerpen ;
criptie, v.
fig. de hoofdgedachten neerschrijven, in losse
Dellina, f. (stor.) gemalin van den Dauphin,
Dantrekken vaststellen ; fig. beschrijven, schilde(Geogr.)
m.
Delfinato,
Dauphine, v.;
ren, uiteenzetten ; —atore, m. ontwerper, m.
(stor.) Dauphin, m. (titel
phin6, o.,• —o,
van een plan ; teekenaar, m.; —azione, f. ornvan den Fransch. troonopvolger).
trek, m.; grondplan, o.; teekening ;
Delfiniera, f. (Pescat.) harpoen, m. (v. d. dolm.v.; schets, v.; beschrijving, schilfijnvangst); —o, m. (Zoo/.) dolfijn, m.; mod.
mette i tonni
dering, v.
prov. e' fa come
nelle rete e poi scappa, hij brengt an- Delinquente, m. (Giur.) misdadiger, delinkwent, m.; —quere, v. n. een misdrijf begaan,
deren in gevaar en goat er dan van door;
zich bezondigen, misdoen.
fig. en fam. bultig mensch, bolt, bochel, m.;
(Giuco.) pion, m. (in 't schaakspel); (Fort.) Deliquescente, agg. (Chim.) vervloeiend,
sterk hygroskopisch worden ; door de vochtigborstwering, v. (om een schietgat); (Astr.)
heid der lucht vloeibaar worden ; —enza, f.
Dolfijn, m, (sterrebeeld).
(Chim.) vervloeiing.
Delfo, m. (Geogr. stor.) Delphi, o.
Delibare, v. a. beproeven, probeeren ; den Deliquio, m. (Med.) onmacht, bewusteloosbeid, v.; cadere in —, in onmacht vallen ;
goden als offer brengen ; —azione, f. (Giur.)
(Chim.) oplossing, v., vervloeiing, v.; — del
voorloopig onderzoek, o.
sole, zonsverduistering, v.
Deliberamento, m. —azione, f. beslissing,
m. phantaseeren, o.; wartaal, v.,
Deliramento,
v., besluit, 0.; prendere una een beijltaal, v., razernij, v.; —are, v. n. Wen, wartaal
sluit nemen, beraadslaging, v.; tenere — sovere,
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spreken, pbantaiseeren, razen ; fig. verw. Ain; Deniagogia, f. demagogit, volksleiding, ventsvolkspartij, v.; gicameute, avv.
liefde; dweepen, in dichterlijken waanzin
op demagogische wijze ; gico, agg. demaspreken ; afwijken (v. d. rechten weg), dwagogisch, volksleidend, volksmisleidend, oproerig ; go, m. demagoog, volksleider of
len ; v. a. — qc., met hevige begeerte, razernij naar iets streven ; ante, p. press.
misleider ; oproermaker, m.
ijlend, waanzin, wartaal sprekend ; agg. ma- Demandare, v. a. (Giur.) overgeven, overlato
dweeijiende zieke ; serittore
dragen, verwijzen (naar een overheid).
pende schrijver ; rio, m. (Med.) koortswaan- Dema'niale, agg. tot bet domeingoed behoozin, m., ijling, v., het ijlen (door koorts), phanrende ; beni
domeingoederen, kroongoetaiseeren ; geestverwarring, v.; delirium, o.;
deren ; domeinen, m.v.; a'nio, m. domein,
fig. verwarring des oordeels, dweeperij, grove
o.; landsheerlijk goed, o.; it —, de domeingoederen.
dwaling, v.; rj filosofici, wijsgeerige
hersenschimmen ; it — della riehezza, Demarcazione, linea di —, Z. Deparazione.
waanzinnig najagen van rijkdom ; mettere
qd. in , iem. tot razernij, tot de hoogste Dematare, v. a. (Mar.) van de masten bevervoering, dweeperij brengen ; —o, agg. dwerooven, ontmasten.
Dementare, v. a. dol, razend maken, van zijn
pend, Wend, waanzinnig, onzinnig.
Delitto, m. misdrijf, misdaad ; — contro la
verstand brengen ; e, agg. waanz., onzinnig,
proprietor, aanslag, m. tegen den eigendom ;
gek ; sost. m. gek, krankzinnige; spedale
del
corpo del , corpus delicti, bewijsstuk van
gekkenhuis, o.; za, f. krankzinnigde misdaad ; fare un a qd. di una coheld, v., waanzin, m.; onzinnigheid, v.; onzin,
sa, iem., iets tot een misdaad aanrekenen ;
m.; — senile, geesteszwakheid der grijsaards,
non ha, rossor non sente,
prov. chi
kindschheid, v.
wie onschuldig is behoeft niet te yreezen; Denge'rgere. v. a. h.z.d. als sommergere.
—uoso, agg. misdadig ; scritto strafbaar Demeritare, y. n. zich onwaardig gedragen
geschrift, o.
of aanstellen ; geen diensten bewijzen ; — di
Delivrare, deliverare, Z. Deliberare.
qc., iets niet meer verdienen ; demerita
f. buitengewoon genoegen, o.; gedella rostra amicizia, hij is ooze vriendneugte, v.; lust, wellust, v.. verrukkelijkheid,
schap niet meer waardig; v. a. — qe., zich
v.; le e delle studio, de genoegens van
iets onwaardig maken; e'vole, agg. h.z.d.
een genot, o., gede studie; essere una
als immeritevole of indegno ; o, en
hij
neugte, v. zijn ; eanti the a una
demerto, m. laakbare, strafwaardige handezingt dat het een lust is ; pracht, heerlijkheid,
ling, v., misdrijf, o., fout, v., schuld, schande,
schoonheid, v.; e, pl. genoegens, geneugten,
v.; verdiende straf; agg. laakbaar,
gemak, o.; overvloed, m.; vivere in mezzo
onwaardig.
alle e, te midden van weelde en overvloed Deme'trio, m. (N. pr.) Demetrius, m.
leven ; lekkernij, v.; queste fragole sono Democraticamente, ave.; co, agg. democraveramente una deze aarttbeien zijn
tisch ; vivere, vestire
eenvoudig leven,
waarlkjk een lekkernij, smullerij ; tenere qe.
slordig kleeden ; govern°
democratische,
come una iets voor zeer kostbaar houvolksregeering, v.; leggi
che, de yolksden ; ale, agg. verrukkelijk, prachtig, geheerschappij bevorderende wetten ; fazione
not, geneugte, wellust gevend ; are, v. a.
a, volkspartij, v.; Parr. slordig, verwaaraangenaam, verrukkelijk, vroolijk maken ;
loosd ; un abito un po' troppo
een al
rsi, v. rid. zich verheugen, zijn lust, genot
to verwaarloosde, slordige kleeding ; sost. m.
vinden, zich laven; osamente, avv. op
democraat, m.. aanhanger der volksheerverrukkelijke, heerlUke, prachtige, genotvolle
schappij ; m. prov. alla a, naar de wijze
wijze; —oso, agg. verrukkelijk, prachtig,
van het yolk ; izzare, v. a. democratisch
heerlijk, welsmakend; lust, genot, geneugte
maken, in een volksstaat veranderen ; — v. n.
gevend.
met de democratie dweepen ; azia, f.,
Del, delle, della, dello, Z. onder di.
democratic, volksheerschappij, v. ; yolksDelo, m. (Geogr.) Delos, o. (eiland).
partij, v.
Delta, m. delta, v., vierde letter van 1Griek- Demo'crito, m. (N. pr. stor.) Demokriet, m.
sche alfabet ; (Teol.) teeken, o. der H. Drie- Demogralia, f.volkerkunde, volksstatistiek, v.,
vuldigheid ; (Geogr.) delta, v. riviermondingen ;
beschrOving v. van gebruiken ens. der volken ;
it — del Nilo, de delta (riviermonden) van
fico, agg. volksbeschrijvend ; congresso
den Nip ; ( dstr.) triangel, driehoek (sterreb.);
congres van volkerkunde.
o'ide, ago. deltavormig; (sost.) m. (Anat.) Demolire, y. a. naar den grond trekken, afdriehoekspier, v.; deltoides, m. o'ideo, agg.
broken, omverwerpen; sloopen (vestingen); —
(Anat.) de drieh. armspier betreffende.
le persone, la fama, de personen doen
Delubro, m. zoenplaats, v.; tempel, m.
vallen, den goeden naam vernietigen ; iziDeltedere, v. a. bedriegen, om den thin leione, f. omverwerping, afbreking, slooping,
den ; foppen, bespotten, uitlachen ; io non
verwoesting, v.
mi voglio far , ik wil me niet laten uit- De'mnoiie, m. demon, In.; ia'ecio, m. booze
lachen ; verijdelen ; imento, m. verijdeling,
geest, in.; fans. plomp en boosaardig mensch,
ontgoocheling, v.; ilore, delusore, m. bem.; iaco, agg. demonisch ; ietto, rn.
drieger, spotter, m.; sione, f. ontgoocheling,
Klein, levendig ding o. (van kinderen); —io,
bedriegerij, v., hedrog, o., spot, boon, m.; so,
m. demon, m., goede of kwade geest, na.; dui
p. pass. van deludere ; soriamente, avv.
rinunziare al , aan den duivel
vel,
op bedriegelijke, arglistige wijze; sorio,
verzaken ; prov. uno 6 (pare) un
iem.
agg. bedriegelijk ; giuramento , arglistige,
is een slimtne klant, als een duivel ; non
sophistische eed ; cosa a, bedriegerij, om
essere
niet zoo kwaad zijn als men
den tuin leiding.
wel uitziet; a un
't is een heksenmeesdelira d'amore, hij is gek, razend van
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aria —a, dichte, zware, stikkende lucht, y.;
ter, 't is een ware duivel, is tot alles in staat ;
liquore
taaie vloeistuf, v.
fig. — incarnato, de duivel in persoon, vleeDentale, m. (Agr.) ploegkouter m., ploegijzer,
schelijke duivel, boos, driftig mensch,
o.; (Zook) tandslak, v.; —, h.z.d. als dentiee.
Demonio, m. fam. helsch leven, belsch geraas,
o.; —omania, f. inbeelding v. van den duivel Dentale, agg. tot de tanden behoorende ;
tand .., (Gram.) consonante tandletter ;
bezeten te zijn.
—awe, h.z.d. als —atura ; —are, tanden
Demoralizzare, v. a. —azione, f. beter :
krijgen ; prov. chi presto denta, presto
corrompere, depravare, corruzione,
sdenta, te snelle ontwikkeling geeft vroeg
depravazione, (zie aldaar).
verval ; vroeg rijp vroeg rot, vroeg wijs,vroeg
Demo'stene, m. (N. pr. stor.) Demosthezot ;
v. a. tandvormig uitsnijdend ; —aria,
nes, m.
f. (Bon tandkruid, o., tandwortel, m.; —ata,
Desnostrare, Z. dimostrare.
f. beet, v., indruk der tanden ; lidteeken o. van
Demolico, agg yolks ..., het yolk betreffende ;
een beet; —ato, agg. getand, met tanden
scrittura —a, demotisch schrift 0. (der oude
voorzien, uitgetand, tandvormig uitgesneden;
Egyptenaren).
—atura, f. rij v. tanden, gebit,o.; fam. di
Dena'io, m. Z. denaro ; —o'lo, agg. Z.
buona —, met goede eetlust; het tanden krijdenaroso.
gen, tijd m. van bet tanden krijgen.
Denante, denanti, denanzi ; prep. Z.
Dente, m. tand, v.; —incisivo, canino,
dinanzi.
mascellare of molare,
°Milan,
Dena'rio, m. (Archeol.) denarius, m. (Rom.
—I lattanti of di latte, snij-, oog-, maalzilv. munt); fam. en bibl. zilverling, m.
tand of kies, hoek-, melktanden ; —i di
Denaro, danaro, m. (Stor.) denaar, m.,
sopra, di sotto, davanti, boven, onder,
kleinste (Flor.) munt; —grosso, zilverdenaar,
voorste tanden ; — del giudizio, verstandsm,; —picciolo, koperdenaar, m.; klein kokies ; — diacciuolo, rotte of holle tand;
p1. geld, o.; far —1,
peren gewiclat, o.;
barba, corona, smalto, tartar° del
geld verdienen, geld maken ; uno ha molti
wortel, kroon, email, kalk van de tand ; fig.
iem. heeft veel geld ; non ha tan — in
cavalier del —, schuimlooper ; fig. — dell'
tasca, hij heeft geen duit op zak ; prov.
invidia, della maldieenza, de tand, de
tempo tijd is geld ; — di San Piegiftige beet van den nijd, den laster ; tand
tro, St. Pieterspenning, m.; —I battuti, baar,
(van zagen, kammen, raderen); schaarde (in
comptant geld ; een der vier kleuren in
messen); — del ancora,
delle tana't Ital. kaartspel ; prov. accennar coppe e
glie, haken van bet anker, lippen van de
dare —i, schoppen aanzeggen en harten
tang ; m. fan. armato fin a —1, tot aan
uitspelen, anders handelen als men zegt ; —oso,
de tanden gewapend ; aguzzare i
agg. veel geld bezittend, rijk, welgesteld.
de
tanden wetten, begeerig naar een goed mail
Dendrite, f. (Min.) dendriet, o., bruin ijzerzien ; aver qd. tea'
steen ; pl. boomvormige teekening op kalkjuist van iem. spreken ; eavare i —i, de tanden uittrekken,
platen, Dentrieten. mv.; —leo, agg. boomvormostrare i
de tanden laten zien ; non
mig geteekend ; —oide,f. boomachtig groeiende
aver nulla sotti
planten ; —oliti, pl. dendrolieten, fossiele
niets tusschen de
tanden, niets te eten hebben ; non aver pifi
boomstammen.
I primi —i, reeds bejaard zijn ; non dolDenegare, dinegare, v. a. weigeren, afgono i —i a qd., iem. heeft geen last meer
slaan, ontkennen ; —azione, f. weigering
van zijn tanden, d.w.z. hij is dood; non eontkenning, v.
came pei suoi dat is geen kost, niets
Denigrare, v. a. zwart maken, belasteren;
voor hem ; volg. dat is geen spek voor zijn
—azione, f. zwartmaking, v., laster, m.
bek; rimaner a —i asciutti, of secchi,
Denodare, v. h.z.d. als snodare.
niets te eten hebben, er Diets van krijgen;
Denominanza, f., denominazione, f. berivoltare dreigend, hooghartig, uitnaming, beteekenis, v., naam, titel, v.; —imdagend spreken ; tenere, reggere rani ma
propria, valsche beteekenis, onpassende becoi denti, doodziek zijn, op sterven liggen ;
naming ; —are, v. a. een naam geven, met
tirare qe. coi iets met de Karen er bij
een naam aanduiden, noemen ; —rsi, v. rifl.
slepen ; parlare, borbottare fra — i , tusheeten, zich noemen ; den naam dragen of
schen de tanden mompelen ; parlare, dire
voeren ; in un luogo the si denomina,
fuor dei ronduit, vrtjweg spreken ;
in een plaats die den naam draagt; —ato,
qd. non muore la parola fra —1,iem.
p. pass. genaamd ; luogo — Campaldino,
is niet op zijn mondje gevallen ; fam. o —
een plaats Cap. genaamd ; —ativo, agg. beo ganascia ! of de tand of den kinnebak !
teekenend, aanduidend ; (Gram.) derivati
d.w.z. op de een of andere manier moet het
afleidingen, die eene beteekenis geven ;
loch
geschieden ; m. prov. finch6 uno ha
(Arit.)
noemer,
deeler,
m.
m.
—atore,
—i in bocca, non si sa quel the gli
Denotare, dinotare, v. a. uitdrukken, betocca, zoo lang er leven is, is er hoop, zoo
teekenen, aantoonen, aanduiden ; it fuino delang men leeft, weet men niet wat er nog genota it fuoco, de rook wijst bet vuur aan ;
beuren kan ; la lingua batte dove it
—ativo, agg. aanwijzend, uitdrukkend, beduole, waar het hart vol van is loopt de
teekenend ; —azione, f. aanduiding, verwijmond over; men spreekt altijd van heigeen
zing op beteekenis.
men liefst heeft; pia vicino a it — the
Densare, v. a. verdichten, dik maken ; —rsi,
nessun parente, ieder is zich zelf het
v. rill. zich verdichten, dik warden ; —azione,
neast ; — per —, occhio per occhio, oog
f. verdikking, verdichting, v.; —ezza, —ita,
d'elefanti,
om oog, tand om tand ; (Nat.)
f. dichtheid, taaiheid ; (Fis.) dichtheid, v., ver—indico,
ivoor, 0., olifantstanden ; (Bot.)
houding van de massa tot baar volumen,
—casino, handstand ; —cavallino, Z.
densiteit, v.; —0, agg. dicht, verdikt, taai;
quisquiano.
(Fis.) vapori dichte, verzadigde dampen ;
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Dentecchiare, dentiechlare, v. a. knagen

afknagen ; fam. afknabbelen ; langzaam kauwon, met lange tanden eten, bijten ; fig. kwaad
spreken ; —ellato, agg. getand, uitgetand,
tand ...; —ellatura, f. tandsnede, uittanding,
v., uitgetande rand, m.; —elliere, m. h.z.d.
als stuzzicadente ; —ello, m. kleine tand,
punt, uitsteeksel, polijst-, bruneertand, v.;
(Legn.) uittanding; (Arch.) kantzoom ; fatto
a —, uitgetand, getand ; —ice, m. (Nat.)
tandvisch, m.; —iera, f. kunstgebit, o., valsche tanden ; (Mec.) tandrad, o.; opdraaier, m.
(van een lamp); —iforme, agg. tandvormig;
—ifri'cio, agg. tandzuiverend ; polvere —a,
tandpoeder, o.; sost. m. h.z.d. als polvere
—a; —igliera, f (Mec.) tandstang, m. uitgetande tang. m.; —ino, m. kleine tand, tandje
(v. kind); (Agr.) andar fuori di —1, uscir
di —1, van kalf een jong rund worden ; de
kinderschoenen uitdoen; ',lettere un een
klein voordeeltje, buitenkansje hebben, een
weinig verhooging van bezoldiging bekomen ;
—ista, m. tandarts, m.; —izione, f. bet
tanden krijgen o. (van kinderen); —ucelo,
In. kleine tand ; —uto, app. h.z.d. als dentato.
Dentro, avv. in, inwendig, binnen, binnen in;
aver male —, inwendig ziek zijn ; andar,
entrar binnengaan, binnentreden, in de
ziel, in bet hart; cova — malvagj pensieri, er broeien kwade gedachten in zijn
hart ; a -- 11 padrone ? is mijnheer, de baas
er in (te huis) ? fam. esser, andar —, in de
gevangenis zijn, gaan ; di —, van binnen,
daar binnen ; quelli di —, de lui die binnen,
er in zijn (in een huffs, belegerde stall enz.) ;
chi di ! hela ! yolk ! a — addentro,
binnen in, diep er in ; parte di —, binnenste
gedeelte ; gamba di —, near binnenstaand
been ; aver la gamba in —, een binnenwaarts gekeerd, krom been hebben ; sost.
di —, it didentro, het binnenste, inwendige
deel ; prep. —a of di qc., in iets ; — la
casa, in huis ; — at cassettone, in de la ;
dentrovi, daar buiten, daar in; dar
a
qe., ergens op stooten, ergens op vallen ;
fam. darci
bet geraden hebben, bet treffen ; esser
a una eosa, aan een zaak
deel hebben, in een zaak betrokken zijn ; — la
giornata, in den loop van den dag; —
tiro del futile, onder bereik van het
geweer.
Denudare, dinudare, v. a. ontblooten, ontkleeden, berooven ; (Chir.) blootleggen ; — la
spada —, den degen trekken, bet zwaard
ontblooten ; fig. openbaar maken, aan 't licht
brengen, onthullen ; —ato, p. pass. ontbloot,
beroofd ; —azione, f. ontblooting, ontkleeding,
berooving ; (Eccles.) la — dell' altare, ontblooting van bet altaar (op witten Donderdag);
fig. onthulling, blootstelling.
Denu'nzia, f. aankondiging, bekendmaking
boodschap, aangifte, verklaring ; fare la —
d'una serva, een dienstbode aangeyen;
le — e of — e matrimonial!, de geboden,
huwelijksafkondiging (in de kerk); —amento, m. het aangeven, aanmelden, aanbrengen, aanklagen ; —are, v. a. aangeven,
verklaren, deklareeren, aankondigen, melden ;
aanbrengen, aanklagen, verraden ; —
trattato, een verdrag opzeggen ; —atore,
m. —trice, f. aangever, aanbrenger, aankla'ger, verrader, verklapper ; —azione, f. h.z.d.
als denuinzia.
—

—
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Deonestare, v. a. h.z.d. als dionorare.
Deostruente, p. pres. van deostruire, deostru'ere, v. a. (Med.) de verstopping opheffen ; — ente, p. pres. en agg. de verstop-

ping opheffend, afvoerend ; sost. m. afvoerend,
laxeerend middel, o.

Depa'seere, v. a. afweiden.
Depastione, f. h.z.d. als pascolo.
Depauperare, v. a. arm maken, tot den bedel-

staf brengen ; fig. verminderen, verzwakken ;
— le forze, de krachten afnemen ; —ailone, f. verarming; — della eampagna,
uitputting van den bodem.

Depe'ndere, Z. dipendere.
Depennare, v. a. doorhalen, de pen halen
door ; — qd., iem. van de lijst schrappen,

royeeren.

Deperimento, m. verval, o., verslijting, v ;
verdwijnen, vervallen, o.; —ire, v. n. verval-

len, minder worden, achteruitgaan ; verslijten,
minder worden, aan waarde verliezen.

Depilato'rio, agg. (Med.) tot wegneming der

'wren dienende ; sost. m. ontharingsmiddel, o.

Deploraibile, agg. beklagens-, betreurenswaardig; jammerlijk; qce é in un stato —,

iets bevindt zich in een jammerlijken toestand ;
—bilmente, avv. op beklagenswaardige enz.
wijze; —are, v. a. betreuren, bejammeren,
beweenen ; v. n. groote drcefheid ondervinden ;
—atore, m. fam. die iets betreurt ; —azione,
f. bet beweenen, betreuren, bejammeren, teedwezen, o.
Deponente, agg. (Gram.) verbo werkw.
met pass. vorm en actieve beteekenis; (Giur.)
getuige, aanklager, deponent, m., storter, m.
(van een geldsom); —imento, m. afzetting,
ontzetting v. (uit een ambt).
Depopolare, depopulare, v. a. ontvolken ;
verwoesten, plunderen ; —azione, f. h.z.d.
als saceheggiamento.
Deporre, v. a. afleggen, neerleggen ; qc.
nelle mani di qd., iets aan iem. overhandigen, toevertrouwen ; — le vest!, de kleeren uittrekken ; fig. a flaten, that varen ; deponete l'odio ed amatevi, laat den
haat varen en hemint elkander; un pensiero, een gedachte laten varen ; — lo secttro, den schepter neerleggen ; — qd. da
1111 grado, iem. van een rang ontzetten ; —
qd. dally speranza, iem. alle hoop ontDollen ; (Giur.) getuigen, getuigenis afleggen ;
ha deposto it falso, hij heeft valsche getuigenis afgelegd; —denari, h.z.d. als depositare —; — qc. in una seomessa,

bij eene weddenschap inzetten.

Deportare, v. a. verbannen, uit het land zet-

ten, naar eene strafkolonie verwijzen, deporteeren; —ato, p. pass. verbannen, gedeporteerd ; sost. m. gedeporteerde, hewoner eener
strafkolonie; —azione, f. verbanning, veroordeeling tot, verblijf in een strafkolonie,
deportatie.
Depositare, v. a. in bewaring geven, toevertrouwen, in deposito geven ; qc. a una
casa, a una banco, iets bij een handelsbilis of bank deponeeren, in bewaring geven ;
een neerslag vormen of geven, neerslaan ;
—tante, p. pres. overgevend ; sost. m. deponent, m.; —tarlo, m. bewaarder, depositaire,
aan wien iets is toevertrouwd ; —teria, f.
beheer o. der openbare gelden; schatkist, v.;
archief, o.; —tiro, m. klein deposito,o.; —to,
m. ter bewaring en beheering toevertrouwd
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goed, o.; depot, deposito, o.; —1 alla banca,
bank deposito's ; cassa di —1, depositokassa ; — di mere', depOt; lasciare una
coca in —2 een zaak in bewaring, in deposito, in depot laten ; begrafenis, bijzetting v.
in het graf ; (am. zieke10, onaangenaam
mensch ; (Min.) neerslag, rn.; bezinksel, o.,
ketelsteen, m.; (Med.) gezwel, o.; afzetting v.
van ziektevoortbrengselen; magazijn, depOt,
stapelplaats, v.; (Mil.) depOt, o.; —ore, rn. h.z.d.
als depositante, Z. depositare ; —zione,
f. afzetting, v., verkiaring v. (voor het gerecht);
(Eccles.) terugbrenging v. van het allerheiligste
in zijn bewaarplaats; — di croce, kruisafnerning, v.; gezwel, o.; (Min.) neerslag, m.; bezinksel, o.; begrafenis, btjzetting, v.
Deposto, p. pass. van deporre sost. m.
verkiaring, v. (van getuigen voor t gerecht);
voorstelling v. van de kruisafneming.
Depravare, v. a. slecht, bedorven maken, bederven, tot bet kwaad verleiden ; schenden,
bezoedelen ; (Lett.) tegen den zin schrijven,
misvormen: lasteren ; —ato, p. pass. slecht
gemaakt ; agg. costumi —i, slechte zeden,
gewoonten ; ingegno
afgedwaalde geest ;
gusto —, bedorven smack ; —tore, m. verleider, verderver, m.; lettura —trice, bedorven, ongezonden lectuur ; —zione, —vita,
f. verdorvenheid, slechtheid, verleiding.
Depreca'bile, agg. afsmeekbaar, door gebeden afwendbaar ; —are, v. a. smeeken, bidden (tot afwending van een kwaad), bezwering); —ativamente, avv. op biddende wijze ;
—ativo, agg. eene Bede, bezwering bevattende ; formula —a, gebedformulier ; —azione, f. bidden, smeeken, o., gebed, smeekaede, v.; bezwering, V.; (Eccles.) gebed tot afwending van een kwaad.
Depredarnento, m., —azione, f. plundering, verwoesting, v., roof, m., berooving, v.;
—are, v. a. rooven, uitplunderen, verwoesten ;
—More, m. verwoester, m., roover, m.
Deprendere, v. a. vatten, vangen.
Depressione, f. nederdrukking, v., terneergedruktheid, v.; operare la cateratta per
—, de staar opereeren door nederdrukken der
lens ; druk, m., zinking, v.; una — del terreno, een zinking van den bodem ; onderdrukking, v., vernedering, v.; —d'animo,
gedrukte gemoedsstemming; (Astr.) — di
una pianeta, depressie, negatieve hoogte
eener planeet; (Mar.) duiking, kimlaagte, v.;
(Fis.) depressie, v.; gebied van den laagsten
barometerstand; —ivo, agg. nederdrukkend ;
—o, p. pass. van deprimere ; —ore, m.
omlaagtrekkende spier,
(Anat.) muscolo
v.; (chin) instrument o. tot neerdrukken (van
beenderen); nederdrukker, m.
Deprezzamente, m. prijsverlaging, drukking
v. van de prijzen; waardevermindering, v.;
—are, v. a. in waarde doen verminderen, op
de prijzen drukken ; v. n. in prijs verminderen.
Deprimente, m. (Med.) kalmeeerend middel,
o.; —imere, v. a. neder-, omlaag-, samendrukken ; lager ma ken ; fig. vernederen, onderdrukken, van waardigheid berooven; beteugelen, intoomen ; depresso, p. pass. nedergedrukt ; agg. samengeperst ; terreno
zwakke
ingezonken land; (Med.) polso
pals, v.; forze —e, gezonken krachten.
Deprofundis, m. (am. boetpsalrn, m-; dire
misereri e —, in zak en asch zitten.
Depuramento, m. reiniging, zuivering, v.; in
—,
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orde-, regelbrenging, v.; —are, v. a. reinigen,
klaren ; — it gangue, het bloed zuiveren ;
— 11 siero, de wei afroomen ; (Chim.) zui
veren, louteren ; iil fuoco depura l'oro,
het vuur zuivert het good ; — una coinpagnia, een gezelschap van de slechte elementen zuiveren;
un patrimonio, een
vermogen in 't reine brengen, actieven van de
passieven scheiden ; —rsi, v. rill. zuiver, helder worden, zich louteren ; —tivo, agg. tot
reiniging enz. dienend ; sost. m. (Med.) bloedzuiverend middel, o.; —to'rio, app.
als
—tivo ; sost. m. filtreervat, o., filtreermassa,
v., filtreertoestel, m.; —zione, f. reiniging,
zuivering, v., klaring, loutering, v.; —o, m.
(Tisit.) gezuiverde verfstof ; — d'indaco, zuivere
m.
Deputare, v. afvaardigen, afzenden, voor een
bijzondere opdracht bestemmen, tot gevolmachtigde benoemen ; — qd. a rappresentare
la Camera, iem. afvaardigen orn de Kamer
to vertegenwoordigen ; bepalen, vaststellen ;
deputarono quel giorno per le nozze,

zij bepaablen dien dag voor de bruiloft ;
qc. a 1111 certo scopo, jets voor een zeker

—

doel besternmen ; ease deputate all' abitazione dei lavoratori, huizen voor arbeiderswoningen bestemd ; ato, m. afgevaardigde, lasthebber, gevolmachligde ; i i
—

—

delle varie citta, de afgevaardigden der

verschillende steden ; volksvertegenwoordiger,
afgevaardigde der Kamer ; la camera dei

—1, de Kamer van afgevaardigden, van yolksvertegenwoordigers ; —azione, f. afvaardiging, v., opdrachtgeving, bijzondere zending, v.;
andare in , voor eene bijzondere zending
—

afreizen ; tornare dalla , van zijne zending terugkeeren ; am bt van afgevaardigde,
volksvertegenwoordiger, lid van het Parlement ; deputatie, v.
—

Deragliamento, m. ontsporing, v.; —are,

v. n. ontsporen.

Derelitto, agg. geheel verlaten ; hulpeloos
eenzaam ; —izione, f. verlatenheid, hulpe-

loosheid.

Deretano, m. achterste (ook als agg.).
Deri'dere, v. a. uitlachen, bespotten, belachelijk maken, voor den gek houden ; —isi'bile,
agg. belachelijk, lachwekkend ; — isione, f.

uitlaching, bespotting, v., spot, boon, m ;
mettere, porre in —, belachelijk maken,
bespotten, uitlachen; —ivo, agg. spottend,
eenigszins hoonend; —iso, p. pass. van de-

isore, m. bespotter, uitlacher,
spotter, m.; smalend, hoonend mensch ; isoriamente, avv. op spottende, hoonende wUze ;
—iso'rio, agg. spottend, hoonend ; atti deridere ;

—

—

risorj, hoonende gebaren ; parole —, spottende woorden.
Deriva'bile, agg. afleidbaar ; acque facilmente —1, gemakkelijk afleidbare wateren ;
voci —i da un' altra lingua, woorden
die van een andere taal afgeleid kunnen worden ; —amento, m. —azione, f. afleiding,
afstamming, v., ontstaan, o.; (Mar.) afdrijven
o. (van het schip); —are, v. a. afleiden, naar
een andere plaats leiden ; — le acque d'un
flume, bet water eener rivier afleiden ; (Med.)
—gli umori, de slechte sappen verdeelen,
atleiden ; — una voce dal greet), een
woord van 't Grieksch afleiden ; (Mar.) van
den oever afstooten ; v. n. voortvloeien, vloeien

l'Arno deriva dalla Falterona,
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de Arno komt uit de Falterona voort, ontstaat

apello

verzuimd beroep, o.; asta —a,

openbare verkooping waar geen bieders Ain;
uit de Falterona ; afstammen, voortkomen ;
sost. m. woestijn, woestenlj, v.; predlcare
non derlva da me se... , 't is mijneschuld
al —, in de woestijn, voor doove ooren preeniet, als ; ne deriva danno a qd.,
ken ; fig. plaats met weinig inw., stile stad.
er komt voor niemand kwaad uit voort ;
(Gram.) afstammen ; non poche voci dell' Deservfre, v. a. h.z.d. als servire.
italiano derivano dal tedesco, niet Desia'bile, —anza, f., —are, disiare, Z.
desiderablle ; desio of deside'rio, deweinig Ital. woorden stammen van het Duitsch
siderare.
af; (Mar.) van den goeden koers gaan, afdrijyen ; —ato, p. pass. afgeleid ; agg. afstam- Desiacare, v. a. h.z.d. als dissiccare.
mend; (Alp.) fnnzioni —e, afgeleide func- Desidera'bile, agg. begeerens-, wenschenwaardig ; —are, v. a. Iv enschen, begeeren,
ties ; (Gram.) atleidingswoord ; —ativo, agg.
verlangen, streven naar ; non — la donna
afstammend, afgeleid ; sost. m (Med.) afleidend,
altrui, gij zult uws naaste huisvrouw niet
verdeelend geneesmiddel; (Gram.) afleidingsbegeeren ; in quel lavoro si de/0(km
woord, o.
pia essatezza, voor dien arbeid wordt
Derivieni, m. h.z.d. als andarivieni.
meer nauwkeurigheid vereischt of verlangd ;
Derma, f. (Anat.) huid v. (van bet menschelijk
lasciar molto a —, veel te wenschen overlichaam); —atico, app. (Med.) de huid belaten ; come desidera, zooals gij verlangt ;
treffende ; inalattie —che, huidziekten ;
non potersi — di meglio, niets beters
—ico, agg. (Anat.) de huid betreffende ; —0verlangen kunnen; —ativo, app. een wensch
logia, f. leer v. van de gesteldheid der huid.
uitdrukkend ; —atore, m. iem. die lets vurig
Deroga, f. —azione, f. opheffing, buiten
verlangt; —e'rio, m. wensch, m., verlangen,
krachtstelling, v.; handeling tegen lets; afwijo.; vurige begeerte ; aver gran —, innig
king, afbreuk, ingrijping (in wetten); wijziging,
een groot verlangen
verlangen ; sentir
v.; —abile, agg. afschafbaar, ophefbaar ;
zijn wensch begevoelen ; appagar
—are, v. n., —a una legge, gedeelte van
una legge,
vredigen ; fam. droefheid over, hevig verlaneen wet opheffen, afschaffen ;
gen naar een afgestorvene ; lasciar — da
eene geheele wet afschaffen, opheflen ; —a
tin costame, een gebruik niet volgen ; afse, sterven ; lasciar molto — di se, eel'
breuk doen, afwijken, wijzigingen brengen ;
goeden naam achterlaten ; veel genegenheid
—ativo, —ato'rio, agg. opheffend, kracht
verworven hebben; —rosamente, avv. op
ontnemend, buiten werking stellend.
verlangende, hakende wijze; —oso, agg. verDerrata, f. tot voeding van menschen of dielangend, begeerig, begeerlijk.
ren dienende voortbrengselen, levensmiddel, 0.; Desi'dia, f. luiheid, traagheid, v.; verveling ;
—e coloniali, koloniale waren ; fig. zaak,
—ioso, traag, lui, slaperig.
hoogste Designa'bile, agg. duidelijk aanwijsbaar
aangelegenheid ; buona, grande
—amento, m., —azione, f. aanduiding, uitprijs ; aver buona — di qc., veel voordeel
teekening, bescbrijving, v., benoeming, aanvan lets hebben ; deel, aandeel, o., portie, v.;
fig. valer pia la mostra che la —, raw
stelling, v., voorstelling, v.; —are, v. a. duidelijk kenbaar maken, bepalen, aanduiden ;
toonen dan het eigentijk is ; e pia la guinta
che la —, de nevenzaak is meer dan de
benoemen, verkiezen ; — qd. per un grado;
iem. voor een ambt bestemmen, aanwijzen
hoofdzaak.
Derubare, v. a. berooven, uitplunderen ;
— ii suecessore, zijn opvolger benoemen,
—ato, p. pass. beroofd ; sost. m. beroofde,
aanwijzen ; —ato, p. pass. bepaald, uitgekoaangewezen maar nog
bestolene, m.
zen ; agg. vescovo
Dervis, m. Derwish, m.
niet benoemde bisschop.
Desalare, v. a. h.z.d. als dissalare.
Desinara'ecio, m. slecht, onsmakeltjk maal,
Descendere, descenso. Z. discendere,
o.; —are, v. n. eten, het middagmaal gebruidisceso.
ken ; sost. m. middagmaal, o., maaltijd, m
Deschetto, m. tafeltje, schoenmakerstafel, v.;
goed, slecht eten ;
buono, cattivo
voor het
--o, rn. tafel, eettafel, v.; prov. chi non
dopo —, de namiddag ; avanti
mangia al —, ha mangiato di fresco,
eten ; tin dopo —, op een goeden namiddag ;
wie niet aan tafel eet, heeft reeds vooraf gefam. non aceozzare it — con la ceiva,
geten ; vleeschhouwersbank, v., of blok, o.;
behoeftig, armoedig leven; —aretto, —a-molle of descomolle, maaltijd uit 't
rino, m. eenvoudig maar goed maal ; —avuistje ; starsi a —molle, in gezelschap eten.
roue, m. rijk, weelderig maal ; —aru'ccio,
Descritti'bile, agg. beschrijfbaar ; —tivam. armoedig maal, slecht eten ; —ata, f.
mente, avv. op beschrijvende wijze ; —tivo,
een goeden
maalttjd ; dare una buona
agg. beschrijvend ; anatomia —a, beschrijmaaltijd aanbieden ; —atore, m. deelnemer,
vende ontleedkunde ; —to, p. pass. van
m. aan een maaltijd, dischgenoot, m.
descrivere ; —tore, m. —trice, f. beschrij- Desinente, ayg. eindigend, uitgaand ; voci --i
ver, m., -ster, v.; —ivere, v. a. beschrijven,
in are, woorden die op are uitgaan ; —enza,
schilderen, aanschouwelijk voorstellen ; —una
1., uitgang, m.
curve, een boog beschrijven ; inschrijven ; De'sio, m. di'sio, m. h.z.d. als desiderio
—ivibile , agg. beschrtjfbaar, te beschrijven ;
een schat, een juweel van
fam. esser un
hij
—izioncella, f. kleine, korte beschrijving,
een mensch zijn ; canta che e un
schildering, v.; —izione, f. beschrtjving, schilzingt verrukkeltjk mooi ; —osamente, avv.
dering, aanschouwelijke voorstelling, v.
vol begeerten, verlangen ; —oso, agg. h.z.d. als
Desseccativo, agg. Z, disseccativo.
desideroso.
Desertare, v. n. Z. disertare ; —tore, Z. Desipiente, agg. dom, onwetend.
disertore ; —zione, f. Z. diserzione.
Desirare, disirare, v. a. h.z.d. als desideDesert°, agg. woest, ledig, onbebouwd, onberare ; —e, —o, m. h.z.d. als desiderio.
woond, eenzaam, verlaten, hulpeloos; (Giur.) Desistenza, f. het aflaten, afstaan ; —ere„
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v. n. afstaan, aflaten (van lets); — da un Desto, agg. wakker, vlug, monter, levendig,
disegno, een plan opgeven, laten varen.
vroolijk, werkzaam.
Desnore, m. h.z.d. als disonore.
Destra, f. rechterhand, v.; dare la —, de
Desolament°, m., —azione, f. verwoesting,
hand geven ; fig. la —, de rechterzijde (d. is
ontvolking, v.; leeg van menschen ; troosteloosheid, hulpeloosheid, diepe droefheid ;
una — di vedere, het doet pijnlijk aan te
zien ...; —are, v. a. verwoesten, ontvolken,
zwaar benadeelen; —rsi, v. rifl. ontvolkt
worden ; —ante, p. pres. verwoestend ; agg.
troosteloos, wanhopig; —ato, p. pass. verwoest ; agg. verlaten, troosteloos ; —atamente, avv. op troostelooze, hopelooze wijze;
—atore, m. verwoester, m.
Desortazione, f. afrading, v.
Desperanza, f.` —are, v. n. Z. dispera-

zione, —are.
Despetto, in. Z. dispetto.
De'spota, despo'to, m. despoot, onbeperkte

gebieder, tiran, m.; —tico, —ismo, in. Z.

dispotico, dispotisme.
Despregio, m. Z. dispregio.
Despumare, v. a. h.z.d. als schiumare ;
—azione, f. afschuiming, v.
Disquamazione, (Med.) afvallen, afschud-

den o. van de huid.

Dessa, desso, pron. dezelfde; egli a —, hij

is dezelfde.

Destamento, m.wekken, opwekking, o.; —are,

v. a. wekken, opwekken ; fig. levendig maken,
opvroolijken, wakker maken (nieuwsgierigheid); opwekken ; aanstoken, opstoken, aanwakkeren ; —rsi, v. rifl. wakker worden, ontwaken, opvroolijken ; i popoli si destarono alla liberth, de volken ontwaakten
tot de vrijheid ; —atore, m. opwekker, m.
Desteritit, f. h.z.d. als destrezza.
Destillare, v. a. Z. distillare.
Destiiiare, v. a. bestemmen, aanwijzen, beslissen ; — qc. a un certo scopo, lets voor
een zeker doel bestemmen ; lettera destinata a qd., een aan iem. gerichte brief;
Dio ha destinato cosi e cosi sia, God
heeft het aldus beslist, zijn wil geschiede;
voorbeschikt, zijn ; quel
impers. esser
the é destinato averra, wat door het lot
beslist is, zal ook gebeuren ; —atamente,
avv. op bepaalde, vooraf besliste wipe; —ata'rio, m. adressant, m., persoon voor wien
een brief enz. bestemd is ; de bedoelde, bepaalde persoon; —azione, f. bestemming,
beschikking, v., bepaald doel, o., werkkring,
iem. heeft
m.; qd ha avuto un' altra
een anderen werkkring gekregen ; plaats v.
van bestemming; —o, m. lot, noodlot, lotgevallen, wisselvalligheid, wederwaardigheid, v.;
anche I libri hauno it loro ook boeken
hebben hunne wederwaardigheden, wisselvald'Eiiropa, de lotsbestemminligheden ;
gen van Europa ; (am. a proprio un —!
't is werkelijk een ongeluk, 't is een zonderlinge samenloop van omstandigheden ; plaats
van bestemming, ambt, o., werkkring, m.;
partire per ii suo
naar zijn standplaats,
plaats van bestemming vertrekken.
Destitiiire, v. a. berooven, ontnemen, ontzetten, afstellen, ontbloot zijn ; — qd. da un
ufflcio, iem. van een ambt ontzetten ; —ito,
p. pass. beroofd, afgezet, ontzet ; malato —
di forze, van alle krachten beroofde zieke ;
accusa — a di prove, beschuldiging zonder eenig bewijs ; —zione, f. afzetting, ontzetting.

aan de rechterzijde zittende parlementsleden);
un deputato siede alla een afgevaardigde behoort tot de rechterzijde ; la —
vota contro, de rechterzij stemt tegen;
la — d'un flume, de rechteroever eener
rivier ; m. avv. a, alla, dalla rechts,
aan de rechterhand ; dare, cedere la —a
qd., iem. de eereplaats inruimen ; — (Mar.)
springtouw, o.; —aiiiente, avv. op bekwame,
behendige, vlugge, listige, sluwe wijze ; —are,
v. a. (iem.) een eergeleide geven ; den rechterteugel van zijn paard houden ; —eggiare,
v. n. op slimme, behendige wijze, met veel
overleg te werk gaan, list gebruiken ; —rsi.
v. rifl. zwarigheden uit den weg ruimen : con
quella gente bisogna —rsi, met die
lieden moet men behendig rondspringen ; spaarzaam zijn, met zijn inkomen weten road te
komen ; —ezza, f. bekwaamheid, vlugheid,
bebendigheid, slim-, sluwheid ; — di nano,
vlugheid, gauwheid met de vingers; giuochi
di —, goochelkunstjes ; (am. met sluwheid
uitgevoerde diefstal, m.; zakkenrollerij, wegkaperij, v.
Destriera, f. (Mar.) kl. koopvaardijschip, o.;
- f. —e, —o, m. edel paard, o.; strijdros, o.
Destrina, f. (Chim.) dextrien, v.; zetmeelgom, v.
Destro, m. gemakkelijkheid, gunstige gelegenbeid, v.; se me si da la —, als bet gunstige oogenblik zich aanbiedt; venire a—,
gelegen komen ; a ntio —, tot mijn gemak ;
- secreet, o.; —a, rechterzijde ; a—, in orde,
gereed ; app. recht ; parte —a, rechterzijde; a mano —a, aan de rechterhand;
bekwaam, geschikt, vlug, slow, slim, gunstig
gelegen; mal ongeschikt, onbekwaam ;
goed, redelijk, juist ; —che'rio, m. (Archeol.)
aan den rechterarm gedragen armband, m.;
—giro, app. (Pis.) naar rechts afwijkend,
rechtsdraaiend ; —rso, avv. rechts, aan de
rechterhand.
Destru'ggere, v. a. Z. Distruggere.
Desudare, v. n. doorzweeten, doorsijpelen.
Desuetu'dine, f. Z. dissuetu'dine.
Desu'mere, v. n. ontnemen, afleiden, gevolgtrekken ; da eiö si desunie, hieruit kan
men besluiten, afleiden ; — una notizia da
certi segni, een bericht uit S0111111. teekenen

alleiden ;
leiden enz.

agg. afleidbaar, of te

Desunto, p. pass. van desumere.
Desviare, v. n. Z. Disviare.
Detenere, v. a. terughouden, inhouden, in be-

waring houden ; fig. vasthonden, bezitten ; in
toom houden ; —rsi, v. rifl. zich beheerschen,
inhouden ; —uto, p. pass. terughouden ; sost.
m. gevangene ; —tore, m. (Giur.) °Brechtmatige bezitter, m.; — zione, f. (Giur.) onrechtmatig bezit, o.; wederr. inhouding, achterhouding, v.; — di armi proibite, het
dragen van verboden wapens; gevangenis,
hechtenis ; la sua — dure pocchi giorni,
zijne hechtenis duurde weinige dagen.
Dete'rgere, v. a. reinigen, uitwisschen, zuiveren.
Deterioraniento, m. —azione, f. verslechting, verslimmering, v.; bederven, o.; in een
slechten toest. brengen, o., verwaarloozing, v.;
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kleinhandel drijven; bijzonderheid, nevenomstandigheid, v., detail, o.
bepaalbaar,
uit
te
drukDettame, m. —azione, f. ingeving, leer, v.;
Determina'bile, agg.
voorschrift, o.; I della coseienza, de
ken, bepaald aan te geven ; —amento, m.
ingevingen van bet geweten ; indruk, drang, m.;
—azione, f. nauwkeurige bepaling, definitie ;
aandrift, v.; instinkt o ; raad, m.; uitspraak,
vastheradenheid, v.; besluit, o.; prendere
v.; meening, v.; second() de' gran
una een besluit nemen ; —are, v. a. de
maestri, volgens de meeningen, inzichten
grenzen (eener zaak) bepalen ; vaststellen, beder groote meesters ; —mento, m. —tura, f.
palen ; fig. nauwkeurig aanwijzen, aangeven,
het dikteeren, diktaat, o.; serivere a—,
bepalen ; la natura d'una cosa, den
neerschrijven wat voorgezegd wordt; schrijfacrd eener zaak duidelijk blootleggen ; up den
wijze, v., stijl, in.; schriftelijke uitdrukking, v.;
hats halen, ten gevolge hebben ; l'essere
alla flnestra gli ha determinato la
—are, v. a. dikteeren, voorzeggen, in de pen
geven, ingeven, in den mond leggen, voorfebbre, het staan voor 't open venster heeft
schrklven, aanwijzen, aangeven, bevelen ; le
hem een koorts op den hats gehaald ; —rsi,
cireostanze dettano quel the a da
v. rill. een besluit nemen, besluiten ; —ante,
fare, de oinstandigheden schrijven voor wat
p. press. cagioni —I, beslissende redenen ;
er gedaan moet worden ; (Scuol.) — un tesost. m. (Mat.) determinant, m.; —ato, p. pass.
ma, een opstel opgeven, dikteeren ; —ato,
vastgesteld, besloten ; agg. bepaald, nauwm. leerspreuk, zedespreuk, v.; spreekwoord,
keurig omgrensd ; quantitá —a, bepaalde,
gezegde ; divenire ii — di tutti, een geaangegev. hoeveelheid ; problema nauwk.
vleugel(l woord, spreekwoordeltjk worden;
omschreven vraagstuk, o.; —ataineute, agg.
schrijfwijze, v., stijl, schriftelijke uitdrukop bepaalde, nauwk. aangegeven enz. wijze ;
king, spreekwijze, voordracht, v.; —atore, m.
—atezza, f. bepaalde oingrenzing, vaststeliem. die dikteert, voorzegt ; schrij ver, redendar,
ling, v. (een maat); vastheradenheid, v., —ati—atura, f. het dicteeren, dictaat ; serivo, agg. bepalend, vaststellend, beperkend ;
vere a —, neerschrijven wat voorgezegd
—afore, in. die iets vaststelt.
wordt; tenere qd. a —, iem. houden om
Detersione, f. reiniging, zuivering ; —ivo, agg.
na te schrijv en ; schrijfwijze, v.; sttj I, m.; schrifreinigend, zuiverend; (Med.) sostanze —e,
tel. uitdrukk.; —azione, f. b.z.d. als —awe;
zuiverende middelen ; —o, p. pass. van de—0, woord. gezegde, o.; un solo — puO
tergere.
rovinasti, een enkel woord kan u in 't
Detesta'bile, —ando, agg. afschuwenswaarverderf stollen; prov. dal — al fatto c'ê
dig, afschuwelijk, gruwelijk ; fig. zeer leelijk ;
un gran tratto, tusschen zeggen en doen
—bilmente, avv. op afscnuwelijke enz. wijze;
afschuwelijk,leelijk, slecht spreis een groot onderscheid, zeggen en doen zijn
parlare
twee ; spreuk, zinspreuk, v.; spreekwoord, o.;
ken ; —amento, m. —azione, f. verafschu1111 famoso, een beroemd gezegde ; per
wing, v., afschuw, m.; hevige haat, m., ver— e fatto di qd., op iem's aansporing;
achting, v.; —are, v. a. verafschuwen, afschuwelijk, hatelijk vinden, bitter paten, verapp. Z. p. pass. dire.
Deturpainento, m. —azione, f misvorming,
achten, verwenschen.
Detonazione, f. (Chim.) ontploffing, v., knal,
verminking, v.; verderf, 0.; schending, beviekking, v.; —are, v. a. misvormen, verminken,
m., slag, m.
Detra'ere, detrarre, v. a. aftrekken, afrekeverderven ; bezoedelen, schenden ; vizi the
deturpano la natura umana, ondeugnen, in afrekening brengen ; door 't MO trek ken, belasteren ; v. n. — al pregio di una
den die de menschelijke natuur onteeren ;
—atore, m. verderver, bederver, schender,
opera, de waarde van een werk verkleinen,
beknibbelen, afbreuk doen aan ; —ttore, m.
misvormer, m.
lasteraar, m.; verlager, m. van de verdiensten Deuterocano'nico, agg. (Teol.) libri — ci,
van een ander ; —tto'rio, agg. lasterend, verboeken der H. Schrift, die eerst later in den
Canon zijn opgenomen.
kleinend ; —zione, f. af trekking, verrekening ;
aftrek, m.; verkleining, vermindering, belaste- Deuterono'mio, m. (Teol.) Deuteronomium,
ring, v.; taster, m.
o., vijfde boek van Mozes.
Detriment°, m. nadeel, o , schade, v.; in Devastameiito, m. het verwoesten, woest
lllio —, tot mijn nadeel ; in — dell' onore,
maken ; —are, v. a. verwoesten, ten gronde
ten koste der eer.
rechten ; —atore, m. verwoester, vernietiger,
Detronizzare, v. a. onttroonen, van den troon
m.; —azione, f. verwoesting, vernietiging, v.
stooten.
Deve, m. (Com.) debet, o.
Detru'dere, v. a. gewelddadig afstooten., Devenire, V. n. geworden, aanlanden, voortDetta, f. gezegde, o.; uitspraak, v.; a sua
' schreiden.
volgens zijn zeggen ; starre a— di qd., Deventria, f. (Geogr.) Deventer, o.
zich aan het gezegde van iem. houden ; es- Devere, v. n. Z. Dovere.
sere in — con qd., van dezelfde meening Deverginare, v. Il. Z. Sverginare.
als iem. zijn ; geluk, o. (in 't spel); essere Devessita, f. neiging, v. naar beneden,daling,
veel geluk hebben ; schuld, v., verplichIn
belting ; —0, agg. naar beneden geneigd, afting, v.; stare della —, borg spreken ; pihangend; scheef, niet loodrecht.
gliarsi una
eene verptichting, schuld Deviainento, m. ontsporing, afwijking, v.;
overnemen.
—are, v. n. van den weg afwijken, de goede
Dettagliare, v. a. in bijzonderheden, uitrichting verlaten; ontsporen ; fig. — dalla
voerig beschrijven ; —ato, p. pass. agg. uitlegge, buiten de wet gaan ; — dal!' argovoerig, in bijzonderheden tredend ; —amente,
mento, van bet eigenlijk onderwerp afwijavv. op uitvoerige wijze ; —glio, m. uitvoeken ; assol. op dwaalwegen geraken ; v. n.
rige, in bijzonderheden gaande beschrijving;
far —, van den rechten weg afbrengen,doen
kleinhandel, verkoop in 't klein ; stare al —,
ontsporen ; — un flume, een rivier in een
—are, v. a. bederven, in slechten staat bren-

gen, verwaarloozen.
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ander bed brengen ; —azione, f. afwijking,
• ontsporing, v.; atleiding, v. (van den goeden
weg); (Ms.) afwijking v. een lichtstraal, deviatie, v.; —o, agg. afleidend, op een dwaalspoor leidend.

Devo'lgere, devoluto, Z. Devolvere ;
—utivo, agg. (Giur.) overdraagbaar, afwendbaar ; —uzione, f. overdraging, v.; afstand,

m. (van rechten); afschuiven (van plichten);
tendeelvallen.

Devo'lvere, —gene, v. a. afrollen, afwente-

len ; (Giur.) overdragen, afstaan, van zich afschuiven ; —rsi, v. rifl. (Giur.) van den een
op den ander overgaan ; un diritto si devolve in una famiglia, een recht blijft
in een familie, van den een op den ander overgaan ; (Giur.) v. n. ten deel vallen ; —uto,
p. pass. afgewend, overgedragen ; agg. ten deel
gevallen eredith —a a tin tale, erfenis aan
zeker tern. ten deel gevallen.
Devonia, f. (Geogr.) Devonshire, o.
Devotamente, avv. met godsvrucht, op onderworpen wijze; —o, agg. onderworpen, onderdanig vroom, godvruchtig (in brieven);
suo devotissimo, uw toegen., onderdanige
dienaar ; —a qc., een zaak geheel toegewijd, genegen Ain ; sost. m. vroom,godvruchtig mensch ; bidbroeder, femelaar, schijnbeilige, m., —zione, f. overgeving; onderwerping, onderworpenheid, v.; godsvrucht,
vroomheid ; —i, pl. dagelijksche gebeden ;
far le sue —i ztjne godsdienstplichten vervullen, te biecht gaan ; rompere la —a qd.,
iem. in ztjne bezigheden, plichten lastig vallen,
beletten.
Di, prep. van ; drukt den Men naamval uit ;
voor het lidwoord staande behoudt bet zijn

oorspronkelkjken vorm d e en wordt met het
lidwoord versmolten tot del (de il), della
(de la), dello (de lo), degli (de tilt), dei

en de' (de i) en delle (de le). Beteekent I
Eigendom van; it libro del maestro,
bet boek van den (des) meester(s). II. 0 o rspro ng, a f stammingvan,door:statua
— Michelangelo, een beeld van (door)
Michelangelo. Giovanni de' Medici, Johannes uit bet huis der Medici. III. Stof
van: statna bronzo, een beeld van
brons; viver d'aria, van lucht Leven. IV.
Versiering, toot, in, met door: sala
corredata — molti quadri, een met veel
schilderijen gesierde zaal. V. Overvloe d,
geb re k, van, aan : abbandante — richezze, overvloeiende van geld ; povero
—mente, arm van geest. VI. V o o r w e r p
(van gesprek, verbandeling), over, van ; discorrere — politica, over politiek spreken.
VII. I nhoud (wordt in 't Nederl. niet vertaald) een vat (met) wijn ; un barile —vino. VIII. Werktuig, met; lavorare —
cesello, met de graveerstift werken. IX.
Plaats van herkomst, van, uit ; a — Arezzo, hij komt uit, van Arezzo ; quei — Castello, de lieden uit Castello. X. 0 n d e rhoorigheid, tot, onder ; e dei consiglieri municipali, hij behoort onder (tot)
de gemeenteraadsleden. XI. N a a m, b e n am i n g, (meestal in 't Nederl. onverta ald); la
citta di Roma, de stad Rome; quel minchione — Sandro, die domkop van een
Alexander. XII. T ij d, j aar get ij d e, bij, op,
in, des, 's; —giorno, bij dag ; d'inverno,
in den winter, des winters. XIII. E i g e n-

schap, kenteeken, van, met; uomo di
poco ingegno, een man van (met) weinig
verstand. XI V. P r ij s, waard e, van ; pane
— una lira, brood van een lire. XV. M a a t,
g r o o t t e, aantal, van ; esercito — centomila uomini, een leger van honderddui-

zend man. XVI. Voorwerp van een
hartstocht, gevoel, tot, tegen, voor;
amore della patria, liefde tot bet vaderland ; timor del nemico, vrees voor den
vijand. XVII. Oorsprong, zetel eener
z i e k t e, aan, van ; malato d'occhi, lijdend aan de oogen ; debole di mente, zwak
van geest. XVIII. Uitga ngspun t, van ;
e venuto — Firenze, bij is van Florence
gekomen. XIX. W ij z e, a a r d, op ; di questo modo, op deze wijze ; fam. aver —
sogno, noodig bebben ; saper — molto,
veel weten. XX. Voor Infinitiven,die
van een werkw., zelfst. naamw. of bijvoegl.
naamw. afhangen, te ; proibire — fare tuna
cosa, verbieden iets te doen ; credere —
fare belle, meenen wel te doen. XX I. G e1 ij k hei d,ov eree nkoms t, als; queste core non se ne sono mai viste,
dingen als deze (zulke dingen) heb ik nog
nooit gezien. XXII. P a r t i t i e v e v e r h o ud i n g, eenige, sommige ; dei giorni, delle
settimane, (eenige) dagen, weken ; ho yeditto dei soldati, ik heb eenige solduten

gezien. XXIII. B ij w o o r del ij k, met, door,
krachtens ; — forza, met geweld ; —
to, krachtens het recht, van rechtswege ; —
subito, plotseling ; di corsa, — tratto,
in loop, in draf. XXIV. T ij d en p l a a t sbepaling met, bijw. van; — qui, — la,

van Kier, van daar,
van deze plaats, van toen. XXV. Na v e rg e 1 ij kinge n, dan a pia bravo — lui,
— costi, — d'allora,

hij is dapperder dan gene; a da meno degli altri, hij is minder waard dan de anderen.
Di, m. dag, m. (bij datums gebruikt); a — , a' — ,
addi 19 Agosto, op den 19 Augustus;
a— tanti, op dien en dien dag ; al — d'oggi, op den dag van heden ; e un 't is
lang geleden ; a'— do' nati, sinds menschen
heugenis; a'— mei, zoo lang ik leef ; mod.
prov. conciar uno per ii — delle feste,
iem. leeltjk toetakelen ; prov. it buon

—

-ei

conosce da mattina, een schoone morgen brengt een mooien dag ; ogni — viene
sera, aan alles komt een einde.
Dia, die, f. h.z.d. als di.
Diabete, m. (Med.) suikerziekte, diabetes, v.;
—ico, agg. aan suikerziekte lijdende ; suiker-

ziekte betreffende.

Diabolicamente, avv. op duivelachtige, boosaardige wijze ; fam. afschuwelijk ; scrivere
een afscbuwelijken stijl hebben; lam. —
curioso, verduiveld nieuwsgierig ; —icti,

agg. duivelachtig, duivelsch, den duivel betreffende; fig. verduiveld, slecht, boosaardig,
boos ; malizia —a, duivelachtige boosheid ;
arti — cite, slechte kunstgrepen ; fam.
tempo —, duivelsch weer, hondenweer;
rumore helsch geraas ; —o, m. Z. Di-

avolo.
Diabotano, m. (Farm.) kruidenpleister, m.
Diacalamento, m. (Farm.) kalmoespoeder,

o., -drank, tn.

Diaca'rtamo, m. afvoerende slikpot, m.
Diacattolicone, m. (Farm.) slikpot, m. uit

rhabarber en sennebladen.
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Diacciacuore, m. b.z.d. als crepacuore. I Diagrante, m. h.z.d. als dragante.
Diaccia'ia, f. h.z.d. als ghlaccia'ia; —are, Dialettale, agg. dialektisch, een diaiekt, mondaard betreffende ; —ica, f. (Filos.) dialektiek,
v. a. h.z.d. als ghiacciare ; —ato, p. pass.
disputeerkunst, v.; spitsvondigheid; —icagevlekt, bont (steen, marmer); —atura, f.
mente, avv. op dial., spitsvondige wijze ;
gevlekt zijn, o ; ( ',eget.) persing, v. (van boek—ico, egg. dialektisch, naar de regelen der
banden); stempel, m.; copertina con betlissima
disputeerkunst; spitsvondig; sost. m. dialekeen band, m. met mooie perticus, geleerde strijdvoerder, m.; —o, m. dia—cio, m. volt'. voor
sing, mooien stempel,
lekt, m., monclaard, m.
ghiaccio ; (Minier) doorziclitige, ijsachtige
vlek, m. in marmer; —cinolo, m. ijskegel, Dialisatore, m. (Chin) dialisateur, m.; —si,
f. (Chim.) dialise, scheid. va n slijmige vochm.; (Mec.) loopstift, V.; - agg.ijsachtig,stroef,
ten van de kristallijnen; (Med.) oplossing,gekorlig (als ijs); dente —, holle taml, v. (die
heele verdwijning, v. der krachten ; (Rett.)
pijn doet als men ijs of koude dranken gescheiding der samenbangende zindeelen door
ijspeer, ijspruirn,
bruikt); Pero, sushi°
een iogeschoven zip.
m.; (Bot.) erba —a, stinkende ganzebloem, v.
Diacere, v. n. voor giacere.
Dialogare, v. n. met elkander spreken, een
tweespraak houden ; —ghetto, —ghino, m.
Dia'cine, esclam. h.z.d. als Diamine.
korte dialoog, m. of tweespraak, kort gesprek,
Diacinto, m. (Bot.) Z. Giacinto.
Diaco'dion, m. (Farm.) slaappoeder, f.
o.; —gico, egg. dialogisch, in gesprekvor;n,
Diaconale, agg. bet diakenschap betreffende;
kunst om samenspraken uit te denken ; —ista, m. schrijver, m. van werken, verhandelin-ato, agg. waardigheid, v., ambt, o. van
gen in gesprekvorm ; —izzare, Y. n. dialogidiaken, diakonaat, o.; —essa, f. (Stor.)

seeren, in gesprekvorm schrijven ; —o, m.
kerkdienares, v. (in de eerste tijd van 1 chrisgedialoog, m.; gesprek, o.; tweespraak,
tendom); diakones, v.; protest. ziekenverpleegsprekvorm, m.; (Dram.) dialoog, m., optreden
tter, V.; —ia, f. titel, m., waardigheid, v.
van meerdere personen.
van den kardin.-diaken ; diakonie ; —o, m.
(stor.) bebeerder der kerkel. goederen ; bulp- Dialteo, f. (Farm.) zaif, v. van altheasap.
geestelijke, m ; diaconus, m.; diaken ; student Diamanta'io, —aro, m. diamantwerker,
-slijper, m.; —e, in. (Min.) diarnanl, m. en o ;
in de theol. die de eerste hoogere wijding ont—I legati a giorno, t jour gezette diamanvangen heeft, diaken.
Dia'cope, f. (Gram.) scheiding, v. van twee
ten ; —i a faccette, facetvornaig gesl.
diam.; diamant, -stilt, v. (der glazenmakers);
woorddeelen ; (Med.) diepe houwwond (op den
fig. essere di —, onwrikbaar, onverbiddescbedel); overt. beenbreuk, v.
lijk zijn ; a punta di —, scherphoekig;
Diadema, m. (Stor.) voorboofdband, m. der
m. kieine diamant, m.; agg. van diamant,
Pers. koningen en Rom. keizers; soort vroudiamanten.
welijk hoofdsieraad, diadeem, m.; konings-,
vorstenkroon, v.; (Eccles.) stralenkrans, m. (om Diametrale, agg. de doorsnede betreffende;
middendoor; Linea
doorsnede; opposi't hoofd van heiligenbeelden).
zione
dialUnrechte tegenoverstelling, v.;
Diafanare, v. n. doorschijnen ;
—almente, eve. in tegengestelde richting,
fanita,f.dourschijnendheid,helderheid,klaarjuist tegenovergesteld ; —o, m. (Geom.) diaheld, v.; —o, app. doorzichtig, doorschijnend
meter, m ; doorsnede, v.; per —, h.z.d. als
Diafonia, f. (Mus.) misklank, m.
bijw.
Diaforesi, f. (Med.) hevig uitbreken van zweet ;
—e'tico, agg. zweetdrijvend, zweetverwek- Dia'mine! escla•. voor den duivel ! wel dekkend, zweetriiiddel.
sets ! wat drornmel!
Diaframma, rn. tusschen-, scheiwand, m., Diana, f. (Astr.) morgenster, v.; (Mit.) battere, sonare la —, de reveille slaan of
diaphragm, o.; (Anat.) middelrif, o.;
blazer) ; schen. van koude beven ; (Mar.) (lagLicht-, warmtebeh. scheiwand ; ring, scherm
in optische werkt.; —atico, app. (Anat.) het
wacht, v. (van 4-8 uur s'morgens); (Mit.)
middenrif betreffende ; vasi — ci, aderen van
Diana, f. godin der jacht.
bet middenrif.
Diandri, app. (Bet.) liori
bloemen met
Dia'gnosi, f. (Med.) diagnose, v., erkenning,
twee nieeldraden ; —ia, f. diandria, f. klasse
v. eerier ziekte naar hare kenteekenen;—nevan tweehelmige planten.
curata, zekere diagnose; —sticare, v. a. Dianto, m. (Bet.) anjelier, m.
(Med.) diagnoseeren, eene ziekte naar hare Dianzi, avv. kort te voren, te voren, zooeven;
bijz. kenmerken erkennen ; —stico, agg. (Med.)
te l'ho detto
ik heb het u zooeven gediagnotisch; segni
ci, diagnotische kenzegd ; da — in qua, kort geleden, kort na
teekenen.
dies ; di —, van dat oogenblik tot nu ; la
Diagometro, m. (Fis. diagometer, m. (werkt.
lettera di --, de zooeven ontvangen brief.
ter meting van de electriciteit der lichamen); Diapalma, f. (Farm.) diapalmpleister, m.
—ia, f. (Fis.) meting, v. van het electricit. Diapapavero, m. (Farm.) slaappoeder, v.
vermogen.
Diapasma, m. (Farm.) reukpoeder, v.
Diaconale, agg. (Geom.) schuin, scheef, diago- Dia'pason, m. (Mus.) omvang, m. van stem
naal ; sost. m.diagonaal,m.;—almente, avv.
of instrument, diapason, m., stemvork, stemsehuin ; segato
schuin doorgezaagd ;
bit, v.; instrument tot bet bep. van den
posto, situato, dwarsover gelegen; camkloktoon.
minare
dwars oversteken.
Diapente, m. (Mus.) quint, v.; interv. van
Diagramma, m. diagram, o., Iiguur, o.; geovijf tonen.
metr. teekening; (Mec) zelfregestreerend Diaprunis, m. (Farm.) pruimenconserf, v.
werkt.; (Mus.) muzikaal schema ; vijtlijnig no- Diaquilonne, daquilonne, m. (Farm.) dia •
tenplan, o.; (Fibs) figuur (van twee in elk.
konpleister, m.; loodglitpleister, m.
grijpende driehoeken der Gnostiken); dia- Dia'ria, f. daggelden, schadeverg. voor het
grain, o.
dag. onderhoud; —io, m. dagboek, o., klad-
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boek, journaal, 0.; —publico, dagblad, 0.; 1 aver 11 — nell' ainpolla, alles raden, alles
weten, zich overal uittrekken ; darsi 11 —
—ista, m. schrijver, houder van het dagboek,
che ..., het toeval wilde dat ; entrare
journalist, m.
11 — tra due persone, tweedracht tusschen
Diarrea, f. (Med.) diarrhee, v., overvloedige
twee personen ontstaan ; far it — a quatstoelgang, m.; scherz. aver la — nella pentro, alles in 't werk stellen ; razen, te keer gaan ;
na, veel schrijven, veel bijeenflansen.
Blascolo, m. h.z.d. als Diavolo.
[am. tirare le orecchie al —, kaartspelen ; portarsi ii —, Wings er van door gaan ;
Diasena, f. (Farm.) afvoermiddel, m. van secome it — se lo porta, alsof de duivel
nebladen.
hem op de hielen zat; quando 11 tuo —
y. a.
Diasprato, agg. jaspisachtig ;
nacque, it mio andava a scuola, ge
hard waken (als jaspis); —ino, agg jaspiswaart nog niet droog achter de ooren toen ik
achtig ; —o, m. (Min.) jaspis, o.
mij al door de wereld redde ; it —e la verDiastema, m. (Mus.) eenvoudige interval, m.;
siera, de duivel en de weerwolf. d.w.z. alle
atico agg. in intervallen voortgaande.
ongeluk ; prov. it — non a brutto quanto
Dia'stilo, m. (Arch.) gebouw, o. met zeer wijde
si dipinge, de duivel is niet zoo leelijk als
zuilenplaatsinv.
men' hem afschildert; un — scaccio l'alDia'stole, m. (Med.) diastolè, f., verwijding van
tro,
ver(Metr.)
de eene spijker drijft den anderen uit;
de hartkamers bij den polsslag ;
lenging, v. van een op zichz. korte lettergr.;
la farina del — va in crusca, —reca,
—porta, onrechtvaardig goed gedijt niet ;
(Gram.) scheidingsteeken tusschen twee let— insegna fare le pentole ma non i
tergrepen.
coperchi, de duivel leert wel het kwaad doen
Dia'tesi, f. (Med.) aanleg, m. (voor somm.
maar niet het verbergen ; —one, m. groot
ziekten).
mensch ; guarda che pezzo di —! zie
Diate'ssaron, in. (Mus.) quart, v., interval
eens wat een brok van een kerel; —i, p1.
van vier tonen.
sterk gekruid gebak, o.
Diatonicamente, avv. —ico, agg. (Mus.)
diatonisch, solgens den toonladder (in heele Dibandonare, h.z.d. als Abbandonare.
tonen) voortschrijdend ; scala —a, diatoni- Dibarbare, V. a. h.z.d. als Sbarbare.
Dibartare, v. a. afzadelen, het pakzadel afsche schaal.
nemen.
Diatriba, f. lang vertoeven (bij een thema);
tijdverdrijf, tijdverlies. o.; tot oefening bestemde Diba'ttere, v. a. snel, sterk omroeren (tot
schuim) kloppen ; fig. ernstig, beraadslagen,
verhandeling; smaadschrift, o.; boosaardige
debatteeren, woordvecbten, wijdloopige opuitvallen ; fig. bittere smaad, m.
helderingen geven ; — le all, hevig met de
Dia'vola, f. ram. leelijk, boos wijf, duivelsch
vleugels slaan ; —1 denti, met de tanden
wijf, o., duivelsch ding, o. (van levendige meisklapperen ; —rsi, v. rill. zich met handen en
jes, in goeden zin gebr.); mod. prov. alla
voeten verweren, alle ledematen krampachtig
zoo goed als 't maar kan ; —a'ccio, m. ellenbewegen ; fig. toornig worden, in woede gedige, gemeene duivel ; fam. buon een
raken ; zich met kracht verzetten ; una corgoeie drommel, een sul; (Cacc.) jachtnet, o.
ds si debatte, een touw slingert been en
in den vorm van een regenscherm ;
weer; —imento, m. het omroeren, roeren,
are, v. n. den duivel nabootsen, duivelartjen
tot schuim kloppen ; fig. strijd, m., twist, v.,
bedrijven ; —eria, f. duivelarij, duivelskunst,
debat, o.; fig. klapperen met de to —Ito,
hekserkj, v.; fam. slimme, verduivelde streek ;
m. h.z.d. als —intent° — delle all, klapscherz. geestige spreuk, v.; streek, m.; --espen met de vleugels ; —ito'io, (Archeol.)sisco, agg. h z.d. als diabolico ; —essa, f.
trum, m.; schellenstaf, m.; eieren-, schuimduivelin, vrouwel. duivel, leeks, v.; —eto,—io,
klopper, in.
gerztas, o., groot geschreeuw, seekm.
takel, o.; fare an — per uiia coca da Diboscamento, m. ontwouding, v.; lichten,
uitkappen, o. van het bosch ; —are, v. a. ontnulla, een groot spektakel om niets when;
bosschen, uitkappen lichten van bosschen.
-etto, —ino, m. kl. jonge duivel m.; fig. en
ram. duiveltje, drommeltje, wildzang, m. (van Dibrancare, v. a. Z. Sbrancare.
levendige kinderen); —i of diavolini, papil- Dibrucare, sbrucare, v. a. zuiveren van
doode takken, uitdunnen ; —amento, m.
lotten ; —o, m. duivel, ratan, de booze, m.;
zuiveren van boomen, struiken.
ram. — of —scatenato, wildzang, wilde
drommel, m. (van lev end. kinderen); ram. I Dibucciamento, m. uitpellen, doppen van
goede drommel, goede kerel ; po- i vruchten ; —are, sbucciare, v. a. pellen,
buon
doppen (peulvruchten).
arme duivel, drommel, m.; — d'un
vero
uomo, een duivelskerel; — d'un santo, Dicace, agg scherp, bijtend, satiriek ; strijdzuchtig ; —its, f. scherp, bijtend gezegde ;
duivelskerel van een heilige; pezzo di —,
booze, scherpe tong, v.; bijtende kritiek; rechtwat een reus van een kerel; (Fis.) — di Carhebberij, v.; steek, v.
tesio, duiveltje, duikertje, 0. van Cartesius;
aver it — addosso (of in corpo), zeer Dicadere, dicalvare, dicapitare, v. a. Z.
Decadere enz.
levendig, woelig zijn, den duivel in 't lijf
hebben ; mod. prov. non el anderebbe 11 Dicare, v. a. h.z.d. als dedicare.
— per un' anima, de duivel ging er nog Dicaste'rio, agg. een hooge waardigheid, tot
een hooge betrekking van het beheer behooniet in al kon hij er een zieltje halen ; far
rende ; —ero, m. overheid, v.; ministerie, o.;
la parte del —, iem. slechten raad geven ;
hooge betrekking, v. in bet best.uur ; — dell'
uno ha un — per cappello (of per ocistruzione pubblica, afdeeling, v. van het
chio), iem. is van toorn buiten zichzelf ;
openbaar onderwijs (in een minist.).
! come — ? voor den
esclam. —! che
drommel! wat drommel! andare al —, zijn Dicatti, di catto, aver —, tevreden zijn,
zich vergenoegen, niets meer te verwachten
verderf te gemoet gaan ; andate (of va al
hebben.
- !) loop naar den duivel ! scheer je weg ;
—

,

—,
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Dicco, m. dijk, dam, m.
geen macht brengt hem er af; terser l'InDieembre, de—, m. December, m.
vito del —, zeer spraakzaam zijn, niet afDieentramento, diseen—, m. decentralisazien (van een onderneming); mod. prov. far
tie, v.; —are, v. a. decentraliseeren (van
— con tre dadi, zeer veel geluk hebben.
een bestuur).
Dicitore, m. openb. redenaar, voordrager, verDicere, v. a. en n. Z. Dire ; —ia, f. lange
teller; —ura, f. spreek-, uitd•ukkingswijze,
rede, toespraak, vervelende rede, V.; gezwets,
taal-, schrijfwijze, dictke ; (Tip.) zetsel, o.
los gerucht, o.
Diclinare, dicollare, v. a. Z. Declinare,
Dice'rnere, v. a, Diseernere.
decollare.
Dicerto en di cello, avv. zeker, gewis.
Dieo'rrere, v. n. Z. Deco'rrere, sco'rDicervellare, v. a. van de hersens berooven ;
rere.
fig. verdoofd, verward maken, verwarren, het Dico'tile, m. (Zoo/.) navelzwijn, o.
hoofd op hol brengen ; —rsi, v. rill. zich het Dieotiledone, agg. (Bot.) met twee zaadhoofd broken, zijn hersens pijnigen ; —ate,
lobben ; sost. m. tweezaadlobbige plant, dicop. pass. en agg. hersenloos, onverstandig, on
tiledoon, m.
bezonnen ; sost. m. onverstandig, dwaas Dicotto, dicozione, dicre'seere, diereto,
mensch.
dicrinare, Z. Decuocere, decozione,
Dicessare, V. n. h.z.d. als cessare.
decrescere, decreti, declinare.
Dice'vole, agg. passend, fatsoenlijk, behoor- Dicrollamento, dicrollare, Z. Crollalijk, —ezza, f. passendheid, fatsoen, o.;
mento, —are; dicrudare, Z. Disacer-mente, avv. op passende enz. wijze.
bare ; dietto'cere, Z. Cuocere.
Diehiaramento, m. —zione, f. verklaring, Didascalica, f. beleering. onderrichting, onopheldering, uitlegging; keonisgeving; — di
derwijskunst, v.; amente, avv. op levenguerra, oorlogsverklaring, v.;
Belle
dige ; beleerende, onderwijzende mauler, door
rendite, opgave der inkomsten ; — della
onderricht; o, agg. leerend, onderwijzend,
naseith d'un bambino, aangifte, v. van
de onderwijskunst betreffende.
de geboorte Nan een kind ; (Giur.) di vo Dida'ttica, f. didaktiek, v.; onderwijskunst. v.;
letsi appellare, verklar. dat men in appel
leer van de indeeling van het onderwijs;
wil gaan ; amorosa of alleen
liefdesamente, avv. o, agg. didaktisch, leerend,
verklaring ; are, v. a. verklaren, uitleggen,
de kunst van onderwijzen betreffend.
ophelderen, openbaar maken,kennisgeven,aan- Didelfo, m. (Zoo/.) buideldier, o.
geven ;
alcuno innocente, iem. on- Didentro, Z. onder dentro.
schuldig verklaren ; la sua volonta, zijn Didiacciatnento, m. het ontdooien, smelten
wil te kennen geven ;
la guerra, oorlog
(van ijs); are, v. n. ontdooien,' smelten.
verklaren;
le sue rendite, zijn inkomen Didotto, agg. Z. Dedotto ; didu'eere, di.
opgeven ;
se 111k0 ha rose da gabella,
durre, v. a. Z. Dedurre.
verklaren of men lets belastbaars bij zich Die, m. Z. Dia.
heeft ; (Giuoco) aankondigen, verklaren ; rsi, Die, m. b.z.d. als Di°,
I'voglia! God
v. rill. zich verklaren, zijn meening zeggen ;
geve het !; — l'volesse, gave God het ; —
prima di rsi voile conoseere bene l'sa, Dielsa ! God weet bet ! ;
me ne
le condizioni, eer hij zich verklaarde, toeguanii, God beware mij er voor ; Diet
stemde, wilde hij nauwkeurig de voorwaarmeriti, God ]Done het u!
den kennen ; rsi autore d'un dilitto, Dieci, wig. num. tien ; fig. en fain. groot aanzich als den dader don kennen ; zich duidetat ; beve, mangia per —, bij drinkt, eet
lijk uitspreken ; ato, p. pass. verklaard,opvoor lien ; (Stor.) hieel, de Tien (overt ► . van
gehelderd ; agg. nemico
verklaarde vijVenetic, Florence); mita,
agg.
and; atamente, avv. op uitdrukkelijke,
tienduizend, tienduizendste;
f. tienial,
duidelijke wijze ; ativamente, avv. op
0.; una
een stuk of tien, ongeNeer nee ;
verkiarende wijze, ter opheldering ; ativo,
bugle a e, leugens bij dozijnen; ino,
agg.
verklarend, ophelderend ; ato
ione, iii. tien centiemstuk, o.; — di vina,
re, m. verklaarder, uitlegger, droomuitlegger,
een glas wijn van tien centiemen.
m.; azioncella, f. kleine verklaring, op- Diel, Z. onder Die.
heldering. v.
Die'resi, f. (Gram.) diaeresis; scheiding, v.
Dichiarire, v. a. fielder maken ; fig. uitsluitvan een tweillank ; trema, 0.; (Chir ) verset geven (over iets); leeren, toelichten ; rsi,
scheuring, (van hloedvaten).
v. rill. zich verzekeren, zich vergewissen ; rrc. Diesare, v. a. (Mus.) bet kruis voor een noot
ave. a , h.z.d. als alla ventures.
ptaatsen ; ato, agg. nota a, noot die met
Dichinamento, are, o, h.z.d. als de
een halven loon verhoogd is; io, m. (Mus.)
clinamento, are, o, m., andare at
verschil tusschen den gr. en kl. halven loon;
0, ten ondergang neigen, verminderen.
kwarttoon, 111., toonverandering, v.; kruisteeDicianove, agg. num. negentien ; e'simo,
ken, om een noot met een halven toon te
agg. num. negentiende ; setto, ago'. nuns.
verhoogen.
zeventien ; e'simo, zeventiende.
Diesire, m. lijkzang, m diesirae, o.; gezang, o.
Dici'bile, agg. zegbaar ; non e quanto,
bij lijkdiensten ; fam. parere tin
lijtt wet
—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

't is niet te zeggen hoe zeer.

een diesirae, 't is een treurige muziek • mod.

Diciferare, Z. Deeifrare.
prov. verra it —, de dag der vergeldingzal
Diciglia:.e, v. a. (Apr.) de randen der voren
eenniaal aanbreken.
afploegen ;
f. het afploegen der ran Dieta, f. vergadering, v. der standen ; landdag,
den der voren
m., hondsraad, m.; ale, agg. den landdag,
Dicioccare, v. a. de bladeren afstroopen.
bondsraad enz. betreffende.
Diciottene, uqg. aehttienjarig; —e'simo, Dicta, f. leefregel, m.; dieet, 0., matigheid in
achttiende; 0, agg. num. achttien ; fig.
eten en drinken ; prov. acquit, — e servi- di vino, er is Wets aan te veranderen,
ziale guariscono ogni male, water,
-

,

—

—

DIE

278

DIF

dieet en klisteeren genezen elke kwaal; kuur,
bond, o ; (Med.) rimedio
behoedend middel, preservatief, o.; —sore, m. —ora, f. verv.; —lattea, melkkuur ; stare a—, op dieet
dediger, besehermer, m., -ster, v.
zijn, matig leven ; teller qd. a—, iem. op
dieet houden, slechts het noodzakelijkste voed- Difesa, f. verdediging, bescherming, beschutting, behoeding, v.; tegenweer, rn.; schuts, v.;
set geven; —are, v. a. op dieet houden ; —
Dio e la mia — in ogni pericolo, God
tetica, f. dietiek, v., gezondheidsleer ; —e'is mijn schuts, behoeder in elk gevaar ; le
tie°, agg. (Med.) diRetisch, tot de gezondheid,
itipi sone la — dell' Italia, de Alpen zijn
een behoorlijk dieet behoorend ; eura —a, op
de schutsweer, het bolwerk van ItaU ; verden leefregel berustende geneeswUze.
dedigingsmiddel, -geschrift, o.; (Giur.) verdeDietamente, avv. snel, Wings.
Dietre'ggiare, v. n. Z. indietreggiare.
digingsrede, v., pleidooi, o.; prendere hi —
di uno, de verdediging van iem. op zich
Dietro, prep. (— qd. of qe., —a qd. of —a
qe., — da qd. of qc.), achter, na ; — al
nemen ; (Ma) bolwerk, o., schutsweer, m.;
levare le —e at nemico, den vijand van
tavolino, achter de tafel; —casa, achter
zijne verdedigingstniddelen berooven ; methet huis ; a—, in of —, (Z. addietro, intere un paese in stato di —, een land
dietro); app. di —, achter-, achtergedeelte ;
in staat van verdediging stellen ; mettersi
la parti di — della casa, bet naar achsulle —e, zich te weer stellen ; mettere
ter gelegen gedeelte van het huis ; le gainun parafulmine a— della casa, ter
be di —, de achterpooten ; sost. m. it —
d'un abito, het achterstuk van een kleed;
bescherming een bliksematleider op een huis
plaatsen ; —o, p. pass. difendere.
andare —a qd., achter iem. loopen ; fig.
iem's raad volgen ; nabootsen ; andare, te- Difettare, v. n. gebrek hebben, lijden, ontbeenere, correre —a una costs, jets achren ; it nemico difetta di viveri, de vijand heeft gebrek aan levensmiddelen, gebrekterna loopen, naar jets streven ; dire —a qd.,
Mg, onvoldoende zijn, zich schuldig inaken,
achter iem's rug kwaad spreken ; non mandarla a dire —a qd., het niet under stoefouten begaan ; — nella intenzione, zonlen of banken steken, conduit zijn meening
den door de gedachten begaan ; v. a. beschuldigen, berispen, beschadigen, gebrekkig maken ;
zeggen ; mettersi —a qd., iem. op de hielen
—ivamente, avv. h.z.d. als —osamente;
volgen ; star —a qd., iem. niet uit het oog
—ivo, agg. onvolkornen, gebrekkige werkverliezen, iem. op de vingers zien; teller —a
woorden ; —o, m. font, v., gebrek, o., onvolqd., iem. op zekeren afstand volgen, gelijken
komenheid, onvoldoendheid, v.; lavoro ehe
tred houden ; fig. bespieden ; mod. prov. chi
ha molti een werk met veel gebreken,
va agli altri non li passa mai, wie
anderen nadapt, zal hen nooit overtrelfen ; avv.
fouten ; slechte gewoonte, v.; ha it — di
rodersi le unghie, hij heeft de kwade gedaarna, vervolgens, achteraan, achter; terser
woonte zijn nagels of to bijten ; ondeugd, v.
le mani —, de handen op den rug houden;
gebrek, o.; prov. closeout() ha i suoi —i
aver i capelli sciolti —, de haren van
e beato chi ne ha meno, ieder mensch
achter los laten hangen ; le case qui — ,
beeft zijn gebreken, en gelukkig hij die er
de huizen bier achter ; farsi correre —
minder heeft dan de anderen; solo Dio e
zich laten smeeken, naloopen ; portarsi —
senza—, God alleen is zonder gebreken, volqd., tern. meebrengen, met zich voeren ; tirare
maakt; stanza the ha — di lace, een
qc. —a qd., tern. jets nawerpen ; venir —,
kamer die gebrek aan licht heeft ; c'e oggi
navolgen.
— di quattrini, er is vandaag geldgebrek ;
Dietroguardia. f. —o, m. Z. Retroguarfar —, ontbreken, uitblijven, dienst, gehoordia ; —scena, f. Z. Retroscena.
zaamheid weigeren ; gli fa — la menioria,
Difalcare, v. a. Z. Defalcare; —o, m.
—azione, f. Z. Defalco; difalta, f. Z.
zijn geheugen laat hem in den steek ;
braccio gli fete zijn arm weigerde hem
Di ifalta.
zijn dienst ; in bij gebrek aan ; in — d'alDife'iidere, difensare, v. a. verdedigen, betro, bij gebrek aan jets anders ; —osamente,
schermen, beschutten, behoeden; — una
avv. op gebrekkige, onvoldoende wijze —oso,
causa, een zaak voor 't gerecht verdedigen;
agg. gebrekkig, onvolledig, onvoldoende, met
— una pianta dal Belo, een plant voor
een gebrek aangehaald; lijdend, gebrekkig;
de vorst beschutten ; la ventola difende
-- di petto, di Bola, met een borstziekte,
gli occhi dalla lace, het scherm behoedt
v.
ritl.
zich
keelziekte aangehaald; —u'eeio, m. klein
de oogen your het Licht ; —rsi,
gebrek, o., kleine fout, v.; —iiolo, m. kleine
verdedigen ; (Giur.) — da se, zijn eigen verondeugd, v., klein gebrek ; —uosita, f. gedediging voordragen ; — contro una mai
bozbrekkelijkheid, gebrekkigheid, onvolkomenheid,
lattia, eene ziekte te hovel) komen ;
schadelijkheid, v.; —noso, agg. h.z.d, als
zoli si difendono bene quest anno, de
di fettoso.
zijdewormen houden zich dlt jaar goed ; de'Diffalcare,
Z. defaleare ; —dare, Z. sfalvole, —dibile, agg. verdedigbaar, goed te
dare ; —tare, Z. sfallare mancare;
verdedigen; proposizioni 11011 niet vol
—lta, f. Z. mancanza, fallo ; —ltare,
te houden beweringen; —diluent°, m. —env.n. mancare, seemare ; —mamento, m.,
sa, f. Z. Difesa ; difenditivo, ditore, Z.
—mazioiie, f. laste ring, v., laster, m., kwaaddifensivo, —sore ; —sare, v. a. Z. Difensprekertj, v.; —are, v. a. in kwaden roep of
dere ; —sibile, —simento, —sione, Z.
naam
brengen, belasteren ; — alcuno per
f.
staat
van
verd'ibile, difesa; —siva,
ladro, tern. voor dief uitmaken ; onteeren,
dediging, v.; defensieve ; stare, porsi alla
beschitnpen, schelden ; —More, m., —trice, f.
zich in staat van verdediging, ter verdelasteraar, kvvaadspreker, eerroover, m., -ster, v.;
diging bereid houden ; —sivo, agg. verdedi—ato'rio, agg. lasterlijk, eerroovend, smagend, defensief; armi —e, verdedigingswadend; seritto smaadschrift, o.; parole
pen; guerra —a, verdedigings- (geen aan— e, sma ad woorden.
vallende) oorlog; legs —a, defensief ver,
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agg. verschillend, anders, ondermente, avv. zonder vertrouwen, mistrouwend,
argdochtig.
scheiden ongelijk strijdend in strijd, geschil
liggend; —enza, —zia, f. verschil, onder- Diffingere, diffignere, v. a. en n. h.z.d. als
dissiniulare.
scheid, o.; c'è la — di due metri, er is
een verschil van twee meter ; pagare la —, Diffinimento, m., —ire, v. a. Z. definizibet mindere, het tekort betalen ; (Arit.) verone, —ire.
schil, overschot, 0.; twist, oneenigheid, v., ge- Diffondere, v. a. rondom uitgieten ; fig. uitschil, o.; c'i tra loro qualehe — d'una
breiden, verspreiden ; — le idee di 'Iberia,
eridita, er is tusschen hen oneenigheid ontvrijzinnige denkbeelden verspreiden ; —libri,
staan over een erfenis ; a — di ..., ter onverbreiding aan boeken geven ; 11 sole
derscheiding van ...; —tale, agg. (Mat.) quandiffonde la sua luce per 11 monde,
tits
oneindige kleine grootheid, differende zon verspreidt haar Licht over de wereld ;
tiale' grootheid ; calcolo —, differentiate
verspillen, gering achten ; —rsi, v. rill. zich
rekening, v.; vite
differentiate schroef ;
verspreiden, uitbreiden ; al te Neel uitwijden;
bolzelli —1, differentiaalrechten ; —ziare,
—uso, p. pass. uitgebreid, verspreid ; agg.
v. a. onderscheid maken, anders doen; (Mat.)
scrittore —, al te breedvoerig schrijver ;
differenzieeren ; v. n. en —rsi, v. rill. verschilstile —, verwarde, breedsprakige stiji, m.;
len, zich onderscheiden ; —siazione, f. (Mat..
—itore, tn. verspreider, m.
differentieering ; bepaling, v., de differentialen, Difformare, v. a. uit den vorm brengen, misDifferr bile, agg. verschuifbaar, uitstelbaar ;
vormen, mismaken ; —rsi, v. rill. veranda-imento, m. verschuiving, v., uitstel, o.;
ren, mismaakt worden, de vroegere gedaante
non ammettere
geen uitstel gedoogen;
verliezen ; —atamente, avv. op vormelooze,
—ire, v. n. verschillend zijn, afwijken, zich
wanstaltige wijze; —azione, f. misvorming,
onderscheiden ; talmen, dralen ; v. a. uitstellen,
verandering v. van gedaante; —e, agg. ongeverschuiven, vertragen.
lijk, verschillend, niet in verhouding ; —its,
Dilfermare, v. a. h.z.d. als confutare.
f. ongelijkheid, verscheidenheid, wanverhouDitilleile, agg. zwaar, moeielijk ; impresa—.
ding; — di caratteri, onvereenigbaarheid
moeielijke onderneming, v. scritture —1,
der karakters.
moeielijk te lezen schrift, o.; problems
Diffrangere, v. n. (Fis.) buigen, afwijken van
moeielijk op te lossen vraagstuk ; respiro —,
de oorspronkelijke richting ; —azione. f. (Fis.)
moeielijk zware ademhaling ; esser di gusto
defractie, bulging v. der lichtstralen.
—, v. moeielijk te bevredigen smaak zijn ; fare Di ffusamente, avv. op verwarde, onsamenmoeielijk te bevredigen zijn ; viso
hangende wijze ; —tone, f. verbreiding, uitontevreden gezicht, o.; tempi —1, zware tij!welding, verspreiding, v.; uitgieten, o.,uitstraden ; non esser — cite ..., mogelijk zijn,
ling, v., diffusie, v. (van Licht, gas); — della
questo,
niet onwaarschijnlijk dat ...; —
grazia divina, uitstorting v. der goddelijke
de zwarigheid ligt hierin ; cereare 11 — nel
genade; breedsprakigheid, te groote uitvoerigfacile, overal zwarigheden in zoeken ;
heid ; —ivo, agg. uitgietend, verspreidend ;
etto, agg. een weinig moeielijk, zwaar, lastig ;
(Chim.) zich verbreidend ; diffuso, p. pass
— limo, agg. zeer zwaar, uiterst moeielijk,
van diffondere.
niet waarschijnlijk ; —u'ecio, agg. een weinig Dificare, dificio, Z. edificare, edifizio.
een schrij- Difilare, v. a. in recite lijn ergens opwerpen ;
zwaar, moeielijk ; un autore
ver die niet gemakkelijk te begrijpen, verv. n. zich snel naar een punt bewegen ; —ato,
staan is.
p. pass. agg. rechtuit, rechtstreeks, lijnrecht;
Difficolth, f. moeielijkheid, zwarigheid, beally a, rechtuit.
zwaarlijkheid, moeielijke verstaanbaarheid; Difillo, agg. (Bot.) tweebladerig; fusto —,
passo di una grande
eene plaats die
stain m. met slechts twee bladeren ; spats
groote moeielijkheid oplevert ; vincere le —,
—a, tweedeelige bloemscheede.
de hinderpalen, zwarigheden overwinnen ; Difinire, diformare, diformitit, Z. defifare —, zwarigheden maken ; non averci
nire, enz.; defornire, Z. fornire ; di-, niets hebben in te brengen ; —are, v. a.
fraudare, Z. defraudare.
zwaar, moeielijk maken, zwarigheden, hinder- Difrenare, v. a. aftoomen, den teugel afuepaten opwerpen, in den weg leggen; v. n.
men, losmaken.
(voor iets) terugdeinzen : —rsi, v. rifl. zwaar- Difrige, m. neersiag m. (in den smeltoven).
der, moeielijker warden; —oso, agg. moeie- Difrodare, v. a. Z. frodare.
lijk; met zwarigheden verbonden; moeielijk te Diftongo, to. Z. dittongo.
bevredigen ; persona —a, wonder!. mensch, Difterico, agg. (Med.) diphtheritisch ; —ite,
iem. die altijd wat heeft in te brengen ; — di
f. (Med.) diphtherie, besmettelUke keelziekte, v.
petto, di Bola, aan Borst, keel lijdend ;
Diga, v. dijk, dam, m.; fig. hinderpaal, hinderd'una gainba, het vrije gebruik van een
Ms, v.; schutsweer, m.; rompere ogni
been missen.
alle perken te buiten gaan.
Difficulta, —are, Z. difficoltit, —are.
Digamma, m. (Gram.) digamma, dubbel
Diffidamento, m., —anza, f., —enza, f.
gamma, m.
mistrouwen, wantrouwen, o., argwaan, in., Diga'strico, agg. (Anat.) met dubbelen buik ;
gebrek o. aan vertrouwen ; — di se stesso,
digastrisch.
gebrek o. aan zelfvertrouwen ; —are, v. n. Digenerare, v. n. Z. degenerare.
niet vertrouwen mistrouwen, wantrouwen Digeri'bile, agg. verteerba a r • —ilita, f. verargwaan hebben ; — di qc., zich weinig van
teerbaarheid, v.; —imento, m. Z. digesiets voorstellen ; v. a. (Giur.) oproepen, opvorHone ; —ire, v. a. verteren, verduwen; 11
deren ; —I creditori, de schuldeischers oplatte non lo digerisce, hij kan de melk niet
roepen; het vertrouwen benemen ; —ente,
verteren, niet verdragen ; assol.verteren, verduagg. wantrouwig, mistrouwend ; — di se
wen ; digerisce benissimo, hij !weft eene
stesso, zonder zelfvertrouwen zijn ; —entegoede spUsvert.; (Fisiot.) in voedende bestand-
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deelen omzetten,assimileeren ; (Chim.) een vaste
stof in een verw. vloeistof week maken, digereeren ; fam. — la cotta, an roes uitslapen ;
fig. — la materia, een onderwerp, stof
rijpelijk overleggen ; fiq. — la bile, to sdegno, zijn toorn, verachting verkroppen ; laten
overgaan ; non poter — una cosa, een
zaak niet kunnen verkroppen ; non — un'
opera, een wenk niet begrijpen ; non —
MIA notizia, een bericht niet gelooven, niet
slikken.
—o, agg. = digerito, p. pass. van

DIG

waarde, zelfbewustztin, o.; non esservi
niet passen ; waardigh. ontnemen ;
waardig,
deftig gedrag, o.; vivere con molta
zeer fatsoenitik, waardig leven ; —senatoria,
waardigheid van Senator; c' erano tutte
le — del paese, alle voorname personen
van het land waren er; (Eccles.) titel van
koningen, domheer, enz.; inalzare un dialetto alla — di lingua, een dialekt tot
den rang van taal verheffen ; (Filos.) bewering
v. die van zelf spreekt ; stelling, die geen bewijs noodig heeft; (Mat.) macht, v.; —a'rio,
Digesta,
digerire.
m. waardigheiddrager, m.; —osamente, avv.
op waardig, eervolle, deftige wijze ; —oso.
Digestibile, agg. Z. digeribile ; —lone, f.
agg. waardig, eervol, fatsoenlijk ; uorno
verduwing, vertering, spijsvertering, v.; (Chins.)
deftig mensch ; risposta —a, waardig antlaten trekken, weken (in eene verw. vloeistof);
woord, o.
gemakkelijk te befam. essere di facile
gr(jpen zijn ; —ire, v. a. Z. digerire ; —ivo, Digocciare, —olare, v. a. druppelsgewijs
uitgieten, druppelen.
agg. (Anat. en Fisiol.) tot de spijsvertering behoorende ; organi —I, spijsverteringsorga- Digozzare, v. a. h.z.d. als sgozzare ; —rsi,
v.
ritl. den pals ontblooten.
(Med.)
nen;
de spijsvertering bevorderend ; —I,
maagversterkende middelen ; —izione, v. Z. Digradamento, m. afdaling, afname, v.; verzwakking, dewing (v. kleur); —are, v. n. in
digestione.
grootte afnemen ; ii monte digrada dolDigesto, m. Digesten, mv., pandecten ; vercemente. de berg loopt zachtjes af; (Pitt.)
zameling van Item. vonnissen.
aan levendigheid, glans verliezen ; van de eene
Dighlacciamento, m., —are, v. n. Z. diditrede naar de andere afdalen ; afdalen ; v. n.
acciamento, —are.
verzwakken, de kleuren atlengs minder maDigiogare` v. a. van het juk bevrijden.
ken ;
h.z.d. als degradare ; in verschilDigione, f. (Geogr.) Dyon, o.
lende graden verdeelen ; —azione, f. trapsDigitale, f. (Bot.) vingerhoedkruid, o.;
agg.
gewijze afdaling, verzwakking, zich in 't ver(Anat.) de vingers betreffende ;
(Archeol.)
schiet verliezen ; verminderen, verflauwen (van
een duim lang; —inn f. (Chim.) digitaline,
v.; —tato, agg. (Anal.) in vingers gedeeld ;
indruk).
(B folia —a, gevingerd blad; —azione, Digranare, v. a. Z. sgranare.
(Anat.) vingervormige geleding, v.; (Mus.) Digrappolare, v. a. de druiven afplukken.
Digrassare, v. a. het vet wegnemen, ontvet
vingerzeiting v. (bij 't piano spelen).
brodo, het vet van de soep schepten ;
Digitigrado, m. (Nat.) teenlooper, m.
pen ; (Conc.) de huiden ontvetten ; un abito,
Di'gito, rn. (pl. —a, f.) vinger, m. (h.z d. als
—,

—,

—,

de vetvlekken uit een kleed maken.
een voet); (Arit.) eental, o., eenvoudig getal, Digredire, v. n. van een onderwerp, een wev,
afwijken ; —ssione, f. afwijking ; fare une
o.; (Astr.) twaalfde deel van zon- of maanschijf.

dito); (11Iisura) duim m. (zestiende deel van

eene uitwijking, afwijking (van bet underDigiudicare, v. a. Z. giudicare.
werp) maken ; —ssivo, agg. afwijkend ;
Digiu'gnere, digiu'ngere, v. a. Z. disgip. pass.
—sso, m. h.z.d. als —ssione ;
ungere ; —amente, avv. op arrnoedige,
van digredire.
ellendige wijze ; —are, v. n. vasten ; fam niets
—i
denti,
met de tanden
te eten hebben, honger hjden ; —aequa e Digrignare, v. a.
knarsen, de tanden laten zien ; het gelaat van
pane, op water en brood vasten ; — di qc.,
toorn vertrekken.
agg. gizich van lets onthouden ;
vastedag, m.; —atore, m. —trice, Digrossaineiito, o. bet zwakker maken, verorno
dunnen ; in 't ruw bewerken ; eerste schets,
f., vaster, m.; digiune, f. pl., —I, m. pl.
v., plan, o.; —are, v. a. minder dik maken,
(Eccles.) quatertemper vtatendagen.
verdunnen ; — una trave, een balk afkapDigiuno, m. vasten, v., vastendag, m.; osserpen, afschaven, fijner toespitsen ; het eerste,
vare, rompere it —, de vasten houden, bre-

grofste werk doen, ruw bewerken, een schets,
ken, hongerlijden, o., ontbering, v.; nuchterplan maken ; de grondslagen voor een plan
heid, onthoudzaamheid, v.; hevige begeerte
ontwerpen ; fig. iem. bet eerste onderricht ge
naar iets; face. far dei —i mai comanven, iem. beschaven, de ruwheid ontnemen ;
dati, vasten omdat men niet te eten 'weft;
—atura, f. (Scult.) in 't grof bewerken ; de
far it — delle eampane,de Lange vasten
eerste bewerking geven.
houden (op Goeden Vrijdag); in lang niet to
eten hebben gehad ; fig. eavar di — qd., Digrunia, f. dubbele maag, v.; aver la —
in corpo, ongelooilijk veel eten ; —ale, m.
iem. uit de ellende trekken ; Foy. corpo
satollo non crede at —, een vollen bulk
(Vet) pensmaag, eerste maag der herkauw.
dieren ; —are, v. a. en v. n. herkauwen ; fam.
agg. nuchter, met
getuoft aan geen vasten ;
met begeerigheid eten ; fig. overleggen, over
leegen maag ; fig. beroofd, ontbloot ; — di
lets kauwen, overwegen ; — e ruminare,
ogni notizia, zonder eenig bericht; prekauwen en herkauwen ; fig. —seta, over lets
sentarsi — all' esame, zich onvoorbereid
lang denken, lang nakauwen over lets; —avoor een examen aanhieden; a —, nuchter,
tore, m. herkauwend dier; fam. gulzig eter;
zonder lets gebruikt te hebben.
fig. suffer, nakauwer, in.
Diglifo, m. (Arch.) diglypf, in.
Diguastare, v. a. Z. guastare.
Dignamente, avv. Z. degnainente.

Dignifieare, v. a. waardig maken; —its, f. Diguazzamento, m., —ata, f. schudden,
rukken, ornschudden, o.; (Med.) rommeling v.
waardigheid ; sentimento della propria
in de ingewanden ; —are, v. a. schudden,

gevoel o. van zkIn eigen waarde, eigen-
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omschudden, omroeren ; sterk heen en weer I achten, minachten; —atezza, f. uitgelatenbewegen ; —rsi, v. rill. zich been en weer beheld. teugeloosheid, v., onbeschaamdheid, v.;,
wegen, zich wentelen, plassen (in 't water);
strijdig met de wet zijn ; —ato, agg. uitgefig. —rsi nel manic°, niet vast in zijn
laten, teugeloos, losbandig, strijdig met de
schoenen staan.
wet; —afore, m. spotter, m.; —ino, m. tern.
Diguisare, h.z.d. als divisare ; digusei.
die een meisje voor den gek houdt ; —io,
are, h.z.d. als sgusciare.
—egione, m. spot, m.; bespotting, v.; nitlacherij, v.; mettere, porre qc. in
Dilaccare, v. a. de bouten (uit een geslacht
lets
belachelijk maken, met lets spotten.
dier) balen ; —rsi, v. rill. zich de Borst openrijten, het vleesch kastijd en (nit boetedoening). Dilegrne, agg. zwak, slap, murw, buigzaam
Dilacciare, dilacerare, v. a. Z. dislaccifig. onbeduidend, waardeloos.
Dileguare, v. a. verstrooien, uit elkander drijare; lacerare.
Dilagamento, m. h.z.d. als allagamento:
yen, verdrijven ; ogni dubbin, alien twij—are, v. n. en —rsi, v. rill. uittreden, zich
fel wegnemen ; verwoesten, vernietigen, ten
tot een meer verbreeden ; le acque del
gronde richten ; —rsi, v. rill. zich verstrooien,
flume hanna dilagato, het water der
verspreiden, verdwijnen ; i beni di questo
rivier is uitgetreden, buiten zijn oevers getreniondo si deliguano presto, de goederen
den ; mod. avv. alla —a, met groote kracht,
dezer wereld gaan snel voorbij ; fig. —rsi
met groot geweld.
del mondo, van het wereldtooneel verdwijDilamare, v. a., —azione, f. li.z.d als slanen ; —guo, m. het verwijderen, verdwijnen,
mare en smottare, sniottamento en
vervliegen ; mandare in —, verstrooien, ten
slainatura.
gronde richten.
Dilaniare, v. a verscheuren, in stukken Dilemma, m. (Log.) dilemma, 0.; keus tusschen
scheuren.
twee kwaden ; fafli. onaangename keus, klem,
Dilapidamento, m, verkwisting, v.; —are,
M.; —atico, agg. dilemmatisch.
v. a. verkwisten, verdoen, doorbrengen, ten Dileticare, diletico, Z. solleticare, solgronde richten; —More, m. verkwister, doorletico.
brenger, m.; —azione, f. verkwisting, v.
Dilettabile, agg. aangenaam, vermakelijk;
Dilargare, V. a. h.z.d. als allargare.
—ilith, f. vermakelijkheid, aangenaamheid ;
Dilassezza, f. h.z.d. als lassezza of deverblijdend lets; —amento, —anza, f., —o,
bolezza.
m. genoegen, vermaak, welgevallen ; lessi
con motto — quel libro, ik heb dit boek
Dilata, f. (Giur,) uitstel, o ; —a'bile, agg.
uitrei,baar, rekbaar, verlengbaar, voor uitmet veel genoegen gelezen ; lust, vreugde, v.,
breiding vatbaar ; —ability, f. uitrekbaargenot, o.; inescere ruffle al —, bet nutheid, f.; —amento, m. uitzetting, yergrootige met het aangename verbinden ; luogo
ting, v.; (Met.) verwijding, uitzetting ; —are,
pieno di —, een plants vol genot ; a bel—,
v. a. uitzetten, vergrooten, uitrekken, verwijenkel your 't genoegen, voor pleizier ; met
den, aan volume, laten toenemen ; fig. — un
vlijt ; prendere — di qc., zijn vreugde, verterritorio, een gebied vergrooten ; — in
maak in lets vinden ; mod.prov. fare della
onore, grooter in eer maken ; —rsi, v. rifl.
necessity —, van de nood een deugd mal'oro
si
dilata,
uitzetten, zich verwijden ;
ken; —ante, p. pres. van dilettare ; v. a.
bet goud is rekbaar, uitzetbaar ; fig. —rsi
vermaken, verheugen, genoegen, vreugde gesupra qc., ergens Lang over uitwijden ; —aven ; la musica mi diletta, ik bond veel
tivo, agg. rekbaar, uitzetbaar ; —atorio, m.
van muziek ; v. 0. bevallen, aa nsta an, behagen ;
(Chic.) sperijzer, dilatatorium, m.; speculum;
non a turn dilettano le stesse cose,
baarmoedeispiegel, tn.; agg. (Anat.)
niet alle dingen zijn aan Mlle menschen even
muscoli —I, uitzettingsspieren ; —azione,
aangenaam ; fate quello che vi diletta,
f. uitzetting, verwijding, v.
doe wat gij goedvindt; —rsi, v. rill. zich
Dilato'rio, agg. (Giur.) verschuivend, uitvermaken, verheugen, zijn vreugde, genoegen
stellend.
vinden ; mi diletto molto della lettura
Dilavamento, m.; —azione, f. wegspoeling,
dei poeti, ik vind veel benagen in het lezen
uitspoeling, v.; --are, v. a. uitwasschen, uitder dichters ; fig. una pianta si diletta
spoelen, spoelen, wegspoelen, afspoelen ; fig.
del tale o tal altro terreno, een plant
lo stoniaco, den maag verzwakken (door
wil dezen of genen bodem vow' haar gedijen
veel drinken); —rsi, v. rill. weggespoeld worhebben ; assot. zich wet bevinden, zijn verden ; verliezen, afnemen, verbleeken ; gereimaak hebben, tot zijn genoegen doen ; —rsi
nigd, gespoeld worden ; —ato, p. pass. of-,
d'una arte, voor zijn pleizier een kunst uituit-, weggespoeld ; agg. verwasschen, verbleekt,
oefenen ; p. pres. —ante, zich vermakend ;
onbestemd (van kleuren); fig. stile —. versost. m. dilettant, kunstliefhebber, die een
waterde stip ; dar net —, mat, Week uitzien ;
kunst enz. tot vermaak en niet als beroep uit—ataiisente, ave. op verwaterde, bleeke,
oefent ; dispr. knoeier, m.; —are, m. h.z.d. als
flauwe wijze.
diletto ; —atore, rn. iem. die vermaakt, verDilazionare, v. a. h.z.d. als differire ;
maak geeft ; —azione, f. vermaak, genoe—zioncella, f. klein, kort uitstel, o ; Kleine
gen, 0., lust, vreugde, v.; carnali,
vertraging, v.; —zione, f. vertraging, v., uitvleeschelijke geneugten ; —e'vole, —ivo,,
stet, o.: senza zonder uitstel.
agg. vermakelijk, aangenaam, welgevallig, lief ;
Delefiare, v. n. lam. esclam., che possa —
luogo —, lief, scboon oord, o.; —0, agg. lief,
hij kan van mijn part stikken.
waard, dierbaar; sost. tn. bemind wezen ;
Dilegare, v. a. Z. slegare.
vieni o mia —a, kom bier, geliefde ; —0Dileggia'bile, agg. belacheltjk ; —are, v. a.
samente, —evolmente, avv. op aangebelachen, uitlachen, bespotten, foppen, beetname, verrukkeluke wijze; —oso, agg. h.z.d.
nemen, belachelijk maken ; — una cosa,
als —evole.
de werking ergens aan ontnemen ; lets ver- Dilevarsi, v. rifl. zich vrij, losmaken.
-
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Dilezione, f. welgevallen, toegenegendheid,

Iiefde, v.

Diliberare, v. a. h.z.d. als deliberare ; dilibero. agg. h.z.d. als libero.
Dilibrarsl, v. rifl. bet evenwicht verliezen,

wankelen.

Dilicamento, m. —anza, —atura, f. h.z.d.
als delicatezza ; —ato, agg. h.z.d. als
delicato.
Diligente, agg. vlijtig, bedrijvig, zorgvuldig;
snel, vlug, flink ; —entente, avv. op ijverige,
vlijtige enz. wijze; —enza, f. per, vlijt, m.,

DIM

in menigte; plovere a —, regenen dat het
giet ; (Cacc.) vogelnet o. in den vorm van
een fuik.
Dimacchiara, v. a. vellen (boomen); het bosch
uithakken.
Dimacrare = dimagrare, v. a. mager maken, aan gewicht verminderen ; v. n, mager
worden, afnemen, uitteren ; —ainento, m.,
—azione, f. vermagering, v.; —grite, v. n.
h.z.d. als —grare.
Dimanda, domanda, f. vraag, v.; a — e
risposta, in den vorm van vraag en antwoord; verzoek, o., bede, v., verlangen, begeeren, o.; smeekschrift, o.; (Giur.) aanklacht,
v., eisch, v.; dimandamento, do—,
m. bet vragen, vorderen, verzoeken ; —are,
v. a. vragen, bidden, verzoeken, smeeken, vorderen, verlangen, begeeren ; naar
iem. vragen ; non se ne dimanda! dat

bedrijvig-, zorgvuldig-, nauwkeurigheid ; vlug-,
snelheid ; diligence, v., postwagen, m.; in —,
zonder dralen.
Diligere, v. a. beminnen, liefhebben, achten,
schatten.
Diliquidare, v. n. h.z.d. als rammorbidare,
--rsi, v. rifl. h.z.d. als manifestarsi.
Diliscare, v. a. van de graat doen.
behoeft gij niet te vragen ! dat spreekt vanDiloggiare, v. a. Z. sloggiare.
zelf ! fam. chiedi e dimanda, daar kan
Dilollare, v. a. (Agr.) het kaf van het koorn
men alles hebben, al wat bet hart begeert;
alzonderen.
fam. dimando e dico, ik vraag me met
Dilombarsi v. rifl. zich de lendenen verrekverwondering af; —rsi, v. rifl. heeten, zich
ken ; fig. het kruis breken, uit elkander gaan,
noemen ; come si dimanda questo
verrekken ; —ato, p. pass, lam in 't kruis,
arnese, hoe beet dat ding ? —ina, f. Kurt
verrekt; zwak; stile —, onsamenhangende
smeekschrift, o.
still; —atura, f. (Med.) verrekking van de Dimane, —1, domani, avv. morgen, den
heup, verstuiking.
volgenden dag; iron. nooit ; diman l'altro,
Dilontanare, v. a. en —rsi, v. rifl. Z. allonovermorgen ; —a otto, morgen over acht
tanare, —rsi.
dagen ; —mattina, —sera, morgenochtend,
Dilucidare, v. a. verlichten, ophelderen, vermorgenavond ; mod. prov. oggi a me, —a
klaren ; in 't reine brengen ; helder, lichtend
te ! heden ik, morgen gij !; —te n'avvedrai,
maken; —ato'rio, agg. tot opheldering diemorgen zult gij 't wel te weten komen ; mannend ; —azione, f. opheldering, verlichting,
dare d'oggi in —, van den eenen dag tot
verklaring, verduidelijking, v.; —o, agg. h.z.d.
den anderen uitstellen ; mod. prov. cavami
als lucido.
d'oggi e mettimi in , ik wil niet aan
f.
Dilu'colo, m. morgenschemering,
de toekomst denken ; sost. m. volgende dag;
Diluire, v. a. (Chint.) oplossen (iets in een
it — , het morgen ; attienti all' oggi e
vloeistof); (Med.) verdunnen, vloeibaar maken ;
non ti Ildare al —, houd u aan het he(Mur.) kalk mengen • fig. — poche idee in
den en vertrouw niet op het morgen (op den
un mar di parole, weinig gedachten in
dag van morgen).
een zee van woorden verdrinken ; ente, Dimattina, do avv. morgen vroeg.
p. pres. oplossend, verdunnend; sost. m. ver- Dimembrare, v. a. h.z.d. als smembrare.
dunnend middel, o.
Dimen, terra di —, (Geogr.) Van DiemensDilungamento, m., —azione, f. zich verland, o., Tasmani6.
wijderen, o.; verwildering, afdwaling, draling, Dimenamento, --are, m., —azione, f. het
schudden, been en weer bewegen ; —are, v.
o., verschuiving, v.; —are, v. a. ver houden,
ver weg houden, verwijderen, verlengen, uitbeen en weer bewegen, schudden, rukken ;
breiden, vertragen ; —rsi, v. rifl. zich verwij11 vento dimena le time degli alberi,
deren, afwijken ; —rsi del vero, zich v. d.
de wind slingert de toppen der boomen been
waarheid verwijderen ; dralen, op de lange
en weer ; slaan, kwispelen ; la coda, met
bean schuiven ; —atore, m. die verlengt,
den staart kwispelen ; volg. — le ganasce,
zijn kaken roeren, met smaak eten ; ouiroeren,
draler m.; —o, a —, m. avv. zonder ophouden,
in een stuk door, achtereen ; (Tip.) lavorare
roeren (de pap) ; — le gambe, met de beea —. plat zetten, doorzetten.
nen slingeren, waggelen, niet vast zitten of
Dilusione, f. Z. delusione.
staan ; fig. — nel manico, een onzeker
Diluto, agg. verdund, opgelost.
standpunt innemen ; V. rill. zich been
Diluviale, agg. diluviaal, den zondvloed been weer bewegen, schudden, slingeren, wagtreffende ; —are, v. n. zeer sterk regenen, regegelen ; om zich slaan ; fig. zich veel moeito
nen als een zondvloed ; fig. in groote menigte
geven ; zich in 't bed rondwentelen, onrustig
toestroomen, als een stormvloed invallen; in
slapen ; fig. —rsi nel manico, zich ergens
overvloed voorhanden ziin ; v. a. overstrootegen verzetten, ongaarne doen; —io, m.
men; fam. gulzig verslinden, vreten ; fig. veraanhoudend been en weer bewegen ; het rondkwisten, verspillen ; —atore, in., —trice, f.,
wentelen.
—one, in., —ona, f. gulzige eter, vreter, m., Dimensione, f. afmeting, v., omvang, m.; fig.
-ster, v.; slemper, brasser,verkwister, m.;—o,
grootte v.; cosa di giusta —, een zaak van
m. zondvloed, in.; vloed, m., overstrooming, v.;
juiste afmeting.
sterke regen, m.; fig. groote menigte,o., over- Dimentare, v. a. van het verstand berooven ;
van zijn zinnen brengen.
vloed, m.; fare un — di complimenti,
overmatig veel plichtplegingen maken; (Geol.) Dimenticaggine, —icagione, f. vergeetachtig-, vergetelijkheid, v.; —anza, f. verdiluvium, o., diluviale nederzetting, v., bezinksel, o.; gulzigheid, v., vreterij, v.; a —,
geten, o.; la — delle ingiurie 6 virtu
'
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minderend, verzwakkend; (Gram.) eene verkleiraccomandata del Vangelo, bet vergening aantoonend ; vote, forma, desinanza
ten der beleedigingen is eene deugd die ons
quells
—a,
verkleiningswoord, o.; verkleiningsvorm,
door het Evangelie wordt aanbevolen ;
m., verkleiningsuttgang, m.; sost. in. diminufu una itnperdonabile, het was een
tief, o., verkleiningswoord, o.; essere un
onvergeeflijke achteloosheid; andare in —,
Dante in een Dante in 't klein zijn.
in vergetelheid geraken ; —are, v. a. vergeten, niet meer aan denken, verzuimen ; ver- Dimissiona'rio, agg. afdankend, demissionnair ; ininisterio —, het aftredend ministeonachtzamen ; —rsi, v. rill. vergeten ; —rsi
rie; —ione, f. afdanking, ontslagneming, v.,
di una cosa, zich niet meer herinneren ;
ontslag, o.; dare ad alcuno le —i, iem.
v. n. — di fare qc., vergeten iets te doen;
zijn ontslag geven ; dare la sua zijn
—ato'io, m. fam. en scherz. vergetenboekje,
demissie geven, ontslag nemen ; —soria, f.
iets in 't vergeteno.; mettere co. nel
lettera ontslagbrief, m.; (Eccles.) verlofboekje schrijven ; —chervole, agg. vergetebrief m. (om een huwelijk aan te gaan); toeltjk; —o, agg. vergetend, niet gedachtig, niet
latingsbewijs o. (voor een priester om de Mis
zorgend voor ; — del proprio onore,
te mogen lezen); —oriale, agg. lettera —,
eigen eer niet bewarend ; —one, m , —ona,
h.z.d. als —o'ria.
f. vergeetachtig, gedachteloos persoon, m.
Dimentire, v. a: —qc., iets ontkennen ; —qd., Dimodochi, di modo chi, tong. derwijze,
zood a nig.
tem. logenstraffen, iem. tegenspreken.
Dimergere, Z demergere ; demergo. Dimoiare, v. a. weeker maken, doen smelten,
dooien, vloeibaar maken ; v. n. en —rsi, v. rill.
lare, Z. barcollare ; dimeritare, Z.
vloeibaar worden, smelten, ontdooien, week
demeritare.
worden.
Dimessamente, avv. op bescheiden, eenvoudige wijze; —lone, v. demoediging; —o, agg. Dimolto, di inolto, ace. zeer, in hooge mate,
ten hoogste.
Z. p. pres van dimettere,
Dimesticare, h.z.d. als addotnesticare; Dimora, —anza, f. verblijf, oponthoud, ververtroutoef, o.; la sua — fu assai lunga, zijn
—che'vole, agg. vertrouwd,
oponthoud duurde seer king; uitstel, o., verwelijk, goed in omgang ; --chezza, f., —co,
traging, v.; yield via senza ga zonder
agg. Z. domestichezza, —o.
dralen weg; far —, talmen, dralen ; senza
Di'metro,agg. (heir.) dimetrisch, uit tweederzonder dralen; wooing, v., behuizing, v.,
lei versvoet bestaand.
verblijf, o; la — di Roma comincia a
Dimettere, v. a. afzetten, ontzetten (van een
piacermi, het verblijf te Rome begint mij
ambt); — un' ingiuria, eene beleediging
te bevallen ; far — in un luogo, in een
vergeten ; — un debito, een schuld vrij schelplaats wonen ; luogo di —, woonplaats, v.;
den, verwaarloozen, onbeacht laten ; non 6
—amento, m. verwijlen, dralen, v.;
cosa da dat is gee-n zaak om onbeacht
het wonen, huizen ; —are, v. n. zich ophoute laten ; — una promessa, eene belofte
den, verblijven, vertoeven, wonen, huizen, blijniet houden ; vernederen, verdeernoedigen, toeven, standhouden; sano, gezond blijven,
staan ; forse iii'avresti ancor to star
staan blijven ; — queto, stilstaan; talmen,
dimesso, misschien hadt gij mij nog toegedralen ; fig. — in nu discorso, in een redestaan te blijven ; —rsi, y. riil. neerleggen, afvoering steken blijven ; non (Honore tempo
stand doen (ambt); zich vernederen, verdeeche..., het duurde Met lang of ...; —ante,
moedigen, zich verwaardigen ; —esso, p. pres.
p. pres. verblijvend, woonachtig ; —ata, f. h.z.d.
en agg. verwaarloosd, terneergebogen, achterals dimora ; — azione, f. h.z.d. als dimouitgegaan ; chionsa —a, loshangend Naar;
ramento ; —o, Z. dimora.
persona —a, terneergedrukt mensch ; fig.
bescheiden, schuchter, eenvoudig, zonder pra al. Dimorsare, v. a. uit de tanden loslaten.
Dimezzamento, m. verdeeling, v., in het Dimostrabile, agg. bewijsbaar, te bewijzen;
f. bewijsbaarheid, v.; —mento, m.,
midden; —are, v. a. in bet midden door—nza, —zione, f. bewijs, teeken, o.; betoodeelen, doorsnijden, doorbreken, halveeren, in
ging, betuiging, uiting, v.; — di affetto, betwee helften deelen ; con ulna sciabolata
wijs van genegenheid, bewijsvoering, demongli dimezzO it crank', met een sabelhouw kloofde hij hem den schedel in tweeOn ;
stratie, uitlegging, v.; klaar, duidelijk bewijs,
overtuigende proef, v.; treffend bewijs, o., be—ato, p. pass. agg, in 't midden gedeeld ; ontooging, demonstratie, openlijke kennisgeving
volkomen, gebrekkig; (Arald.) scud° —,
zijner gevoelens door het yolk; (Mil.) schijnwapenschild o. met twee velden, gehalveerd
aanval, m.; —are, en de—, v. a. bewijzen,
wapen.
aantoonen, openlijk bewijsgeven of kennisgeDimicare, v. a. zich (iem.) tot Aland maken.
yen, te kennen geven ; uiteenzetten, duidelijk
Dimidiare, v. a. h.z.d. als diniezzare.
Dimi'nio, —110, M. Z. donainio.
maken, verklaren ; dimostrami it inodo
the to tieni in far cie, leg mij eens uit
Diminuendo, agg. Z. order diminuire ;
—ibile, agg. verminderbaar; —imeuto, m.,
hoe gij dat klaar speelt ; — di qc., getuignis
van iets atleggen; v. n. schijnen, den schijn
—zione, f. vermindering, verkleining, ver—ire,
v.
a.
verminhebben ; dimostra d'aver una sessanlaging, v., verkorting, v.;
lina d'anni, hij ziet er uit als of hij zestig
deren, geringer, kleiner maken, verkorten ; —
jaar ware; non li dimostra, datzou men
II prezzo, den KO veriagen ; v. n. minder,
hem niet aanzien (dat hij zoo oud is); —rsi,
geringer, kleiner, lager worden ; — di pregio, aan waarde verminderen; andare div. rill. zich doen kennen, openbaar betoonen;
minuendo, al minder en minder worden ;
non vi dimostrate ingrati, betoont u
(Miss.) —endo, allengs afnemend (v d.toon);
niet ondankbaar ; —tiva, I. bekwaamheid in
—ito, —to, p. pass. agg. verminderd ; —tibewijsvoering ; —tivamento, am;. op o vertuivamente, avv. in afgekorten vorm, in vergende, bondige wijze; —tivo, agg. bewijzend,
kleiningsvorm ; —ivo, agg. verkleinend, vertot bewijs dienend ; overtuigend, steekhoudend,
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bondig ; prova —a, een steekhoudend, af- Diiiiego, m. het weigeren, o., weigering, V.
doend bewtts, 0.; (Gram.) demonstratief, aan- Dinoccare, dinoccolare, v. a. den nek bre-ken, den hals omdraaien ; —rsi, v. rifl. zich
wijzend ; pronomi, aggettivi —1, aanw.
den nek breken ; —ato, p. pass. agg. verrekt ;
voorn.-, bijvoegelijke naamwoorden ; tempo
fig. traag, lusteloos; fare it —, den blasé
- aantoonende wijs; (nett.) prijzend, bedsuithangen ; vleiend ; ossequio
kruipende
pend ; (Fibs.) metodo
bewijsvoerende
onderdanigheid.
methode ; seienze —e, wetenschappen op de
ervaring berustende ; colore —, in 't oog- Dinocciolare, v. a. h.z.d. als snocciolare.
vallende kleur ; —to, m. h.z.d. als —zione ; Dinodare, Z. disnodare ; dinominare, Z.
—tore, m., —trice, f. iem. (of iets) die (dat) denominare ; dinotare, Z. denotare.
bewijst of tot bewijs dient ; —zioneella, f. Dintornamento, m. teekenen der omtrekken ;
opteekening, v., schets, v.; —are, v. a. den
klein onbeduidend bewijs, 0., geringe betooging,
omtrek teekenen ; — l'ombra d'un vino,
v.; —tro, agg. h.z.d. als --ato, p. pass. van
—strare.
een gezicht schaduwen ; —o, m. (m. in pl. —1),
omstreek, omtrek, m.; nei —i, in den omDimottare, v. n. h.z.d. als smottare ; —zzitrek ; (Fort.) buitenlinie. v.; (Disegn.) omtrek,
care, h.z.d. als smozzicare,
omtreklijn, v.
Dimungere, v. a. h.z.d als smungere.
Dina'inica, f. (Mecc.) dynamiek, v.; leer der Dinudare, v. a. Z. denudare.
krachten, beweging ; —amente, avv. door Dinumerare, v. a. optellen, tellen, onderscheiden ; —azione, f. optelling, v.
innerlijke, eigen kracht werkend ; —co, agg.
dynamisch ; door eigen innerlijke kracht; de Dinunciare, v. a. Z. denunziare.
dynamiek betreffende; leggi — che, dyna- Dio, iddio, m. (pl. i Dei) God, God de Heer,
Schepper, Almachtige, m.; gli Dei dei pamische wetten ; —itardo, m. dinamiettnan,
gani, de heidensche goden ; fig. hoogste,eerdinamitard, m.; —ite, f. (Chim.) dinamiet, o.;
ste ; Dante e it — dei poeti, Dante is de
-o, m. macchina dinamo -ellettrica,
grootste der dichters ; serivere come an —,
(Elec.) dynamo, m.; dinoma-machine, v.
uitstekend schrijven ; afgod, m., godheid, v.;
Dinante, —1, prep. en avv. h.z.d. als di11 denaro e it suo —, het geld is zijn afnanzi.
Godmensch, Christus, m.;
Dinanzare, v. a. iem. voorbijhalen, voorkogod; noino
(Eccles.) sposa di —, Bruid Gods (de Heil.
men ; —zi, prep. (a qe. — a qd.), voor, bij,
Kerk); casa di —, Huis Gods, Godshuis, o.,
in tegenwoordigheid van ; — di giovinetti,
voor jongelieden ; chiantare qd. — al
kerk, v.; ogni beni di —, al het denkbare
goed ; servo di —, dienaar Gods ; — buono
giudice, iem. voor den rechter roepen ; —a
buono —! gran —! Groote God ! Santo
Dio, your 't aanschijn Gods ; tegenover, voor ;
—! God in den Hemel ! lodato —, God zij
— alla easa, tegenover (voor) het huis ;
dank, zij eer; la — 'tierce, door Gods gefig. —a me 6 un buffone, volgens mij is
nade, hulp ; per —! bij God !; per l'amor
hij een gek ; vroeger, voor ; —a me non fur
di , ter Iiefde Gods, om Godswil, your
eose create, eer ik er was, was er niets
voorleggen, onder
niets ! vivat ! zoo waar God leeft ; come —
geschapen ; mettere
voile, met Gods hulp ; se — vuole, als
de oogen leggen, gli mise — tutti i dolo sa ; — salo, lo
sa,
't God belieft ;
cumenti, hij legde hem alle documenten
sa, God alleen weet het ; faccia —, gave
your ; levare — qd , iem. verwijderen ;
God ; non voglia — cite ..., tolga
togliersi — qd., uit iemands oogen gaan ;
che . . ., God verboede dat ; a — pi acendo
avv. van voren, your ; aprire —, van voren
zoo God wil ; nil guardi, — me ne guyour zich houden ; voor
openers ; tenere
giorno
daags
ardi, God beware, beboede mij (er your);
been, eertijds, vroeger; ii
— ce la mandi biiona ! moge God ons
te voren; le cose dette —, de voornoemde,
flink, degelijk,
genadig zijn ; voig. a quel
aangebaalde dingen ; agg. wat vooraan is; 11
in Home di —, in Godsnaam ;
quello
—,
die
daar
geslaagd;
de
voorvoet;
pie —,
vooraan is; it — non corrisponde al di per la grazia di —, door Gods genade ;
dietro, bet voor-uitzicbt beantwoordt niet é un ira di —, 't is een hoogst onaangekort te voren,
name geschiedenis ; dime ira di — di qe.,
aan dat van achter ; poco
zich over iets op zeer bittere wi}ze uitlaten;
vooraangaan ; fig. star —, borg
andar
gelukkig er van afkoandarsene con
blUven,
ga met God; esser
men; andate con
f. p1. Dinarische alDina/riche, Alpi,
la man di —, van grout nut zijn, een werpen, mv.
kelijk wonder, de vinger Gods zijn ; mano
Dinaro, rio, m. Z. denaro.
di —, een teeken Gods ; non voler veder
Dinasato, agg. van den neus beroofd.
la via di —, Gods wegen niet willen volDinasta, m. dinast, m.; onafbankelijk beergliene renda
gen, lichtzinnig leven;
scher, bezitter eener laeerlijkheid; —Ia, f.
nierito, God moge hem naar verdienste bedinastie, v.; heerschersgeslacht, regeerend
loonen ; prov. non paga ogni sabato
vorstelijk huis, o.; —ico, m., dinastiek, een
sera, ma quando paga, di moneta
heerschersgeslacht betreffende ; successione
intera, Gods moleri maalt langzaam, maar
a, erfopvolging in een vorstelijk geslacbt,
zeker, l'uomo propose e — dispone, de
huis ; questione —a, kwestie betreffende de
mensch wikt, maar God beschikt; ogni per
dinastie ; sost. in. aanhanger m. eener dinastie.
per tutti, ieder voor zich en God
se e
Di'nderlo, m. franje, kwast, v., aanhangsel.
voor alien ; — dice : aiutati ch'io taiuto,
Dindo, in. geld o. (in kindertaal).
God
zegt
: help u zelf, dan zal ik u helpen.
la
eamDindon, dindon, indect. bom bam ;
pana fa —, de klok doet bom bam ; —are, Diocesano, . agg. tot het diocees behoorende;
sost. m. die tot een diocees behoort ; si, f.
v. n. bombammen (van klokken).
diocees, o., bisschoppelijk gebied; (Stor.) geDinegare, —rare, v. a. Z. denegare; dideelte, o. van bet Rom. rijk.
negrare, —rbare, —vare, Z. snervare.
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Dlocleziano, m. (N. pr. stor.) Diocletiaan, m. I vreugde; —into, p. pass. geschilderd
geblanket, opgellikt ; bont ; fam• stare —, staan
Dio'gene, m. (N. pr.) Diogenes, m.
Diomedea, f. (Zool.) albatros, m.
alsof 't geschilderd is; in questo luaogo
Dionea, f. (Bot.) vliegensnip, m.
non stares neanche —, in dat ncist zou
Dionigi, —gio, m. (N. pr.) Dionysius, Denis,
ik nog niet dood willen zijn ; —itore, —gnim.; —siaco, agg. dyonisisch, den Bacchustore, m. h.z.d. als pittore ; —into, tn.,
dienst betretlend ; sost. — che, Bacchusfeesschilderij, v.; —tore, —trice, —tora, f. h.z.d.
ten, Bacchanaltgn, —sio, m. (N. pr. stor.)
als pittore, pittrice; —tura, f. h.z.d. als
pittura.
Dionysus ; agg. dyonisisch, Bacchus . .; feste
Dipliuto, m. (Arch.) dubbele laag steenen.
—e, Bacchusfeesten.
Diploe, m. (Anat.) beenmerg dat de hersenDiorama, m. diorama, o.
Diorite, f. (Min,.) dioriet, o., groensteen, 0.
platen verbindt; diplo6, o.
Dioscorea, f. (Bot.) steekwinde, f.
Diploma, m. diploma, 0.; toelatings-, erkenDioseoride, f. (Bot.) wolfsmelk, v.
ningsbewijs ; oorkonde, v.; —atica, f. piploDiottra, f. (Fis.) diopter, m., gezichtsspleet, v.,
matie, v.; kunst, y. alle oorkonde te lezen en
visierplaatje; (Chien.) speculum, Spiegel, m.;
naar hunne waarde te schatten ; —ticamente, avv. op diplom. wijze ; —tiro, agg.
-ica, f. (Fis.) leer v. van de breking der lichtagg. dioptrisch.
stralen, dioptriek, v.;
diplomatisch ; als oorkonde erkend, tot de oorDipanare, v. a. afwikkelen, afkluwenen, afkondekennis behoorende; edizione —, diwinden, afhaspelen ; fig. — un periodo, een
glom. uitgave, d.w.z. waarbij de schrijfwijze
zinbouw kunstig vormen ; v. n. fig. en scherz.
der oorkonde behouden is ; diplomatisch, de
veel eten ; met iets ten einde komen ; —atura,
onderhandelingen der staten betreffende ; tot
f. afwikkeling, v.
de werkzaamheden van een gezant behooDiparere, v. n. Z. parere.
rende ; arti —che, diplom. kunstgrepen ;
Dipartenza, f. afreis, v., vertrek, o., afmarsch,
corpo —, het corps diplomatique, de gezav., afscheid, vaarwel, 0.; —imento, m. afmelijke gezanten die bij een hof geaccrediteerd
reis, v., afvaart, v., vertrek, o.; scheiding, v.,
zijn ; fig. voorzichtig in spreken, hotlijk, glad,
scheiden, o.; afdeeling, afzondering, v.; deparslim; sost. m. diplomaat, staatsin.,gezant ; slim,
tement, o.; bestuurskring, m.; district, o.; —ire,
voorzichtig mensch ; kenner der oude oorv. a. scheiden, losmaken, afzonderen, verwijkonden ; —azia, f. diplomatie, staatsmansderen, verdeelen ; —rsi, v. rill. weggaan, zich
kunst, v.; gezantschapspersoneel, de gezamenl.
verwtjderen, afreizen ; —rsi da qc., afwijgezanten bij een hof ; fig. sluwheid, geslepenken, afzien van lets; non vi dipartite
held, v.
dagli ordini, wijkt niet van de voorschrif- Dipo, m. (Zool.) springmuis, v.
ten af; —ita, f. afreis, v., vertrek, heen- Dipoi, avv. daarop, daardoor, hierop ; chi,
conk. h.z.d. als dacchi.
gaan, o.
Dipa'scere, v. a. afweiden, afgrazen.
Dipo'nere, —porre, v. a. Z. Deporre ; diDipelarc, v. a. h.z.d. als pelare ; dipellare,
popolare, v. a. h.z.d. als spopolare.
h.z.d. als scortieare.
Diportamento, in. handelwijze, gedraging, v.;
Dipendentemente,avv. op afhankelijke wijze ;
gedrag, 0.; —arsi, v. ritl. op een bepaalde
— da de, tengevolge van ; —ente, agg. sost.
wtjze zich voordoen, zich gedragen ; zich verm. Z. p. pres. van dependere ; —enza, f. v.
maken ; andare diportandosi, gaan wanafhankelijkheid, v., voorwaarde, v., afkomst,
delen ; —e'voie, agg. vermakeliA, tot veratleiding, v.; aver — di Melillo, van iem.
maak, uitspanning dienend ; —0, in. vermaak,
afhangen ; —ere, v. a. (da qc.), afhangen,
uitspanning, genoegen ; per —, tot uitspanafhankelijk zijn ; questo dipende perning; andare a—, gaan wandelen ; piglidat komt hiervan dat ; voortkoare, darsi
chi
zich ontspannen, een uitspanmen, afstammen, uitgaan ; se to sei tristo
ning nemen.
none dipeso di me, als gij treurig zijt Dipositare, Z. Depositare ; dipotestare,
ben ik er toch de schuld filet van ; — da qd.,
h.z.d. als spodestare ; dipredare, h.z.d.
ondergeschikt, onderworpen zijn aan
als depredare ; diprendere, v. a. Z. Sordipendono tutti dal niedesimo capo,
prendere ; dipressare, h.z.d. als deprizij hangen allen van hetzelfde hoold af ; assol.
mere ; dipressione, Z. Depressione.
in afhankelijkheid levee ; non dipendo, ik Dipresso, di presso, in samenstelling; a
ben onafhankelijk ; —ente, p. pres. alhanun —, mod. avv. ten naastebij, ongeveer,
gend ; agg. afhankelijk ; sost.m. ondergeschikte ;
bijna.
—eso, p. pass.
Dipsa, —sade, f. (Nat.) dostslang, f.
Dipennare, v. a. h.z.d. als cancellare.
Drpsaco, m. (Bat.) kaarddistel, m.
Dipingere, dipignere, v. a. schilderen, af- Di'ptero, agg. (Nat.) tweevleugelig ; (Arch.)
beelden, uitschilderen ; —a olio, a fresco,
gebouw met twee vleugels ; (Nat.) —i, pl.
a buon fresco, a aquarello, met olie,
tweevleugelige insekten.
op kalk, met waterverf schilderen ; verven ; Diputare, v. a. h.z.d. als deputare.
— di verde, di rosso, groen, rood verven ; Dirademento, m. dunnen, lichten, o. (van
fig. voorstellen, beschrijven, afschilderen ; dibosschen); —are, v. a. dunnen, dunner maken,
pinge sempre le cose come pare a
lichten, uithakken (een bosch); fig. dunnen ;
lui, hij stelt de dingen altijd zoo voor als
it fuoco del nemico diradO orribil't hem belieft ; prov. it diavolo i non
mente i nostri battaglioui, het vuur
tauto brutto, quanto si dipinge, de
van den vijand heeft onze bataljons vreeselijk
duivel is zoo leelijk niet als hij afgeschilderd
gedund ; ii vento dirada la nebbia, de
wordt; —rsi, v. rill. zich schilderen, blanketwind verdrijft, verdeelt den nevel ; zeldzaam
ten, zichzelf uitschilderen, zich weerspiegelen,
maken, warden ; allengs mede ophouden ; assol.
zich afspiegelen (op 't netvlies van het oog);
uno comincia a—, iem. begint zich zeld-rsi di giola, een kleur krijgen van
zamer te late() zien ; v. n. —rsi, v. nit'. dun
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worden ; una tela eomincia a—, het linnen begint dun te worden ; ophelderen (van
't weer).
Diradicare, v. a. h.z.d. als sradieare ; diragnare, h.z.d. als sdiragnare.
Diramare, v. a. de takken uitsnijden, snoeien
(boomen); in verschillende takken verdeelen;
— un ordine, een bevel aan de verschillende overheden zenden ; —rsi, v. rill. zich
ver takken, in takken verdeelen ; fig. zich verbreiden, afstammen; —ata, cantare alla
—, mod. avv. ver klinkende liederen doen
hooren ; —More, m. zijkanaal, o.; - azioncella, f. kleine vertakking, v.; --azione, f.
snoeiing, uitdunning, v. van boomen ; vertakking, v. (van rivieren, planten); verdeeling,
verbreiding, v.; fig. onderafdeeling, v.; tak,
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te zeggen ? wat moet dat beteekenen ; non
fo per —, ik zeg het niet om mij te prijzen ;
dico, vo' dat wil zeggen ; darei quasi,
sto per —, ik zou bijna zeggen ; di ! dica!
di' su, zeg maar op ! voor den dag er mee !;
lo dicevolo, ik heb 't wel gezegd ; volevo
ben — !, juist zooals ik zeggen wil, ik wilde
ook al zeggen ; esclam. se lo dico, ma se
lo dico !, heb ik het u niet gezegd, ik zeg
het voor 't laatst; a dirlo a te, om 't u
te zeggen, in vertrouwen gezegd ; a dirla
schietta, a dire vero, om de waarheid
te zeggen ; ti, vi so ik zeg het u; e tutto
! e un gran
! alles is toch. mogelijk !
non 6 a , 't is niet te zeggen, 't is onbeschrijfelijk ; p. pass. detto, gezegd, gesproken ;
agg. le cose —e, gezegde, genoemde Bingen ;
la psicologia a una —della filosoila,
la persona —a, de vermelde persoon ; sia
per non —, laat 't zijn alsof 't niet gede psychologie is een tak (afdeeling) van de
zegd ware.
philosophie ; zijlinie, v.; tak, m. (van een geslacht); (Ferrov.) linea di —, zijlijn ; ver- Diredare, —ditare, v. a. h.z.d. als diseredare.
breiding, rondzending, v. van een bevel.
Diramorare, v. a. h.z.d. als diramare, in Dire'ggere, v. a. h.z.d. als reggere, dirigere.
de eerste beteekenis.
Direnare, v. a. het kruis breken, lam maken ;
Dirancare, v. a. h.z.d. als storcere.
—rsi, v. rill. zich verstuiken ; —ato, m. h.z.d.
Di razzare, v. n. uit den aard slaan, de eigenals lombaggine.
schappen van het ras verliezen ; [am. een
Direpzione, f. h.z.d. als rapina en devasstout kind worden of zijn.
tazione.
Dire, v. a. zeggen, spreken, uitbrengen ; non
— una parole, geen woord uitbrengen ; Diretanamente, dere—, avv. h.z.d. als ultimamente ; —tano, agg. laatste, actiterberichten, vertellen ; si dice, men zegt, verste; gli (piedi), achterpooten ; sost. m.
telt; a un si dice e nulla phi, 't is een,
Z. Deretano.
men zegt (een gerucht) en meer niet ; assol.
spreken, prates, zeggen ; uno diceva e Diretare, v. a. h.z.d. als diseredare.
l'altro rispondeva, de eene zei en de Direto, avv. Z. Dietro.
andere antwoordde; — la messa, de mis Diretro, m. achterste, o.; stuit, m.; avv. h.z.d.
als indietro.
lezen ; — to devozioni, zijn gebed doen;
noemen, heeten ; la cocciutaggine la di- Direttamente, ave. in rechte lijn, regelrecht,
cono costanza, la villa modestia, de
rechtstreeks; andare —a Berlino, regelrecht naar Berlijn gaan ; onmiddellijk, zonder
stijfkoppigheid noemen zij vastheid en de lafdralen ; (Mat.) in rechte verhouding ; —ttivo,
heid bescheidenheid ; vi dico che facciate
cosi, ik beveel (zeg) u zoo te handelen ; fam.
agg. leidend, voerend ; regole —e, leidende
voorschriften ; consiglio — delle scuole,
dirci gesehreven staan ; in un libro ci
curatoren, commissie van toez. op de scholen ;
dice cosi e cosi, in een bock staat zus en
—tto, p. pass. van dirigere ; —ttorre, m.
zoo te lezen ; cite cosa si dice in questo
—trice, f. directeur, m., directrice, v.; bepanto, wat zegt men in deze plaats ? ; bestuurder, leider, m., -ster, v.,— delta coi.steekenen ; cotesto a un discorso, the
cienza, biechtvader, geestelijke leidsman ;
non dice nulla, dat is een redevoering,
—
dell' orchestra, — di polizia, direcdie niet veel te beteekenen heeft ; una copteur van een orchest,— van politic; — d'una
pia ne a stato delta due volte in
fabbrica, bestuurder, directeur van een fachiesa, een paar is reeds tweemaal in de
brick; — generale delle poste, rijkspostkerk afgeroepen (voor de huweltjksgeboden);
meester, hoofd-directeur der posterijen ; (Geom.)
dirsela con alcuno of fra di s6, in vrede
richtingslijn, v.; —tto'ric, rn. leidraad, m.;
met iem. of onder elk. levee; non si dice,
(Eccles.) kerkel. kalender, in.; directorium, o.;
het past niet, stemt niet met elk. overeen ;
— beiie, male di qd., goed, kwaad van
(stor.) directoire, o., uitv. macht van Frankr.
aan 't einde der groote Revolutie ; —ezione,
iem. spreken ; impers. oggi mi dice bene,
ik heb vandaag geluk; 't loopt me mee ; —
f. leiding, voering, v., bestuur, o.; directie, v.;
flailing, v.; andare second° la — del
la sua, zijn meening zeggen ; volg. — l'ulflume, de richting van de rivier volgen ;
tima, zijn laatste woord zeggen ; dire di si,
prendere una cella een zekere richting
ja zeggen ; aver che —, in twist, strijd zijn ;
nemen ; in tutte le —I, in alle richtingen.
avere che — eon qd., met iem. een appeltje te schillen hebben ; esserci che — Diricciare, v. a. de kastanjes ontbolsteren,
pellen.
fra due persone, aanleiding tot ongenoegen tUsschen twee personen zijn ; non si Diridere, v. a. Z. Deridere.
sara che —, men zal het wel spoedig eens Dirieto, —rietro, avv. Z. Dietro.
zien; — in uno, op iem's naam gaan (een Dirigenza, f. Z. Direzione.
zaak); se 21'6 fatto an gran —, hij heeft Diri'gere, v. a. leiden, richten, wenden ; —I
passi, zijn schreden richten (n. een plaats);
veel opzien verwekt ; far — qd., iem. tot
— una lettera a qd., een brief aan iem.
toorn opwekken ; poter fare e — a suo
richten ; —ogni pensiero a fare qc.,
modo, kunnen doen en zeggen wat men wil;
zich alle moeite geven om iets te doen ; —
val —, non —, te beteekenen, niet te beuna persona a un' altra, een persoon
teekenen hebben ; come dire ? wat er van
—
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—
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di bene in —, op rechtsehapen, eerlijke
aan een ander aanbevelen ;— una persona,
een persoon leiden ; — la easa, het huiswijze.
houden VOtfren, een huis bestieren ; —I la- Diritto, dritto, agg. recht, niet gebogen of
von!, de werken Leiden, het opzicht op de
krom, niet afwijkend, opreeht ; strada —a,
werken houden; — un eollegio, een colrechte, rechtstreeksche weg; eaMMIU0 —,
legie, kostsebool besturen ; —rsi, v. rifl. zich
rechte gang, m.; stare sii — della persona, zich recht houden, rechtop staan ;
wenden tot ; p. pass. —etto, geleid, gericht;
prov. bue veeehio solco
een oude os
agg. rechttoe, rechtstreeksch, rechte lijn ;
strada —a, de regelrechte weg; doelend
trekt recite voren; ervaring is de beste leermeesteres ; fig. rechtschapen, redelijk, rechtop ; parole —e a correggere un vizio,
woorden die ten doel hebben een Pout te vermatig ; aver la mente —a, rechtschapen

beteren ; gericbt, geadresseerd aan, bestemd
denken, een oprechten geest hebben ; vervoor ; una lettera —a a lei, een aan u
standig, wijs, niet licht te bedriegen ; rechts
geadresseerde brief; onmiddellijk, recht(als tegenstelling van links); mano —a, rechstreeksch, recht; lace —a, rechtstreeks interhand; (Gram.) eorso
nominatief, onderwerp ; fig. ocehio
vallend licht ; fig. consequenza —a, het
Reveling; quel
onmiddellUk gevolg; voto
rechtstreeksche
figliuolo e it suo occhio
dat kind is
stemming, v.; linposte —e, direkte betaszijn rechter oog, grootste schat,lieveling, oogappel; it braccio — del ministro, de
Unger' ; (Mat.) proporzione —a, rechtstreeksche verhouding ; (Giur.) dominio — , onrechterhand van den minister ; sost. m. de
middelltk bezit ; (Ferrov.) treno —, doorrechter zijde, de rechte kant (van taken, lin nen);
gaande trein, sneltrein, rechtstreeksche trein ;
fam. saper qc. a— e a rovescio, lets van
in (per) modo
langs den direkten weg ;
achter en van voren (zeer nauwkeurig) kenglielo ho detto in modo
ik heb het
nen ; nel — mezzo, juist in 't midden ; da
hem zonder omwegen, ronduit gezegd ;
—, op de rechter zijde; avv. andare diritti
andare — a easa, regelrecht naar
diritti alla ehiesa, regelr. naar de Berk
huis gaan.
gaan; —one, m. —ona, f. sluwe, uitgeslepen persoon.
Diriluere, Y. a. breken, scheiden, deelen, ontbinden, ongeldig verklaren (huwelUk); een Dirittovescio, ave. h.z.d. als rittoroveseio.
einde maken (aan een strijd); p. pros. —en- Dirittura, f. rechte lijn, rechte richting, v.;
te, brekend, scheidend; agg. impedimenti mettere le piante nelle stessa —, de
- d'un matrimonio, huwelijksheletselen;
planten op eene zelfde recite lijn plaatsen ;
scheidsrechter, m.
guardare qd. in una cella
perito
in
Dirimpettaio, m. tegenoverwonende, -ziteene bepaalde richting houden ; fig. — di
mente, gezond, juist oordeel ; fig. rechtheio,
tende ; —o, prep. en avv. tegenover, juist
tegenover ; sost. m. it —, het tegenover ligrechtmatigheid, rechtschapenheid ; torte di
gende, overkant, m.; aver un bet
een
gerechtshof; matiging, onthouding, v.; bemooien overkant hebben.
lasting, v.; geld, o. (dat men voor een recht
Diripata, f. h.z.d. als burrone.
betaald); staange!d ; plicht, m.; al wat passend
Dirisione, f. h.z.d. als derisione.
is ; a—, addiritura, in recite lijn, rechtuit,
Diritta. dritta, f. rechterhand, v.; dare la
zonder Pout, zonder dralen, op zekere, nauw-a qd., iem. aan den rechter kant laten
keurige wijze; fig. pigliare la — di far
qe., h.z.d. als pigliare la direzione.
gaan ; rechte straat, andare per la —,
tangs den rechten, kortsten weg gaan ; a—, Dirivare, v. a, en n. Z. derivare ; dirivo,
aan de rechterhand, rechts; —ezza, f. h.z.d.
Z. Derivazione.
als rettitudine.
Dirivieni m. Z. Andirivieni.
Diritto, dritto, m. recht, o., aanspraak, v., Dirizzamento, m. het richten, leiden, o ; riche doveri, rechten en
bevoegdheid, v.;
ting, v.; terechtwijzing, opvoeding, aanleiding,
plichten ; — di vita e di morte, recht over
v.; --are, v. a. recht maken, in de rechte
civili, politici, sociali,
!even en don(' ;
richting brengen ; richten, wenden, leiden, voeburgerlijke, staatkundige, maatschappeltike
ren ; —gli sguardi verso aleuno, de
rechten ; — di mare, strandrecht ; — di
blikken naar iem. richten ; fig. — la mente,
riconoscere
nn
eittadino, burgerrecht ;
l'animo, den geest, den zin ergens op rich-, een rent erkennen ; far valere i suoi
ten ; oprichten, in de hoogte, omhoog richten
zijde rechten doen golden ; fig. i -- del
(het hoofd, den blik, gebouwen); — un stapiil forte, het recht van de sterkste, vuistto, de orde in een staat herstellen •
ca— del sangue, recht, bevoegdrecht, o.;
pelii, de haren scheiden ; —rsi, v. rill. zich
heid van bloedverwantschap; aver it — di
wenden, richten, oprichten, been begeven, zich
punire, de hevoegdheid hebben om to strafgereed maken ; —ato'io, m. friseer-, haar
fen ; i —i dell' ereditit, successierechten ;
naald, v.; richthout, -ijzer, o.; —store, m.
— d'ancoramento, ankergeld, o.; (Giur.)
oprichter, hersteller, m.; —atura, f. scheiding,
recht, o., rechtspraak, v., rechtsgeleerdheid,
v, (van het haar); —one, in. eigenzinnig vasty.; studiare it —, in de rechten studeeren;
gehouden besluit, 0.; gewoonte, v.; luim, m.;
professore di —, professor in de rechtspigliare, prendere
zich lets in 't
wetenschap, -geleerdheid, v.; — universale,
hoofd cotton ; ora ha preso
d'andar
civile, criminale, canonic°, algemeen,
tutti i giorni a eavallo, hij heeft bet nu
gemeen recht, hurgerlijk-, crimineel-, kerkel.
in zijn hoofd gekregen orn alle dagen te gaan
recht ; — naturale, delle genti, natuurpaardrijden ; prendere it — verso an
recht, volkenrecht. 0.; — costituzionale,
luogo, eensklaps het besluit nemen ergens
commerciale, staats-, handelsrecht, o.; —
been to gaan ; plotseling de richting inslaan.
eambiale, wisselrecht, o; a — o a torto, Diro, agg. goddeloos; gruwzaam, verschrikten rechte of ten onrechte; a buon —, met
kelijk.
't volste recht ; di, per —, van rechtswege ; Diroccamento, m. bet omverrukken, tegen
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den grond gooien, verwoesten : sloopen (yes- Dirato, agg. neer-, omlaag gerukt, verwoest,
tingen); —are, v. a. omverrukken, tegen den
ingestort.
grond gooien, sloopen ; v. n. en —rsi, v. rill. Disabbellire, v. a. van de schoonheid be-

ineenstorten, met vallen,
geraas afvallen ;
--ato, p. pass. omvergerukt ; agg. castello

vervallen kasteel.

rooven ; —rsi, v. rill. de schoonheid ver-

liezen.

Disabilita, f. Z. Inabilita.
Dirocciare, v. n. en —rsi, v. rill, van rots Disabitare, v. a. ontvolken, verwoesten, eene
tot rots storten, over rotsblokken schuiven ;
woonplaats verlaten ; —rsi, v. rill. ontvolkt,
zich afstorten ; zich afscheiden (rotsblokken).
eenzaam worden ; —ato, p. pass. ontvolkt,
Dirogare, v. a. Z. Derogare.
onbewoond, verlaten ; fain. corpo
leege,
Diro'mpere, v. a. week, zacht, lenig, buigattijd hongerige maag.
zaam maken ; — la canapa, de hennip Disabituare, v. a. —rsi, v. rifl. ontwennen,
braken ; — ii corpo, het lichaam lenig maontwend raken.
ken ; fig. oefenen, bekwaam, vlug maken; Disaccagionare, v. a. h.z.d. als scagioi giovani besogna diromperli Della rare.
letteratura del classici, men moet de Disaccare, v. a. Z. dissaccare.
jongelieden zekere vaardigheid in het lezen Disaccentare, v. a. bet accent wegnemen,

der klassieken geven ; zwak, slap maken ; met
toonloos maken.
geweld breken ; —gli ordini, door de gele- Disaccerto, m. h.z.d. als —appunto ;
deren (van den vijand) breken ; —rsi, v. rill.
—aeceso, agg. h.z.d. als spento.
breken, aanbotsen, beuken, branden, met ge- Disaceettare, v. a. afslaan, weigeren ; —o,
weld borrelen, bruischen (van water,golven);
agg. niet gewenscht, niet welkom.
lenig worden ; —rsi alla fatica, zich Disaccialare, v. a. (Chini.) de koolstof uit
—rsi
a
qc.,
aan vermoeienissen gewennen ;
het staal trekken, ontkoolen, tot week ijzer
zich tot iets laten medeslepen, zich geheel aan
maken.
lets wijden ; —rsi facendo qc., zich bij iets Disacconciamente, avv. op onpassende,
ongemakkelijke wijze ;
opwinden ; hevig, met geraas openen, barsten ;
agg. niet pas-rsi in lacrime, in tranen uitbarsten ;
send, ondienstig, onordelijk, slecht, ongemak-otto, p. pass. gebroken, stuk geslagen ; agg.
kelijk ; tornare in —, ongemakkel. worden.
onafgebroken, onophoudelijk, hevig nederval- Disaccordante, agg. h.z.d. als —cord° ;
—are, Z. Seordare ; —o, m.. fig. misklank,
lend ; pioggia —a, hevige regen; pianto —,
sombere hemel;
bitter geween ; cielo
m.; twist, v meeningverschil, o.; oneens;
steil ; — in anal fare, thuis, bedreven zijn
sono in — fra di loro, zij zijn onderling
in al wat slecht is ; a —a, alla —a, bovenoneens ; nato on piccolo — tra di nol,
mate; prove alla —a, het regent dat het
er is een Klein misverstand tusschen ons
giet, partire alla —a, plotseling, halsoverontstaan.
kop vertrekken ; —imento, m. het braken i Disacerbare, v. a. de zuurhetd, wrangheid
(van hennip, vias); lenig maken (lichaam); on ontnemen ; fig. verlichten, zachter maken;
derbr., v.; breuk, v.; branding, v.; golfslag, m.
—rsi, .v. rifl. beginnen rijp te worden, de
Dirottamente, avv. voortdurend, zonder opzuurheid, wrangheid verliezen ; fig. minder
houden ; —o, agg. p. pass. dirompere.
zwaar, pijnlijk worden.
Dirovinare, v. a. Z. Rovinare.
Disacquista•e, v. a. het verworvene weer
Dirozzamento, m. eerste, grofste bewerking,
verliezen, lets verliezen.
v.; afslijping, v.; — di costumi, veredeling, Disacrare, v. a. Z. Dissacrare ; disadaglare, v. a. Z. Disagiare.
verfijning der zeden ; eerste ontwerp, plan, o.,
schets, v.; eerste onderricht, o.; —are, v. a. i Disadatta'gine, f. ongescbiktheid, hulpeloosuit den grove bewerken, de eerste bewerking
heid, v.; —atto, agg. ongeschikt, niet deugeven; het ruwste eraf nemen ; bet eerste
gend, onbekwaam, onbeholpen ; essere —a,
ontwerp, plan maken ; fig. de eerste vorming, i qc., ergens niet toe geschikt zijn ; onhelpbeschaving, het eerste onderricht geven ; fans. zaam, plomp, onhandig, zwaar te behandelen.
schaven, slijpen, polijsten ; — un ragazzo, Disadirato, agg. niet boos meer; kalm, beeen knaap wat fatsoen leeren, polijsten; — daard geworden:

it cuore, het hart zactter maken.
i Disadornare, v. a. van den tool berooven ;
i ontsieren —o, agg. ontsierd, van den tooi, het
Dirubare, v. a. Z. Derubare.
Dirucchiare, v. a (Agrj de toppers van de
sieraad beroold ; onverzorgd, slecht, smakehalmen sntden, afpunten.
loos gekleed ; stile —, al te eenvoudige, weinig verzorgde
Dirugginare, v. a. van bet roest ontdoen,
schuren ; —I denti, met de tanden knarsen ; Disaduggiare, v. a. schadnwloos maken.
--io, m. knarsend geluid, geknars, o ; —ire, Disaffannare, v. a. angst, kommer benemen ;
h.z.d. als —are ; —rsi, v. rill. roestvrij wor- ibemoedigen, troosten ; —rsi, van zijn angst,
kommer bekomen.
den, den roestigen aanslag verliezen
Diruinare, v. n. h.z.d. als dirupare, ro- Disaffaticarsi, v. rift. van de vermoeidheid
vinare.
uitrusten.
Dirupamento, m. het afvallen, instorten, o.; I Disaffetuoso, agg. niet beminnenswaardig ;
aardstorting ; afgrond, m.; —are, v. n. naar
—ezionare, v. a. de neiging, genegenheid
beneden, in de diepte storten, omlaag vallen ;
benemen, afkeerig maken ; —rsi, v. rill. liefde,
invallen, ineen storten ; v. a. afwerpen, naar
genegenheid verliezen ; —ato, p. pass. afkeev. rip.
rig gemaakt ; agg. afkeerig, afgunstig, ontstemd
beneden, in de diepte slingeren .
tegen iem.; —ezione, f. afgekeerdheid, ontnaar beneden vallen, storten ; —ato, p. pass.
stemdheid, v.
ingevallen ; agg. steil ; —ata, f. steile plaats,
v.; —inare, v. n. h.z.d. als —are ; —o, m. Disage'vole, agg. —inente, avv. zwaar,
steile, afhangende, atloopende plaats, v.; steile
moeielijk, bezwaarltk ; onaangenaam, netelig ;
.afgrond, m.; rots, v.
—olezza, f. moeieltjkheid, moeite, zwarig-
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m. gebrek, o. aan liefde, liefdeloosheid,onverschilligheid, afgekeerdh., V.; —e'vd10, — Os°,
agg. liefdeloos, gevoelloos, onvriendelijk, onbeleefd ; parole harde, onvriendelijke
zijn, tnishagen, niet bevallen, slecht aanstaan ;
woorden ; —evolezza, f. liefdeloos-, gevoelv. a. kwalijk nemen; —e'vole, agg. h.z.d. als
sgradevole.
loos-, onbeminnenswaardlg-, on vriendelijkheid ;
onbeleefdheid, v.
Disagguaglianza, f. —o, m. —are, v. a.
Disancorare, v. a. de ankers lichten.
Z. Disuguaglianza, --are.
Disanellare,
Disagiare, v. a. van het gemak berooven,
v. a. de ringen afnemen, van de
ringer; berooven.
lastig vallen, storen ; —rsi, v. rill. zich
moeielijkheden, ongelegenheden berokkenen; Disanimamento, m. moedeloosheid, terneergeslagenheid, v.; —are, v. a. den moed beongemak lijden; —ato, p. pass. lastig genemen, moedeloos maken ; van 't leven bevallen ; agg. lastig, ongemakkeltik, onbehagezich
rooven ; —rsi, v. rill. den moed verliezen,
lijk ; ziekelijk, onpasselijk ; sentirsi
moedeloos worden ; —ato, p. pass. moedeonbehagelijk gevoelen; artnzalig, behoeftig ;
—atamente, avv. op onaangename enz. wijze;
loos, terneergeslagen ; ontzield, levenloos.
abitare
onaangenaam wonen ; vivere Disannoiare, v. a. van de verveling bevrijden ; vermaken, verstrooien.
—, in behoeftige omstandigheden leven ; zich
m. moeieltjke, Disapostrofare, v. a. de apostroof weglaten.
erg moeten bekrimpen ;
onaangename, artnoedige, bekrompen toestand; Disapparare, v. a. h.z.d. als disimparare;
ongemak, o.; ongelegen-, onaangenaamheid, v.; ' —rsi, v. rill. de misgewaden alleggen.
moeielijkheid, V.; bezwaar, 0., bezwaarlijkheid, Disapparecchiato, agg. onvoorbereid.
v.; sostenere mille —gj, duizende ont- Disapparire, v. n. h.z.d. sparire, scornparire.
beringen, moeielijkheden verduren ; stare in
—, in een moeielijken toestand vetkeeren ; Disappariscente, agg. onschijnbaar, onaanzienlOk.
nood, m.; verlegenheid, v.; a gran —, in
neteligen toestand ; prov. chi di' spesa non Disappassionarsi, v. rifl. den hartstocht
voorbij listen gaan ; fig. nuchter worclen;
deve dare —, wie uitgenoodigd is mag niet
—atezza, f. hartstochteloosheid, onpartijdiglastig zijn; —iosamente, avv. --ioso, agg.
held, v.
h.z.d. als —giatamente, —giato.
Disaiutare, v. a. van zijn huip berooven ; in Disappensato, agg. h.z.d. als spensierato.
den steek laten ; —rsi, v. rill. den moed listen Disappestare, v. a. van de besmettingsstof
zinken, de handen in den schoot leggen ; —0, bevvijden, ontsmetten.
m. hindernis, v., verhindering, -zwaring, -sto- Disappetenza, f. gebrek, o. aan eetlust.
Disapplicare, v. a. — l'animo di qc.,
ring, v.
Disalberare, v. a. (Mar.) van de masten beden zin ergens afwenden, zich niet meer toeleggen op; — v. n. en —rsi, v. rill. ophouden
rooven.
Disalbergare, v. n. h.z.d. als sloggiare.
met vlijtig to zijn, zich laten verstrooien, zich
Disalloggiare, v. a. uit de waning verdrijgeen moeite meet geven ; —atezza, —azione, f. onbezigheid, v.; afkeeren, o. van de
yen, zetten; (Md.) uit de kwartieren nemen ;
h.z d. als sloggiare.
bezigheid ; verstrooidheid, onoplettendheid, v.
Disapprendere, v. a. h.z.d. als disim.
Disalmare, v. a. van 't leven berooven.
parare.
Disalveare, v. a. in een andere bedding leiden (rivieren).
Disapprensione, f. geringscbatting, v.; zorgeDisama'bile, agg. Diet beminnenswaardig;
loosheid, onachtzaarnheid, o.; gebrek, o. aan
—are, v. a. niet meer liefhebben; leeren
ijver.
Disappreso,
haten.
p. pass. van disapprendere.
Disambizioso, agg. niet eerzuchtig.
Disapprovare, v. a. afkeuren, lakes, verDisamenita, f. onfraaiheid, onaangenaamwerpen , —azione, f. misbillijking, afkeuring,
held, v.; gebrek, o. aan schoonbeid ; —no,
v., berisping, v.
agg. onschoon,onaangenaam; weinig lieftallig Disappunto, m. ongelegenheid, v.; ongenoeniet vermakelijk ; grof, onbeschaafd.
gen, o., leedwezen ; far —, een streep door
Disamieare, v. a. (iem's) vriendschap verde rekening halen.
liezen ; —icizia, —ista, f. vijandelijkheid, v.; Disarginare, v. a. de dammen verwtjderen.
ophouden, o. der vriendschap.
Disarmament°, —mo, m. ontwapening, v.;
Disalnina, f. —amento, m. onderzoek, o.,
—are, v. a. van de wapens berooven, ontwaopheldering, v., verhoor, 0.; —are, v. a. met
penen; fig. den mond stoppers, het antwoord
aandacht onderzoeken, verhooren, ondervraontnemen ; — uno stato, een staat van zijn
gen ; —atore, m. onderzoeker, reciter, o.
macht berooven; — una fortezza, eene
die het verhoor doet ; —azione, f. h.z.d. als
vesting ontwapenen, ontmantelen; (Mar.) -mina.
una nave, een schip aftakelen; (Mur.)
Disammirazione, 1. onverschilligheid, v.;
una volts, van een geweif de steunbogen
minachting, geringschatting.
wegnemen; v. n. ontwapenen, het leger verDisamorare, v. a de liefde benemen ; le
minderen ; —rsi, v. rill. de wapens neerleg,troppe cose disamorano i giovani
gen, de oorlogsrustingen staken ; zich van zijn
dagli studj, de overmaat van leerstoffen
tegenweer berooven.
doet de jongelieden de liefde voor de studie Disarmonia, f. disharmonie, f., misklank,m.;
verliezen ; rsi, v. rill. de liefde, genegen
Jig. oneensgezindheid, oneenigheid, v.; leahekl verliezen ; —ato, p. pass. agg. liefdeloos,
mente, ave. op onharmonische wijze, in disgeen genegenheid meer bespeurend, onverharmonie; —leo, agg. onharmonisch, den
schillig voor iets, koud, gevoelloos ; madre
klank benemend, niet akoustiek ; —izzare,
—a, liefdelooze, gevoellooze moeder ; —atav. a. de harmonie verstoren ; — v. n. en —rsi,
mente, avv. op liefdelooze enz. wijze; —e,
v. rifl. Diet overeenstemmen.
V.;

Disaggradare, —ire, v. n. onaangenaam
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Disartleolare, v. a. (Chir.) uit bet gewricht I Disbandare, v. a. en —rsi, v. nil h.z.d. als
sbandare.
nemen ; —rsi, v. ritl. zich ontwrichten ;
Disbandeggiare, v. a. b.z.d. als sbandeg—azione, f. (Chin) ontwrichting, v.
glare ; disbandire, v. a. Z. Sbandire.
Disartiflzio, m. vergrijp tegen de kunst ;
kunstloosheid, V.; —10SO, agg. kunstloos, Disbaragliare, v. a. Z. Sbaragliare ;
—barattare, v. a., —barazzare, v. a.,
plomp, dom.
—barbare, —barbleare, —bareare, Z.
Disaseo'ndere, v. a. h.z.d. als palesare.
Sbarattare, sbarazzare, sbarbare,
Disasprare, —ire, v. a. de wrangheid wegsbarbieare, sbarcare.
nemen, minder zuur maken.
Disassediare, v. a. het beleg opheffen; — Disbassare, v. a. Z. Dibassare ; —battere, Z. Dibattere.
una persona, iem. van zijn omgang verDisbendare, v. a. —rsi, v. rid. Z. Sbenschoonen.
dare, —rsi.
Disassuefare, v. a. ontwennen; —rsi, v. rill.
zich afwennen, eene gewoonte verliezen ; Disborso, m. betaling ; voorschot, o.; essere,
stare in —, voorschotten, uitschotten ge—ato, p. pass. ontwend.
maakt hebben.
Disastrare, v. a. ongelukkig maken, in 't ongeluk storten, (nitwit brengen, lastig vallen; Disboseare, v. a. Z. Diboseare.
—rsi, v. rill. in 't ongeluk geraken, schade Disbramare, v. a. stillen, bevredigen ; — la
lijden, zich onaangenaamheden op den hals i sete, de dorst stillen.
halen ; —e'vole, agg. onheilbrengend ; —o, Disbranare, v. a. Z. Sbranare.
m. onheil, ongeluk, o.; schade, v.; —oso, agg. Disbraneare, v. a. de twijgen afsnijden ;
—rsi, v. rill. zich vertakken.
ongelukkig, rampspnedig, onheilvol ; strada
—a, een weg om den hats te breken;viag- Disbrandare, v. a. h.z.d. als disarmare.
Disbrigare, v. a. uit de verlegenheid redden,
gio
reis vol wederwaardigheden.
hinderpalen wegnemen, helpen ; — un afDisattato, agg. —adatto.
fare, een zaak afdoen; —rsi, v. rifl. zich
Disatteiito, agg. onoplettend, verstrooid, naonoplettendheid,
verbevrijden, uit de verl. redden ; —o, m.afdoelatig ; —enzione, f.
fling, v. eener zaak.
strooidheid, nalatigheid, V.; — alle leggi,
Disbriinare, v. a. h.z.d. als risehiarare.
niet nakoming der wetten.
Disbulfare, v. a. Z. Sbutfare.
Disatto, agg. h.z.d. als inetto.
Disattristare, v. a. opyroolUken ; —rsi, v. nil. Diseacciamento, m. verdrijving, verjaging,
v.; —are, v. a. verdrijven, verjagen, wegjagen ;
zich troosten.
—aleuno dal mondo, iem. dooden ;
Disautorare, v. a. van het gezag berooven ;
—atore, m. verdrijver, m.
—rsi, v. rifl. het aanzien, gezag verliezen.
Disautorizzare, v. a. de volmacht ontne- Diseadere, v. a. Z. Scadere, sceinare;
—imento, m. Z. deeadimento; —ca'gmen, van de bevoegdheid, macht berooven.
gere, v. n. Z. Decadere, —calzare, v. a.
Disavanzare, v. n. verlies lijden, erbij inZ. Sealzare; —ealzo, agg. Z. Scalzo;
schieten; in zone vermogen verminderen;
—eaneellare, v. a. Z. Seaneellare ;
(Mar.) niet vooruitkomen; —zo, m. verlies,
—eanzo, m. Z. Seanzo ; fig. Z. Scamp° ;
o.; deficit, o.; tekort, o.; mettere a—, als
—capezzare, v. a. Z. Seapezzare, deverloren beschouwen, op zijn bulk schrijven.
eapitare ; —capigliare, v. a. Z. SeapiDisavantaggiarsi, v. n. nadeel hebben, de
gliare ; —eapitare, v. a Z. Seapitare ;
winst verliezen, inboeten ; —gio, m. nadeel,
in
gevaarlijken,
—capito, m. verlies (van geld, van eer); eon
a—,
o., verlies, o., schade, v.;
grave — della sua reputazione, tot
pijnlijken toestand; aver — da aleuno, in
groot nadeel van zijn goeden naam.
't nadeel zijn tegenover iem.; —gioso, agg.
Diseapellare, v. a. de valken den kap afdoen.
h.z.d. als svantaggioso.
Disavvedimento, tn. h.z.d. als inavver- Discareare, v. a. Z. Searicare;—eareetenza ; —utamente, avv. onverwachts, onrare, v. a. searcerare ; —carco, —cavoorzien, zonder er op te letten ; —utezza,
rico, m. het afladen ; fig. a mio —, ter
mijner ontlasting ; a — di eoseienza, om
f. onachtzaamheid, onbedachtzaamheid, v.;
het geweten te ontlasten ; —earica, f. ont—uto, agg. onachtzaam, onvoorzichtig, onvangbewijs, o.; kwijtbrief, m.; —carleaoverlegd.
mento, m. h.z.d. als —CO; —caricare, v. a.
Disavvenente, agg. niet aanvallig, niet
en rill. h.z.d. als searicare, —rsi.
schoon ; onbeschaafd, plomp ; —enza, f. onschoonheid, v., gebrek aan bekoorlijkheid; Disearnare, v. a. h.z.d. als searnare;
—rsi, v. rift mager worden, wegteren.
—ene'vole, agg. onaangenaam, onpassend ;
v. n. h.z.d. als Discaro, agg. niet lief, onaangenaam ; dono
leelijk, afstootend ;
niet zeer welkom geschenk ; se non vi
seonvenire.
als 't u niet ongevallig is.
Disavventura, f. h.z.d. als sventura ;
—atamente, avv. b.z.d. als sciagurata- Diseatenare, v. a. Z. Seatenare.
mente ; —ato, agg. ongelukkig, rampzalig, Diseatto, m. Z. Defaleo.
ellendig ; —osamente, avv. h.z.d. als dis- Disealvacare, v. n. Z. Scalvacare ; v. a.
— l'artiglerie, het geschut uit zijne stelgraziatamente ; —oso, agg. h.z.d. als

sventurato.

lingen verwijderen.

Disavvertenza, f. h.z.d. als inconsidera- Discavare, v. a. Z. Scavare.
Disee'dere, v. n. scheiden, losgaan ; weggaan,
tezza.
zich uit de voeteh maken.
Disavvezzamento,m. ontwenning, v.; —are,
v. a. ontwennen, alwennen; —rsi, v. rifl. zich Discendenza, f. afkomst, afstamming, v.; ooragg.h.z.d.
sprong, m,; nakomelingschap, v.; —dere, v. n.
afwennen, ongewoon worden ; —o,
afdalen, afkomen, afstijgen, naar beneden gaan ;
als disavvezzato, p. pass. van —are.
afvallen ; afloopen, afstroomen, dalen ; onderDisavvisamento, m. h.z.d. als disavvedugaan ; overgaan (tot een ander onderwerp);
tezza.
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afstammen, voortkomen ; aan land komen,
landen ; zich overgeven; in tal dolore (Meese, aan zulke groote smart gaf hij zich over ;
fig. zich aflaten, tot iem. afdalen, zich verwaardigen ; v. a. aflaten, laten zakken, afslingeren ; —dente, p. press. afdalend ; agg. linea
afdalende lijn ; sost. m. afstammeling, m.,
m. afdaling ; het
nakomeling, m.;
afstammen ; —sione, f. h.z.d. als discesa ;
—sivo, agg. afdalen ; moto omlaaggaande
beweging ; —so, m. Z. Discesa ; —sore,
m. Z. Discendente ; —o'rio, agg. Z. —ivo.
Discente, in. Z. Discepolo.
Discentramento, m. —are, v. a. Z. Dicentramento, —are.
Disce'pola, f. —o, m. leerling, m., scholier,

m.; aanbanger, m.; leering, discipel (van
Christus); leerjongen, m.; —ato, m. stand van
leerling, leerjongen ; leertijd, schooltijd, m.
Discernenza, f. Z. Discernimento.
Discernere, v. a. duidelijk zien, onderschei-

rukken, losbinden; — dalle catene, van de
boeien bevrijden ; oplossen, scheiden ; fig. —
un dubbio, een twijfel oplossen ; — qc.
nell' acqua, iets in water oplossen vloeibaar maken, doen smelten ; — un esercito,
een leger ontbinden; — un obbligo, zich
van een verplichting kwijten ; gli occhi
in lagrime, aan 't weenen brengen ; —rsi,

v. rill. zich oplossen, smelten, vervloeien ; zich
losmaken, bevrijden ; —rsi da una promessa, een belofte niet houden ; —rsi a
qc., zich geheel aan een zaak Nkijden ; uiteengaan (een gezelschap); —e'vole, agg. h.z.d.
als —ibile; —imento, m. oplossing, scheiding, losmaking, v.; oplossing (van vraagstukken); diarrbee, v.; —itore, m. persoon
die oplost, losmaakt ; —olto, p.pass. —gliere,
agg. h.z.d. als scapigliato, dissoluto ;
—tura, f. h.z.d. als —glimento ; —sciorre,
v. a. Z. Disciogliere.
Discipamento, m. Z. Dissipamento ;
—are, v. a. Z. Dissipare ; —azione, f. Z.

den; een zaak van een andere afzonderen ;
Dissipazione.
erk.; l'occhio, l'orecchio discerne, bet
oog erkent, het oor verneemt, onderscheidt ; — Disciplina, f. tucht, v.; opvoeding, v.; afficol gusto, col tatto, door den smaak, op
dare un figliuolo alla — di alcuno,
het gevoel erkennen ; fig. leeren kennen ; —uto,
een kind aan iemand's tucht (ter opvoeding)
p. pass. duidelijk erkend ; —e'vole, agg. op
toevertrouwen ; orde, regel der studie, studie;
een onderscheiding aandringend ; —i'bile,agg.
leer, wetenschap, v.; leertak, m.; voorwerp
duidelijk kenbaar, te onderscheiden ; —imenvan onderricht; educato nelle phi noto, m. erkennen, onderscheiden, o.; erkenningsbili —e, in de voornaamste wetenschappen
vermogen, geschiktheid om te onderscheiden ;
opgevoed ; tucht, gehoorzaamheid, dicipliene,
agg. tot onderscheid. dienend ; —itov.; non vuole saper di —, hij wil van
re, m. tam. tern. die iets nauwkeurig erkent,
geen tucht weten ; — della scuola, schoolonderscheidt.
reglement, 0.; — militare, ecelesiastica,
Discervellare, v. a. Z. Dicervellare.
militaire, kerkelijke tucht ; consiglio di —,
Discesa, f. bet afdalen, afvaren, afrijden, aftuchtraad, m.; (Mit.) compagnia di —, strafloopen, afstroomen, zinken, vallen, o.; fig. oncompagnie, Masse van dicipliene ; (Eccles.)
dergang, m.; verval, o.; landen; afhang, m.;
geeselbroederschap ; (Mil.) sala di —, polihelling, v.; —o, p. pass. van discendere.
tiekamer, v.; geeselroede, geeseling ; darsi
Discettare, v. a. deelen, scheiden ; v. n. strijla —, zich geeselen, de diciplien geven ;
den, disputeeren ; —azione, f. strijd, m., ver—a'bile, —e'vole, agg. gemakkelijk op to
klaring, v.
voeden ; volgzaam, leerzaam ; —ale, agg.
Disceverare, v. a. Z. Sceverare (sepade tucht betreffende ; veste boetgewaad,
rare.
0.; —are, v. a. onder tucht, onder 't gezag
Dischetto, m. kl. schijf, v.
houden, aan tucht, orde, gehoorzaamheid geDischiattare, v. n. Z. Degenerare.
wennen; fig. — l'ingegno, den peest in
Dischiavacciare, v. a. Z. Schiavacciare.
tucht houden ; — it cuore, zijn hart binnen
Dischiavare, v. a. openen, losrukken ; uit de
vaste grenzen houden ; (Eccles.) geeselen, met
slavernij bevrijden; —rsi, v. rifl. zich losden geesel, de disciplien slaan ; —rsi, v. rifl.
rukken, losgaan.
zich aan tucht, orde, gehoorzaamheid gewenDischie'dere, v. a. niet verlangen, niet
nen ; zich kastijden, geeselen ; strenge boetstag n op.
plegingen oefenen ; —ato, p. pass. aan tucht
Dischierare, v. a. het leger ontbinden ; de
gewoon, gedisciplineerd ; agg. beschaafd, gegelederen breken, in wanorde brengen, scheiordend ; esercito goed gediciplineerd,
den, loslaten ; —rsi, v. rill. uit bet gelid treonder strenge tucht staand leger ; —ata, f.
den, zich van de troep afzonderen.
slag met den geese!, met de tuchtroede;
Dischiesta, f. gebrek aan navraag ; zeldatamente, ave. volgens de regels der diszaamheid, duurte, V.; —0, p. pass. van discipliene; op gehoorzame, ordelijke wijze;
chiedere.
—atezza, f. gewoonte aan tucht ; gehoorDischiodare, —chiomare, v. a. Z. Schiozaamheid, tucht ; —atore, m. —trice, f. perdare, —mare.
soon die tucht uitoefent of tot tucht dient ;
Dischiu'dere, v. a. opensluiten, openen ; fig.
leermeester, m.
openbaar maken, openbaren ; — la (voglia) Discipolo, m. Z. Discepolo.
fuori per segno, zijn wil door gebaren Disco, in. (Archeol.) discus, m., werpschijf, V.;
kenbaar maken ; buitensluiten, uitzonderen.
sehijf, plaat, v.; schotel, tn.; (Rot.) schtjfvorDischiumare, v. a. Z. Schiumare.
mige bloembodem ; — del sole, della tuDiscigliare, v. a. de valken de oogen openen.
na, schijf der zon, main ; (Ottie ) gezichtsDisci'ndere, v. a. scheiden, splijten.
veld, o.; kleurenschijf, v.; (Ferrov.) signaalDisci'ngere, v. a. Z. Scingere ; —to, agg.
schijf ; —girevole, draaischijf ; (Eccles.)
los, niet toegeknoopt.
pateen, v.; —bolo, m. (Archeol.) schijf-, disDisciogli'bile, agg. ontbindbaar, los te
cuswerper, m.
Discoagulante, agg. (Med.) het stremmen
Discio'gliere, —ciorre, T. a. losmaken, losbelettend.
—
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Discoccare, v. a. en n. h.z.d. als scoccare. 1
Discola'ecio, m. verachteloke woesteling,
deugniet; —amente, avv. op liederlijke
wijze ; —ato, m. jacht, razzia, v. der politie
op deugnieten ; —eggiare, v. n. een onge-

DIS

fig. — della tradizione, onderbreking,
leemte in de overlevering ; bet liggen blijven,
onafgedaan blijven eener zaak; —uo, agg.
onsamenhangend, onderbroken, gescheiden ;
onafgedaan.
Disconvene'vole, agg. —ienza, h.z.d. als
sconvenevole —enza ; —ire, v. n. niet
passen, niet dienstig, geschikt zijn, niet betamen ; van verschillende meening zijn ; p. pres.
—iente, niet passend, onbetamelijk, ongeschikt.
Discoperta. f. (Mar.) far —, op het dek
gaan ; —amente, avv. —rire, of —vrire ;

bonden, liederlijk, vagebondenleven lijden;
—etto, m. kl. vagebond, m.
Discolleganza, f. h.z.d. als disunione ;
—are, v. a. h.z.d. als sconnettere.
Di'scolo, agg. slecht, van slechte zeden ; teugelloos, ongebonden, liederlijk, vagebondachtig ;
onbeschaafd, ruw ; sost. m. deugniet, vagebond, landlooper; liederlUk, teugelloos per—rimento, m., Z. scopertamente, —rire,
soon ; scherz. fare zich aan een vage—ri mento.
bondenleven overgeven.
Diseoloramento, m. ontkleuring, v.; —are, Discoraggiare, v. a. h.z.d. als scoragglare.
—ire, v. a. en —rsi, v. rill. Z. Seolorare ;
—azione, f. offildeuring, v,; fig. bleekheid,v. Discorare, v. a. Z. scorare.
Discolpa, f. verontschuldiging, rechtvaardi- Discordamento, m., —anza, f. niet overeenstemming, v., verschil o. van meening, onging, ontlasting, v. (eener schuld); —ameneenigheid, ongeltjkheid, v.; (Mus.) wanklank;
to, m. het verontschuldigen ; ontlasten ; —are,
(Pitt.) — di colori, gebrek aan harmonie in
v. a. onschuldig verklaren, rechtvaardigen,
de kleuren ; — di ornati, storende versievan een schuld vrijspreken ; —rsi, v. rill. zich
ringen ; —ante, p. pres. van —are, v. n. niet
rechtvaardigen, zijn onschuld bewijzen.
overeenstemmen ; niet in overeenstemming,
Discomodare, —compagnare, —cornharmonie zijn (meeningen, kleuren, toonen
porre, —concertare,—concezza,—conn. en —rsi, v. rill. verscheiden,
enz.);
ciamento, —conciare, —concio, —conongelijk zijn ; elkander niet verdragen, niet
co'rdia, Z. incomodare, scomodare,
elkander passen ; 1111 ornament° discorda
scompagnare, scomporre, sconcerdal rimanente, een versiering past niet
tare, sconcesa, sconciamento, sconbij de rest ; in oneenigheid, twist zijn ; —ante,
ciare, sconcio, discordia, sconcordia.
p. pres. niet overeenstem., onharmonisch, onDisconface'vole, agg. onpassend, niet betagelijk, oneensgezind, onvereenigbaar ; —atore,
melijk ; — farsi, v. rid. onpassend, onbetam., —trice, f. twistzoeker, minnaar m. van
melijk zijn ; —rsi da qc., van iets veroneenigheid ; —e, agg. oneenig, oneensgezind,
schillen.
ongelijk, van elkander afwijkend, onverdraaga.
loochenen,
herroepen,
Disconfessare, v.
zaam, onharmonisch, elkander weersprekend,
niet erkennen of bekennen.
inconsekwent ; —emente, avv. op elkander
Disconfidanza, —are, —ente, —enza, Z.
weersprekende wijze ; —e'vole, agg. twistDiffidenza, —are enz.
ziek, onverdraagzaam, strijdlustig ; —ia, f.
Disconirggere, —itto, Z. sconfiggere,
tweedracht, oneenigheid, haat, nijd, m.,
—itto.
twist, v.; meeningverschil, o., tegenspraak, v.;
Disconforme, agg. disforme.
— fra le parole e i fatti, tegenspraak
Disconfortanza, f. —are, v. a. —o, m. Z.
tusschen de woorden en de daden ; —o, agg.
Sconforto, —are, —o, m.
h.z.d. als —evole.
Discongiungere, h.z.d. als disgiungere.
Disconoscenza, f. onbekendheid, onwetend- Disco'rrere, v n. — di qc., over iets spreken,
zich onderhouden ; kunnen spreken ; questo
heid, v.; gebrek, o. aan zelfkennis, v.; ondankragazzo ancora non discorre, deze
baar-, onerkentelijkheid, v.; vergetelijkheid, v.;
knaap kan nog niet spreken; fam. — con
—ere, v. a. niet erkennen, miskennen, onqd., met iem. vrijen, loopen ; son due anni
dankbaar zijn ; — un benefizio, een welthe discorre con la Gigia, 't is al twee
daad met ondank aannemen, geringachten,
jaar
dat htj met Lieze loopt ; omloopen, been
proprj doveri, zijn eigen
Nvegwerpen,
en weer loopen ; h.z.d. als scorrere, (met
plichten miskennen.
betrekking tot vloeistoffen), v. a. — qc., iets
Disconseguire, v. a. niet verkrijgen, niet
behandelen, bespreken ; fam. discorreremo!
bereiken.
ci discorrera ! we zullen daar later nog
Disconsentimento, m. niet toestemmen, o.;
wel eens over spreken ; e via discorrendo,
verschil van meening ; —ire, v. a. niet toeen zoo voorts ; —e'vole, Z. scorrevole.
stemmen, niet inwilligen ; fig. niet overeenstemmen ; — da qe., van een andere mee- Discorridore, m. (Mit. star.) kondscbapper,
m.; —i, pl. de verkenningstroepen*; —imento,
ning zijn.
m. h.z.d. als discorso; (Mil. star.) inval,
Disconsiderare, v. a. niet bedenken, niet overstrooptocht, m.; been en weer loopen ; —
leggen, met overwegen.
d'animo, opwinding,gemoedsaandoening, v.;
Disconsigliare, v. a. h.z.d. als sconsi—itore, m., —trice, f, redenaar, verhandegliare.
laar, praatjesmaker, kletsmuil, m.
Disconsolare, v. a. h.z.d. als sconsolare.
Discontentare, v a. h.z.d. als scontentare ; Discorsa, f. fam. nutteloos, dam gesnap, o.,
onbeduidende
verhandeling, v.; —a'eelo, m.
—o, agg. h.z.d. als seontento.
dom, dwaas gesnap, o., vuil, liederlijk gesprek,
Discontinuare, v. a. den samenbang verbreo.; slecht uitgevallen verhandeling, v.; codesto
ken ; scheiden ; niet voortzetten, ophouden
e un — ! wat gij daar zegt is onzin ; —etto,
met; —rsi, v. rifl. onderbroken worden, den
m. korte verhandeling, v., kort gesprek, o.;
samenhang verliezen, gescheiden, verdeeld
—e'vole, —ivo, agg. sprekend, verklarend,
worden; —azione, f., —nuita, f onsamenoordeelend ; la facolth, — a dell' uomo,
hangendheid, verbreking v. van den samenh.•
-
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de menschelijke oordeelskracht ; gespreksmeening ; oneenigheid, twist, v.; are, v. n.
wipe ; lettera a, brief in den vorm eener
oneenig, niet eensluidend zijn ; verschfflen van
verhandeling, in gesprekvorm ; uitvoerig ; 1
meening, oordeel.
vamente, avv. in de wijze van gesprek ; Disere'seere, v. n. h.z.d. als decrescere.
ino, m. kort, aangenaarn gesprek ; onder- Diseretamente, avv. op voorzichtige, verstanhoudende kleine verhandeling; Tana. fare un
dige, behoedzame, gematigde wijze ; tainelijk ;
a qd., iem. een klein standje maken.
canipare , nog al goed kunnen rondkoDiscorso, agg. p. pass. van discorrere ; ,
men ; stare —, zich zoozoo bevinden, tamem. gesprek, onderhoud, o., rede, v.; faccia
lijk wel bevinden ; ezza, f. matiging, maatmo un
breve, laten wij eens kort samen
handing, terughouding, v., maat, m., doel, 0.;
praten ; essere, stare a , in gesprek zijn;
—iva, f. (Filos.) onderscheidingsvermogen, 0.,
entrare, venire in , in gesprek komen ;
oordeelkracht, v.; ivamente, op underil
cade sopre qc., het gesprek valt op
scheidene wijze, met onderscheiding; —ivo,
lets; voordracht, redevoering, rede, v.; ha
agg. onderscheidend; faeolta a, onderfatto un
alia Camera, hij heeft in de
scheidingsg ave, v.; giudizio
oordeel o.
Kamer eene mooie rede gehouden ; it — della
gegrond op het nit elkander houden der verCorona, de troonrede ; — della mente,
schillende gevallen ; 0, au, g. gescheiden, afoordeelskracht, v., overleg, o.; fan. i corti !
gezonderd; (Mat.) quantita discrete, onpochi i ! kort en bondig ! zonder Neel otnstandvastige grootheden ; lam. voldoend, gehaal; non voler
di
geen woorden, praatnoegzaam voorhanden ; un numero
jes verlangen; discorsi altemaal praatjes!
seolari, een voldoend aantal leerlingen;
in via di , bij manier van zeggen ; fare
prezzi 1, matige prijzen ; essere un
dei
kletsen ; prov. i i non fanno
medico, een tamelijk kundig geneesheer zijn ;
farina, praatjes vullen gaatjes ; lam. allora
bescheiden, terughoudend, vol takt, gemae un altro
e contentativi, wees bedat is een ander paar mouwen,
tigd ; slate
dat is wat antlers.
scheiden en stelt u tevreden ; sost. m. bezonnen,
Discorso,
m. been en weer toopen ; doorlooverstandig mensch ; (Eccles.) naam van de
di
pen, o.; loop, stroom, m., verloop ; in
leden eener monniksorde, die bet bestuur der
tempo, in verloop van tijd.
orde uitmaken ; o'rio, m. (Eccles.) vergaDiseorsone, m. lange, uitvoerige, langdradige
derplaats der discreti ; Nergaderzaal, v.; —ziverhandeling, v.; Week), m. onbeduidende,
onale, agg. (Giur.) van bet oordeel,goedvinweinig" om 't lijf hebbende verhandeling.
den der overheid overgelaten ; potere
Discortese, agg. —cortieare ; —cosee'ndiscretionnaire macht ; —zionalmente, ave.
dere ; —osceso, Z. seortese, scorticare,
volgens goeddunken, discretionnair; —zione,
scoscendere, scoseeso.
f. onderscheidingsvermogen, o., oordearacht,
Discostamento, rn. verwijdering, ter zijde
v.; mud della , jaren des onderscheids,
zetting, v., ver houden, o., afstand, m., afwijwaarin het verstand konit; intendere go.
king, v.; are, v. a. verwijderen, wegnemen,
a , iets duidelijk inzien ; ingetogenheid, bewegrukken ; — un mobile dal muro, een
scheidenheid, terughouding, goeddunken, wetmeubel van den muur verwi.ideren ; wegdoen,
gevallen ; darsi, rendersi a , zich op g,eter zijde leggen ; rsi, v. rill. zich verwtjdenade of ongenade overgeven ; essere stare
ren, ter zijde treden ; fig. rsi Ball' opinione
a
di qd., geheel van iem. afhangen, gedi qd., van iem. gevoelen afwijken, verschilheel ter iemands beschikking staan ; (Cons.)
len ; rsi dall' amicizia, de vriendschap
giorni di —, respijtdagen ;
naar
opgeven; 0, agg. ver, verwijderd, veraf;
ven, naar welgevallen, zooveel men wit.
villa troppo a dell' abitato, een van Discriminatura, f. scheiding v. der haren.
zijn woonplaats to ver verwijderde villa ; Discrizione, f. Z. discrezione.
nietterlo
pia di due nietri, meer dan Diseucire, v. a. Z. scueire.
twee meters ver wegleggen.
Diseullminare, v. a. de punt afnernen, afDiseostumare, v. a. ontwennen, afwennen.
breken ; —rsi, v. rill. van het dak ontdaan
Discovrire, Z. diseoprire.
worden.
Diserasia, f. (Med.) slechte vermenging v. der Diseuoiare, discoiare, v. a. de huid, het
sappen, dikbloedigheid, diskrasie, v.
leer aftrekken ; fig. zuiveren, van een (vuil)
Discredente, Z. —credere ; —enza, f. h.z.d.
overtrek bevrijden.
als ineredulita.
Discuo'tere, v. a. h.z.d. als seuotere.
Disere'dere, v. a. niet meer gelooven ; het Diseursione, f. b.z.d. als discorrimento.
geloof, het vertrouwen verliezen ; geen geloof Discusare, v. a. h.z.d. als seusare.
schenken ; — qd. iem. zijn twijfel benemen ; Discussione, v. verhandeling, verklaring, befam. — l'appetito, den eetlust bevredigen ;
spreking, woordenwisseling, gedachlenwisse- la natura, aan de wetten der natuur
ling, v.; venire in , ter bespreking komen ;
gehoorzamen ; —rsi, v. rill. zich m. eigen oogee
(Giur.) gereclitelijke bespreking, behandeling,
overtuigen ; van meening veranderen ; fain.
v.; (Mat.) discussie eerier kromming ; —ivo,
zich gerust stellen ;
con qd., zijn hart voor
agg. (Med.) oplossend, verdeelend (geneesiem. uitstorten, zijn ongelijk inzien ; p. pres.
middel).
—ante, niet geloovend ; agg. ongeloovig, on- Discuss°, p. pass. van disculere ; v. a.
geleerig, twijfelend ; far qd., iem. van zijne
nauwkeurig onderzoeken, bespreken, behandwaling genezen, beter onderrichten.
delen ; discuteeren ; (Giur.) gerechtelijk behanDisereditare, v. a. h.z.d. als screditare.
delen ; (Med.) verdeelen, oplossen ; v. n. spreDiscredit°, m. verlies van bet krediet ; misken over, bespreken ; ziente, agg. (Med.)
krediet, o.
verdeelend, oplossend.
Discrepante, agg. yerschillend, ongelijk, an- Disdare, v. n. en —rsi, v. riff. h.z.d als
ders ; opinioni
afwijkende meeningen ;
sdare.
anza, f. verschil, afwijking, v., verschil van Disdegnamento, m. h.z.d. als sdegno en
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indegnazione ; —are, v. a. h.z.d. als sdegmens ontbreekt bet niet ; i sogni non sono
nare ; —e' vole, ago. als sprege' vole ;
veri e I —I non riescono, droomen zijn
—o, m. li.z.d. als stlegno ; —oso, agg. h.z.d.
bedrog en plannen kunnen missen.
als sdegnoso.
Diseguale, Z. disuguale.
Disdetta, f. opzegging v. (van woning, pacht, Disellare, v. a. a fzadelen.
v. geld) ; dare la a un eontadino, een Disembrieare, v. a. de pannen van een dak

hoer de pacht opzeggen ; weigering, v.; fig.
nemen.
ongeluk, o.; aver la —, weinig geluk heb- Disenfiare, v. a. de gezwellen verdrijven ;
ben ; chê —! e una — !, wat een tegenloov. n. minder gezwollen worden, de zwelling
per ! wat een tegenvaller! uno a un sacco
verliezen.
di —e, iem. is een recite ongeluksvogel ; Discusato, agg. h.z.d. als insensato.
—o, p. pass. van disdire ; sost. m. h.z.d. Disequilibrare, v. a. het evenwicht doen
als a.
verliezen, in wanorde brengen ; v. n. bet evenDisdicenza, h.z.d. als seonvenienza ;
wicht verliezen ; —rio, m. gebrek o. aan evenente, p. pres. van disdire ; —e'vole, agg.
wicht ; fig. — fra le entrate e le spese,
onpassend, onbetamelijk ; —evolezza, f. h.z.d.
wanverhouding tusschen inkomsten en uitals seonvenienza ; —imento, in, h.z.d. als
ga Yen.
ritrattazione.
Diserbare, v. a. van onkruid zuiveren, wieDisdire, v. a. een belofte, toezegging, terugneden ; —atura, f. het wieden, o.
men, een gezegde herroepen ; se l'ho detto, Diseredare, v. a. onterven ; p. pass. —ato,
ora to disdico, als ik het gezegd heb,dan
onterfd ; agg. zonder erfgenamen ; I —I, de
herroep ik bet nu ; opzeggen (een woning, verproletariers, de armen, de vierde stand, m.;
—azione, f. onterving, v.; —e, m. onterfde,
drag, pacht, de vriendschap enz.); — qe. a
qd., iem. iets weigeren, verbieden, afslaan ;
niet ervende ; —itare, h.z.d. als deseredare.
—rsi, v. riff. 'Lich terugtrekken, zijn woord Disertamento, m. verwoesting, vernietiging,
terugnemen, intrekken ; zichzelf weerspreken,
v.; —are, v. a. zwaar benadeelen, verwoestegenspreken, herroepen ; mi disdico, ik
ten, te gronde richten ; v. n. (Mil.) deserteeren,
herroep wat ik gezegd heb ; —rsi of v. n. niet
zijn vaandel in den steek laten ; lam. zich heipassen, betamen, behooren ; queste core si
melijk uit de vqeten maken; p. pass. —ato
disdicono a un maestro, zulke dingen
—erto, m. verwoest; agg. leelijk toegetakeld,
passen een onderwijzer niet ; quest' abito
bedorven, misvormd ; —atore, m. verwoesnon disdiee, die kleeding staat niet slecht ;
ter, m.; —azione, f. h.z.d. als —amento;
—ente, p. pres. storend, onpassend.
—o, Z. deserto ; —ore, m. deserteur, overDisdorare, v. a. het verguldsel wegnemen ;
looper, m.; Tam. iem. die er van doorgaat;
onteeren, van de waarde berooven ; —o, m.
—zione, f. desertie, v.
oneer, schande, v., schandvlek, m.
Diserto, agg. klaar, d uidelijk, beredeneerd, goed
te woord.
Disdossa, avv. eavaleare alla zonder
zadel rijden.
Diservi'gio, —ire, Z. desservizio, —ire.
Disdotto, p. pass. van disdueere; agg. vroo- Disfaci'bile, agg. vernietigbaar, wat los, uitlijk, onbezorgd ; sost. m. genoegen, tijdverdrijf,
een kan gemaakt worden ; —imento, m. verwoesting, vernietiging, ontbinding, v.; — del
o.; —du'eere, = dueere, v. a. wegvoeren,
corpo, ontbinding des lichaams ; nederweratleiden, afbrengen; —detto, h.z.d. als
disdotto.
ping, afbreking, smelting, vloeibaarmaking, v.;
Disebbriare, v. n. weer nuchter worden.
—itore, m. Z. disfattore ; —itura, f. afDisegnamento, m. h.z.d. als disegno ;
breking, slooping, verwoesting, v., afbraak, v.,
—are, v. a. teekenen, opteekenen; fig. door
puin, o.
vs oorden aanschouwelijk maken, schilderen, Disfagia, f. (Med.) disphagie, v., moeielijkheid
voorstellen, plannen maken, in den geest ontv. in 't slikken.
werpen ; Dante disegnO nella mente la Disfaldare, v. a. en —rsi, v. riff. Z. sfal—

,

Commedia gia prima dell'esilio,

dare.

Dante had het plan voor de Commedià reeds Disfallo, m. berouw, o., boete, v.
ontworpen eer hij in ballingschap ging; voor- Disfamare, v. a. h.z.d. als sfamare ; —fonnemens zljn; mod.prov. —e non colorire,
gare, v. a. h.z.d. als sfongare.
zijn plannen niet ten uitvoerbrengen ; op iets Disfare, v. a. losmaken ; — una calza, een
rekenen, ergens toe bestemmen ; fig. aankonkous uithalen ; verwoesten, omverhalen, sloodigen, vooraf verkondigen ; —ativo, agg. het
pen ; fig. vernietigen, ten gronde richten ; —
le ragioni d'un altro, de gronden van
teekenen betreffende ; teeken ...; —More, m.
—trice, v. teekenaar, ontwerper, schilderaar,
een ander weerleggen, te niet doen; anders
m.; —atura, f. h.z.d. als disegno ; —ino,
maken als bet was ; disfare un podere
m. aardige, kleine teekening, v.; —o, m. teeper fare un giardino, een bouwland in
een tuin veranderen ; — una macchina,
kenen, ontwerpen, o.; teekening, schets, v.,
een machine uit elkander nemen ; — un baule,
ontwerp, o.; (Arch.) plan, o., grondplan, v.;
een koffer uitpakken ; van een ambt berooven,
teekening, v., teekenkunst, v.; studiare
de teekenkunst, het teekenen leeren ; le tre
afzetten ; —rsi, v. rifl. losgaan, smelten, wegarti del —, de drie beeldende kunsten ; revloeien ; uit elkander gaan, zich ontbinden ;
—rsi di qe., zich van een zaak ontdoen ;
geling, v., plan o. (van een boek); aver —,
in goede verhoudingen (gebouwd) zijn ; ont[am. zich iets van den hals schuiven ; —rsi
d'un vestito, een kleedingstuk uittrekken,
werp, o.; — di legge, wetsontwerp, o.; voorafleggen, niet langer dragen ; —rsi d'una
nemen, plan, Joel, o.; far it — di andare
persona, zich van een persoon afmaken,
in on luogo, het plan, voornemen hebben
iem. wegzenden ; —rsi in sudore, zeer sterk
ergens been te gaan; far — su qe., ergens
zweeten ; —atto, p. pass. losgemaakt, verop rekenen ; per —, met voorbedachth.;prov.
dei sono pieni i muri, aan voornawoest; agg. gescheurd ; eastello mezzo —,
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half vervallen kasteel ; cadavere —, in ont- Disgiugnere, —giungere, v. a. scheiden,
afzonderen, losmaken ; uitspannen (uit het juk);
binding overgegaan luk ; persona —a, zwaar,
afspannen ; — rsi, v. rill. scheiden ; —intent°,
onbehouwen persoon.
m. scheiding, afzondering, losmaking ; —taDisfatta, f. nederlaag, v.; —ibile, h.z.d. als
Mente, avv. op afzonderlijke wijze ; afzonderdisfacibile.
Disfattrecio, app. (Agr.) braakliggend land,
lijk, ieder voor zich ; —tivamente, avv. op
pas gerooid ; sost. m. braakland, pas gerooid
afgezonderde wijze, door middel van een scheidingswoord ; —tivo, agg. tot afscheiding, afland, 0.; —0, p. pass. van disfare; —ore,
m., —trice, o. verwoester, vernietiger,
zondering dienend ; (Gram.) particelle —e,
Disfavillare, v. n. h.z.d. als sfavillare.
scheidingswoorden ; —tura —zione, f. losDisfavo•e, m. ongenade, ontstemdheid, v.,
making, scheiding, afscheiding, v.
vooroordeel, o., slechte dienst, m., nadeel, o., Disgiustarsi, v. a. den juisten maat missen.
schade, v.; a —, ten nadeele, in tegenstelling, Disgocciolare, v. n. Z. sgocciolare.
—ire, v. a. h.z.d. als sfavorire.
Disgolettare, v. a. scherz. voor sgozzare ;
Disfazione, f. h.z.d. als disfacimento.
—goinberare, Z. sgomberare, —gonDisfecciarsi, v. rill. h.z.d. als sfecciarsi.
flare, Z. sgonfiare ; —gorgare, Z.
Disferenziare, v. a. harmonisch verdeelen,
sgorgare.
doelmatig regelen ; onderscheiden van, het Disgradare, v, a. minder achten, in den goeonderscheid uitmaken (tusschen); —rsi, v. rill.
den imam benadeelen ; else io ne disgrado
un' altra cosa, zoo dat ik een andere zaak
zich onderscheiden van, afwijken ; si disferenzia in tutto e per tutto da lui, hij
daar bij vergeleken als niets beschouw ; ha
yerschilt in alles en door alles van hem.:
certe mani sducice da disgradarne
Disfermamento, rn. schudden (aan iets),
un niagnano, hij heeft zulke %wile harden
wankelend-, losmaking ; (Rett.) weerlegging, v.;
dat die van een smid en niets bij zijn ; — qd.
—are, v. a. minder vast, losser maken ; de
di fare qc., iem. voor een zaak moedeloos
vastheid benemen.
maken, hem er niet geschikt voor houden ;
Disferrare, v. a. h.z.d. als sferrare ; —fib—rsi, v. rifl. trapsgewijze afdalen, verdeelen ;
blare, v. a. Z. sflbbiare.
—evole Z. gradevoic; —ire, v. a. en n.,
Disfida, f. uitdaging, v.; aansporing, prikkeZ. sgradire ; —0, 10. algeneigdheid ; aver
ling, uittarting, v., aankondiging, verklaring, v.;
—a qc., een voorwerp van afkeer zijn, ergens
far —, h.z.d. als —are, v. a. uitdagen, aaniets tegen hebben.
sporen, uitnoodigen (tot een partij, spel); — un Disgramare, v. a. van het verdriet ontheffen ;
ammalato, een zieke opgeven ; — qd.,iem.
troosten.
het vertrouwen benemen ; —atore,
Disgranare, —ellare, v. a. Z. sgraneldager, m.
lare.
Disfigurare, v. a. h.z.d. als sfigurare ; —a- Disgraticolare, v. a. een traliehek verzione, f. misvorming, verandering, v.
breken.
Disfilare, v. a. h.z.d. als sfilare.
Disgrato, app. onaangenaam, niet aanstaand ;
Disfiugere, v. a. h.z.d. als dissimulare;
sost. rn. essere a —, onaangenaam zijn.
—imento, m. Z. dissimulazione.
Disgravamento, m. ontlasting, vrijspreking,
Disfinire, h.z.d als definire.
N.; —are, Z. sgravare ; —vidamento, m.
Dislioramento, tn. ontmaagding, onteering,
bevalling ; —volontario, afdrijving v. der
verkrachting; —are —ire, v. a. h.z.d. als
vrucht; —vidare, v. n. —rsi, v. rill. bevalsfiorare, —ire.
len, in 't kraambed komen ; —io, m. outlasDisfogare, v. a. —rsi, v. rill. h.z.d. als sfoting, v.; aflegging v. van rekenschap.
gare; —fogliare, Z. sfogliarsi.
Disgra'zia, f. ongeluk, o., tegenspoed, in.;
Disformamento, f. verandering, misvorming,
nil e accaduta una
er is mij een onv.; —are, v. a. den vorm, het uiterlijk yengeluk overkomen ; una ha la —, of la —
anderen ; misvormen,leelijk maken ; —azione
persequita uno, tent wordt door het on—ita, f. verscheidenheid, ongelijkheid, wangeluk vervolgd ; fern. is een rechte ongeluksverhouding ; misvorming, verandering v. (van
vogel; ongenade, v.; cadere in , in ongevorm); —e, clog. anders van gedaante, gestalte,
nade vallen, de guest verliezen ; prendere
van den gewonen vorm afwijkend ; —entente,
in — qd., tegen iern. afkeer opvatten ; metave. in afwijkenden vorm.
tere qd in — di un altro, fern. bij een
Disfornare, v. a. Z. sfrenare ; —ire, Z.
ander zwart maken ; e stata ulna 't is
sfornire ; —fortunato, Z. sfortunato.
bij ongeluk gebeurd ; per —, bij ongeluk,
Disfrancare, v. a. van de vrijheid berooven ;
toevallig; prov. le —e vengono mai sole,
— anima, de ziel afhankel. maken ; — qd.,
of le —e vanno a coppie, of le —e fa,nno
iem. den moed benemen ; —rsi, v. riff. den
come le ciliege, clue l'una tira l'altra ;
moed, de eigenwaarde verliezen.
een ongeluk kornt nooit alleen ; le —e sono
—

Disfratare ; —frenamento ; —frenare ;
—frenataniente, Z. sfratare, sfrenamento, sfrenare, enz.
Disfrodare, Z. defraudare ; —frondare,
Z. sfrondare; —ganibare, Z. sgambare ; —gangherare, Z. sgangherare ;
—gannare, Z. disingannare en sgann are.
Disgarbare, v. D. mishagen, niet bevallen ;
—ato, agg. Z. sgarbato ; —o, Z. sgarbo.
Disge'nio, m. h.z.d. als contraggenio.
Disghlacciare, v. n. h.z.d. als diacciare.
Disgiovare, v. n. nadeelig zijn, schaden.

sempre apparecchiate come le tavole
degli osti, eea ongeluk ligi, op een klein

plaatsje, het ongeluk staat altijd op den loer ;
—atamente, avv. ongelukkigerwijze ; —ato,
agg. ongelukkig, door 't ongeluk vervolgd;
slecht uitgevallen (werk); rampzalig ; —,clue
cosa avete fatta ! rampzalige, wat hebt
gedaan ! un povero een arme ongelukkige ; arte —a, moeielijk, weinig opbrengend
ambacht ; —oso, agg. onaangenaam, weerspannig, twistziek.
Disgrega'bile, agg. Licht to scheiden, of to
zonderen ; —mento, m. scheiding, afzonde-
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ring, v.; —are, v. a. afscheiden, afzonderen, Disinfettare, v. a. on tsmetten, desinfecteeren ;
—azione, —ezione, f. ontsmetting, v.; desin afzonderlijke deelen verdeelen, verstrooien ;
infectie, v.
— la vista, den blik afwenden, onduidelijk
maken ; —rsi, v. rill. zich afscheiden, verdee- Disinliammare, v. a. de ontsteking opheffen,
voor ontsteking bewaren.
len, oplossen ; —ativo, agg. tot afscheiding
dienend, verdeelend, verstrooiend ; —azione, Disinfrngere, v. a. h.z.d. als dissimulare.
f. afscheiding, afzondering ; oplossend, desagre- Disingannare, v. a. de dwaling, vergissing
wegnemen ; beter leeren ; ontgoochelen, de
gatie ; forza di —, opiossende kracht ; verstrooiing (der lichtstralen).
oogen openen; —rsi, v. rifl. zijn dwaling inDisgrevare, Z. disgravare ; —groppare,
zien, ontgoocheld worden ; —ativo, agg. ontZ. sgroppare ; —grossare, Z. sgrosgoochelend ; —anno, m. ontgoocheling, v.
sare ; —grossatamente, avv. slechts in Disinnamoramento, m. ophouden o. der
't ruw bewerkt ; in ontwerp, in schets ; —guliefde; —are, v. a. de liefde afbreuk doen, de
aglianza, Z. disaguaglianza; —guale,
liefde doen ophouden ; —rsi, v. rill verkoelen
in de liefde, niet meer beminnen.
Z, disuguale.
Disinsegnare, v. a. bet geleerde doen vergeDisguardare, v. a. den blik afwenden.
Disgui'do, m. verkeerde bezorging (v. brief);
ten ; bet tegendeel leeren.
Disintendere, v. a. niet verstaan, misverstaan,
verkeerde weg, m , verdwaling, v.
niet meer verstaan.
Disguisare, v. a. contratfare.
Disguizzolare, v. a. h.z.d. als seaviz- Disinteressamento, m. —sse, m. onbaatzolare.
zuchtigheid, v., onverschilligheid, koelheid, v.;
—are, v. a. schadeloosstellen ; —rsi, v. rill.
Disgustare, v. a. den smaak kwetsen, begeen belang meer in jets stellen ; —ataleedigen, benemen ; — to stomaeo, afkeer
opwekken ; — qd., iemands misnoegen opwekavv. op onbaatzuchtige wijze; —atezza, f. onbaatzuchtigheid, v.; —ato, agg.
ken ; afkeerig maken ; v. n. onaangenaam aandoen, afkeer geven ; —rsi, v. rift. jets [noel,
geen belang hebbend, onbaatzuchtig, zonder
persoonlijk belang; eonsiglio
onbaatben zijn, afkeerig worden, niet meer behagen,
zuchtige raad ; storico
niet vooringebevallen ; —ato, p. pass. afkeerig geworden ;
—enomen
geschiedschrijver,
m.
agg. uomo een geblaseerd mensch ;
vole, agg. onaangenaam, onsmakelijk; wal- Disintimazione, f. (Giur.) herroeping, v.;
gelijk ; —o, m. tegenzin, afkeer, waig, afterugname der dagvaarding.
schuw, m.; dei piaceri, afkeer van ge- Disinvitare, v. a. eene uitnoodiging terugnen oegens, alle genoegens zat zijn ; dare —i
men, afzeggen.
a qd., tem. onaangenaamheden, ergernis be- Disinvo'lgere, v. a. svolgere.
zorgen ; —osaniente, avv. op afstootende, Disinvolto, agg. ongedwongen, vrij, onbevanafkeerwekkende wijze ; —oso, agg. h.z.d. als
gen ; mostrarsi semper
zich altijd vrij,
onbevangen betoonen ; parlare
vrij voor
—evole.
de vuist spreken ; stile —, ongekunstelde stijl,
Disiare, v. a. Z, desiare ; —siderare, Z.
desiderare; —sidero, Z. desiderio ;
m.; —ura, f. onbevangenheid, ongedwongenheld, driestheid, ongeneerdheid, v.
—sievole, agg. h.z.d. als bramoso ; —imbarazzare, v. a. Z. sbarrazzare; —im- Disio, —oso, —are, —ire, —iro, Z desio,
desideroso, —are, —io.
bareare, v. a. Z. sbareare ; —imbrigliDistanearsi, v. rill. Z. riposarsi.
are, Z. sbrigliare.
Disimpacciare, v. a. hinderpalen uit den weg Disistima, f. verachting, minachting,geringschatting, v.; —are, v. a. verachten, minachruimen, uit de verlegenheid helpen.
ten, geringschatten, niet achten.
Disimparare, v. a. verleeren, vergeten ; prov.
ehe non impara, disimpara, wie niet Dislacciare, v. a, lossnoeren, losbinden, uit
den strik maken.
verder leert gaat achteruit.
Disimpegnare, v. a. van een plicht, verplich- Dislagararsi, v. rill. uit de zee opheffen ; als
een zee uitstrekken.
ting onttleffen ; — un uffizio, een ambt uitoefenen ; (Mar.) — una nave, een schip vlot Dislamare, v. a. in stukken breken, verbr ijzelen.
maken ; —rsi, v. rill. zich van eene verplichting losmaken, lets niet voor noodig houden ; Dislattare, —leale, —lealitit, —lecito,
uno si disempegna belie assai, iem.
—legare, Z. slattare, sleale, slealita
illecito, slegare.
weet zich er goed uit te redden ; —o, m. ontslaan o. van een verplichting, vervullen, na- Dislegne'vole, agg. licht los to maken.
studiare
per
—,
komen eener belofte ;
Dislivello, m. ongelijkheid v. in oppervlakte.
studeeren om er maar of te zijn ; abito da Dislocare, —azione, Z. slogare, —amento ; —loggiare, v. a. Z. sloggiare.
kleed dat voor alle omstandigheden kan
Dislungarsi, v. rill. Z. dilungarsi.
dienen.
Disirnpiegare, v. a. van het ambt ontheffen ; Dismagare, v. a. van den rechten weg voeuit het ambt stooten ; —ato, p.pas. afgezet ; agg.
ren ; —rsi, v. rill. zich scheiden.
Dismagliare, v. a. Z. smagliare.
zonder ambt, zonder bezigheid.
Disimplieare, v. a. h.z.d. als svilupare; Dismalare, v. a. genezen, van een kwaal be—impressionare, Z. disimprimere ;
vrijden.
—impressional°, agg. vrij van vooroor- Dismaltare, v. a. bet email wegnemen ; v. n.
bet email verliezen ; —rsi, v. rifl. springen,
deel ; —imprimere, v. a. den indruk verzwakken.
barsten (aan de oppervlakte).
Disincantare, v. a. onttooveren, de betoove
Disniantare, v. a. van den mantel berooven,
ring opheffen ; fig. van een hartstocht, waan
den mantel afnemen ; —rsi, v. rifl. den manbevrijden ; —o, m. onttoovering, v.
tel a fleggen.
Disiuclinazione, f. h.z.d. als avversione. Dismantellare,—marrire, —inembrare,
Disincontrato, agg. zonder tegenstelling.
—membrazione, —memorato, Z. swan-
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tellare, sniarire, enz. ; dismentieare,
—mentleanza, —mentieare, Z. dime'sticare, enz.; dismentire, —meritare,
—merit°, Z. dimentieare, —mentire,
demeritare, demerit°.
Dimness°, p. pass. van dismettere, v. a. Z.
smettere ; p. pass. dismesso als agg. in

zijner familie is ; recar , tot oneer, schande
verstrekken ; e'vole, agy. onteerend, smaadvol ; evolmente, avv. op onteerende, smaadvoile wijze.
Disoppilare, v. a. (Med.) de verstopping opheffen ; ante, p. pres. als sost. m. middel
tegen de verstopping ; ativo, agg. tegen de
vergetelheid geraakt, afgelegd, buiten gebruik,
verstopping.
verouderd, opgegeven.
Disorbitante, agg. anza, f. Z. esorbiDismidollare, v. a. Z. smidollare.
tante, alma; are, v. a. de grenzen, den
Dismisura, f, overmaat, In.; a , op overmaat te buiten gaan.
mange wijze, overmatig; anza, f. overma- Disordinamento, m., anza, f. verwarring,
tigheid, overdrijving; onmatigheid, v.; are,
verstoring, v.; are, v. a. in wanorde, verv. n. en rsi, v. rifl. de grenzen, den maat
warring brengen, verwarren, dooreenwerpen ;
te buiten gaan ; rsi oltre qc., iets over-.
fig.
le idee, de gedachten onduideltjk matreffen, overschrijden ; ato, p. pass. bovenken, verwarren ; — le opinioni, de meeninmatig, mateloos.
gen buiten het spoor brengen ; (Mil.) — ii
Dismodato, agg. Z. smodato, —monanemico, den vtjand in verwarring brengen ;
care, —montare, —morbare ; diseen bevel herroepen ; — una feste, een
muovere, —naturale, —naturare,
feest afbestellen ; rsi, v. rill. in wanorde,
—nebbiare, —nervare, Z. smonacare,
verwarring geraken ; v. n. uitspattingen masmontare, smuovere, enz.
ken, slecht, teugelloos !even; ato, p. pass.
Disnetto, agg. onzuiver, onrein.
verward;- agg. onordelijk, zonder regel ; uitDisnidare, —nocciolare, —nodare, Z.
spattend, teugelloos ; vita a, liederlijk lesnodare, snocciolare, snodare.
ven ; a'rio, agg. h.z.d. als straordinario;
—atamente, avv. op onordelijke, ongereDisnode'vole, agg. ontknoopbaar, gemakkelijk
los te maken.
gelde verwarde wijze; mangiare bevere
Disnudare, v. a. als nudare of denudare.
- onmatig eten, drinken ; fuggire , in
Dissobbedire, Z. disubbedire.
wanorde vluchten.
Disobbligante, agg. onaangenaam, onbeleefd, Diso'rdine, in. wanorde, verwarring, v. —
onvriendelijk ; emente, avv. op onvriended'un patrimonio, slechte toestand van het
lijke, onbeleefde wijze; are, v. a. van een
vermogen ; wanordelijkheid, uitspatting, teugelplicht, verbintenis ontslaan ; rsi, v. riff. zich
loosheid, v.; verstoring der openbare orde; ci
van zijne verplichtingen vrij maken ; een verson° stati er zijn wanordelijkheden
plichting vervullen; azione, f., o, m.
voorgevallen ; ennstige schade ; twist, oneenigbevrijding v. van een verplichting ; o, agg.
held; in , onordelijk ; easa in , onordeh.z.d. als ato.
lijk gehouden finis; donna in , slordige
Disocchiato, agg. van de oogen beroofd, zonvrouw, v.; fuggire in , in wanorde vluchder oogen.
ten ; prov. d'un nasce tin ordine, door
Disoccupare, v. a. van eene bezigheid bevrijschade word( men wijs ;
ne fa
den, eene bezigheid ontnemen; rsi, v. rill.
cento, een wanordelijkheid sleept er hondend
ophouden met iets bezig te zijn ; zich aan
na zich.
een bezigheid onttrekken ; ato, p. pass. niet Disorganizzare, v. a. de inrichting, regeling
bezig, sander bezigheid, niet bezel; sost. m.
verstoren ; (Chin.) een lichaam in zijne beleeglooper, m.; azione, f. werkeloosheid, v.;
standdeelen ontleden ; Jig. onthinden, oploslediggang, m., ledige tijd.
sen, in wanorde brengen, desorganiseeren;
Disolare, v. a. Z. desolare.
rsi, v. rill. in wanorde gaan, in ontbinding,
Disonesta; f. oneerbaarheid, onbetamelijkheid,
oplossing geraken ; azione, f, desorganionfatsoenlijkheid, zedeloosheid, schaamteloossatie. ontbinding, oplossing, verstoring, v.
held ; woordbreuk, oneerlijkheid, eerloosheid, Disorlare, v. a. den zoom lostornen ; rsi,
oneerlijke, eerlooze handelwijze, v.; o, agg.
v. rill. den zoom verliezen, uitrafelen.
oneerbaar, onfatsoenlijk, enz.; oneerlijk, he- Disormeggiare, v. a. (Mar.) de vertuiingen
driegelijk, schaamteloos; sost. oneerbare, onlosmaken.
eerlijke persoon, m.; amente, avv. op on- Disornare, v. a. van bet sieraad, tooi berooeerbare, oneerlijke wijze; are, v. a. met
ven ; rsi, v. rill. de sieraden afleggen, zich
schande, oneer overladen, onteeren, de eer
van zijn tooi berooven.
aantasten, belasteren, schenden, onteeren Disorpellare, v. a. het klatergoud wegnemen ;
(vrouwen); rsi, v. rill. zich met oneer,
iets in zijn ware gedaante vertoonen ; iem.
schande bedekken, oneer aandoen ; in zijne
het masker afnemen.
eischen bet betamelijke te buiten gaan.
Disossare, v. a. bet vleesch van de beenen
Disonnarsi, v. rill.
als svegliarsi.
scheiden, het been er uitsnijden ;
v. rill.
Disonorameuto, m. het onteeren, 0.; schenverslijten ; ato, p. pass. van het been ontding, onteering; anza, f. gebrek o. aan
daan; zonder been, slap, verweekelijkt.
eerbetooning ; are, v. a. onteeren, oneer, Disossidare, v. a. (Chien.) bet zuurstof ontschande aandoen ; iem. den eerbied weigeren,
trekken, desoxydeeren ,• azione, f. onttrekverleiden, onteeren, schenden ; —rsi, v. rill
king v. van zuurstof, desoxydatie, v.
zijn eer schande aandoen, eerlooze handelin- Disovolato, agg. h.z.d. als slogato.
gen bedrijven ; atamente, ave. op schaam- Dispaccare, v. a. Z. spaccare.
telooze, eerlooze wijze ; atore, m. verleider, Dispacciare, v. a. een depeche verzenden;
onteerder, m.; e, m. oneer, schande, eerloostelegrapheeren ; —io, m. depeche, v.; ijIbrief,
held, eerlooze, schandelijke handeling, v.;
door ijlbode verzonden brief; telegrafico,
schandvlek, m.; figliuolo cite a ii della
of alleen
draadbericht, telegram, telegramfamiglia, een zoon die de schande, de oneer
bericht, o.
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Dispaiare, v. a. spaiare, een paar scheiden.
Dispandere, v. a. Z. spandere.
Dispantanare, v. a. uit bet slijk trekken.
Disparare, v. a. Z. dispaiare ; h.z.d. als
disimparare; —ato, agg. ongelijksoortig,

ongel(jk ; gescheiden, gedeeld.

Dispareechi, agg. verscheidene ; pareeehi e
—giorni, verscheidene en nogeens verscheidene dagen ; -Aare, v. a. Z. spareechiare.
Dispareggiare, v. a. ongelijk maken, in
wanverhouding brengen ; —rsi, v. rifl. in

wanverhouding staan ; —1o, m. ongelijkheid,
wanverhouding, v.
Disparere, m. verschil van meening ; pl.
verschillende meeningen, inzichten ; kleine
twist, uiteenzetting, v.; —, v. a. h.z.d. als sparire, seomparire ; —e'vole,agg. h.z.d. als
dispariseente.
Dispargere, v. a. Z. spargere.
Di'spari en dispa'ri, agg. (indecl.) ongelijk
verschillend ; (Arit.) numero oneven getal, o.; —ire, v. n. Z. sparire ; —iscente,

agg. snelverdwijnend, vluchtig, vergankelijk ;

f. ongelijkheid, v., verschil, o.; — di
opinioni, afwijkende meeningen — di eta,
verschil o. van leefttjd, m.; —ito, agg. Z.
sparuto.
Disparlare, v. n. Z. sparlare.
Disparmente, avv. h.z.d. als disequalmente.
Disparte, in —, avv. terzijde, bij zijde ; laseiare in —, bij zijde laten, weglaten, niet
meerekenen ; ',lettere in —, achteruit stellen ; andare, tirarsi in —, terzijde gaan;
zich verbergen ; starsene in —, alleen, afgezonderd staan.

Dispartimento, m., —ire, v. a., —uto, agg.
Z. spartimento, spartire, sparuto.
Dispassionamento, in. het vrij zijn of wor-

den van een hartstocht.

Dispaventare, v. a. Z. spaventare.
Dispegnare, v. a. h.z d. als disimpegnare;
—pe'ngere, —pe'ndere, Z. spendere,
spendere.
Dispe'ndio, m. uitgaaf, v.; kosten, my ; — di
tempo, opoffering v. van tijd ; loon, o.; —o
samente, avv. kostbaar, met kosten gepaard ;
—oso, agg. kostbaar, dour; met uitgaven

verbonden.

Dispennare, v. a. Z. spennare.
Dispensa, f. uitdeeling v. (v. levensmiddelen);

spijs-, voorraadkamer, v.; magazijn, o., voorraadschuur, v.; (Mar.) bottelarij, v.; aflevering
v. (van een boekwerk); (Giur. can.) dispensatie, v.; ontslag o. van een godsd. verplichting;
—abile, agg. wat gedispenseerd, veroorloofd
kan worden matrimonio non — in
primo grado, huwelijk waartoe geen dispensatie kan gegeven worden wegens verwantschap in den eersten graad; uitdeelbaar;
—agione, f. dispensatie, v.; —amento, m.
uitdeeling, v.; —are, v. a. uitdeelen, verdeelen, schenken, als aalmoes geven ; — tutto
it suo ai poveri, al zijn goed aan de armen
geven ; —benedizione, zegen verspreiden;
ram —pugni, vuistslagen uitdeelen ; —1
saeramenti 9 de sacramenten toedienen ; verlof, toegang tot iets verleenen ; — qd. da
una eosa, iem. ergens van ontslaan ; dispenseeren ; — qd. dagli esami, iem. van
de examens vrijlaten ; — uno da un invito, iem. toestaan een uitnoodiging niet aan
te nemen ; silenzio, het.stilzwijgen op-
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heffen ; —rsi, v. rifl. zich van een zaak afmaken, iets voor niet noodig houden ; zich van
iets vrij maken, nalaten iets te does ; v. n.
dispensatie geven ; —ativa, f. verdeeling,
guede indeeling ; —tivo, agg. verdeelend,uitgevend ; dispensatie bevattend, dispenseerend ;
—tore, m. uitdeeler, schenker, verspreider, m.;
toezichter op het aalmoeswezen (aan hoven);
beheerder, huismeester, spijsmeester (in Moosters); ambtenaar m. met de uitdeeling der
brieven belast ; die dispensatie geeft ; — dell'
Univers°, Bestuurder van het Heelal, God.
m.; —ato'rio, agg. uitdeelend ; —azione, f,
verdeeling, uitdeeling, v.; dispensatie, v.; losspreking, v.; ontslaan, o.; —iera, f. uitdeelster, v.; Maria — di grazia, Maria, uitdeelster der genade ; aalmoezenuitdeelster, v.;
bestuurster van keuken en voorraadkamer;
—iere —iero, m. uitdeeler; spijs-, keukenmeester, m.; (Mar.) bottelier, m.; —o, In. h.z.d.
als —a.
Dispento, p. pass. van dispe'gnere.
Dispepsia, f. (Med.) dispepsie, slechte vertering, v., maagzwakte, v.
Dispera'bile, agg. vertwijfeld, hopeloos ; —amento, m., —azione, f. vertwijfeling, hopeloosheid, v., zinneloosheid, woede, razernij, v.;
uno a la — degli altri, iem. brengt de
anderen tot vertwijfeling; essere una very
nauwelijks uit te houden zijn ; darsi
alla zich aan de vertwijfeling, wanhoop
overgeven ; per —, in de vertwijfeling, ten
einde raad ; —aiiza, h.z.d. als —azione, f.
hopeloosheid, v.; —are, v. n. de hoop verliezen, geen hoop meer hebben, wanhopen ;
— di qe., aan iets twijfelen, de hoop op iets
opgeven ; — della raceolta, den oogst
verloren achten ; —rsi, v. rill. vertwijfelen,
wanhopig worden; far — qd., iemand tot

vertwijfeling brengen ; v. a. — qe., iets voor
verloren geven, de hoop op iets opgeven ;
dispero it perdono delle mie colpe,

ik wanhoopte aan de vergiffenis mijner zonden ; essere disperato dai mediei, door
de geneesheeren opgegeven zijn ; —atamente,
avv. op wanhopige, vertwijfelde wijze ; lavorare —, met eene ware razernij werken;
—ato, agg. wanhopig, vol vertwijfeling, ontroostbaar, hopeloos ; woedend, razend ; ongeneeslijk, onherstelbaar ; e un easo 't is
een drommels moeielijk geval; a easo
in 't allerergste geval, als 't er al op aankomt ;
anima —a, iem. die voor niets meer terugdeinst ; per —, als een wanhopige, op wanhopige, woedende wijze ; sost. m. wanhopige ;
fig. razende ; fain. geheel onbemiddeld mensch,
m.; vuol sposare quel zij wil dien
kalen drominel huwen ; operare da
alles wagen, voor niets terugdeinzen ; gettarsi al —, zich aan wanhoop overgeven ;
alla —a, geheel en al razend ; mangiare
un boecone alla —a, in allerijI een mondvol eten.
Dispe'rdere, v. a. vernietigen, verwoesten,
verstrooien, uiteenjagen ; — l'esereito nemico, het vijandelijk Leger op de vrucht
drijv en ; fig. — le insidie, le trame, de
listen, de intriges verijdelen ; — le forze, de
krachten versnipperen ; — un patrinionio,
een vermogen verkwisten ; (Ms.) — la elettricith, de electriciteit uitstralen ; — it feto,
la ereatura 11 parto, de vrucht afdrijyen ; —rsi, v. rifl. in 't ongeluk geraken, zich
—,

—,
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verstrooien, tot niets worden; voti the si
disperdono, stemmen die versnipperd worden ; een miskraam hebben ; —imento, m.
verstrooiing, vernietiging, verkwisting, V.; —Itore, m. verstrooier, vernietiger, m.
Dispe'rgere, v. a. h.z.d. als spergere en
disperdere ; —imento, m., —sione, f.
verstrooiing ; — di voto, versnippering v.
van stemmen; — di idee, verwarring in de
denkbeelden ; (Fis.) dispersie, verspreiding v.
der kleuren; vernietiging, verkwisting, v.;
—gitore, m. verstrooier, verdeeler, verkwister, m.; —sivo, agg. tot het verstrooien
dienen, verstrooiend ; (Fis.) potere dispersievermogen, o.; —so, p. pass. van disperdere en dispergere.
Dispero, rn. fain. essere un
h.z.d. als
essere una very disperazione.
Dispersê, fan. h.z.d. als di per se, voor zich,

afzonderlijk.

DIS

299

lijkheid, onaannemelijkheid, v., leedwezen,
kommer; —evolmente, avv. op onaangename, verdrietige wijze.
Dispianare,—plantare,—pieeare,—pieciare, —piegare, Z. spianare, spiantare, spiccare, enz.
Dispieth, f. onmeedoogendheid, onbarmhartigheid, v.; —ato, agg. Z. spietato.
Dispi'ngere, dispi'gnere, Z. pingere ;

v. a. uitwisschen, doorhalen.
Dispitto, agg. Z. dispetto.
.Dispifi, avv. h.z.d. als di phi.
Dispiumare, Z. spiumare.
Displacenza, f. Z. dispiacenza.
Displieare, v. a. Z. spiegare.
Dispnea, f. (Med.) ademnood, m.: kortademig-

heid, v.

Dispodestare, v. a. h.z.d. als spodestare ;
prov. chi del suo si dispodesta dagli
un maglio sulla testa, wie voor zijn dood

Dispesa, f. h.z.d. als spesa ; —o, p. pass. van
zijn goad aan zijn kinderen afstaat is waard
dispendere.
doodgeslagen te warden.
Dispetta'eeio, m. bittere hoon, honende min- Dispogliare, —ato'rio, Z. spogliare,
achting, v.; —are, v. a. h.z.d. als disprez—ato'rio.
zare ; v. n. toornig worden ; —More, rn. Dispolpare, v. a. Z. spolpare ; disponere,
verachter, m.; —e'vole, agg. h.z.d. als spreZ. disporre.
gevole; —0, m. verachting, geringschatting, Disponi'bile, agg. beschikbaar ; ten dienste
minachting, v.; schimp, loon, smaad, spot, m.;
leegstaande kamers ;
staand ; eamere
per fare — qd., om iem. te tergen, te
ragazza
vrij, niet geengageerd meisje;
ergeren, te beleedigen ; toorn, onwil, gramci ha punt' eavalli
? hebt gij paarden
schap, m.; montare in —, boos worden ;
vrij, ter beschikking ?
f. bescbikaver in —, verachten, minachten ; a — mio,
baarheid, v.; (Mil.) disponibiliteit ; impiegato
tuo, suo, mij, u, hem ten hoon, ten trots;
iii —, op wachtgeld staand ambtenaar;
a — di tutto it mondo, geheel de wereld
mettere in —, op wachtgeld stellen ; —Iten hoon ; prov. non s'entra in paradiso
mento, m. h.z.d. als —sizione, f —itivo,
a — dei santi, men komt niet zonder de
agg. Z. dispositivo ; —itore, m., Z. disheiligen in den hemel; per —, om zijn verpositore.
achting te kennen te geven ; — agg. verachte- Disponsazione, f. Z. sposalizio.
lijk, laag, gemeen ; essere
veracht wor- Dispopolare, v. a. Z spopolare.
den ; —a Dio, niet behaaglijk aan God; Disporre, v. a. regelen, in orde, regal brengen ;
—sa'eeio, rn. hoognmedig, onuitstaanbaar
-- le parti d'una macchina de deelen
mensch, m.; —samente, avv. op verachteeener machine op bun plants brengen ; —I
ltike, beleedigende enz. wijze ; —sello, m.
libri negli scall'ali, de boeken op de
kleine verwaande knaap; --sino, agg. een
planken in orde zetten ; voorbereiden, schikweinig trotsch, verwaand, wtjsneuzig, oneerken ; — ogni eosa per la partenza,
biedig; —so, agg. trotsch, hoonend, hoogalias voor de reis gereed maken, geschikt
moedig, overmoedig, beleedigend, verwaand,
maken tot; una bevanda dispone lo
verachtelijk, oneerbiedig ; brutto e
leestomaeo a ben digerire, een drank inaakt

lijk en brutaal tevens; onvriendelijk, onbeden maag geschikt om goed te verteren ; eigeleefd, verachtelijk, laag, gemeen ; —tu'eeio,
nen ; — qd. a fare qe., iem. overreden
m. geringe toorn, gering spot, m.; far qualom iets te doen ; — una persona a sopche —a qd., iem. een weinig beetnemen.
portare una trista novella, tern. op een
Dispezzare, v. a. Z. spezzare.
treurig bericht voorbereiden ;
la casa
Dispiacente, agg. Z. p. pass. van dispiaavanti di morire, zijn huts beschikken
cere, v. 11. mishagen, niet aanstaan, niet bealvorens te sterven ; ho disposto di abvallen ; ergernis, v., onwil m. veroorzaken ;
bandonare Firenze, ik heb besloten Floeen slechten indruk maken, onaangenaam gerence te verla ten ; v. n. beschikken, bepalen ;
voel achterlaten, onaangenaam zijn, lead
l'uomo propone e Dio dispone, de
doen ; nil displace, bet doet mij leed ; non
mensch wikt en God beschikt ; voorschrijven ;
ti dispiaccia, zou het u niet onaangenaam
bescbikken (bij uitersten wily; — di una cozijn, zoudt gij zoo goad mitten zijn ; —cente,
sa, lets ter zijner beschikking hebben ; disp. pres. mishagend ; agg. onaangenaam, walponga pura di me, beschik vrij over mij ;
gelijk, afkeerig; non —, niet kwaad ; niet
p. pass. —osto, geregeid, vastgesteld, bepaa ld ;
moo' maar ook niet leelijk ; essere — di
agg. geneigd, gezind, bereid ; sono —a tutto
qc., iets met leedwezen vernemen.
per voi, voor u ben ik tot alias bereid ; esDispiacere, —ciinento, m. misnoegen, versere bene o male —a fare qe., goad of
driet, ongenoegen, leedwezen, o., spijt, m.;
slecht gezind, gestemd zijn om iets te doen ;
aver — di qc., iets met leedwezen verneben —, goed gebouwd, goad gevormd ; sost.
nemen; dare dei
a qd., tern. kommer,
rn. voorschrift, o.; secondo it — della
leed veroorzaken ; —uccio, m. klein leedwelegge, volgens het voorschrift der wet.
zen, gering engenoegen, kleine onaangenaam- Disportazione, f. h.z.d. als trasporto.
heid, v.; —e'vole, agg. onaangenaam, ver- Disposamento, m. Z. Sposamento;
drietelijk, lastig ; —evolezza, f. yerdriete—are, v. a. Z. Sposare.
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Dispositivo, agg. regelend, bepalend ; (Giur.)
pasta —a d'una sentenza, verordenend
deel ; —itore, m. f. regelaar, beslisser, erllater, m.; —izione, f. regeling, in-
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verhandeling, v.; verklaring, v.; questo non
entra in —, hierover wordt niet getwist;
gevecht, o., strijd, tn., twist, v.; voorwerp, o.
van de woordenstrijd ; —a'bile, agg. betwistbaar, waarover verschil van meening kan
bestaan ; —abilith, f. betwistbaarheid, v.;
—are, v. n. (su qc. of di qc.), disputeeren,
twisten, woordenstrijd voeren ; lets trachten
to bewijzen ; — v. a. — una materia, eene
zaak onderzoeken, beproeven ; (Giur.) — una
causa, een zaak verdedigen ; — qc. a qd.,
iem. lets betwisten, bestrijden ; —rsi una
cosa, een zaak betwisten ; erano tre
—rsi duel premio, er waren er drie die
elkander den prijs betwistten; disputarla
con uno, met iem. ergens over twisten ;
— la vita, zijn Leven verdedigen ; —ante,
p. press. strijdend ; sost. m. strijder, disputant,
m.; —ativo, agg. in den vorm eener disput.
gehouden ; modo
verklarende, onderzoekende wijze ; —atore, in. disputant, verklaarder, verhandelaar, m.; —ato'rio, agg. een
dispuut fietrelTende, een geleerden strijd betr.;
—azione, f. disputatie, v.

richting, indeeling, v.; innerlijke bouw, m.;
aanleg, m. (van een werk); Jigging, gesteldheld, v.; toestand, m., stand, m., aanleg, m.,
geschiktheid, v.; zin, m., neiging, v.; ha una
singolare — alla pittura, hij heeft een
btizonderen aanleg voor de schilderkunst;gezondheidstoestand, lichaamsgesteldheid, v.
dare in cattiva aanleg tot tering vertoonen ; beschikking, v.; dispositie ; mettere
una cosa a-- altrui, lets ter beschikking
van een ander stellen; sono a sua
ik
ben tot uw dienst ; bepaling, v.;
delle
legge, bepalingen, voorschriften der wet ;
testamentarie, uiterste wilsbeschikkingen.
Dispossessare, v. a. spossessare.
Disposta, f. Z. Disposizione.
Dispostanaente, avv. op geeigende, vastgestelde wijze ; —ezza, f. goede regeling, v.
der verschill. deelen ; lenigheid, sierlijkbeid
(der leden).
Disquassare, —quillante, —radicare,
Disposto, agg. en sost. Z. p. pass. van dis—ragionare, Z. Squassare, squillante,

porre.
sradicare, srag;onare.
Dispoticamente, avv. op dispotische wlize; Distitaisizione, f. nauwk. onderzoek, o.; live—eo, agg. dispotiek, heerschzuchtig, willerige navorsching, v.
keurig, eigenmachtig ; —ismo, m. dispotisme, Disragioiie, h.z.d. als irragionevolezza •
o.; eigenmachtige wijze van regeeren ; fig.
—ragionevole, h.z.d. als irragione'vole.
willekeurige aanmatiging van een gezag.
Disramare, h.z.d. als diramare ; —reDispratica'bile, agg. h.z.d. als intratta'dare, —reditare, v. a. Z. Diseredare.
bile of insocie'vole.
Disregolato, agg. Z. Sregolato en irreDisprege'vole, agg. verachtenswaardig, vergolare.
achtelijk; —lamento, m. verachting, gering- Disto'mpere, v. a. —rugginare, Z. Dischatting, v.; —ianza, f. = —io. m. verronipere, — rugginare.
achting, minachting, geringschatting, v.; aver, Dissaccare, disaccare, v. a. uit den zak
terser in —, ver-, minachten, geringschatnemen, den zak ledigen.
ten ; venire in — di qd., iem's achting Dissaco, m. (Bat.) h.z.d. als dipsaco.
verliezen ; fare un —a qd., iem. een poets Dissacrare, —sagrare, v. a. h.z.d. als
spelen ; per — di qd., iem. ten Noon ; metsconsacrare.
tere, porre in — qc., lets zijn aanzien, Dissalare, v. a. van het zout ontdoen, verzijn waarde ontnemen ; —glare, f. h.z.d. als
verschen (visa).
disprezzare ; — giativaniente, op ver - , Dissanguamento, m. —azione, f. bloedmina chtende wijze ; —giativo, agg. vaonttrekking, v.; koppenzetten, o.; —are, v. a.
ulting uitdrukkend ; (Gram.) voci —e of —I,
het bloed onttrekken, koppen zetten, bloeduitdrukking van geringschatting ; —giatore,
leeg maken ; fig. uitzuigen, uitbuiten ; —rsi,
m. —trice, f. verachter, m., -ster, v.
v. rill. zich groote geldel. offers getroosten ;
Disprezza'bile, agg. verachtelijk, verachtens—ato, p. rass. koppengezet, bloed onttrokken ;
waard ; persona —, iem. die apes minacht,
agg. bloedloos, uitgezogen ; —atore, in. bloed
trotsch, verwaand persoon ; —are, v. a. ver-,
zuiger; —guinare, v. a. (Conc.) (de huiden)

minachten, geringschatten ; zich niet bekommeren om ; — le leggi, l'autorith, de
wetten, het gezag niet eerbiedigen ; — le
merci, de waren slecht maken ; prov. chi
disprezza vuol comprare, die de waren
minacht wil ze koopen ; —ante, p. press.
verachtend ; aqg. hoogmoedig ; —afore, m,
—trice, f. verachter, m., -ster, v.; —o, m.
verachting, geringschatting ; — per un ordine, per le leggi, minachting van een
bevel, van de wetten.
Disprigionare, v.a. Z. Sprigionare.
.113isprotanare, v. a. aan lets het profaan karakt. opt nemen.

van bloed reinigen.

Dissapito, agg. h.z.d. als scipito.
Dissapore, in. oneenigheid, twist, v.
Dissaporito, agg. smakeloos, tlauw, onsma-

kelijk.

Dissare, v. n. niet weten.
Dissavoroso, agg. h.z.d. als dissaporito.
Dissecare, v. a. (Anat.) ontleden, dissequeeren ; —azione, f. h.z d. als dissezione.
Disseccare, v. a. uitdrogen, de vochtigheid

benemen, drogen, uitdorren, verdorren ; (Med.)
wegteren ; —ativo, agg. opdrogend, verdorrend ; —ato'io, m. droogoven, m., eest, v.;
droogkast, v.
Disprome'ttere, —proporzione, —prov- Disselciare, v. a. de straat opbreken.
veduto, —prunare, —polare, —pumare, Dissellare, v. a. Z. Disellare.
Z. Spromettere, sproporzione, enz.
Dissembrare, v. n. h z.d. als dissomi
Dispuizellare, v. a. h.z.d. als sverginare.
gliare.
Disputa', agg. onrein.
Disseminare, v. a. uitstrooien, uitzaaien ; fig.
Di'sputa, f. —putamento, m. geleerde strijd,
verbreiden, verspreiden ; —atore, tn. uitwoordenstrijd, in., dispuut, o., disputatie, v.;
strooier, verspreider, m.; —azione, f. ver-
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spreiding, uitstrootlng, v.; kwaadwillig ge- I Dissigilare, v. a. ontzegelen, de zegels arnerueht, o.
men, openen , openbreken (bneven), verwoesDissellnare, v. a. net hootd op hol hrengen,
ten, vernlettgen , -rsi, v. ritl.losgaan(zegels);
den zin verbijsteren; -ato, agg. onzlnnig,
vergaan (sneeuw voor de zon).
dwaas, dom, sost. m. onztnnlge dwaas, m.; Dissillabo, agg. tweelettergrepig; sost. twee- che tenti, onzinnige, wat vangt gij aan!
lettergr, woord, o.
Dessensione, f. oneentgnetd, tweeuracnt , DissinJigliare, Z. Dissonligliare.
- i dl f ....nig-Ha, familietwisten, -oneenig- Dissilllilare, agg. (Fis.) uit ongelijke deelen
heden; -so~ m. ntet-toestemmtnz. wetgertng,
nestaand , heterogeen , -mile, agg. ongelijk,
v.; verschil, o. van meening , - taneo, agg.
ongeluksoorug, verscntllend , -Hitll'dine, f.
met overeenstemmend, tegenovergesteld, verh.z.d. als dissoilliglianza.
sehillend, ongeluk , -'-thneuto, m. h.z.d. als DissiJllulare, v. a. verhergen, verhalen, ontdlssenso i -tire, v. u. (da qd.), van eene
veinzen, niet merkenlaten; - lin' illgilll"ia,
andere meening zijn, niet in overeenstemeene heleedtglng schunnaar gelaten opuemen ,
assai. doen alsot men iets met bemerkt, non
mtng zijn (met iem.) versclnllen ; queste
doUrine dissentono fra loro, deze leeIe (ti) disshllulo cite ...., ik ontveins (verheel) u met dat ....; -atanlente, QVV. op
ren stemmen niet met elkander overeen;
non dlssento cite .. "., ik heb er niets op
geveinsde, heimelijke wljze, -atore, m.
teaen dat ....; -ziente, p. press. niet over- veinzer, huichelaar; -azione, 1. gevetnsdeenstemm.; agg. alwukendv. e. andere meenlng,
held, veinzerij, nutcnelaru, v, ironie, v.
Disselltel'ja, f. (j}led.) dvssenterie, Y.; roode Dissipa'bile. agg. verstrooi-, verdeel-, oplosloop, m.; -e'rico, agg. dyssentertsch , sost.
baar , -anlento, m. -azione, 1. veriem. die aan dvssenterte, rooden loop lijdt.
strooimg, verdeelmg , (Pis.) vervliegen, o. Disseparare, v. a. -azione, f. Z. Sepaverkwlstlng, vivere nella -, eenverkwist.
r-ar-e, -azione.
leven Ielden , -are, v. a. verstrooien, verDisseppellil"e, v. a. opgraven, utt het graf
deelen, oplossen , verkwisten, doorbrengen;
nemen; fig. wederom aan het lieht brengen, fig. - lUI dubio, een twijfel oplossen ; - Ull
aan de vergetelheid ontrukken; -itore, m.
sospetto, een vermoeden verdrijven : -I'sl,
uitgraver, die iets aan 't Iicht urenat.
v. rill. zich verstroolen, oplossen, vervllegen,
Disserrare, v. a. openen, opensluiten , - una
verdwijnen; -ato, p. pass. verstrooid; agg.
scbiel·a, door eene nende hreken, een bende llchtztnnig : -atalnente, avv. op Ilchtzinuit elkander [agen , doen te voorsehijn konige, verstrooide wuze, -atezza, f. vermen (tranen), - un eotpo, een slag geven,
strooidheid, liehtzinnigheid, gedacnteloosueid,
- la lingua, de tong losmaken, heginnen
v.; Iichtztnntge, verkwistende levenswijze, v.:
te spreken , -rsi, v. rill. opengaan , uttnre-ativo, agg. (Med.) verdeelend, oplossend;
ken, te voorsellijn komen; zich erg. opwer- -atore, m. -trice, f. verkwister, m.;-ster,
v. -one, m. groote verkwister, doorken; -rsi al corso, ij lingsbeginnen te 100bl'enger, m.
pen; uitmonden, zUn oorsprong hebben.
Dissertare, v. n. ergens geleerd over hande- Dissipitezza, f. h.z.d. als scipitezza : -pilen, disserteeren; - coutro Ie opinioni
do, agg. = insipido; -pito, = scipito.
di qd., iem's meening bestrijden; lostrekken Dissocia'bile, aga. onvereeniglmar, ~emakk.
tegen; -atore, m. redenaar, iem. die ge- te seheiden, los te maken, af te zonderen;
-are, v. a. seheiden, afzonderen, los maken,
leerde verhandel. dissertaties l1oudt; -ato'rio, agg. disserteerend, verhandelend; tOIlO
den samenhangverstoren; -azione, f. schel~
Iingllaggio
,op beleerende wijze;
ding, ophetfin~, v. van den samenhang.
-azioncella.. f. kleine verhandeling, dis- Dissodanlento, m. (Agr.) ontginning, vruehtllaurmaking, v.; -are, v.a. (Agr.) Qmploegen,
serlatie, v.; -.azione, f. verlwndeling, dissertatie; {am. fare uita -, op professoralen
ontginnen, vruchUluar maken.
toon ergens over sprcken.
Dissolare, disolare, v. a. tot dengrondverDisservit'e, v. a. slecl1t lledienen, een slecb- woesten, uit de fundamenten halen; (j}lanesc.)
ten dienstbewijzen ; -izio, agg. sleehtedienst, de hoefzolen uilsnUden.
ro.; nadeel, 0., schade, v.
Dissolll'bile, agg. oplosbaar; -bilita, f. opDissestalnellto, -esto, m. wanordein geld- 10slJaarheid, v.; -tanlente, avv. op teugelzuken, slectJle toestand, m. van het yermo- looze wijze; vivere -, teugelloos, losbandiggen; wanurde, slechte staat del' financies~
leven; -tezza, f. teugelloosbeid, uitgelaten-are, v. a. verwarren, in wanordebrengen,
heid, losbandigheid, zedeloosheid, uitspatting,
liederlijkheid; -e, pI.onbeschaamde, ~dlaamin financieele Yerhoudingen benadeelen. verwarring in zijn vermogen brengen; -I·si,
telooze handelingen of uitingen; -thro, agg.
v. rill. het finane. evenwicht verliezen; in
(Chim.) oplossend; -to, agg. opg-elo~t; wettelo08; teugelloos, uitgelaten,uitspattend,zedesleehte finane. om5tandigheden geraken; in
wanorde geraken; -ato, p.pass. in wanorde
loos; onbesehaamu, schaamteloos, ontuchtig;
lui, zwak,mat; -tore, m.oplosser;-ziolle,
geuraeht; - agg. met schulden overladen,
llet bankroet nabij.
1. oplossing, ontbinding, verwoesting, Y.;- dei
Dissetare, v, a. de dorst stillen, les~cllen.
corpi. oplossing, ontleding del' Iichamen;
Dissettore, m. (Anat.) ontleder, prosector, ro.;
fig. societa ill piena -, in volle ontbin-ezione, f. (Nat.) ontleding, disseeatie,ontI.
ding verkeerende maatschappij; andare in
-, in ontbinding- gaan,oplossen, uitcengaan :
van het. mensch. Iiehaam.
Dissidente, agg. nfwijkend (van de leer); ant.eugelloosheid, bandeloosheid, uitspatting, zededersgeloovend; sost. dissident, andersdenkend; I loos-, sehaamteloosheid, v.; (Chim.) oplossing
-eliza, f. afwijking, v. (van de leer); afval,
(van een Jiehaam in een ander); hoon, spot,
ro.; gollsdiensttwist, v.; seheiding, v.;schisma, m.; fare - di qd., den spot met iemand
drijven.
0.; -dio, m. meeningversehiJ, 0., oneenigl1eid,
tweedracht, twist, v.
Disso'lvere, v. a. oplossen, ontbindeu, verdeeI
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len, samenhang doen verliezen ; opheffen ; I in prijs uit elkander loopen ; —za, f. verwijdering, v., afstand, m.; tusschenruimte, v.;
(Chim.) oplossen, doen smelten, vergaan ;
fig. verschil, onderscheid, o.; (Mit.) prendere,
serbare le —e, den afstand (tusschen de
rotten) nemen, houden ; starsi a una rispettosa
zich op een eerbiedigen afstand
houden ; (Pitt.) gradeering in de projectie ;
slacht, maatschappij raakt in verval, in ont—are, v. D. verwijderd, afgelegen zijn ; verbinding; —ente, p. press. oplossend; agg.
schillend, afwijkend zijn ; —asare, v. a. Z.
losmakend, ontbindend; sostanze —i, opStasare.
lossende zelfstandigheden, v. m.;eagioni —I,
beslissende, afdoende gronden, m.; —imen- Distemere, v. n. niet meer vreezen, ophouden
met vreezen.
to, Z. Dissoluzione.
Dissomiglianza, f. ongelijkheid, verscheiden- Distemperare, v. a. en —rsi, v. rifl. Z.
Stemperare, —rsi.
heid, v.; verschil, o.; —are en —rsi, v. rifl.
ongelijk, verschillend zijn, niet gelijken ; —an- Diste'ndere, v. a. uitstrekken, uitrekken, rekken ; uitspreiden, neerleggen ; — qc. in
te, p. press. verschillend zijnde ; agg. ongelijk,
terra, iets op den grond strekken ; — qc.
verschil lend.
sopra it canal* iets op de kanape legDissonate, agg. en p. press. van —are,
gen ; dooden, neervellen, neerstrekken ; lam.
v. il. (Mus.) een misklank hebben of vormen ;
— un pugno, een vuistslag geven ; uitbreifig. niet overeenstemmen ; niet in de juiste
den ; smeeren ; overtrekken ; — it burro sul
verhoudingen zijn; —ante, p. press. een dispane, den hater op het brood smeren ;
sonant vormend ; agg. ongelijk, niet overeenqc. sulla tela, iets op linnen spannen;
stemmend; —anza, f. (Mus.) dissonans, mis(Mil.) — una schiera, een troep verspreikiank, tegenstelling van toonen ; —o, agg.
den ; fig, — un' opera letteraria, een
slecht klinkend, dissoneerend ; fig. oneenigletterkundig werk neerschrijven, uitwerken ;
heid, v.; gebrek aan overeenstemming ; far
—rsi, v. rill. zich uitstrekken, uitrekken, uitniet overeenstemmen.
breiden, verspreiden, uitzetten ; al calore le
Dissonnare, v. n. uit den slaap wekken ;
cose raggrinzate si destendono, door
—rsi, v. rill. wakker warden.
de warmte zetten de ingetrokken dingen zich
Dissotteramento, m. uitgraving, opgraving ;
uit; —rsi —e sbadigliare, zich uitrekken,
—are, v. a. uitgraven, opgraven ; weer uit
geeuwen ; le acque del flume si sotto
den grand, de aarde halen ; fig. aan de duisdistese per i campi, het water der rivier
tennis, aan de vergetelheid ontrukken, weder
heeft zich over de velden verspreid ; reiken,
aan 't licht brengen.
zich neerleggen ; mi distendo un po' sul
Dissovvenirsi, v. rifl. h.z.d. als dintentiletto, ik strek mij een weinig op het bed
carsi.
uit, ik ga een weinig op 't bed liggen ; —eso,
Dissuadere, v, a. afraden, ontraden ; — qd.
p. pass. uitgerekt, uitgebreid ; agg. colic
di qc., iem. iets ontraden ; — una intbraccia —e, met uitgespreide armen ; carpresa, een zaak doen mislukken ; —sione,
to —a bene, goed opgespannen papier ; —
f. ant-, afrading, waarschuwing v.; —sivo,
in
terra, op den grind liggend, uitgestrekt;
of-,
ontradend,
een
afradende
—so'rio, agg.
lungo —, fang uitgestrekt ; mettere una
uitwerking hebben ; —o, p. pass. van —dere.
bottiglia —a, een Pesch leggen ; i soldati
Dissuetudine, f. ongebruikt zijn, o., ongeattorno al Dimino, de soldaerano
woonheid, v.; onbruik, o.; cadere, andare
ten waren random den Data opgesteld ; ruim,
in —, in onbruik geraken ; costumanze
plat, glad ; capelli —i, glad, (niet gekroesd)
cadiite in —, verouderde gewoonten, getweeklank waarbij elke
haar ; dittongo
bruiken.
letter afzonderlijk uitgesproken wordt ; mod.
Dissugare, disugare, v. a. van het sap
a
—a,
alla
—a,
avv.
uitvoerig, breedvoeberooven, uitdrogett, uitzuigen, uitmergelen;
rig ; le catnpane suonano a —a, de
van 't geld berooven ; —rsi, v. rill. van 't
klokken luiden zonder tusschenpoozen ; scrisap beroofd worden, in-, uitdrogen, inschromvere no iioine per —, een naam voluit
pelen ; — it cervello, stompzinnig worden.
scnrijven; —e'vole, agg. wat uitgerekt, -geDissuggellare, v. a. Z. Dissigillare.
breid kan worden ; uitrek-, uitbreidbaar, rekDistaceamento, m. losmaking, scheiding,
baar ; —i'bile, agg. uitrekbaar, uitstrekhaar ;
afzondering, v.; afgezonderde, losgemaakte
— di mento, m. —itura, f. het rekken,
zaak ; (Mil.) afgezonderde troepenaideeling, y.;
uitrekken, uitbreiden, o.; uitrekking, uitbreidetachment, o.; ontvreemding, vrijspreking, v.;
qd.
da
una
ding, verspreiding, verlenging, vergrooting, v.;
v.
a.
losmaken
;
fig.
—
-are,
uitvoerigheid, breedvoerigheid,
—11109 m.
persona, iem. van een persoon vervreemkrulhamer, draadtrekwerk, o.; spanoven, m.;
qd. da 11n luogo, iem.
den, losmaken ;
un
coin—ditore,
strekspier,
v.
(muscolo)
(Anat.)
van een plaats verwijderen ; —
battimento, een strijd ten einde brengen ; Distene, m. (Min.) chaniet, o., safierspaat, o.
(Mil.) troepen detacheeren ; v. n. (Pitt.) goed Distenebrare, v. a. de duislernis, den nevel
verdrijven ; ophelderen, verlichten.
(van den achtergrond) voorkomen ; —rsi, v.
rifl. zich scheiden, loslaten (behang van den Distenere, v. a. h.z.d. als riteiiere.
muur); fig. zich vrij maken ; —rsi dal suoi I Distensione, f. uitstrekking, uitbreiding, v.;
—esa, f. uitbreiding, uitgestrektheid, v.; nitbeni, van zijn goederen scheiden, afstand
gestrekte zaak, vlakte, v.; una bella — di
doen ; —o, m. scheiding, losmaking, v.; fig.
versura, eene uitgestrekte groene vlakte, v.;
afscheidneming, losrukking, y.; het zich losuna lunghissimo — di polvere copriva
rukken, o.
it cielo, eene uitgebreide stofwolk bedekte
Distante, agg. ver, verwijderd, afgelegen ; la
de lucht ; groote, v.; omvang, m.; breedte,
villa 6 poco —, de villa ligt niet ver at;
wijdte ; laag, v.; una — di paglia, laag
fig. essere troppo — nel prezzo, to veel
—dubbj, twijfelingen verdrUven ; — un voto, een gel, fte vervullen ; —rsi, v. rifl. zich
oplossen, smelten, uiteengaan ; — una fermiglia, una society si dissolve, een ge-
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stroo ; uitvoerige schildering, vertelling, v.;
—samente, avv. op uitvoerige, breedsprakige
wijze; —so p. pass. van distendere ; m.
opstel, 0.; schriftelijke verhandeling, v.
Diste'ssere, v. a. Z. Stessere.
Disti'eo, m. (Metr.) distichon, o.; tweeregelig
vers;
agg.
tweerijig ; orzo —, tweerijige
v.
Distillamento, m. distilleering, aftrekking,
droppeling, v.; branden, 0.; —are, v. a. distilleeren, branden, verdampen, trekken ; druppelen, droppelsgewijs uitgieten ; fig. — it cerveil°, Z. Stillarsi ii qc., v. n. druppelen,
uitdruipen ; lam. — del sudo re (of alleen —),
van zweet druipen ; v. rill. afdruipen,
-druppelen ; —ato, p. pass. gedistilleerd ; agg.
acqua —a, gedist. water, o.; sost. gedistilleerd, o.; gedist. vloeistof, v.; —ato'io, —0110,
m. distiileerwerktuig, o.; -ketel, tn.; distilleerruimte, v.; distilleerderij, v.; —atore, m. distillateur, brander m.; —azione, f. distilleering,
trekking, v.; —eria, f. branderij, distilleerderij, v.
Distillo, agg. tweegritielig.
Distinare, v. a. Z. Destinare.
Disti'nguere, v. a. onderscheiden ; mod. prov.
y

DIS

Distirpare, v. a. Z. estirpare.
Disto'gliere, v. a. (da an proponimento),

afbrengen (van een plan), afraden, afleiden,
afbrengen ; non si lascia — da alcuno,
hij laat zich door niemand van de Wijs brengen ; — fattenzione di qc., de opmerkzaamheid ergens afleiden ; —rsi, v. rill. afwijken, afgaan, laten varen ; —glimento, m.,
het afbrengen, afraden, o.; —glitore, tn. afrader ; —olto, p. pass. van —gliere.
Distorare, v. n.; —to'reere, v. a. Z. stornare, storcere; --cimento, m. draaien,
verdraaien, o.; — dello stilo, gewrongenheid
van stijl.
Distornamento, m. alleiding, aftrekking, afwending, v.; verstrooiing, v., verstrooidheid, v.;
—are, v. a. Z. stornare ; m. middel van
afleJling, verstrooiing.
Distorre, v. a. Z. distogliere ; —to, agg.
Z. storto.
Distorsione, v. (Chir.) verstuiking, verwrich-

ting, verdraaiing, v.

Distracciare, v. a., —traere, v. a. = —traggere, v. a. Z. stracciare, distrarre.
Distrai'bile, agg. verstrooibaar, verdeelbaar,
scheidbaar, atleidbaar ; —straimento, =
—strazione y f. verstrooiing, a fleiding, v.; afwenden, losrukken, o.; — di mente, ver-

non — it pan da' sassi Ile i bufali
clan' oche, geen koe van een gans weten
to onderscheiden ; erkennen, duidelijk zien ; —
strooidheid, afwezigheid van gedachten ; uitun odore, un sapore, een reuk, smaak
spanning, v.; fare qc. per —, iets ter
erkennen, onderscheiden ; — qd. a un ceratleiding, ontspanning doen ; vermaak, o.,
to segno, iem. aan een bepaald teeken eronderhouding, alleidende bezigheid ; (Med.)
kennen ; alzonderen, verdeelen ; — un opera,
uitrekking v. der llanden ; —muscolare,
in diversi partl y een werk in verschilspieruitrekking, v.; — una somma, verduislende deelen of-, verdeelen ; (Log.) een deel
tering, aanwending v. van geld tot andere doelder verhandel. van een ander scheiden ; diseinden ; (Pis.) uitzetting v. (v. h. volume).
tinguo, ik maak een onderscheid, ik begrijp ; Distralciare y v. a. Z. stralciare.
onderscheiden, overleggen, groot, beroemd Distrambo, agg. occhio
h.z.d. als occhio
maken ; la somma prudenza lo distorto.
tinse sopra tutti gli altri, de grootste Distrarre, —sere, —a'ggere, v. a. aftrek-

voorzichtigheid deed hem boven alle anderen
ken, afleiden ; — l'animo, den geest afleiden,
uitmunten ; — qd., iemand boven andere
verstrooien, losrukken ; — la mente di penden voorrang ges en ; —rsi v. rill. zich onsieri funesti, den geest van onheilvolle
derscheiden, uitmunten ; — into, p. pass. ongedachten losrukken ; afhouden (v. e. arbeid);
derscheiden; agg. klaar, duidelijk, bepaald ;
— capitali, somnie, kapitalen, sommen tot
vedere le cose non —e, de zaken niet
een ander clan bet oorspronkelijk doel aanduidelijk zien, onderkennen ; idee —e, helwenden ; (Mil.) — le truppe, de troepen
dere gedachten ; uitrnuntend ; uomo
een
verdeelen ; — 11 nemico, den vijand afleiden ;
buitengewoon man ; —gui'bile, agg. kenuitrekken (een lichaamsdeel); rsi, y. rill.
baar, onderkenbaar ; —guimento m. -ziverstrooid zijn, de aandacht op andere clinger'
one, f. onderscheid, o.; fare una — een
leiden ; zich vermaken, ontspannen, afleiding
onderscheid maken ; — di un genere nelle
geven ; —atto, p. pass. afgeleid, enz.; agg.
sue specie, onderscheiding van een geslacht
verstrooid, onoplettend ; —atamente, op vet in zijne soorten ; non far — di eta nê di
strooide, onoplettende wijze ; —attare, v. a.
sesso, geen onderscheid tusschen leeftijd en
Z. bistrattare; —attile, agg. rekbaar, nitgeslaclat maken ; afzondering, afdeeling, v.;
zetbaar, uittrekbaar ; —attivo, agg. yenjuiste bepaling, onderscheiding ; senza —
strooiend, de gedachte afleidend, aftrekkend ;
zonder onderscheid ; a —, ter onderscheiding ;
—aziare, v. a. = straziare ; —aziononderscheiding, eer, v.; it govern° gli ha
cella, f. kleine verstrooidheid, onoplettendheid.
voluto dare questa —, de regeering heeft Distretta, f. h.z.d. als stretta of neeessita;
hem deze onderscheiding willen geven ; trat—amente, avv. Z. strettamente ; —o, 01.
tare qd. con iem. met eerbied, onderdistrikt, gebied, o.; (Mit.) commandante
scheiding behandelen ; —guitore, m. onderdel —, distrikt-commandant, tn.; — agg. Z.
scheider; —th f. uitvoerige, de verschillende
p. pass. van distringere; —vale, agg. tot
posten aangevende rekening ; — dei prezzi,
bet distrikt behoorend, distrikts
sost. beprijslijst, v.; —amente, avv. op duideltike,
woners van hetzelfde distrikt
heldere, kla re wijze ; met onderscheiding ; ieder Distribuimento, m., —uzione, f. uit-, vergedeelte afzonderlijk ; onder afzondering der
deeling, v.; — del pane ai poveri, uitdeeverschillende deelen ; —iva, f. h.z.d. als disling van brood aan de armen ; indeeling v.
tinzione ; —ivo, arg. onderscheidend ; schei(van kamers); bezorging v. (van brieven aan
dend ; segno onderscheidingsteeken, ordebuis); aflevering v. (van period. werk); (Log.)
teeken, o.; sost. h.z.d. als segno —; —Zionindeeling v. in verschillende onderafdeelingen ;
cella, f. kleine, fijne onderscheiding, v.
—uire, v. a. verdeelen, uitdeelen, schenken ;
,

y

—

y

9

.

,

y

DIS

304

DIS

fig. it sole distribuisee la Inee, de zon
gen; - 10 stomaeo, den maag bederven;
verspreldt lieht); it cnore distribllisce it
-rsi, v, rill. neangst, nultenzlchzelr geraken,
sangue a tutto it eorpo, het hart vernen si disturbi, non e nufta, maak u
deelt het bloed aan alleItcnaamsdeelen , rege- maar niet ongerust, 't beteekent niets; onlen; -I'ordine d'une festa, de teestorde aangenaamheden, last op den hals halen;
vaststellen; -rsi, v. rill. ztch verdeelen; 11011 peemetto cite la si dlsturbl pel'
.-utivamente, avv. op geregetde wijze ult-,
me, ik wll niet dat gij u last voor mij ververdeelen; giustizia - 8 , reehtv. goede
oorzaakt; -ativo, agg. (]led.) storingenverrechtspraak, v.; noml -i, Indeeltngswoorden ,
oorzakend; -atore, m. stoorder, m., -azi-uto, uito, p. pass. van distribllire;
one, f. b.z.d. als - 0 .
-utore, 00., -trice, f. verdeeler, uitdeeler, Dislibbidiellte, -obbidiente, agg. ongehoorm., -ster, v.; courantenrondbrenger, m., -ster,
zaam, -eliza, f. ongehoorzaamheid, v.,
v.; uitgever der brleven (aan vel's. posthoden),
-dire, v. n. ongehoorzaam zijn, niet gehoorzamen.
dienaar m. van een vereeniging.
Districa'llento, -galuento, m. Z. stri- Disudire, v. n. niet hooren, doen alsot men
ganlellto; -care, -gare, v. a. Z. strtniet hoort, provo chi ode non disode, wie
~al·e.
eenmaal naar laster heett gelulsterd,is er niet
Distringere, -ignere, v. a. met kraeht sameer van ar te hrengen.
mendrukken, -persen, vast toetrekken, fig. in Distlggellal'e, Z. dissuggellare.
toom houden, beteugelen; fig. heangstigen, Disugugliaoza, I. ongelukneld, wanverhoubewegen, verontrusten; eng samensnoeren; ding, v.; -are, v. a. ongellik, verschillend
aandrijven, prikkelen, noodzaken; omvatten, maken , -rsi, v. rill. ongetuk, verschttlend
Inslulten, belegeren: -etto, p. pass. ingesloworden; -ale, agg. ongeluk, oneffen, niet
ten, samengedrukt : agg. ingestoten , streng,
hetzelrde , fig. stile -, ongelijke stijl, m.;
gilldizio - streng vonnis: - di sallgue,
-alita, f. = -aiianza; -ahnente, avv.
op ongelijke wijze.
bloedverwant; Amico -, h.z.d. als amleo
stretto: al -, h.z.d. als Insomma, ill Dlsumauar-e, v. a. v. d. mensehelijke waarconchiusione; -ginlellto, -gninlento,
diguetd nerooven, tot een onmenseh, onmenm. h.z.d. als stringhnento ell strettezaa,
schelijk maken , -rsi, v. rttl, onmensebelijk,
Distritto, agg. geestig, /levat.
dierlijk worden; -0, agg. onmensehel., gruwDistrittll3le, agg. Z. dlstrettuale,
zaam, wild, dierlijk; sost. onmensch, gruw..
Distru'ggere, v. a. nederrukken, opdengrond zaam mensch, m
werpen, slepen, verwoesten; - un popolo, Distllna.oe, v. a. h.z.d. als disseppellire:
een Yolk ten gronde riebten, verdelgen, uit-azione, f. h.z.d. als dissotte,ol'anlento:
roeien; -plantagiolli, beplantingen ver- Disulllidh'e, v. a. de voehtigheid benemen ,
woesten , fig. vernletigen, omverwerpen; drogen, uitdrogen.
una buena eonsnetudlne, eene goode Disullare, v. a. Z. disunire.
gewoonte uttroeien : illBale 10 distrugge, Disu'llgere, v. a. de vettigheid benemen, ontde ziekle verteert hem; smelten, doen smel- vetten ~ -lIl1to, p. pass. ontvet.
ten, oplossen, uit den weg ruimen: - qd. di Disunibile, agg. seheidbaar, deelbaar.
una cosa, iem. tot zijn spijt van iets beroo- Disunifol'lue, agg. ongelijkmatig; -ita, f
ven; -rsi, v. rin. vervallen, wegteren, ten
h.z.d. aIs disunitezza.
gronde gaan. versmelten, wegteren; una Disllniolle, f. sclleiding, afzonderin~, v.; fig.
ragazza si distJ"ugge sellza spe"anza
oneeni~heid, tweedraeht, v.; -ire, v. a. sebeiper UII giovane, een meisje vergaat, teert
den; fig. in oneenigbeid brengen, oneenig
weg uit hopelooze Hefde voor een jongeling; makeu, tweedracht zaaien; -rsi, v. rill. van
- di desiderio, van verlangen, beg-eerte
elkander scbeiden, oneenig worden; -ito,
wegteren; -ibile, agg. Z. distruttibile;
p. pass. g-eseheiden; agg. ongeJijk, ongeJijk-imento, m. = -ziolle, f. verwoesting,
matig; fig. oneenig, oneens~ezind; cUta -e,
vernieliging, v.; nederwel'pen, tegendengrond met elkander in strijd levende steden; -ita,
werpen (van gebouwen); omverwerping, v., -itezz3, f. gellrek aan eensgezindheid;
onder~ang m. (van een stad); nlallia di -,
-itaulellte, avv. zouder eensgezindheid, in
vernietigingswoede, v.; -ithro, agg. Z. distweedraeht.
trllttivo; -Hol"e, m. verwoester, vernieti- Disuria, f. (~led.) dysurie, v.; moeielijkheid in
gel', m. -ibile, agg. vernietigbaar; -ttivo,
't wateren; (am. koude pis, v.
agg. vernietigend, tot vernietiging-, verwoesting Disurpal"e, v. a. Z. zusurpa..e.
dienend; -tto, p. pass. van distrllggel"e; Disusanza, fo onbruik, 0.; in -, h.z.d. als
-ttore, m. \ierwoester.
ill disuso; -are, v. a. niet meer gehruiken, bet gebruik (van iets) opgeven, atleggen,
Distllrare. v. a. Z. stl1rare•
.Distllrbanleuto, m. storing, verstoring, v.;
ongebruikt laten, verwaarloozen, niet meer
-allza, f. = -0, m. storing, onrust, verhezoeken (eene plaats);misbruiken ; provo clai
warring, v.; Dlettere in - tllla failliglia,
lion usa dislIsa, wie zieh nietoefent, ververwarring, onheil in eenfamilie aanbrengen;
liest de oefening; afwennen; -rsi, v. rifle
afwennen, buiten gebruik raken; -ato, p. p.
binderpaal, ondcrbreking, v gemoedsheweverwaarloosd; agg. ongebruikelijk, buiten geging:, zware zorg, ongemak, 0.; 11011 vorei
dare qllalehe -, ik wildeu niet in 't minst
bruik, verouderd, afgescbaft, nietgewoon, buistoren; - di salute, liehte ongesteldbeid;
tengewoon; -SO, m. het buiten gebruik
~ di stoDlaco, bedorven, vuile maag;
raken; ongebruiktheid, ongewoonheid; andare, cadeJ'e in -, in onbruikgeraken;-,
- are, v. a. storen, verstoren, in wanorde
agg. h.z.d. als disusato.
brengen, verwarren, onderbreken; onaang'enaamh., Jast veroorzaken; scusi si la dis- DisutHaccio, m. deugniet, doeniets, dagdief,
turbo, verontsebuldig mij als ik u stoOl';
m.; -He, agg. nutleloos, ondeugdelijk, ongesehikt; - alia patria, nadeelig voorhet
beangstigen, verontrusten, in den war breno,
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vaderland; —ilita, f. nutteloosheid,onnuttigheid, v., onnut, o., schadelOkheid, gevaarlijkheid, v.; —ilmente, avv. zonder het minste nut.
Disvalente, agg onbeduidend, gering, nietig,
verachtelkik ; —ere, v. n. niets waard zijn, niets
deugen, schadelijk, nadeelig zijn.
Disvalorare, v. a. h.z d. als indebolire of
infiacchire; —ore, m. onwaarde, waardeloosheid, v.
Disvanta'ggio, —variare, —vario, Z.
svantaggio, enz.
Disvedere, v. a. niet zien willen, doen alsof

men niet ziet; over 't hoofd zien, niet opmerken, verwaarloozen.

Disvegliare tot disviare, Z. op svegliare, enz. enz.
Disvenire, —ventura, —verginare, Z.
svenire enz ; —verre, Z. svellere ; — vestire, Z. svestire ; —vezzare, Z. divezzare ; —viare, Z. sviare.
Disvie'vole, orig. tot afwijken van den rechten

weg verleidend.

Disvigorire tot disviticchiare, Z. svigorire, enz. enz.
Disviziare, v. a. van de ondeugd vrq maken ;
—rsi, v. rill. de ondeugd afleggen.
Disvogliarsi, —iato —iere, Z. svogliarsi,
—iato, —iere.
Disvolere, v. n. den wil veranderen, niet meer

willen, zich anders bezinnen ; sost. m. onwil, m.; weigering.

Disvo'lgere, —olto, Z. svolgere, —svolto.
Ditale, m. vingerhoed, vinger m. van een
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zwakte), van angst niets kunnen doen ; mod.
avv. a un zeer nabij, geen vinger breed
afstaan ; andO a un — the ..., het scheelde
maar een haar of ...; fig. mostrare a—,
met den vinger wijzen, aanduiden ; fly. uno
e mostrato a —, iem. wordt met de vingers
nagewezen ; contarsi stile —a, op de vingers kunnen tellen ; aver una cosa sulla
punta delle —a, iets op zijii duimpje kennen ; me la 80110 legates al —, ik heb
bet om mijn vinger gewonden (zal het niet
vergeten); mordersi le —a, zich op de
vingers bijten (van ergernis); porre it — alla
bocca, den vinger op den mond leggen, stilzw(gen aanbevelen ; toccare it cielo col —,
met de hand aan den hemel komen, buiten
zichzelf van vreugde zijn : mod. prov. si gli
date un — vi pig!ia la mano, als men
hem een vinger geeft, neemt hij de geheele
hand ; darsi del — nell' occhio, zich zeer
vergissen, zichzelf schade berokkenen ; mod.
prov. credere di segnarsi e darsi con
un — nell' occhio, meenen een klein kwaad
of te wenden en zich daardoor een groot op
den pals halen ; essere —a della stessa
mano, in denzelfden toestand verkeeren ;
toccare col —, slechts weinig (van lets)
timer); prov. tra moglie e marito non
',lettere un meng u niet in de zaken
tusschen man en vrouw; a mena —, Z. a
menadito ; —one, m. groote vinger.
Di'tola, f. (Bot.) boksbaard, m.
Di'tono, m. (Mus.) interval m. van twee heele
toonen.
Ditraimento, m. onttrekking, ontfutseling, V.;

handschoen (om een pijnlijken vinger); naairing,
—acre, Z. detrarre.
vingerling; duimring, -hank m. voor 't bespelen van de mandolien; —ata, f. knip, Ditrinciare, v. a. Z. trinciare.
tik met den vinger, afdruk m. van een vinger ; Ditta, f. firma, v., handelsnaam, m., -firma, v.;
gli detto nno schiaffo, the gli rimahandelshuis.
sero le —e sulla gota, hij gaf hem een Di'tamo, m. (Bot.) esscbenkruid, o.,witte diptan,
oorveeg dat men de vijf vingers op den wang
in.; —cretico, cretische hop, v.
kon zien ; een vingertop vol ; una — di luau- Dittare, v. a. Z. dettare.
teca, een vingertop vol pomade.
Dittatore, m. dictator, onbeberkte gezaghebDite, agg. rijk.
ber; fan. fare 11 zich alle gezag aanDite, (N. pr. mit.) Dis, Pluto, god der ondermatigen; — oriamente, avv. op dictatoriale
wereld.
wijze; —orio, agg. uictatoriaal, gehiedend,
Ditello, m. (pl. —a en —e), okselholte, v.
bevelend ; governo —, absolute regeering;
Ditenere, v. a. Z. detenere.
—ura, f. dictatuur ; macht, v., gezag, 0., waarDiterello, m. (pl, —a , kleine, fraai gevormde
dicheid v. van dictator; onbeperkt gezag.
vinger,
Di'ttero, m. (Nat.) Z. diptero.
Diterminare, v. a. Z. determinare.
Di'ttico, m. (Archeol.) diptichon, o., toeslaanDitino, m. (pl. —i en —a), kleine vinger,
baar, uit twee bladen bestaand schrijftafeltje
vingertje, o.
(der ouden); naamlijst v. der consuls; (Eccles.)
Ditirambeggiare, v. a. dithiramben maken,
Tafel met de naamlijst van heiligen, bisschopzinger ; —icamente, avv. op dithirambische,
pen, enz.; (Arte.) Altaarschilderij met vleugelverhevene, poetische wijze ; —leo, m. dithideuren.
rambiscb, begeesterd, dweepend ; wild, razend ; Ditto, agg. en m. Z. detto.
lofprijzend ; sost. vervaardiger van dithi- Dittongare, v. a. als tweeklank schrijven,
ramben ; —bo, m. dithirambus, lofzang, m.
uitspreken ; —0, m. diphtong, m., tweekiank.
ter eere van Bacchus; fig. begeesterd lied.
Diturpare, v. a. Z. deturpare.
Dito, m. (pl. —i en —a), vinger, teen, m.; Diuresi, f. (Med.) diuresie, pisafzondering,
—grosso of police, duim, m., groote teen,
pisloozing, v.;
agg. (Med.) diuretisch,
m.; —indite, wijsvinger, tweede teen ; —mede pisafzondering bevorderend ; sost. middel
dio, middelste vinger, teen; —anulare,
om die afzondering te bevorderen.
ringvinger, vierde teen ; —minim° of mig- Diurnale, agg. h.z.d. als diurno of giornanolo, pink, vijfde teen; breedte van een vinliero ; sost. h.z.d. als giornale.
ger, een vinger breed, hoog; slok, m.; vuol Diurno, m. boek o. dat de kon. Bagel. gebeden
un — di vino, wilt ge een slok wijn; aver
bevat ; diurnaal ; gebedenboek ; app. tot den
le —a d'oro, vlug met de vingers (voor
dag behoorende ; dag . ..; one —e, urea van
bandwerken) zijn; essere come le —a
den dag, daguren ; teatro
dagtheater;
della mano, in juiste verhouding zijn, bij
dagelijksch ; lamento
dagelijksch, elken
elkander pas.sen ; non aver forza d'alzare
dag zich herhalend gejammer ; fatiche —e,
un geen vinger kunnen opsteken (van
dagelijksche vermoeienissen ; (Astr.) inoto —,
ITALIAANSCII-NEDERLANDSCH
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dagelijksche omwenteling (van een gesternte).

DIV
(am. woordenwisseling, v., woordstrijd, m.

Diuturnatamente, avv. gedurende langen Divergente, p. pass. v. divergere —enza,
tijd ; —ita, f. lange duur, m.; —o, agg. langf. uiteenloopen van twee lijnen ; punt waar
durend, langdurig, lang aanhoudend ; fatiche
twee lijnen uit elkander loopen ; — di opi—e, onafgebroken inspanningen, v. m.
nione, verschil van meening; —ere, v. n.
Diva, f. godin, v.; fig. geliefde; scherz. goddeuit elkander loopen, divergeeren ; zich steeds

lijke zangeres, diva, v.

Divagamento, m. afdwaling, ronddoling, v.;

omzwerven, o.; verstrooiing, uitspanning, ontspanning, v.; —are, v. n. afdwalen (van den
rechten weg); ronddolen, zwerven ; v. a. tot
afdwalen verleiden, van zijn onderwerp afbrengen ; —rsi, v. rifl. zich verstrooien, ontspannen ; op andere gedachten komen, van zijn
apropos geraken, den draad verliezen, raaskallen.
Divallamento, m. afdaling, v. (in het dal);
—rsi, v. rid. afstijgen ; —are, v. n. en —rsi,
N. rid. afdalen, zich naar omlaag begeven;
ondergaan, zinken.
Divampamento, m. het ontvlammen, in brand
geraken, o.; —are, v. n. opvlammen, in v lammen opgaan ; ontbranden, in brand geraken ;
fig. —d'ira, di furore, in toorn, woede ontbranden ; v. a. verbranden.
Divano, m. divan, Turksche staatsraad, m.,
Turksche tolambt, o.; divan, m. (soort sopha).
Divanzare, v. a. iem. voorbijhalen, iem. voorkomen, iem. overtreffen.
Divariamento, m., —zione, f., —rio, m.,
verscheidenheid, afwijking, v., onderscheid, o.;
afstand, m., ontspanning, v., vermaak, o.;
—are, v. a. verschillend maken, veranderen ;
v. n. verschillen, afwijken, afsteken ; verwijderd
zijn, ver van zijn.
Divaricamento, m., —azione, f. uiteendoen, -gaan, o., vertakking, v.; (Anat.) vertakking, divaricatie (van een ader); —are, v. a.
openen, uiteentrekken; —rsi, v. rill. uiteengaan, zich verwijden, zich verspreiden, vertakken.
Dive, agg. rijk ; —ecchiamento, m. het oud
worden, o.; verandering, v.; —are, v. n. Z.
svecchiare.
Dividere, v. a. dare a —, duidelijk toonen,
te verstaan geven ; per dargli a — che,
om u te bewijzen dat
Divegliere, divellere, v. a. h.z.d. als
strappare; —rsi, v. rid. h.z.d. als distaccarsi, —glimento, —ellimento, m. Z.
svelliinento.
Diveltare, v. a. (Apr.) bearbeiden, diep omspitten ; —to, —ulso, p. pass. van divellere;
—to, m. (Agr.) diep omspitten o. van het land ;
omgespit land ; lavorare a —, diep omspit-

ten, omploegen.

Divenire, v. n. worden, veranderen in ; Tiresia di maschio divenne femmina,

Tiresias werd van man in vrouw veranderd;
komen, aankomen ; tacendo divenimmo
la, ove • zwijgend kwamen wij daar,
waar ...; geraken, gebeuren (voor ; avvenire).
Diventare, doveutare, v. n. (h.z d. als divenire maar sterker); di solido 6 divenuto fluido, van vast is het vloeibaar geworden ; a quelle parole diventO di
mille color6, bij die woorden veranderde
hij telkens van kleur; a diventato che
non si riconosce, hij is zoo veranderd dat
men hem niet meer herkent ; come 6 diventato I wat is hij veranderd ! —to, h.z.d.
als —ato. p. pass. van —are.
Diverbio, m. samenspraak v. (in 't oude drama);

van elkander verwijderen ; eene verschillende
richting nemen (straten); fig. van elkander afwijken ; — col discorso dali' argomento, in 't gesprek van het onderwerp afwijken ; assol. afwijken, uitwijken ; risponda
a torso e non diverga, spreek ronduit
zonder uitvluchten ; —gente, p. pres. uit
elkander loopend ; linee divergeerende
lijnen.
Diverre, v. a. Z. divellere.
Diversamente, avv. op verschillende, afwijkende wijze ; parlare — di ieri, anders dan
gisteren spreken; in verschillende deelen of
richtingen, op buitengewone wijze.
Diversare, v. a. Z. versare ; v. n. verschillend zijn, van elkander afwijken.
Diversificare, v. a. verschillend, anders maken, veranderen ; la premeditazione diversifica it delitto, de voorbedachtheid
verandert den aard van 't misdrijf; v. n. verschillend, anders zijn, van elkander verschillen, afwijken; questo diversifica molto
da cio, che mi avevi detto, dit verschilt
veel (is heel wat anders dan) van hetgeen gij
mij gezegd hebt ; een verschil maken ; anche
se fosse vero non diversifica, al was
bet ook waar, dan maakt dat Loch geen verschil (dan verandert dat er niets aan); —rsi,
v. rift verschillend worden, afwijken ; —azione, f. afwisseling, verandering, afwijking, v.
Diversione, f. afleiding, verandering van richting, v.; afvoering, afleiding v. (van water);
fig. zijdelingsche-, afleidingsa anv al, verijdeling,
v. van plannen ; verstrooiing, ontspanning, v.;
—ita, f. verschil, onderscheid, o., verscheidenheid, afwijking, v., afstand, m.; ongelijkheid ;
— degl' ingegni, verscheidenheid van verstand ; —ivo, m. onderscheid, o., afstand, m.;
non fa —, niets uitmaken, geen verschil
maken ; lira pia, lira meno non fa —,
een lira meer of minder doet er niets toe (beteekent niets); —o, app. verschillend, ongelijk ;
quanto e — da dieci anni fa! wat is
hij veel veranderd sedert ties jaar ! effetti
—I, verschillende werkingen ; —I, pl. verscheidene, vele, menig; —i scrittori dicono,
verscheidene schrijvers zeggen ; ci sono —I
che non voglion saper di hub er zijn
er velen die niets van hem weten willen ;
buitengewoon, nooit gezien, monsterachtig;
Cerbero fiera crudele e —a, Cerberus
een wreed en monsterachtig dier (bij Dante);
guerra —a, heftige, woeste oorlog; per —
mare, door de stormachtige zee; zonderling,
verkeerd, bedorven (h.z.d. als perverso).
Diverso'rio, m. herberg, v., toevluchtsoord, o.
Dive'rtere, v. a. Z. divertire; —e'vole, agg.
h.z.d. als divertente, p. pres. van —tire.
Diverti'colo, m. zijweg, m., zijstraat, v. zakstraat, v.; fig. uitvlucht, o.
Divertimentino, m. (iron.) kleine, mooie uitspanning, v.; —to, m. afwijking, afwending,
v., tijdverdrijf, o.; ontspanning, verstrooiing, v.;
een ontspanning nemen ;
pigliarsi un
vermaak, o., vreugde, v.; quel bambino e
dit kind is vreugde
—
della
famiglia,
it
des huisgezins ; onderhouding, v.; —musi-
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eale, Musikale o voering ; licht, aangenaam feteeren, verkonden ; —atore, m., —trice, f.
ziener, m., zienster, v.; profeeton., profetes, v.;
muziekstuk, o.; — re, v. a. afleiden, in een
andere richting leiden ; verstrooien, vermawaarzegger, m., -ster, v ; —to'rio, agg. voorken ; — I bambini, de kinderen bezighouden ;
gevoelend, een voorgevoel hebbend, voorzeg(Mit.) — it neinico, de opmerkzaamheid van
gend, voorspellend ; arte —a, waarzeggersden vijand afleiden ; guerra da un
kunst, v.; verga —a, waarzeggersroede, v.;
—azione, f. voorgevoelen, vooruit weten,
paese, den oorlog van een land afleiden ;
verhinderen, terughouden ; —rsi, v. rifl. afwij-zegging, -spellen, v.; ingeving, v.; prophetie,
ken, zich vermaken, verstrooien ; v. n. naar
verkondiging der toekomst; waarzeggerij, v.
een andere richting gaan ; —ente, p. pres. Divincola'bile, gag. gemakkelijk been en
afleidend, verstrooiend; agg. vermakelijk, onweer te bewegen ; —amento, m., —azione,
derhoudend.
f. het draaien, been en weer wenden, bet zich
Divestire, v. a. Z svestire.
draaien, keeren, wenden ; —are, v. a. draaien,
Divettare, v. a. de spitsen (der planten) afsnijwenden, keeren, krommen, been en weer
den, besnoeien; (Lanir) de wol slaan ; —ino,
wenden, kronkelen, slingeren ; — la coda,
m. wolslager, -klopper, m.
met den staart kwispelen; —rsi, v. rifl. zich
Divezzare, v. a. ontwennen, afwennen ; —rsi,
wenden, keeren, draaien, enz., zich losmaken,
v. rifl. zich ontwennen, zich afwennen ; —o,
loswinden ; —o'lio, m. bet voortdurend been
agg. afgewend, ontwend.
en weer draaien, bewegen.
Diviare, v. a. Z. deviare ; —mento, —to, Divinis, a —; sospendere (een priester)
agg. terstond, zonder dralen ; regelrecht, direk t.
de uitoefening zijner bediening verbieden;
Dividendo, agg. wat te deelen is; sost.
f. goddelijkheid, goddelijke natuur, v.;
(Arit.) deeltal, o.; (Com.) dividend, aandeel o.
goddelijk wezen, o.; rionoseere la — di
in de winst ; —i'dere, v. a. deelen, verdeelen,
Cristo, de goddelijkheid (godheid) van Cbr.
afdeelen, scheiden ; l'anno si divide in
erkennen; godheid, v., God, rn.; adorare
dodici mesi, 't jaar wordt in 12 maanden
la —, de godheid aanbidden ; le pagane
verdeeld, splijten, openen ; — la testa a
de heidensche godheden, goden ; fig. volmaaktuno, iem. den schedel splijten — gli aniheid, volkomenheid, goddelijkheid, v.; la —
mi dei cittadini, de gernoederen der burdelle opere di Michelangelo, de goddegers verdeelen, tweedracht brengen tusschen
lijkheid (onovertroffenheid) van de werken van
de burgers; — la Battaglia, den slag beMichelangelo ; godgeleerdheid, v.; maestro
slissen ; scheiden ; le Alpi dividono l'Itain —, godgeleerde ; dottore in —, dokter
lia dalla Germania, de Alpert scheiden
in de godgeleerdheid ; —izzare, v. a. verit tempo,
Italie van Duitschland ; (Mus.)
goddelijken, tot godheid makes, onder de gov.
rill.
zich
den maat aangeven, slaan ; —rsi,
den plaatsen, vergoden ; bovenmatig prijzen,
verdeelen, scheiden ; si divisero da buoni
ophemelen ; edel, zuiver, verheven houden ;
amici, ztj scheidden als goede vrienden;
Petrarca divinizze l'aniore, Petrarca
't oneens worden, in tweedracht geraken ; —rsi
heeft het begrip van liefde gelouterd ; —rsi,
in tante cose, zich in veel dingen versnipv. rifl. goddelijk, god gelijk worden ; —izzaperen, aan veel tegelijk denken, veel dingen
zione, f. vergoddelijking, vergoding, v.; —o,
tegelijk ondernemen ; assol. uit elkander gaan;
agg. goddelijk ; la —a volonth, de goddel.,
scheiden van tafel en bed ; afrekening houGods wil ; van God voorkomend, uitgaande ;
den ; — un' opinione, een meening deeistituzione —a, goddelijke, door God gelen, van een zelfde meening ztjn; —iso,
wilde instelling; bovenaardscb, bovennatuurp. part. verdeeld, gedeeld, afgezonderd; agg.
lijk ; fig. voortreffelijk, verheven, uitstekend;
verdeeld, oneenig, in tweedracht ; in —, voor
e un lavoro 't is waarlijk een goddelijk
eigen rekening, afzonderlijk ; per —, in 't bijwerk ; heilig, den dienst an God gewkjd ; le
zonder ; per non —, gemeenzaam, met oncose —e, de heilige vaten, gereedschappen ;
gedeelde krachten ; —de'vole, h.z.d. als
filosofia —a, metaphysiek ; leggi —e,
—sibile ; —diniento, m. Z. divisione;
atti —1, keizerlijke wetten, verordeningen
—ditore, in. Z. divisore ; —ditrice, f.
(rechtst. van den keizer uitgaande, der Rom.);
deelster; —duita, f. h.z.d. als divisibilitia;
profetisch ; sost. m. het goddelijke, o.; theo—duo, agg. h.z.d. als divisibile.
loog, m. als maestro in divinitit);
Divietagione, f. Z. divieto ; —are, v. a. Z.
alla —a, op goddelijke wijze.
vietare ; —azione, f, = divieto, m. ver- Divisa, f. deeling, indeeling, verdeeling, v.;
bod, o., weigering, v.; veto, o.; —sospensivo,
scheiding v. (der Karen); ha la — torta,
suspendeerend veto ; far —, verbieden ; verhij draagt een scheeve scheiding ; far le —e,
lofbrief m. tot uit- en invoeren van waren;
met elkander afrekenen ; — di animi,
belemmering, gerechtelijke verhindering, beh.z.d. als discordia ; ordeskleed, dienstkleed,
letsel ; essere in —, gerechtelijk belet zijn
o.; uniform, livrei, v.; wapen, kenteeken, zinnein 't uitoefenen van een ambt ; levar
beeld, o.; kenspreuk, v., devies, o.; —e, pl.
het verbod, beletsel opheffen ; uitsluiting, v.;
uiterlijk, v.; aard, m., wijze, v.; (Com.) specifiaver — da un luogo, gees verlof hebben
catie eener rekening; a —a, op de wijze van
eene plaats te betreden ; tener in — tan
een dienstkleed, uniform ; senza zonder
luogo, het betreden van een plaats verbieonderscheid ; —aia, f. pruikenmaakster, V.;
den; scherz. aver — col masticare, niets
—amente, avv. op afzonderlijke wijze ; —ate eten hebben.
mento, m. deeling, af-, indeeling, regeling,
Divimare, v. a. h.z.d. als sciorre.
verdeeling ; — di colori, rangscbikking der
Divinale, agg. h.z.d. als divino ; —amento,
kleuren ; plan, voornemen ; secondo it mio
avv. op goddelijke wijze, door Gods raadsbenaar ik mij voorgenomen had, naar mijne
sluit, ingeving; fig. op uitstekende, onovergedachte ; sieraad, o., tool, m., kenteeken, o.;
troffen wijze ; —are, v. a. voorgevoelen, voor(Rett.) geregeld, goed ingedeeld verhaal ; —are,
uitzien, raden, vooraf weten, voorzeggen, prov. a. deelen, in-, af-, verdeelen ; regelen, zich
—,
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voornemen, overdenken, van plan zijn; ho I teerhaar, eetbaar; -atol'e, m. verteerder,
divisato iI mio Iaverc, ik heb mijn werk
versltnder, bestia -tl"ice, verscneurende diegoed overdacht , opera divisata da Miren; fuoco -, versJindend, verterend vuur ,
chelangelo" door M. ontworpen werk; scnerz. vreter, -azione, f.
eel assegnare i post}, de plaatsen ver- Divorziarsi" V. rift. h.z.d. als fa.. divorzio,
deelen en aanwljzeu : gli diviso tlittO
Z. divorzio,
•
quanto it lavore ehe aveva in mente, Divorzio, f. ecntscneldtng , fig. scheiding, v.;
hij ontwikkelde hem bet ganscneplan van het
far -, scheideu, zich schelden Iaten, fig.
werk dat hij zich had voorgenomen;- vestt,
hanna fatto - dal Biondo" zij bebben
dwarse streepen op kleeren naaien; (Arald.)
de wereld vaarwel geze~d.
- UIIO seudo, een schild dwars of links Divoto, divozione, Z. devote, -voziolle.
deelen; versleren, optooien , v. n. voornemens, DivlIlgalnento, m., -azione, f. verbreiding,
van plan zijn; - di qc., over lets spreken,
verspreldtng , openbaarmaking, y.; -are, v.a.
handelen; -atalnente, avv. op duidetuke,
verbretden, verspreiden, openbaar maken: bepaalde, planmatige wuze , -ato, p. pass.
false uettzte, valscne gerucnten versprelvarr divisare; -ibile, Gag. deelnaar, -iden; -I'si" v. rifl. bekend worden; -atol"e,
Iita, f. deelbaarheid, v.~ -ibihllellte" avv.
m. verspreider, bekendmaker, m.
dour deeling , -isionale, agg. de deeling be- Divlllso" p. pass. van dlvelfere.
trettende, atto -. ueeung: moneta -, pas- Dizlona.'ieUo" rn. klein-, zakwoordenboek,0.;
munt, v.; -isione, f. deeling, verdeeling, v.;
-iIlO, m. klein aardig woordenboekje, 0.;
- del patJ'iluollio, del Iavoro, verdee-al'io" m. woordenboek; fig. -aIRbulallte,
ling van de nalatenscnap, van den arbeld;
leveud, wandelend woordenboek; -a..Ione,
deelstreep, v.; (Tip.) divlsle, v.; indeeling, rem. groot, zwaarldvlg woordenb.; -31"iuccio,
gellng, rangschtkktng, v.; (~lat.) deeling, v.,
m. klein niets beduidend woordenboek.
(MH.) atdeellng, divisle, v.; -territol'iale" Dizione, f. zegwijze, spreekwljze, dlctle, v.,
navale, Hlilitair dislrict, vlootatdeeling, atzin, m.; -, recntsgenied, 0., gerechtt» a-held,v.
deellng (in een mlntsterle), departement, 0.; Dizzeccolal'e, v. a. (Lani{.) van de ktonten
- dei culti. ardeettng, v.; departement o.
bevruden (de wol).
van eeredlenst: capo di -, atdeellngsover- Do, m. do, ut, rn. eerste noot v. d. toonladder;
ste, -cher, m.; aautal, getal, 0.; in Illaggior
-do' atkort. van done.
-, in groot aantal, tweedracht, oneenlgueid, Doa'gio" m. (Geo(Jr.) Douat,v.; - ofdua'gio,
v.; meenlngverschil. 0.; versenll, 0.; afwijking, soort fljn laken, o.
v.; scheiding, v.; far - d'un ordlne di Doa'lIa, f. Z. dog«lIla.
persone, een hepaalden stand van persouen Doa'.'io, m. weduweaeld, o.
nevoorrecnten , -ivo, agg. deelend, een dee- Dobbl'a, dobla, f. doblolle" m. (Num.) duling bewerkend, door deeling; (]tiled.) Rledibloen, m.
calnellto -, b.z.d. als illCisivo; -iso" Doblare" v. a. Z. doppiare.
p. pass. van dividel"e; -isore, m. dee1er, Dobletto, m. gekepcl'll, dimet, O.
ro.; (Mat.) deeler; - COlllllne di phi IIU- Doccetta, f. (Chir.) dUll guttapercba buisje, 0.,
mel"i, gemeenscbappelijk.e deeler van verschilkatheter, m.
Jeadegelallen; luasshllo COllllllle -, groot- Doccia, f. -cio, m. waterbuis, goot. afvoerbuis, v.; stortbad, 0., doucbe, f.; prendel"e
8te gemeene deeler; -iSO'I'io" agg. deelend,
scheidend; sorte -, lot dat 1Jij deeling beulla fl"edda -" een koud stol·thad nernell: a
-, buisvormig; -ia'io, m. h.z.d.als t.·ORIslist; sost. m. tusschenwalld, scheiwand,
baio; --ial"e, v. a. a15 een stortbad neergieSpaansche wand, ro.; deel-, verdeelmachine;
ten; 1angzaarn neergieten; una ferita docschroef in den zethaak; - iSIII"a, f. h.z.d. als
cia abbondantissilllo s.ulg·ue,een wonde
divisione.
veroorzaal(t eene sterke bloeding; - qd.•iem.
Divizia" f. overvloed, m.; -e, pI. rijkdom, m.
een stortbad geven, overgieten, doornat rnaDivlzioso" Ilgg. h.z.d. al8 dovizioso.
ken; v. n. stroomen, afstroomen; druppelen;
Divo" dio" agg. goddelijk; sost. godheid, God.
aldalen; -I"si, v. riO. een storttlad nemen;
Divolga..e, v. a. Z. divlIlgare.
Divo'igere, V. a. l'onddl'aaien, inwikkelen;
zicb nat maken, afspoelen; -iatul"a, f. stortfig. verstrooien, (van een plan) aftrekken;
bad, 0.; overgieting, met een vloeist. besprenkelen; -ionata, f. buizennet, lmiswerk, 0.;
-rsi" v. riO. zich afwenden, zich losmaken,
-iolle, m. buis v. van een waterleiding;
= -olto. p. pass.
DivOl'aCita, f. Z. voracita. -aggine, r.,
secreellmis, v.; luilak, dagdief, m.
-aggiolle, f., h.z.d. als divo..alllento en Doel'bile" agg. tot leeren ~eneigd; -He, agy.
leerzaam, gehoorzaam, Imdzaam, van goedvOl"agine; -amellto" m., -azione, f.,
verteren, verslindeu,o.; vernietiging, verwoesaardige natuur (b. v. paard); fig. gemakkelijk
ting',v.; -amonti, m. ijzervreter, bluITer, m.;
te bewerken; - sotto 10 scalpello" zacht
-are, v. a. gulzig verteren, verslinden, vreonder den bijtel; Stl'Ulllcuto -a Rlanegten, verscheul'ea; i lupi 10 di vorarono,
gia..si, gemakkelijkte hanteeren werktuig, 0.;
lingua -, gesrnijdige taal; week, gesmijdig,
de wolven verslonden hem; ombl'engen, verlenig; -ilino, agg. goedaardig, zacbt van
ntetigen,verteren; fig. - qc. COligli occhi"
iets met de oogen verslinden; una madl"e
karakter; -ilita., f. leerzaamheid, leidzaamheid, voegzaamheid; goed hevaUingsvermodivo.·a iI suo bambino coi baci" een
gen, 0.; -i1mente, op leer-, leidzame,gehoormoedel' doodt haar kind bijna door kussen;
- un Iibro, een boek verslinden; - una
zame wyze.
stJ"ada, een weg in groote haast aOeggen; Docimasia, f. (Scient.) proefneming, v.; onderv. n. gulzig eten, vreten; -rsi, v. rift. verzoeking. v.; -a'stica, f. (Chim.) docimastie,
probeerkunst, v.; erlsproeve, v.;-a'stico, agg.
teren; si di VOI"a dalla stizza" hij eet
(Chim.) beproevend, onderzoekend; 131npada
zich van ergernis op; - dal desiderio,
-a, docimastische lamp, v.
van begeerte vergaan, -ativo, agg. vel'-
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Documentare, v. a. door documenten, oor-

konden, geschriften bewijzen, documenteeren ;
bewijzen, bekend maken; —ato, p. pass. door
oorkonden bewezen ; agg. storia, —a, op
oorkonden berustende geschiedenis; —to, m.
document, o. not. acte, v., oorkonde, v., bewijsschrift, o., beleering, v.
Dodeeaedro, m. (Geom.) dodekaeder, m.;
twaalfvlak, o.; —a'gono, m. twaalfhoek, m.;
twaalfzijdige veelhoek, m.; —asi'llabo, agg.
twaalflettergrepig; verso —, twaalllettergr.
vers, o.; —e'ehno, agg. num. h.z.d. als dodicesimo ; —icenne, agg. twaalfjarig; —iceshno, agg. num. twaalfde ; sost. twaalfde
deel, o.; (Tip.) volume in —, 120 formaat, 0.;
12 0 ; agg. num. twaalf ; sost. twaalftal,
o.; nel —, in 't Ude jaar ; in de 13de eeuw ;
—icimila, twaalf duizend ; —icina,f.h.z.d.
als dozzina ; —ieino, m. oud-flor. munt.
Dodrante, m. (Arch.) negendeel van het rom.
ass.; negen ons, negen duim ; driekwart uur.
Doga, f. duig, v.; reep, hoepel, m.; (druid.)
loodrechte streep in 't wapenschild; —ame,
m. allerlei duigen; vaatwerk, 0.; vaten, pl.;
—amento, m. inzetten der duigen; —are,
v. a. de duigen inzetten ; omwikkelen ; (Arald.)
met loodrechte strepen versieren ; (het wapenschild); —ato, p. pass. met loodrechte strepen
versierd ; camp°
loodrecht gestreept wapenveld.
Dogado, m. Z. dogato.
Doga'ia, f. (Agr.) greppel, m.; afvoerkanaal,
0.; met greppels doorsneden veld, o.
Dogale, app. de waardigheid van doge betreffende; abito
dogemantel, m.
Dogana, f. —ato, m. tolkantoor, o.; tolhuis,
o.; entrepot, o.; warenmagazijn, o.; stapelplaats,
T.; fig. met alles rijkelijk voorzien huffs, tol, m.;
uit- en ingaande rechten ; monopolie ; alleenhalide], m.; gemeenteweide ; mod. prov. non
aver sale in onverstandig zijn, geen
overleg hebben ; —anale, agg. den tol, het
tolkantoor, de douane betreflende ; spesi
tolrechten ; regolamenti
tolvoorschriften ; linen
tollinie, grenslinie; guardia
- tolwachter, grens-, tolopzichter ; bolletta
- tolbewijs, o.; franchigia
vrijheid
van tol; lega
tolverbond, o.; —anese,
—aniere, m. tolontvanger, tolambtenaar,
douanier.
Dogaresse, f. (Star.) gemalin van den doge;
—ato, m. (Stor.) waardigheid, v.; ambt, titel,
ambtsduur m. van den doge.
Doge, —gio, m. (Stor.) doge, hertog, m., hoofd
o. v. d. republ. Venetie en Genoa ; fig. parere
un voornaam voordoen, kleeden ; stare
come un —, in weelde en overvloed ieven;
mod. prov. non volerne saper phi del —,

zich om niets meet bekommeren.

Doghetto, m. kleine dog, m.
Do'glia, f. smart, pijn, v.; wee, o.; aver una
— in una gambe, pijn in een been hebben ; —e, pl. barensweeen, weeen, pl.; kommer, m., zorg, v., teed, o.; prov. chi ha
moglie, ha —e, wie een vrouw heeft, heeft
leed ; — di una donna morta dura fin
alla porta, weduwnaarsleed duurt niet tang;
(Vet.) un cavallo 'é in —, een paard hinkt.
Doglianza, —enza, f. bezwaar, o., klacht, v.;
fare le sue —e, zich ergens over bezwa-

ren; bezwaarschrift, o., jammerklacht, v.;
klacht, v., smart, v., droefheid, v., rouw, m.;
—arella, —erella, —iuzza, f. Klein, onbe-
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duidend teed, pijn ; —iente, —ente, p. press.
van dolere ; —kosamente, ave. op smartelijke wijze, met groote droefheid; 1050,
agg. pijnlijk, treurig, bedroefd ; pianto
smartelijk geween ; bedroevend, deerniswekkend.
Doglio, m. vat, 0.; ton, v.; wijnyat, o., wijnkuip, v.
Dogo, m. dog, m.
Doh ! (esclam.) aai ! ach ! oh ! (uitr. van smart);
be! zie eens ! (uitroep v. verwondering).
Dolce, agg. zoet, aangenaam van smaak; —
come miele, zoo zoet als honig; m. prov.
it nkiele si fa leecare perchê een
vriendelijk gezicht vindt altijd een goed onthaal ; farina —, kastanjemeel, 0.; mandorla zoete amandel, v.; Tam. uno a -di sale, iem. is at te goed, at te onnoozel ;
ranno zwakke loog; legno, marmo,
ferro, zacht, goed te bewerken bout, harmer, ijzer; earbo kool tilt zacht bout;
terra —. losse, lichte grond, m.; filato —,
zacht, los weefsel, 0.; un cavallo — di
bocea, een paard dat week in den bek is;
parole, nkodi —1, zachte, vriendelijke, innemende woorden, manieren ; waard, dierbaar ; mio — anklet), mijn waarde, beste
vriend ; i
accenti, de dierbare klanken ;
tenere qd. a bocea
iem. met zoete
woordjes afschepen ; aver una vena di —,
een weinig onnoozel, dom zijn; lettera —,
weeke, zacht uitgesproken letter; sost. m.
zoetigheid, o., zoete smaak, m.; het zoete, aangename; zoete spijs, v.; —i, pl. snoeperij, v.;
gebak, o., suikergoed, o.; fig. vermaak, genot, o.,
vreugde, v.; dole' e forte, varkensgebraad,
wildbraad o. met een zure saus ; avv. dolee
dolee, behoedzaam, zachtjes a-an, langzaam
aan ; —frizzante, agg. bijtend zoet ; —inele,
—zemele, m. (Ma ) dolciaan, m. (oud muziekinstrument); —inente, avv. op zoete,
zachte, yriendelijke wijze ; bevallig, sierlijk;
ghirlande di fiori — intrecciati, sierlijk met bloemen doorvlochten stingers; —ezza, f. zoetheid, zachtheid, teederheid, bevalligheid, bekoorlijkheid, harmonic, v.; welluidendheid ; (Pitt.) weekheid, zachtheid der lijnen,
omtrekken ; weekheid van bout, marmer; genoegen, o., vreugde, v.; —ianiaro, agg. bitter
zoet ; —iastro, agg. zoetachtig, walgelijk zoet;
—iato, agg. zoetsappig, zoetachtig; simpel,
dwaas ; —ibeni, m. pl. h.z.d. als giullari
en buffoni ; —icanoro, agg. zoetklinkend ;
—ifieare, v. a. zoet maken, verzoeten, de
wrangheid wegnemen ; — rsi, v. rift. zoeter
worden ; bedaarder worden; —igno, agg.
zoetachtig, zoetsmakend ; —ione, m. onnoozele
hats, m.; goedaardig mensch, in.; —iore, m.
h.z.d. als —ezza; —ire, Z. indoleire; —itudine, f. h.z.d. als —ezza scherz. andare
in --, buiten zichzelf van vreugde geraken ;
onnoozelheid, domheid, v.; m. alterlei zoetigheid, v.; suikergoed, snoepgoed, o.;
fig. zoete woordjes; zacht wezen (van een
mensch); —co, agg. mild, zacht ; tempo —
e untido, zoel en! vocbtig weer; sost. zacht
weer ; it tempo si butta al —, bet weer
wordt zacht, slaat tot regen over; —ore, m.
h.z.d. als —ezza en —o.
Dolentemente, agg. met een uitdrukking van
droefheid, vol pijn, smart ; —ente, app. en
p. pres. van dolere, v. n. pijn, teed doen ;
smarten, spijten ; a uno duole it corpo,
—

—,
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heeft pijn in 't lijf ; mi duole it do—oso, agg. bedriegelijk, arglistig, doleus;
verle dire elle..., het spijt mu u te moeatto kwaadwillige handeling ; doivanda
ten zeggen dat ...; —rsi, v. rifl. smart, pijn,
--a, arglistige vraag, v.; —uto, —olto, p. pass.
van dolere.
leed gevoelen ; mi dolgo tutto di questa
parte, ik heb aan deze gansche zijde pUn ; Dollaro, m. dollar, m.
zich beklagen, bedroeven, bekommeren ; di Dolinano, m. dolman, m., huzarenmantel, m.
questa sua sciagura si dolse amara- Dolmenno, m. dolmen, m.; Kelt. steenaltaar;
inente, hij was over zijn ongeluk zeer betafelsteen (in Bret.).
droefd ; mi dolgo di averti offeso. het Dolomite, f. (Min.) dolomiet, o.; kalksteen, o.;
spijt mij dat ik u beleedigd heb ; si dolse
—i, pl. Dolomieten.
appresso it Ministero, hij beklaagde zich, Dolzaina, f. (Mus.) dolsfluit, v.
droeg zijn bezwaren voor bij bet Ministerie ; Dolzore, m. h.z.d. als —ezza.
dolersi di se stesso, zijn eigen onrecht Doma, f. h.z.d. als domatura ;
tweewieerkennen ; m. prov. —rsi di gamba sana,
lige wagen met langen dissel, break.
zonder reden kiagen ; a 11110 11011 dolgono Doma'bile, agg. tembaar; —are, v. a. tempill i denti, iem. doen de tanden niet meer
men, africhten, dresseeren; fig. onderwerpen,
pijn (is dood); toccare uno dove gli
deemoedigen ; domit la ribellione col
duole, iem. op de gevoelige zijde aanpakhen ;
ferro e col fuoco, hij dempte den opstand
prov. quando it capo duole, tutte le
te vuur en to zwaard ; — una persona,
memb•a languano, als het hoofd pijn
den hoogmoed van iem. fnuiken ; luta pasdoet, ondervinden alle ledematen bet; la
shone, een hartstocht beteugelen ;
la
lingua batte dove it dente duole, waar
terra, den grond naar behooren bearbeiden ;
bet hart vol van is loopt de mond van over ;
— le lenziiola di canapa, de linnen bed—ente, p. press. en agg. pijnlijk, smartelijk ;
lakens smijdig, week maken ; —rsi, v. rifl. zich
it punt° —, de pijnlijke pick; (Giur.) la
bedwingen, intoomen.
parte —, de zich beklagende partij ; bedroefd, Doinandare, enz. Z. Dimandare.
spijtig ; sono rimasto — di non, het spijt Donianiale, app. Z. Demaniale.
mij dat ik niet...; un caso een treurig Domaschino, app. Z Datnaschino.
geval, o.; la stagione —, het droeve jaar- Domattina, Z. Dimattina.
getijde, de winter ; —icchlare, —leciare, Domatura, f. temming, intooming, africhting,
v. n. een weinig pijn doen ; —oranza, f.
dressuur, T.
h.z.d. als dolore ; —orare, v. a. smart ver- Doineneddio, —mineddio, m. God de Heer,
oorzaken ; qd., iem. beweenen; v. n. pijn,
de Heer God, O. L. Heer, God, m.
smart gevoelen ; —rsi, v. rifl. zich beklagen, Doinenica, f. Zondag, m.; — delle palme
bekommeren, aftobben ; —orato, h.z.d. als
of dell' tiny°, Palmzondag; — in albis,
—ore, m. pijn, m., wee, o., smart, v.; — di
eerste Zondag na Pinkster ; — di Passione,
capo, — di denti, di stoinaco, hoofd-,
Passiezondag, m. prov. chi ride it venerdi
piange la —, op vreugde volgt leed ; mod.
tand-, maagpijn, v.; articola•i, gewrichtsprov. a uno viene la Pasqua in —,
pijnen ; —i di parto of alleen —i, pl. barensweeen, weeen, my.; zorg, m., droefheid, v.;
iem. is een geluksvogel ; uuo a battezzato
in —, iem. is een onnoozele hats ; —ale, m.
levendig misnoegen ; dar del —i a qd.,
iem. zorg bereiden ; i grandi —I sono muti,
zondags-, feestkleed, o.; prov. chi po•ta
seinpre
diepe kommer heeft geen woorden ; oorzaak
o bene bene o male male,
van kommer ; quel ligliiiolo vuol esser
wie altijd zijn zondagsche kleed draagt heeft
un gran — pei suoi genitori, dat kind
er vele of maar een ; (stor. eccles.) kommuniezal voor zijne ouders een oorzaak van veel
doek ; agg. zondagsch, tot den Zondag behookommer zijn ; (Teol.) berouw, o.; atto di —,
rende ; scuole —I, zondagsscholen ; lettera
boetedoening, v.; (poet.) tranen; Madonna
- zondagsletter, v.; Orazione
gebed
del —i, del Bette —i, 0. L. Vr. der zeven
des Heeren, het Onze Vader, o.; —ammo, in.,
ana, f. dominikaan, m., dominikanes, v.; agg.
weeen, Moeder der Smarten ; prov. di — non
si niuore, men sterft niet van kommer, zorg ;
ordine dominicanerorde, v.
—oretto, m. kleine pijn, kommer ; —orifero, Domentre, avv. h.z.d. als mentre.
agg. pijnverwekkend ; —orifico, agg. (Med.) Domestica, f. dienstmeid ; —icamente, avv.
prikkelend ; pijn, brand veroorzakend ; —oroop vertrouwelijke wijze ; —icare, v. a. Z.
samente, avv. op pijnlijke enz. wijze ; —oAddomesticare ; —ichezza, f. vertrouwesetto, agg. eenigen kommer, pi,jn veroorzak.;
lijkheid, vriendschap, V.; —leo, iri. tot het
een weinig kwaadwillig; —oroso, agg. pijnhuishouden behoorend persoon, dienaar, m.;
lijk, smartelijk, droevig, bedroevend, treurig,
huisvriend, m.; familielid, o.; —WI, pl. de
enz.; la Madre —a, de Moeder der Smardienstboden ;
agg. tot bet huishouden, de
ten; vote —a, klagende stem ; stette pia
famine behoorende ; huiselijk; utensil' —i,
tempo —a e piangente, zij bleef een ti,jd
huiselijke gereedschappen, huisraad, o.; vita
vol kommer en weenend ; (Tea) misteri —i,
—a, familie-, huiselijk leven, o.; cure —the,
droevige geheimen (van den Rozenkrans); la
huiselijke zorgen ; mura —ehe, focolare
- tetto
valle —a, het dal der smarten (Dante);
huiselijke haard, het eigen dak,
slecht, misdadig, kwaadwillig ; ubriaco —,
eigen thuis ; animali —i, huisdieren, m.v.;
ellendige dronkaard ; giurantento argpianta —a, tuingewas, o.; terreno —, belistige eed ; —oruccio, m. onbeduidende
bouwd land ; vertrouwelijk, vriendelijk ; (pies.
ta ragazza a troppo —a, dit meisje is
smart; —lo, m. (Giur.) arglistigheid, v.; bedrog, o.; kwaadwilligheid, v.; dolus, m.; c'era
te vertrouwelijk, te familiaar ; amico —,
er was dolus, (kwaadwil, bedrog) bij
vertrouwde vriend; la parte —a della
coscia, het vleezige gedeelte van den schenin 't spel ; —osainente, avv. (Giur.) op argkel ; (stor.) — delle scuole, tot de lijflistige wijze, doleus ; —osith, f. arglistigheid,
kwaadwillige, bedriegelijke gezindheid, v.;
wacht der Rom. Keizers behoorende ; alla
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—a, op vertrouwde, vertrouwelBe wijze.
Dome'vole, agg. h.z.d. als doinabile.
Domiciliario, —are, agg. tot de woning,
woonplaats, het huts behoorende ; (Giur.) perquisizione —a, huiszoeking, V.; visita —a,
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beleefdheid, beschaving; f. dogmatiek, v.; wetenschappelijke uitlegging der geloofsleer ; —aticamente, ave. —a'tico, agg.
dogmatisch, overeenkomstig de geloofspunten,
leerstellig ; ha no parlare —leo, hij heeft
professorale gebaren ; —ico, sost. leeraar der
dogmatiek ; fig. aanhanger van beginselen uitgaande van leervorm ; m. dogmatisme,
o.; streng wetenschappeltjke, apodiktische, geen
tegenspraak duldende wijze van uitdrukken ;
—izzare, v. a. dogmatiseeren ; dogma's, geloofspunten, leerstellingen opstellen ; in apodiktischen toon spreken.
Douro, m. fam. in — Petri, in de gevangenis ; mettere qd. in — Petri, iem. in de
gevangenis zetten ; pro — sua, voor zijn
eigen zaak.
Douro, in. Z. Duomo ; samengetr. uit
domato, p. pass. van domare.
Don, afkorting van donde.
Don, m. beer, mijnheer, Don, titel der geestel.
(in Toskane) en der hooge aristocr. (in Rome,
Milaan); Don Paolo, mijnheer Paulus.
Dona'bile, agg. schenkbaar, wat geschonken
kan worden ; —agione = —azione, f.
schenking ; la — di Costantino, de schenk.
van Constantijn (aan de Kerk); —inter vivos
(of tra'vivi), schenkingonder levenden ; —amento, m. bet schenken, o.; schenking, gift,
gave, v.; —are, v. a. schenken, geven, overreiken, reiken ; chi gli da gli dona, wie
hem iets geeft is het kwijt oak ; fig. —

huisbezichtiging, v.; huisbezoek, o.; —iarsi,
v. rifl. zich nederlaten, zijn woonplaats opslaan ; —ato, p. pass. en agg. wonend, gedomicilieerd ; —io, m. woonplaats, v.; domicilie, o.; d'incerto zonder vaste woonplaats; —coatto, gedwongen woonplaats, verblijfplaats ; (Com.) zetel, m. van een handelshuis,
eene firma.
Domina'bile, agg. beheerschbaar, to beheerschen ; —ante, Z. —are ; —anzio, Z. Domino ; —are, v. a. onder zijn macht, beerschappij brengen ; beheerschen ; den beer,
meester spelen ; pretende di — tutti, hij
wil over alien den baas spelen ; — tutta la
Camera coil' eloquie, de geheele Kamer
door zijn redenaarstalent beheerschen ; lasciarsi da una passione, zich door een
hartstocht laten beheerschen ; fig. una idea
domina tutto it discorso, een gedachte
beheerscht de geheele verhandeling ; it sole
— queste piante, de zon werkt sterk op
deze planten in ; v. n. heerschen ; in una Casa — la pace, in een huis heerscht de
vrede; nel mondo domina seiiipre
noranza, in de wereld heeft de doinheid
altijd de heerschappij; —ante, p. press. agg.
overheerschend, heerschend ; cittit hoofdstad ; religione — di uno Stato, Staatscuore ad uno, — tutto se stesso ad
godsdienst, ; uso overheerschend gebruik ;
uno, iem. geheel zijn hart, gansche genegen(Mus.) rota —, dominant, m.; sost. heerscher,
held schenken ; bisogna — qc. alla dem.; —I, de heerschers; —ativo, agg. een
bolezza, men moet aan de zwakheid iets
oppergezag bedingend; —atore, m. —trice,
toegeven ; — un debito, een schuld kwijtf. beheerscher, heerscher,machthebber; —aschelden ; (Giur.) qc. a qd., eene schenzione, f. opperheerschappij, heerschappij, v.;
king ten gunste van iem. doen ; v. n. goed
(Teol.) heerschappijen (i.de orde der Enstaan, goed kleeden ; alla signora N. it
gelen); — titel van vorsten ; vostra uwe
vestire di nero le dona, mevrouw
beerlijkheid ; —icale, Z. —enicale ; —inio,
staat (kleedt) het zwart goed ; —rsi, v. rid.
m. heerschappij, macht, o.; geweld, o.; vrije
h.z.d. als abbandonarsi ; —ato, p. pass.
beschikking, v.; (Giur.) — diretto di un
geschonken ; furono —i i vinsitori egrifondo, werkelijk bezit van een stuk land;
giamente, de overwinnaars werden rijkelijk
—utile, vruchtgebruik van id.; —j della cobegiftigd, beloond; m. h.z.d. als —amenrona, domeingoederen, m.v.; essere di —
to ; —ario, m. (Archeol. en Eccles.) offerpubblico, tot openbaar gebruik, aan de
gave,v., wijgeschenk, o.; —a'tario, m. —aria,
algemeenheid overgelaten zijn ; un fatto
v. (Giur.) persoon aan wien eene schenking
entra nel — della storia, een feit bewordt gedaan, begiftigde; —ativo, m. klein
boort tot het gebied der geschiedenis ; — gegeschenk, o. van niet veel waarde ; —atore,
bied, o.; h. della legge, onder het bereik
m. —trice, v. schenker, m., -ster, v.; — di
der wet; — di se stesso, zelfbeheersching,
ognibene, de Schenker van alle goeds ;
v.; aver qc. al suo iets tot zijne onbe—atura, f. h.z.d. als —amento, —erello,
perkte beschikking hebben ; —iiio, in. (Giur.)
m. klein, gering geschenk, o.
—diretto, rechtstreeksche bezitter ; —utile, Donatello, m. kleine Donatus, kl. latijnsche
vruchtgebruiker.
spraakleer; —ato, m. Donatus, m.; lat. gram.
Dolnine, m. 0, Heer ; aintacl ! Heer help
(volgens de spraakkunst van Aemilius Donaons; esclam. the — di paese a questo
tus); mod. prov. San (Ser) Donato ruppe
wat drommelsch land is dit ? the —dice,
it capo a San (Ser) Giusto, M. Donawat zegt gij toch, in Godsnaam ? ; —! the
tus, d.w.z. die iets ontvangen heeft breekt
to voglia fare questa corbelleria ?
den nek aan M. Giusto, d.w.z. rechtvaardigmaar hoe is het in 's Hemelsnaam mogelijk
heid = d.w.z. geschenken verleiden den rechdat gij zulk een domheid kunt begaan ?; —
ter soms tot onrechtvaardigheden.
scherz. titel voor priester of pastoor ; —ed- Donde, avv. vanwaar, van welke plaats, waar
dio, Z. —eneddio.
vandaan ; non sa — viene ne dove iva,
Domino, m. mantel van geestelkjken met kap;
weet niet vanwaar hij koint nocb waar hij
domino, maskermantel, m.; dominospel, o.
been moet ; waardoor, waarvoor, op welke
Domiziano, m. (N. pr. stor.) Domitianus, m.
wijze, om welke reden enz.; aver —, geDomma, dogma, m. dogma, o ; geloofspunt,
gronde reden hebben ; to piangl, e ne
o.; non esser di —, geen geloofspunt zijn ;
hai ben —, gi,j weent en hebt er wel reden
leerstelling ; fig. i —I della cortesia, delvoor; — si possa veder bene to spetta.
la civiltit, de grondbeginselen, wetten der
colo, van waar men het scbouwspel goed

DON

312

kan zien; —016 vengano, vanwaar zij ook
mogen komen ; sost. m. het waarom, de reden ;
che vuol caper II —, die het waarom
wil weten.
Don de, dondo, bombam (naboots. van bet
klokkengelui).
Do'iidola, f. schommelstoel, m.; —amento,
m. het schommelen, been en weer slingeren
der beenen ; —olare, v. a. schommelen, been
en weer bewegen, wiegen; — qd., iem. van
dag tot dag uitstellen met betalen, aan den
praat houden ; —rsi, v. rill. zich schommelen,
been en weer bewegen, waggelen ; fig. leegloopen, niets doen, boemelen ; —o'lio. m. aanhoudend geschommel, aanhoudend drentelen,
boemelen ; —olo, m. waggelend, aanhoudend
been en weer gaand iets ; poltrona a—,
b.z.d. als dondola ; slinger, m.; orologio
a—, slingeruurwerk, o.; speelgoed, speeltuig,
tijdverdrijf, o.; stare a—, leegloopen, den tijd.
verbeuzelen ; —olone, m. —ona, f. leeglooper, m., -ster, v.; dagdief, m.; schommelstoel, m.; —oloni, avv. schommelend, waggelend, slenterend ; stare tutto it gioriio
a—, den ganschen dag lanterfanten, luilakken.
Don don, h.z.d. als donde.
Dondunque, avv. h.z.d. als dondech6.
Donicale, agg. fico
soort vijg.
Donna, f. vrouw, v.; l'uomo e la donna, de
man en de vrouw ; ram. vrouwspersoon, vrouwmensch, o.; a una buona
't is een goed
vrouwmensch ; lavori da vrouwelijke
arbeid. m.; — da easa, huiselijke VFOUW;
(volg.) vrouw, echtgenoote ; prendere
een vrouw nemen ; ditelo alla mi'—, zeg
't aan mijn vrouw; — di servizio, di
casa of alleen dienstmeisje, -meid, vrouw ;
— da camera, kamermeisje ; — di mondo,
—,

pubblica, di mala vita, di partito,
publieke vrouw ; — di mezzo, oppasster,
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maken een kermis ; camera adorna,
savia, een geregeld huis verraadt een verstandige vrouw ; quando la — folleggia,
la fante danneggia, als de vrouw zich
met beuzelingen ophoudt, gooit de meid den
boel door elkander; —e e buoj de' paesi
tuoi, vrouwen en ossen moet men in zijn
eigen land nemen; —acchera, —accola,
vrouw uit geringen stand ; —aecia, f. gemeen vrouwspersoon ; —accina. f. lichtgeloovige, praatzieke vrouw ; —accinata, f.
vrouwengepraat, vrouwengeklets ; denk-, bandelwijze van een vrouw ; —aio, aluolo,
aiolo, m. vrouwengek, m., die de meisjes
achterna loopt ; —eare, v. n. de vrouw huldigen, veel met vrouwen omgaan ; den verliefde uithangen ; fig. met iem. verkeeren, omgang met vrouwen hebben ; —rsi, v. rifl. zich
vermaken met vrouwen ; —eggiare, de
meesteres, gebiedster spelen ; als een voorname vrouw voordoen ; —escamente, avv.
op vrouwenmanier ; —esco, agg. vrouwelijk,
vrouwen ....; abiti — cliff, vrouwenkleeren ;
assemblea —a, vergadering van vrouwen ;
(scherz.) sesso vrouwelijk geslacht, o.;
costume —, damesdracht, kleeding als een
dame ; —eto, m. vrouwenvergadering, v.;
—etta, f. vrouwtje, o., wijfje, o.; —ettina, f.
klein vrouwtje, wijfje, 0.; —icciolata, f.
domme vrouwenpraat, m.; wijze van denken
en spreken als domme vrouwen ;
cola,
f. dom, onwetend, onnoozel vrouwmensch; kletswijf, o. (ook van mannen gebruikt); f. klein, aardig vrouwtje, 0.;
—ina, f. kleine, maar bevallige vrouw ; goede,
verstandige huisyrouw ; scherz. bij de hand,
voor den leeftijd verstandig meisje, 0.; —ino,
m. Tam. bij de band, verstandig (voor den
leeftijd) kind; flu bello een aardig man
die het huiswerk doet, JanHen, Jan de Wasscher, m.; —o, m.; beer, gebieder, m., —ona,
f. groote, statige vrouw ; —one, f. groote,
stevige vrouw ; een dragonder van een yr.;
—u'ecia, f. kleine, onaanzienlijke vrouw ;
—u'cola, f. vrouw van geringe afkomst ; yr.
uit het yolk, vrouwspersoon.
Dono, m. geschenk, o., gift, gave, v.; bekwaamheld, v.; aanleg, m., gave, v.; aver it — della
parola, de gave, het talent van spreken ;
(Teol.) —1 dello Spirit° Santo, gaven v.
d. Geest ; ram. en scherz. aver l'ottavo
— dello Sp. Santo, de achtste gave v. d.
H. Geest hebben, d.w.z. niets weten, dom,
onnoozel zijn ; aver in — una cosa, iets
ten geschenke ontvangen ;
pl. bruidschat,
m.; metgift, v.; uitzet, m.; in —, a —, voor
niets ; servire a—, zonder loon dienen ;
—ora, f. huwelijksgift, v., bruidschat, m.;
uitzet, m.; —uzzo, —uzzolo, m. kl. waardeloos geschenk.

—

:

baker; titel der yr. uit de hooge aristocr.
(ook Gentildonna, Nobildonna), gebiedster, dame ; Donna Isabella di Spagna,
D. Isab. van Spanje = uno e una iem.
is een verwtjfd persoon; in al zijn doen en
laten een vrouw ; — vrouw in tegenstelling
van meisje ; e gia — bisogna darle marito, zij is reeds volwassen (vrouw) men moet
Naar een man geven ; (Teatr.) Prima, Seconda eerste, tweede zangeres; — di
cuore, beminde ; la — mia, mijne gebiedster (bij Dante); meesteres, gebiedster ; siete
— di de che vi piace, gij zijt meesteres
over alles wat u behaagt ; la — di Brabante, de gebiedster van Brabant; Nostra
Donna, Donna del Cielo, 0. L. Vrouw,
Koningin des Hemels ; Donna monaca,
non ; — maggiore, abdes, priorin ; — del
corpo, baarmoeder, v.; prov. chi disse
— disse dan.ao, wie vrouw zegt, zegt nadeel (van de vrouw komt alle wee); gli Donqua, —que, Z. Dunque.
UO1111111 fanno la roba e le donne la Donzella, f. jonkvrouw, maagd, jonge Mr.
conservano, de mannen verwerven het
v.; hofdame, eeredame ; jonge vrouw; — di
goed, maar de vrouwen behouden het ; — in
camera, kamerjuffrouw, -meisje; (Zool.)
easa e al suo lavoro non l'apprezzi
baardige slangenvisch ; baardmannetje , —ared a un tesore, de huiselijke en arbeidzame
si, v. rifl. h.z.d. als dondolarsi ; —Rena,
vrouw word weinig geteld en toch is zij een
f. kleine jonge juffrouw ; f. als
schat ; it fumo, it fuoco e la — ritrosa
—Henn; —uscir di —, zelfstandig, mondig
caccian l'uomo di casa, rook, vuur en
worden ; —e, pl. oliekoeken ; —ello, m. joneen twistzieke vrouw jagen den man het huis
ker, page, schildknaap ; dienaar van een mauit; tre —e fanno un mereato e gnatgistraat ; stadhuisbode; —ellone, m. h.z.d.
tro fanno una feria, drie vrouwen maals Dondolone.
ken (door bun drukte) een markt en vier Dopo, prep. na, achter ; lasciare — di s6

;
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molti figlitioli, veel kinderen achterlaten;
veniva —a lui, hij kwam na of achter
hem ; — Romolo regnava Numa, na Romulus regeerde Numa ; —cena,—desinare,
na het avond-, middagmaal ; 11 pranzo,
de namiddag; —domani, overmorgen ;
—tutto, na alles, eindelijk, ten slotte ; —cercat° e cercato, na veel zoeken ; avv.
achter, later, naderhand, achteraan ; andavano uno avanti l'altro zij gingen
de een vooraan, de ander achteraan ; Finsettere qc. a—, iets tot later uitstellen; Addio a— Natale, vaarwel, tot na kerstmis ;
— che siete partito, nadat gij vertrokken
zijt; — che, dopoch6, h.z.d. als dappoi016; mtg. achter ; stare — l'uscio, achter
de deur staan ; —scritto, f. h.z.d. als poscritto.
Do'ppia, f. (Num.) goudgulden, dubloen, m.;

het vergulden, o.; vergulde voorwerpen ;
versieringen, V.; minwaardige Karen van het
hazevel ; —are, v. a. vergulden ; —a bolo,
a unordente (a mecca), a fuoco, a
pila galvanica, op bolus, op vernis (mordant), 't vuur, galvanisch vergulden ; —ato,
verguld ; goudachtig, goudkleurig ; baio —,
goudvos (paard); —atore, m. vergulder, m.;
—r6, agg. goudgeel, citroengeel; —rella, f.
(Bat.) gewone huttentut; —reria, f. gouden

gereedschap ; goudwerk, o.

Dori, —ide, f. (N. pr. mit.) Doris ; (N. pr.)
Dorus, in.; —icismo, m. dorische spreekwijze, dorisch dialect; —icizzare, v. a. zich

in dorisch dialect uitdrukken ; (arte.) in dorischen stiji werken ; —leo, agg. dorisch ;
—izzare —icizzare ; —idi,

sterreslak, v.

(Zool.)

Dormalfuoco, dorinial—, h.z.z. als dormiglione ; —entare, v. n. = —ichiare,
valsche edelsteen, uit twee steenen samen—entorio, m slaapzaal, v., slaapmi idel, o.;
gestelde edelsteen ; inslag, binnenste zoom, m.
(van kleeren); zoom, omboording, v.; —amenm. (am. far it niet opletten, doen
te, avv. op dubbele, dubbelzinnige wijze;
alsof men niets hood, Indisch doof zijn ;
—are, v. n. verdubbelen ; le percosse,
—icchiare, —igliare, v. n. insluimeren
een weinig dutten —iente, p. press. van
de slagen herhalen ; —rsi, v. ritl. zich verdormire; —iglione, m. langslaper, slaapdubbelen, zich vermeerderen ; (pastor.) aan
een lam twee moeders (om to zuigen) geven ;
zak, luiaard, m.; —iglioso, agg. slaperig,
—atura, f. Z. Addoppi—, raddoppiaslaapdronken ; induttend ; fig. onverschillig,
mento ; —eggiare, v. a. zich dubbelzinnig,
onoplettend ; —ire, v. n. slapen ; (am. — co-me un ghiro, come un masso, slapen
valsch gedragen ; een dubbele, dubbelzinnige
beteekenis hebben ; (Tip.) dubbel afdrukken ;
als een marmot ; — col saccone, con be
—e're, —e'ro, m. dubbele luchter, armmaterasse, niet wakker to krijgen zijn ;
blaker met twee armen ; fakkel, wasfakkel,
pray. chi dorme non piglia pesci, een
m.; —etta, f. klein goudstuk, o.; —ezza, f.
slapende kat vangt geen muizen ; uno dormirebbe nell' acqua (su'pettini da lidubbelzinnig-, dubbeltongigheid, valschheid, v.;
—no, m. (Mar.) bocht, v.; dubbelged. van
no), iem. zou slapen al verging de wereld ;
een eind, o.; —o, agg. dubbel, tweevoudig ;
(am. — la grossa, vast slapen ; un nefilo —, dubbeldraad, m.; colonne —e, dubgozio donne, een zaak rust; mod. prov.
— tra due guanciali, zeker en in rust
belzuilen, pl.; fatale a canna —a,geweer,
leven ; — sopra una coca, over een zaak
o. met twee loopen ; rose, viole —e, dubbele
slapen, n.l. rijp overwegen ; fig. slaperig,lusrozen, violen ; donna —a, zwangere vrouw ;
teloos, zonder geestkracht zijn ; un uomo
fam. zwaar, dik, groot; uomo di nervi —j,
man met sterke zenuwen ; quel ragazzo
che non dorme, 't is een man die niet
e proprio —, die jongen is waarlijk een slaapt (d.w.z.) bij de pinken is ; — sopra
reus ; tweevoudig, tweeledig ; questo cibo
una bevanda, tengevolge van een drank
ha un — sapore, deze spijs heeft een tweeslapen ; fig. — e vegliare con uno, alttd
voudigen, dubbelen smaak ; la cagione del
bij en om iem. zijn; fig. — tutti i suoi
mio dolore 6 —a, de oorzaak van mijn
sonni, zich niet in zijn rust, gelijkmoedigverdriet is tweeledig ; (Nat.) essere in proheld laten storen ; mod. prov. fortuna, o
porzione —a d'una altra, in de verhoudormi, 't geluk komt in den slaap ; er moet
ding van twee tot een, tot eene andere grootwat geluk ook bij komen ; —cute, p. press.
heid staan ; fig. cucire a refe iets vlug
slapend ; sost. (Mar.) —1, ribbouten ; i sette

de zevenslapers ; sost. m. het slapen;
en met geestkracht doen ; fig. dubbelzinnig,
—ita, f. bet slapen, o.; slaap, m.; fare una
dubbeltongig, valsch ; fam. esser phi —
delle cipolle, door en door valsch zijn;
bella een goeden dut doen ; winterslaap,
sensi, dubbelzinnige beteekenis ; esser
m.; tijd, gedur. welke de zijdewormen slapen ;
pia alto 11 eens zoo, dubbel zoo hoog
—itaccia, f. lange maar onrustige, onge
zijn ; (Liturg.) verdubbeling der Antiphonen
zonde slaap ; —itare, h.z.d. als —icehiare;
(bij de Hoogmis); (Set.) zijde uit dubbelcocons
f. slaapje, dutje, o.; —itono, f.
gesponnen ; gelui, o., gelijke kink van meerlange, diepe slaap ; —itore, m. —trice, f.
dere klokken ; a San Gervasio c'6 un
slaper, m., slaapster, v.; —itorio, —itoro,
bel —, in Sint-Servaas heeft men een mooi
h.z.d. als dormentorio ; f. wingelui, o.; agg. a—, h.z.d. als addoppiato ;
terslaap ; —iveglia, f. indeel. tusschen slarefe a—, tweedraadsgaren; avv. a, al, del
pen en waken zijo ; —izione, f. = dor—, op dubbele wijze, dubbel ; sbagliare
mire, m.
del —, zich dubbel vergissen; suonare a—, Doro'nico, m. (Bot.) gemswortel, m.; boschmet alle klokken tegelijk luiden ; a cento
roos, v. (doronicum pardalianches).
—j, honderdmaal zooveel ; crescere a cen- Dorothea, f. (N. pr.) Dorothea, v.
to —j, buitengewoon groeien ; a phi —j, Dorsale, agg. tot den rug behoorende, rug ;
spina —, ruggegraat, m.; sost. (Geogr.) wameermalen ; —one, m. dubbelcocon, m.; dubbeldraad, m.; dubbloen, m. (Sp. munt);
terdam, m., waterscheiding, v.; bergrug, m.;
doeblet, o. (dubbel stuk in een verzameling).
—so, m. rug, m.; (Med.) it — d'un corpo, bet
Doramento, ea. —atura, f. vergulding, v.,
gewelfde deel eens lichaams ; dare it —
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a qd., qc., iem., iets den rug toekeeren.
Dosa, f. dose, f. dosis, v.; hoeveelheid genees-

middelen, die op eenmaal kunnen gegeven
worden ; fig. aver una buona — di malignita, di superbia enz., een goede dosis
boosheid, hoogmoed hebben.
,Dossale, m. altaarstuk, o., altaarbeeld, 0.;
voorzetsel (antipendium) van het altaar ;
liekleed. van rustbank.;omhulsel, 0.; band, m.
van het misboek ; m. baldakUn, o.;
troonhemel, m.; schutdak, o. (marquise); —iere, —iero, m. rugkussen, o.
Dosso, m. rug, m.; volg. bochel, m.; — della
mano, rug van de hand; — d'un arco,
bolvormig gedeelte van een bong ; adattarsi,
esser fatto enz., al — di qd., naar iem's
lijf gemaakt zijn; bergrug, bergketen, m.;
lo — d'Italia, de ruggraat van Itali0 (Appenijnen); —1 di rena, zandbanken, —i,
pl. rugstuk van de eekhoornpels ; dare it —a
un luogo, een plaats den rug toekeeren ;
togliere, cavare enz., qc. di, da iets
van den rug nemen ; afdoen, afleggen (kleed);
fig. togliersi qe. da zich iets van den
hals schuiven; vesti di —, kleeren die men
aan heeft; a—, Z. Addosso ; far — di
buffone, een harde huid hebben ; zich alles
laten R elgevallen ; prov. la lingua non ha
osso, ma fa rompere it —, de tong heeft
geen beend. en toch breekt zij iemand den rug.
Dota, dote, f. huwelijksgift, o., bruidschat,
m.; gli ha portato una gran —, zij heeft
hem een goeden — aangebracht; ram. uno
sposa la lem. trouwt om het geld ; —1,
p1. giften, geschenken, schenkingen (aan arme
huwbare meisjes); uitzet, m., meegift, van een
in 't klooster tredend meisje ; bijdrage, v. (eener
stad voor sommige openb. instellingen); gave,
eigenschap ; fornito di molte preziose
—1, met veel kostbare eigenschappen toegerust; libro the ha molte —1, een boek
dat veel goede hoedanigheden heeft ; —ale,
tin. den bruidschat, de huwelijksgift betreffende; beni —1, inkomsten uit den bruidschat voortvloeiende; sost. huwelijksgave, v.;
fra —i e stradotali, de huwelijksgift en
bijzondere toelagen samengerekend —anda,
f. meisje dat de huweltjksg. bekomt, dat een
bruidschat Kan medebrengen ; —are, v. a.
een bruidschat, huwelijksgift geven ; goederen
vermaken, medegeven ; fondb it monastero e lo dote di molte delle sue pos.
sessioni, bij stichtte het klooster en vermaakt het vele van zijne goederen ; fig. —
un paese di scuole, een land met scholen
begiftigen ; —ato, p. pass. begiftigd, uitgehuwelijkt ; agg. een bruidschat bezittend ; fig.
versierd, begiftigd met ; —atore, m. sticliter,

schenker, vermaker, die een uitzet, huwelijksgift geeft; —azione, f. het geven van een
uitzet, huwelijksg.; schenking, v.; vermaken, co.;
geschenk, 0.; begiftiging, vermaking, v.; —ona,
f. groote bruidschat, m., —uccia, f. kleine,
onaanzienlijke bruidschat, m.
Dotta, f. = otta (= ora), deel van een uur,
tijdruimte, v.; gunstige gelegenheid ; ta' dotta, in zekere tijdruimten ; rimetter le —e,
den verloren tgd inhalen ; fig. straf voor een
verzuim to betalen ; angstige vrees, v.;
—abile, agg. vrees-, twijfelopwekkend ; —are,
v. n. vreezen, angstig zijn ; —anza, f. h.z.d.
als dubitanza ; —ato, m. vroeg rape, zeer
zoete vijg.

DOT

Dottamente, avv. op geleerde wijze, geleerd;
—0, app. geleerd, ruk aan kennis; lingue
—e, klassieke tales ; armi —e, geleerde

wapens (artillerie, genie); sost. m. geleerde,
m.; i de geleerde wereld, de wereld der
geleerden ; avv. alla —a, h.z.d. als —amente ; —ora, —essa, f. doktores, vrouw die
den graad van dokter heeft verworven ; far
la —, de geleerde vrouw uithangen ; —accio, m. slechte dokter, kwakzalver, pruldokter, m.; —aggina, f. geleerdheid (meest. in
spott. zin gebruikt); —ale, agg. tot de doctor.
waardigh. behooren de ; dokters ....; titolo,
toga, grado dokterstitel, -toga, -graad;
congregazione geleerde vergadering;
linguaggio doctorale taal ; —ando, m.
doctorandus, m.; —are, v. a. en n. Z. Addottorare , —ato, in. doctoraat, 0.; ambt,
waardigheid, graad van dokter ; plechtigbeid
btj de promotie tot dokter ; ram. en scherz.
it giorno del suo — piovve lien°, op
den dag van zijn doctor, regende bet hooi
(d.w.z hij is een groote ezel); —e, m. dokter ;
— di legge, di matimatiehe, di medieina, dokter in de rechtsgeleerdheid, wiskunde, geneeskunde ; — in lettere, in iscienze naturali, dokter in de letteren,

de natuurwetenschappen ; arts, geneesheer ;
andate a ehiatnare ga den dokter,
den geneesheer roepen ; volg. en scherz. —
dei miei stivali, 'ern. die zich als zeer geleerd wil voordoen — in volgare, in butroque (voor in utroque), onwetende dokter ; far verstandig praten, den alweter
uithangen ; (Bibl.) schriftgeleerde ; Cristo
disputante col i Christus met de
schriftgeleerden sprekende; —i della chiesa,
Kerkvaders, m.v.; —angelico, de engelacht.
leeraar (H. Thomas van Aquine); —serafico,
de seraf. leer (de H. Bonaventura); — sottile,
Dans Scotus ; (Zoo/.) lepeleend ; gewone klever
of boomkruiper (vogel); —eggiare, m. den
geleerde, den alweter uithangen; —escamente, avv. op geleerde wijze ; —esco, app.
dokterachtig, verwaand ; —ello, —etto, m.
onbeduidende, onwetende dokter of geneesbeer ; —e'vole, agg. = —ale ; —icchio,
m. onwetende prul van een dokter ; —ino,
m. kleine, nette dokter, doktertje, 0.; —one,
m. verdienstelijk, knappe dokter ; iron. zeer
geleerd mensch ; opgeblazen geleerde ; —u'ecio, m. onbed., arme, beklagensw. dokter ;
—u'colo, m. onwetende en toch opgeblazen
dokter.
Dottrina, f. leer, wetenschap, het geheel der
kundigheden ; geleerdheid, ontwikkeling, weten, o.; leer, v.; second() la — di Aristotele, volgens de leer van Arist.; la — epicurea, de epicurische leer ; difendere una
eene meening verdedigen ; in —, op 't
gebied der wijsbegeerte ; (Eccles.) Katechismusleer, leering ; andare alla naar
den Katechismus, de leering gaan ; leerb. voor
het godsd. onderw., Katechismus ; la — del
Scolopj, de K. der Scolopianen ; —abile,
agg. leerbaar, voor onderr. toegankelijk ;
—aio, m. (scherz.) geleerde boel ; geleerd,
wetenschappelijk gedeelte (van een boek);
—ale, agg. tot de wetenschap eener leer behoorende ; wetenschappelijk, geleerd ; controversie —1, geleerde strOdvragen ; theoretisch, de wetenschap. gronden behandelend ;
termini —1, philos. theol. uitdrukk.; uit-
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—i con la signora C., ik heb zooeven
drukk. der school ; — sost. m. (Giur.) verzameting bewilsgronden tot bevestiging van een
mijne opwachting bij mevrouw C. gemaakt;
farsi un — di far qe., het zich tot een
rechterlijke meening ; —aliuente, avv. op
wetenschapp., leerende wijze ; —amento, m.
plicht rekenen iets te doen ; ave. a —, volgens
plicht, op passende wijze ; parlare a —, op
—are, v. a. Z. Addottrinamento, —are;
—a'rio, m. doctrinair, m.; —i (of preti
bevredigende wijze spreken ; quest' abito
della Dottrina cristiana) Ignorantijnen ;
non mi sta a—, dit gewaad past mij niet
goed ; questi libri non stanno a —, deze
broeders der christelijke leer ; —atore, m. Z.
Addotr— of ammaestratore; -eggiare,
boeken zijn niet geschreven zooals het behoort ;
far stare a— qd., iem. tot vervulling van
v. n. op wetenschapp., doctrinaire wijze sprezijn plicht aansporen ; ram. gli sta
ken ; leerstellingen samenvatten , —tame, m.
(dispr.) de geleerde troep, het geleerde yolk,
bij heeft wat hij verdient ; venire alle cose
di —, aan billijke voorwaarden toegeven ;
de geleerde lui.
—osamente, avv. op passende, behoorlijke,
Dove, avv. daar waar ; andava — era
egli, bij ging daar waar hij zich beyond ;
betamelijke wijze ; —oso, agg. passend, be— sto io non ci voglio nessuno, daar
tamend, verschuldigd ; stima verschulwaar ik sta wil ik geen anderen ; van daar,
digde, passende achting ; -vutaniente, avv.
daar vandaan ; sono giant° —giungesti
op verschuldigde, passende wijze.
anehe tu, ik ben daar vandaan gekomen Dovi'zia, f. rijkdom, overvloed, m.; menigte,
waar gij ook vandaan kwaamt; waar ; —
v.; in tempi di —, in tijden van overvloed ;
tornata di easa, waar heeft hij zijn tehuis
prov. earestia fa — 9 duurte leert zuinigheid ;
—e, pl. rijkdom, schat ; — di erudizione,
gekozen ? ; la daar waar ; arrivare a—,
daar komen waar ....; in — eredi to di
rijkdom, schat van geleerdheid ; avv. a—, in
star nieglio, waar meent gij dan beter te
overvloed, volop ; corn° della —, hoorn van
zullen zijn ?; di —, da waar been, van
overvloed ; —iosamente, avv. in overvloed ;
—iozo, agg. rijk, welgesteld, overvloedig,
waar ; di — sei ? vartwaar zijt gij ?; --else
(dovecchê), waarheen ook ; —ehe sia = Dovunque, avv. waar het ook zij ; lo trodovecehessia, waar het ook zij ; verso —,
verO — e' sia, ik zal hem vinden, waar hij
naar, in welke richting ; per tutto — 9 overal
ook moge zijn.
waar ; quel fatto — a lui fu eagione Dozzi, agg. num. h.z.d. als dodici ; —ina,f.
di grande rovina, die daad, waaruit voor
dozijn, o.; isita — di guanti, een dozijn
hem groot nadeel voortkwam ; sost. m. ti
handschoenen ; tenere (of : dare) a—, kostdiro e it quando, ik zal u zeggen
gangers houden ; stare, tornare a—, in
waardoor en wanneer; in, per ogni
den kost, pension gaan ; pagare is —, het
overal ; —ech6 —echessia, Z. onder
kostgeld betalen ; fig. mettere in — qd.,
dove.
iem. zonder onderscheid, als den grooten hoop
Doventare, v. n. Z. Diventare.
behandelen ; essere niesso, andare in —,
Dovere, v. n. moeten, noodig, verplicht, schulals de groote hoop behandeld warden ; ave.
dig zijn ; gli scolari debbono studiare,
da, di —, bij dozijnen ; agg. serittori da
de leerlingen moeten studeeren ; waarsch(jnschrijvers waarvan er twaalf in een dozijn
lijk zijn, kunnen ; a quest'ora dovrebbe
gaan ; —finale, agg. een doz. vormend, tot
essere arrivato, op dit uur uur zou hij
een doz. behoorend ; fig. algemeen, zeer gehebben kunnen aangekomen zijn, moest hij
woon ; gente gewone, alledaagsche menaangekomen zijn; quello articolaccio lo —
schen ; middelmatig ; pittore middelm.,
aver scritto it P., dit schandelijk artikel
zeer gewoon schilder ; avv. aila —, op gew.,
moet P. geschreven hebben ; non —, niet
alledaagsche wijze; —inalmente, avv. allemogen ; prov. che fa quel else non deve
daagsch, gewoon ; —inante, in. kostganger,
gl'intravvien quel else non erede, die
—ino, m. oude flor. moot (v.12 denaren).
doet wat hij niet mag, ontvangt, wat hij niet Draeena, f. (hot.) dracena, drakenbloedverlangt ; schuldig zijn ; gli debbo mille
boom, m.
franchi, ik ben hem duizend franken schul- Draeo, m. Z. Dragone ; —oniano, agg.
dig ; te danken hebben ; deve a me la sua
draconisch, zeer streng, te streng ; —onite,
salute, hij heeft mij zijne gezondheid te
f. (Min.) draken-, slangenst., m.; —ontiasi, f.
danken ; verplicht zijn ; it figlio deve ris(Med.) Guin. huidw.; —onzio, m.draakworpetto ai genitori, de zoon is tot eerbied
tel, tn.; —ga, f. vrouwel. draak ; —go, rn.
aan zijn ouders verplicht; — aver da uno,
(Farm.) saiigue di —, drakenbloed, o.; (Rot.)
van iem. iets te vorderen hebben ; —vuto,
dragon, m.
p. pass. verplicht ; agg. verschuldigd, schul- Draganta, f. (Bat.) tragacant-, dragantstruik,
dig, verplicht, billtjk; la parte —a, bet verin.; -gom, v.; (Mar.) dwarsbalk, tn. van het
plichte, iem. toek. deel ; dare it —a tutti,
stuurrad.
ieder het zijne geven.
Draghetto, m. (Art. star.) lonthouder, tn.;
Dovere, m. plicht, m.; schuldig ztjn, o.; it —
—inassa, f. (Arn. star.) groot zwaard, o.;
procede ii diritto, de plicht komt voor
bouwer,
het recht; fare it suo ztjn plicht doen ; Dragomanno, m. dragoman, talk, m. (bij de
compire, traseurare i proprj zijn
Turken).
plichten vervullen, verzuimen ; noodzakelijk- Dragona, f. (Mil.) sabel-, degenkwast, v.;
heid, verplichting, v.; studiara piiii del —,
dragon, m.
meer studeeren dan noodzakelijk is, noodig Dragone, —go, m.draak,m.;—infernale,
is ; aver it silo —, zijn deel hebben, hebben
helscbe draak ; (Astr.) draak (sterrebeeld);
wat iem. toekomt; schuld, v.; verplichting, v.;
(Mil.) dragonder, rn.; (Zoo/.) —inarino, zeepagare it silo zijn schuld betalen ; —i,
draak, draakvisch, m., pieterman, in.; (Ms.)
pl. plichtplegingen, beleefdheidsbetuiging, op—volante, vurige draak (meteoor); --essa,
wachting, v.; sono stato a fare i miei
f. wijfjesdraak, v.; fig. kwaadaardig wijf, o.;
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—etto, m. (Art. stor.) draconet, o. (klein ge- Dritto, h.z.d. als diritto ; drizzare, h.z.d.
schut); —iforme, agg. draakvormig; —tea,
als dirizzare.
f. (Bot.) h.z.d. als draconzio ; —teo, agg. Droga, f. ruwe artsenij of verfstof; apothedraakachtig, den draak betreffende.
kerswaar, v.; gedroogde kruiden ; droghe da
Verntutte, kruiden enz. tot het maken van
Drama, dramma, m. drama, tooneelstuk, o.;
Vermouth-wijn ; —are, v. a. kruiden, met
fig. droevige, treurige gebeurtenis, v.; —accio, m. slecht geschreven drama ; —atica,
kruiden, specerijen bereiden ; —heria, f. drogerij, kruiderij, f., drogistwinkel, m.; —Mere,
f. dram. dichtkunst, v.; leer, v. der bouw van
—hiero, —hista, m. drogerijbandelaar,
het drama ; —aticamente, avv. op. dram.
drogist, m.
wijze, op de wijze van een drama; —a'tico,
agg. dramatisch, vol leven, vol beweging ; Dromeda'rio, m. (Zool.) dromedaris, m.
poesia —a, dram. poezie; ingegno —, Dromo, in. (Mar.) paalwerk, o. om de ondieptalent van dram. poezie ; musica —a, leventen aan to wijzen.
dige muziek ; m. vol leven ; sost. m. dramat. Dropace, in. (Farm.) pikpleister, m.
element; dram. trek; una comedia ha Drozza, f. (Mar.) los touwwerk, o.; losse
molte del —, in een stuk is veel dramat.
ta lie, v.
leven; —izzare, v. a. een dramat. vorm Druda, f. beminde, v., boelin, v.; druderia,
f. minnebandel, m.; —o, m. minnaar, boel, m ;
geven ; — un racconto, een verhaal levendig voordragen ; —urgia, f. theorie voor bet
- agg. trouw ; aan de liefde overgegeven ;

dram.; kunst der tooneeldichting ; tooneelkunde; gescbied. van het tooneel ; —cargo,

m. dramaturg; tooneelschrijver ; inrichter van

moedig, dapper ; vlug, geschikt om uit to
vliegen, het nest verlaten (vogels); fig. weelderig, krachtig (planters).
Druidessa, f. —do, m. druides, Keltische
priesteres, drulde, priester ; —leo, agg.
disch, tot de Kelt. priesters behoorende.
Dru'scia, f. vleierij, liefkozing, v.; —are, v.a.
aanhalen, liefkozen, vleien ; —ata, f. aanhalen, bet strijken met de hand als liefkozing,
vleierij, v.; —iolare, h.z.d. als sdruccio-

dram. voor het tooneel ; —ettirio, m. klein,
aangenaam tooneelstuk ; —etto, m. kort, eenvoudig tooneelstuk ; —uccio, m. slecht in
elk. gezet drama.
Dramma, f. (Areheol.) drachma, v. (Gr. munt);
drachma (achtste deel van een medic. ons);
fig. zeer kl. hoeveelheid ; non ha una —
lare.
di giudizio, hij heeft geen greintje verstand.
Drappamento, m. voorn., kostbaar kleeding- Du ! avv. b.z.d. als dove.
stuk, o.; rijke kleeding, v.; —are, —eggiare, Dna, agg. num. b.z.d. als due; —ale, agg. tweev. a. (Pit) drapeeren.
voudig, dubbel; — sost. m. (gram.) dualis, In.;
—alismo, m. dualisme, o.; leer der tweeheid,
Drappella, f. punt, spits van den hellebaard ;
—are, v. a. de vaandels zwaaien ; v. n. zich
leerstelsel, o. op een dubbel beginsel berustenu ; tegenstelling, v.; meeningverschil, o.
om het vaandel scharen ; —etto, m. kl. schaar
tusschen twee pers.; —alista, m. dualist,
soldaten ; klein vendel, o.; —o, m. vaan, o.,
aanhanger, m. van het dualisme ; —alita, f.
banter, m.; schaar, vendel soldaten ; fig. schaar,
tweeheid, dualiteit, v.; gegrond zijn op een
hoople menschen ; 'an bel — di artisti,
dubbel beginsel.
een aanzienlijke schaar kunstenaars ; —one,
m. behangsel, o. van een baldakijn ; bed- of Dubbiamente, avv. op twiffelachtige wijze,
twijfelend ; —are, v. n Z. dubitare ; —ereltroonhemel ; voorhangsel, o.; franje, v. (aan
lo, m. lichte twijfel, m.; —eta, —ezza, f.
kleeren).
twijfelachtige toestand, m.; onzekerheid, dubDrapperia, f. zijdenwaren, zijdenstof, v.; bebelzinnigheid, v.; —e'vole, agg. Z. Dubbikleeding, v.; draperie (v. gordijnen); bekleeoso ; —o, m. twijfel, ni., bedenking, v.; ii —
ding, v. (van doek of zijde); (Pit.) draperie,
Woofing, v., drapeering, v. der gewaden ; tae padre della scienza, de twijfel is vader
der wetenschap ; non c'ê er is geen twijken-, zijdenkantfabrikatie, v.; ofliciali di —,
ambtenaren (in Flor.) met het toezicht over
fel aan ; a nato it — che, er is bedenking
ontstaan of . . .; onzekerheid, v., vermoeden, o.;
den uitvoer van zijde belast ; —etto, m. zijdemettere, revocare in —, in twijfel, in onstof van ger. waarde ; —icello, m. kl. stuk
zekerheid laten; mod. prov. Sant Agostino
zijdestof ; —iere, —iero, m. zijdefabrikant,
la mette in —, 't is hoogst twijfelachtig; methandelaar, m.; —o, m. zijdestof, v.; vestito
tere in — qc., iets op 't spel zetten ; stare,
di —, zijdenkleed ; —nero, —a colori, zw.
essere in — di qc., over iets in 't onzebonte zijde ; —a oro (d'oro), met goud
kere zijn ; sto in — della sna salute, ik
doorw. zijde ; wollengoed, linnen ; bed-, tafelvrees voor zijn gezondheid ; senza, fuori
linnen ; kleed, zijdenkleed, o., zijden halsdoek,
di —, buiten, zonder twijfel ; ci sarebbe
m. (v. vrouwen); — di religiose, geestelijk-,
zou het mogelijk zijn, dat ....;
- che
kloostergewaad ; —verde, einddoel, o. (bij 't
mettere in — can ammalato, over de gewedloopen in Verona).
nezing van een zieke in twijfel verkeeren;
Dra'stico, agg. drastisch ; sterk, krachtig wer- agg. twijfelachtig, onzeker; segni non
ken ; sost. m. (Med.) sterkwerkend geneesm., o.
—bbj d'una cosa, ontswijfelbare teekens
Drava, f. (Geogr.) Drau (riv. in Hongar.)
van iets; persona di —a fama, persoon
Drena'ggio, m. dpineering, drooglegging,
van twijfelachtigen naam ; tempo —, onzewaterafvoering v. landerijen.
ker, twijfelachtig weer; tempi —j, onzekere
Drento, avv. en prep. = dentro.
onbepaalde kleur; fig.
tijden; colore
Dresda, f. (Geogr.) Dresden, o.
persona di — colore, persoon van twijDreto, drieto, avv. en prep. = dietro.
felachtige politieke kleur ; battaglia —a,
Dria'da, dria'de, f. (Mit.) Dryade, v.; boom-,
onbesliste veldslag, m ; esito
onzekere
boschnimf, v.
uitslag, m.; politica —a, wijfelende staatDringolamento, m. —are, v. n. h.z.d. als
kunde ; in modo —, op onbesl., twijfelachtige
tentennamento, —are ; —atura, f. b.z.d.
wijze ; —osamente, avv. op twijfelachtig,
als treinito.
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onzekere wUze; —ositit, f. twijfelachtigheid,
onzekerheid, v.; —oso, agg. twijfelachtig, onzeker, onbeslist, besluiteloos ; £40110 stato —
per un pezzo, ik ben een tijd fang besluiteloos, in twijfel geweest; cosa —a, onbesliste, onzekere, twijfelachtige zaak ; libro
boek aan veel bedenkingen onderhevig ;
vocabolo —,locuzione —a,woord,uitdrukking waarover twijfel bestaat ; persona —a,
twijfelachtig persoon ; persoon over wiens karakter men in 't onzekere is ; tempi —i, onzekere tijden ; fatti —I, gevaarlijke gebeurtenissen ; paese, luogo, gevaarlijk land,
plaats ; Luce —a, twijfelachtig, droef licht,
schemering, v.; —ubio, agg. h.z.d. als dub-.
bioso; —itabile, agg. aan twijfel onderworpen; —itanza, f. twijfel, m.; —itare,
v. n. twijfelen. twijfelachtig zijn ; qui c'ê
poco da bier valt niet te twijfelen ; twijfel, bedenking, bezorgdheid hebben, vrees
koesteren, vreezen, bezorgd zijn voor ; — della
bonta, d'una persona, aan iem's goedheid
twijfelen ; — dell' esito, voor den uilslag
bevreesd, bezorgd zijn ; dubito che si tenda qualche insidia, ik vrees dat men een
strik zal spa nnen, mistrouwen ; dubito assai
della sua lealta, ik wantrouw zijne oprechtheid zeer ; di se, aan zichzelf twijfelen, zichzelf mistrouwen ; — di parlare,
aarzelen te spreken ; non —, vast besloten
zijn, niet aarzelen ; —rsi, v. rifl. bezorgd zijn ;
non ti verlaat er u op, heb maar geen
zorg ; chi dubita ? chidubiterá ? non si
pub —, daar valt niet aan te twijfelen ;
—itamente, avv. non —, zonder eenigen
twijfel, zeker en gewis ; —itativamente,
avv. op onbepaalde, onzekere wijze; —itativo, agg. twijfelwekkend, -uitdrukkend ;
giudizio een tw. uitdrukk. oordeel ;
rispondere in modo —, op dubbelz. onbepaalde wijze antwoorden ; ((;ram.) locuzioni, particelle —e, een twijfel bevattende woorden, rededeelen ; —itazione,

f. dubitanza ; —ite'vole, app. dubitabile ; — ito, m. = dubbio ; —itoso,
agg. = dubbioso.
Duca, m. hertog. legeraanvoerder, m.; beerscher, m.; —ale, agg. hertogelijk ; corona,
palazzo hert. kroon, v.; paleis, m.; insegue —I, pert. waardigheidskenteekenen;
(Geogr.) Bosco —, 's Hertogenbosch ; (Bet.)
pera —, win terpeer (hertogin v. Angoaleme);
—are, v. n. tot hertog maken ; —ato, m.
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(Italia) —, in twijfel verkeeren ; una cosa
fa per —, iets kan voor twee gelden; uno
fa per —, iem. eet veer twee ; prov. eontro — non la potê Orlando, tegen overmacht valt niet to strijden ; una delve —,

een van beiden, een zaak van de twee; fain.

perch6 ? waarom ? perch6 le — non
fanno tre daarom ! (Gm dat twee geen drie

is (manier om iem. of te schepen); sost. m.
twee (pl. dui); i tre dui che fanno sei,
de drie twee's die zes uitmaken.

Duecento, duegente, Z. Dugento.
Duellante, m. duellant, m.; tem. die een tweegevecht aangaat ; —are, v, a. een tweegeagg. itnprese —I, tweevecht aangaan;
gevechten ; —atore, m. —trice, f. tem. die

een duel, tweegevecht aangaat ; fain. vechtersbaas, kemphaan,
—ista, m. duellant,
die een tweegevecht houdt ; —o, m. duel,
tweegevecht, o.;
alla spada, alla setabola, alla pistola, duel op den degen,
sabel, op 't pistool; fig. un — agli scacchi,
een wedstrijd in 't schaken ; —letterario,
een letterkundig tweegevecht ; sfidare a—.
tot een tweegevecht uitdagen.
Duemile, dumile, agg. num. tweeduizend ;
fig. een zeer greet aantal, zeer veel; —esimo, tweeduizendste.
Duennale. agg. h.z.d. als biennale.
Duerno, m. (Stamp.) twee bladz. druks, een
half vel.
Duettiiio, m. klein duet, o.; —to, m. (Mus.)
duet, duo, o., tweezang, m.; (Num.) kl. koperen munt (Tosk.); (Giuoco.) —I, twee punten
op elken dobbelsteen, dubbele twee.
f. Z. Dogaia.
Dugencinquanta,agg.num.tweehonderdvilft.
Dugentesimo, agg. num. tweehonderdste;
—tista, m. schrijver, kunstenaar uit de 13e
eeuw ; — o, —cento, agg. num. tweehonderd ;

sost. ii —, de 13e eeuw (in kunst en letterk.); (stor.) consiglio de' — of del —,
raad der tweehonderd (Floc.); —tomila,
—centomila, agg. tweemaal bonderdduizend.
Du'glia, f. (Mar.) bocht, v. van een opgeschoten touw ; —are, v. a. (Mar.) een touw opschieten, op een stapel schieten.
Dui, agg. Z. Due ; duino, m. (Giuc.) warp
m. van twee oogen.
Dulcamara, f. (Bot.) bitterzoet, o.
Dulcinea, f. scherz. liefste, liefje (naam v. d.
dame van Don Quichotte): fain. beminde.
Dulcorare, v. a. h.z.d. als addolcire.
Dulia, f. (Teal.) vereering, v. der heiligen,
engelen.
Dumila, agg. Z. Duemila.
Dumo, m. doornstruik, doornheg, m.
Duna, f. (Geogr.) duin, o.; zandheuvel, m. (aan
't strand).
Dunque, cong. derhalve, dus, alzoo; eindelijk ;
su —! eindelijk op ! va'
ga dan ! cite —
faremo ? wat zullen we dan doen ?
la
finisce ? zult gij eindelijk eens ophouden ?

hertogdom, m.; hut. waardigheid, -titel ; dukaat, m. (munt); —atone, m. dukaton, m.
(munt); —e, m. aanvoerder, legeraanvoerder;
gebieder, condottiere, m.; —ea, —hea, f.
h.z.d. als ducato ; —hesco, egg, h.z.d. als
—ale ; —hessa, f. hertogin, v.; —hessina,
f. dochter van een hertog, jonge hertogin ;
—hetto, m. hertog van een klein gebied, hertogje, o.; m. zoon van een hertog,
jonge hertog.
Ducento, m. agg. Z. Dugento.
Duo, duoi, Z. Due.
Due, dui, duo, duoi, agg. num. indecl. twee; Duo, Z. Duetto.
uno mi paion ik zie er twee voor een Duode'cima, f. (Mus.) duodecimale ; figttur
(ben aangeschoten); klein getal, paar ; facvan 12 nooten ; —ecinto,agg. num. twaalfde ;
—decuplo, agg. twaalfvoudig, twaalfmaal
ciauio — passe, laat om een paar passen
doen ; gli voglio dire — parole, ik wil
grouter ; —denale, agg. (Anat.) tot den twaalfu maar een paar woorden zeggen ; beide;
vingerigen darm behoorende; —denario,
aprire tutte e — maui, beide handen
agg. uit 12 deelen bestaande ; —deno, agg.
openen ; mod. prov. non aver un che dica
h.z.d. als —denario ; sost. m. (Anat.)
geen cent in de beurs hebben ; star fra
twaalfvingerige darm, m.
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Duolo, tn. pijn, smart, V.; kommer, m.
Duomo, domo, m. dom, m., domkerk, v., kathedraal, v.; mod. prov. San Giovanni fa
la limosina al —, eene arme helpt een
rijke ; domandare se it — e ehiesa, naar

den bekenden weg vragen.

Duplare, v. a. met twee vermenigvuldigen ;
—ieare, v. a. yerdubbelen, verveelvuldigen ;
—icataniente, atm. op vermeerderde, ver-

dubbelde wijze ; dubbel ; m. duplikaat, o.; gelijkluidend afschrift, 0.; (Stamp.)
dubbele zetting van een of meer woorden ;
—ieatura, —icazione, f. verdubbeling, vermeerdering, V.; —ice, agg. dubbel, tweevoudig; doeumente in —, document in duplo,
in dubbel afschrift; —icita, f. tweevoudigheid, v., dubbel zijn, o.; fig. dubbelzinnigheid,
valschheid, dubbeltongigheid, y.; —ificato,
agg, h.z.d. als raddoppiato ; --o, agg. dubbet ; sost. m. het dubbele, tweevoud, o.
Dura, f. h.z.d. als durata ; stare alla
hardnekkig bkj zijn plan blijven ; —abile, agg.
h.z.d. als —e'vole ; —abilita, f. duurzaamheid, v.; —abiltnente, avv. op duurzame,
aanhoudende wijze; —accio, m. stijfkop ;
ruw liefdeloos mensch, m.; —acme, —o, agg.
met vast aan de pit zittend vleesch (vrucht);
pesca
h.z.d. als cotogna ; —aela, f.
volbouden!
donkere soort druif ; —alla !
aanhouden !; —amente, avv. op harde, gestrenge, trotsche, hoogmoedige, hartelooze
wijze; op moeielijke wijze; piangere —
bitterlijk weenen ; —amento, m.,—anza,f.
h.z.d. als durata; —are, v. n. duren, aanhouden, standhouden ; le cose di questo
mondo durano poco, de Bingen dezer
wereld duren kort ; la querce é albero
the dura motto, de eik is een boom die
lang leeft ; uithouden, volhouden ; di questo
passo non si dura, met dezen stap houdt
men bet niet uit; the la duri! moge bet
lang duren, standhouden !; goedblijven, tegenhouden ; un panno the dare poco, een
laken dat niet tang tegenboudt ; quanto
dura aucora questa strada 'I hoe lang
duurt deze weg nog ? verwkilen, vertoeven ;
— appresso ad uno, iem. niet verlaten ;
non poter — con qd., het niet lang met
iem. kunnen uithouden ; v. a. verduren,
vol-, uithouden ; durare una fatica, eene
inspanning verduren, uithouden ; — fatica
a fare qc., moeite bebben om lets te doen;
harden, gewennen aan ; durare le mani,
de harden harden, aan arbeid gewennen ;
prov. chi dura vince, de aanhouder wint ;
chi si misura la dura, wie zich naar de
ornstandigheden schikt houdt het lang vol ;
finehê dura, fa verzura, geniet bet goede
zoolang gij bet hebt; ogni eosa dura
quanto pub, alles heat zijn tkjd, alles duurt
zoolang het kan ; —ante, p. pres. durend,
blijvend; als prep. gedurende ; — it regno
di Carlo, gedurende de regeering van Karel ;
agg. duurzaam, blijvend ; —astro, agg. eenigsz.
hard, hardvochtig, taai ; —ata, f. duur, voortdour, m.; per tutta la — dello spettacolo, zoolang de voorstelling duurde ; cosa
di corta een zaak van korten duur; di
duurzaam ; panno di —, lang tegenhoucontro aldend, durend taken; aver
cuno, het lang tegen iem. uithouden ; —ativo, app. h.z.d. als dura'bi le ; —atore, m.
iem. die 1, lang volhoudt ; —aturo, agg. wat
—,

,
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kans heeft lang to duren, van langen duur te
zijn ; —azione, 1. h.z.d. als durata; —ettiro, agg. een weinigje hard ; —etto, agg.
eenigszins bard; —e'vole, agg. duurzaam;
—evolezza, f. duurzaamheid; —evolmente, avv. op duurzame, blijvende wijze ; —ezza,
f. hardheid, ruwheid, taaiheid ; weersta ndsvermogen, o.; gebrek o. aan buigzaamheid, smijdigheid, taaiheid ; (Chir.) verharding, v.; fig.
hardheid, strengkeid, barschheid ; — di cuore,
hardheid van gemoed, gevoelloosheid, v.; —
d'ingegno, onbevattelijkheid, v.; hardnekkig-, eigenzinnigheid, v.; — d'una voce,
zwarigheid in de uitspraak ; — del vino,
wrangheid van den wijn ; (Dissegn.) hardheid
gebrek aan bevalligheid ; —iccio, app. hardachtig, eenigszins bard ; —icorio, app. hard
van schil ; —ire, v. n. Z. indurire; —ita,
—izia, f, Z. durezza.
Durlindona, f. naarn van het zwaard van den
Razenden Roeland ; scherz. zwaard, o.
Duro, agg. hard, vast, taai, stevig, weerstandbiedend ; pietre —e, harde steenen, edelgesteenten, my.; legno —, hard, zwaar te bewerken bout ; carne —a, hard, taai vleesch,,
o.; pane —, hard, oudbakken, bardgebakken
brood ; molla —a, straffe veer ; terreno —,
niet oingewerkte grand; vino —, wrange
wij n ; corpo hardlijvigheid, verstopping, v.;
frutta —e, onrijp ooft ; zwaar te dragen,
zwaar ; la miseria a eosa —a asupportarsi, de armoede is een zwaar te dragen
lets; ruw, streng, barscb, liefdeloos, hardvochtig ; parole —e, liefdelooze woorden ; — di
euore, hardvochtig;
d'ingegno, zwaar
van begrip, beperkt verstand, o.; ruw, lamp,
onbeschoft ; e un cost)
't is een ylegel;
hardnekkig, eigenzinnig, gehard ; alle fatiehe, tegen vermoeienissen gehard ; orecchio
niet gevoelig oar, hardhoorig ; — di boeca,,
bard in den bek (paarden); suono schrille,
harde toon ; stile —, strode stijl, m.; morte
—a, gruwzame dood, m.; guerra —a,Nreeselijk woedende, bardnekkige oorlog, m.; fam.
osso groote moeielijkheid; harde noot (te
kraken); onverschillig ; e lui —, is hij hardhoorig (als iem. op een vraag niet antwoordt)*„
a inuso —, a faccia —a, zonder yrees,
vastberaden ; — di eta, volwassen; braccio
- sterke arm ; trovar
tegenstand ondervinden ; fare it
wreed, hardvochtig, hardnekkig zijn ; pray. — con —, non fa niuro,
twee harde steenen malen niet goed ; als 't
bard tegen hard gaat, komt men niet ver ;
esser —a, een zwaar te dragen lets zijn ;
teller vastberaden, standvastig blijven;.
stare alla —a, vast op zijn stuk blijven
stain ; avv. h.z.d. als alla durata;
—otto, agg. een weinig hard.
Duttile, agg. rekbaar, uitzet-, uitrekbaar;
collo —, slanke, buigzame hals, m.; fig.
periodo zeer buigzame zinwending, v.;
—ilita, f. uitrekbaarheid, uitzetbaarheid, v.
Dutto, dotto, m. (Anat.) kanaal, o. (in 't lichaam, voor de vloeistoffen).
Duutnvirale, app. het duumviraat, tweemanschap betreffend ; leggi —I, van het duumvir.
uitgevaardigde wetten ; potesta
macht
v. van het duumviraatschap; —irato, m.
duumviraatschap, tweemanschap, o.; —iro,
(Star.) duumvir., tweeman, ieder der twee personen die het duumviraat uitmaakten.
Duvitanza, f. Z. dubitanza.
—
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E, f. en m. e. v. (e chiuso wordt uitgesproken
als ee ; eera ); e aperto, wordt uitgesproken
als e (in, het), cella, enz.
E, voor vocalen veelvuldig ed; conj. en ; zoo-

wel, ook ; wordt vaak gebruikt als inleiding
voor vragen ; — chi v' ha detto questo
(en) wie heeft u dat gezegd ? e, heeft naar
gelang den zin ook de beteekenis van ,• terwijl, ofschoon, hoewel, en toch ; credevo
d'abbracciar lui — abbracciavo un
altro, ik meende hem te omhelzen, terwijl
ik een ander omhelsde; gli volevo tanto
bene, — ha avuto 11 coraggio di
offendermi, ik had het zoo goed met hem

voor, en toch heeft hij den moed gehad mij
te beleedigen.

E, 3de pers. enkelv. van essere.
E' = ei, e' mi disse, hij zeide mij ; e', afgekort voor e i ; era la guerra tra' Genovesi e' Vinziani, er was oorlog tusschen
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—leo, agg. hebreeuwsch ; sost. m. hebr. taal,

v.; —ismo, m. hebreeuwsche, joodsche, godsdienst, m.; hebr. uitdrukking, v.; taaleigen, o.;
—izzare, v. D. hebr. leerstellingen aannemen ;
hebr. uitdrukkingen gebruiken ; in den hebr.
godsdienst behagen vinden.
Ebrea, f. hebreeuwsche vrouw, jodin ; —eo,
m. jood, israellet, hebre0r, m.; fam. woekeraar,
bloedzuiger, pandjesleener, m ; volg. nel posto
di qd. c' 6 morto un iem. heeft veel
ongeluk in 't spel, zit op een ongelukkigen
stoel ; hebreeuwsch, o.; hebreeuwsche taal, v.;.
m. prov. confondere i —coi Samaritani,
twee zeer verschillende zaken met elkander
verwarren ; agg. hebreeuwsch, joodsch,
israelitisch.
Ebrieta, f. h.z.d. als ubriachezza ; —festoso, ebbro agg. dronken van feestelijke
geestdrift ; —io, agg. Z. ebbro : —ioso, app.
tot dronkenschap geneigd ; —bro = ebbro.

Ebullizione, f. Z. ebollizione.
de Genueezen en de Venetianen.
E'bulo, m. Z. e'bblo.
Ebanista, m. werkman in ebbenhout ; meu- E'bure, m. h.z.d. als avorio ; —neo, agg.
ivoren, van ivoor, wit als ivoor ; collo
belmaker, m.; — isteria, f. meubelmakerij, v.;
—no, m. ebbenhout, o.; intarsiato d' —, met
elbenbeenen hals, m.
E'cate, f. (N. pr. mit.) Hecate, v.
ebbenhout ingelegd ; esser nero come
zwart als ebbenhout zijn.
Ecatombe, f. (Archeol.) offer o. van honderd
Ebbene, cong. welnu, goed, en wel, ga je gang?
runderen ; hecatombe, v.; slachting, v.
ve ne volete andare —andatevene ! Eccedente, agg. Z. p. pres. van ecce'dere;
gij wilt heengaan ? welnu, ga dan ! — the fu
—emente, avv. op overmatige wijze, in overdi poi ? wel, wat gebeurde daarna ?
maat ; —enza, f. overschrijding, v.; overmaat,
E'bbio, m. (Bot.) lage vlierboom, m.
m., overschot, 0., meerder bed rag, o.; —e'dere,
Ebbrezza, f. dronkenschap, v., roes. m.; fig.
v. a. overschrijden, te boven, te buiten gaan ;
— del mente, roes v. d. geest ; — de' sensi,
over de maat, de grenzen te buiten gaan ;
roes der zinnen ; —iachezza, —laco, Z.
eccede la misura di due centimetri,
—ieta, —ioso, Z.
ubriachezza,
het gaat twee centimeters boven de maat, is
ebrietâ, —ioso ; —0, agg. dronken, in een
twee centimeters te grout ; Ulla quantity
di gioia, dronken van vreugde; —
roes ;
eccede l'altra, eene hoeveelheid overtreft
buitengewoon
met
zichzelf
indi s6 stesso,
eene andere ; nn implegato eccedette
genomen ; — di alcuno, smoorlijk verliefd op
limiti del suo potere, een beambte gaat
iem.; — di fare qc., zeer verlangend ,iets
zijn macht te buiten ; prov. quando eccede,
cangiata in vizio ogni viral si vede,
te doen.
Ebdomada, f. —arlo, agg. Z. eddomada,
wanneer een deugd te ver gaat, ontaardt zij
—ario.
in ondeugd ; v. n. uitspattingen doen, zich te
E'beno, m. Z. e'bano.
buiten gaan ; eccedere nelle spese, meer
Eberardo, m. (N. pr.) Everard, Evert, m.
uitgeven dan men inkomen heeft ; p. press.
E'be, 3de pers. enkelv. van e'bere, het wordt
—ente, overschrtjdend ; agg. overmatig, onzwak, verflauwt ; het wordt stomp (zwaard);
matig, te boven gaand; somma non — in
—taggine, —tazione, f. stompzinnigheid,
mile lire, een som die de 1000 francs Diet
zwakheid v. van den geest; —te, agg. zwak
te boven gaat; (Mus.) intervallo
een
van geest, stompzinnig, onnoozel, bloode; sost.
halves toon verhoogden interval ; p. pass.
m. stompzinnig persoon, persoon met zwakke
—uto, overschreden • —intent°, m. het over
geestvermogens ; domkop, m.; —tismo, m.
schrijden (v. d. middelmaat); buitengewoonstompzinnigheid, v.
held, v.
Ebollire, Z. bollire ; —izione, ebul —, het Ecce-homo, eccehomo, tr. afbeelding van
opkoken, koken, opbruischen ; (Vet.) huiduitden ltdenden Christus, eccehomo, m.
slag, blaasje op de huid.
Eccellente, app. uitstekend, voortreffeltjk, buiEbraleamente, avv. in hebreeuwsche taal,
tengewoon goed ; un vino —, een uitstekende
in 't hebreeuwsch ; fam. en fig. op al te strenge,
won ; aver molte quanta —i, vele voorvasthoudende wijze; stara attaccato
treffelijke hoedanigheden bebben ; —emente,
alla parola, al te streng op een woord
avv. op uitstekende, voortreffelijke wijze ; —isstaan ; —cista, m. kenner m. der hebr. taal ;
simo, agg. alleruitstekendst, allervoortreffe

E'aco, m. (N. pr. mit.) Eacus.

ECU

ECC

320

elijkst ; titel voor vorsten en personen van
hoogen adel ; —za, f. voortreffel ilk held, uitstekendheid, volmaaktheid ; — d' ingegno, de
animo, voortretfelijk van geest, van gemoed ;
voortreffelijke eigenschap ; aver in sê le
pill grandi —e, de voortr. eigenschappen
bezitten ; Excellentie (titel v. min., gener. enz.);
Vostra Eccellenza, Uwe Excellentie ; mod.
avv. per —, in den waren zin van 't woord ;
e ladro per —, hij is een diet van de eerste
soort ; —ere, escellere, v. n. uitsteken boven, uitmunten ; —samente, avv. op verhevene, heerlijke wijze ; —situ'dine, f. verhevenheid, v.; (Stor. medieev.) Hoogheid, v.,
,(titel voor vorsten en hooge waardigh.bekl.
der Repub.); —so, agg. boog, hoogverheven,
verheven ; le —e vette delle Alpi, de hooge
toppen der Alpen ; fig. buitengewoon prachtig,
heerlijk, verheven ; (Stor.) titel voor onderh.
eener repub ; gli —1 Signori Fiortini, de
verheven heeren Florentijners.
Eecentricamente, avv. buiten bet middenpunt ; —cites, f. uitmiddenpuntigheid, verwijdering v. van het middenpunt, excentriciteit,
v.; afstand van bet middenpunt van twee
excentrieke cirkels ; afstand van bet bra ndpunt
van een ellips ; zonderlingheid, overspannenheid, v.; —co, agg. excentrisch, buiten het
middenpunt staande, van het middenpunt afwijkend, versch. middenp. hebbend ; circoli
excentrieke cirkels ; verschoven, scheef ;
fig. zonderling, overspannen, van het gewone
afwijkend, excentriek ; (Mec.) sost. m, excenter,
m., excentrieke schijf, v.
,Eccepi'bile, agg. h.z.d. als eccettuabile;
—ire, v. n. een uitzondering aanbieden.
Eccessivamente, ave. op overdreven, overmatige wijze; f. overdrevenheid, v.;
overmatigheid, v.; —ivo, agg. overdreven,
overmatig, ongewoon ; freddo buitengewone koude ; peso —, al te groot gewicht, o.;
opinioni —e, ougewone, buitensporige meeningen ; uomo buitensporig mensch ; —so,
m. overschrijding, ongewoonheid, buitensporigheid, v.; fig. — di gioia, di dolore,
overmaat an vreugde, droefheid ; fig. misdaad, uitspatting, gewelddadigbeid ; —i, pl.
slechte, liederlijke levenswijze, uitspattingen ;
(Teol.) geestverrukking, extase, v.; dare,
prorompere in —i, in hevige uitdrukkingen van toorn vervallen ; per —, uit overmaat.
Eccetera, avv. en zoo voorts ; tam. a un baroue htj is een baron, en dat wil wat zeggen ; —are, v. a. Z. eccettuare.
Eccetto, agg. uitgezonderd, uitgenomen, behalve; e'eran tutti —te, ze waxen er alien
behalve gij ; — che, h z.d. als — ; — che
non, zoo niet, uitgenomen bet geval; m.
Z. eccezione ; —uabile, agg. wat uitgeg.
kan worden ; waar men kan a tzien ; —uare,
v. a. uitzonderen, uitsluiten ; senza — alcuno, zond. iem. uit te zonderen ; —uativo,
agg. wat een uitzondering maakt ; (Gram)
partieelle —e, woorden die eene uitzondering beteekenen, uitzonderingswoord. ; —uato,
p. pass. uitgezonderd ; agg. bevoorrecht ; —uazione, f. Z. eccezione ; —ezionale, agg.
een uitzondering vormend, uitsluitend, ecceptioneel ; clausula een uitzondering makende clausule ; (Giur.) articolo artikel
v. dat een voorbehoud uitdruk t ; caso
ecceptioneel, buitengewoon geval ; prezzi
buitengewone, afzonderlijke prijzen ; --ezione,
—,

f. uitzondering, v.; senza — alcuna, zonder eenige uitzondering ; non fa — di riechi
o poveri, hij maakt geen onderscheid tusschen Aiken en armen ; prov. ogni regola
ha le sue —i, elke regel been zijn uitzondering; 1' - conferma la regola, de

uitzondering bevestigt den regel ; (Giur.) uitvlucht, o., opwerping, o ; dare le i con—

tra la domanda della parte contraria, opwerpingen tegen dea eisch der tegenpartij maken ; a tutto
hij heeft tegen
alles wat in te brengen ; fuori d'
boven
tegenwerpingen zijn ; non aver
zonder
gebreken, onberispelijk zijn; ad — di, met

uitzondering van.

Eccheggiare, v. a. Z. echeggiare.
ECCili'llIOSi, enchi'mosi, t. (Chin) bloed-

ophooping v. in de haarvaten ; blauwe plekken
(op de huid door bloeduitst.), enchymose.
Eeci'dio, m. gewelddadige verwoesting, v.,
bloedblad, o.; fig. zware beleediging
Eceita'bile, agg. prikkelbaar, licht te prikkelen, in toorn te brengen ; —ita, f. prikkelbaarheid, opgewondenbeid, v.; geneigdheid tot
toorn ; —mento, in. prikkeling, ophitsing, op:
beuring, v.; i pressi sono uno dei piu
validi —i per i giovanetti, de priizen
zijn een der krachtigste aansporingen, prikkels, voor de jongelieden —ante, agg. p pres.
van —are, v. a. aansporen, prikkelen, aanzetten, opwekken, monter, vroolijk maken ;
questa bevanda eccita le forze, deze
drank wekt de krachten op ; — la fantasia,
de phantaisie, verbeeldingskracht opwekken,
prikkelen ; vomito, riso, braking,
lachen verwekken ; — la curiositâ, de
nieuwsgierigheid prikkelen ; guerrieri,
de soldaten aanwakkeren, aanvuren; —
creseere d'una pianta, den groei van een
plant bevorderen ; (Mut.) — una linea, een
lijn trekken ; — la perpendicolare, de
loodlpn vormen ; assol. prikkelen ; —rsi, v. rill.
fig. aangespoord, geprikkeld, opgewonden, toornig worden ; (Mat.) diverse linee si eccitano da un punto, verschillende lij nen loopen, gain van een punt uit ; p. pres. —ante,
opwekkend, prikkelend ; agg. rimedio —,
opwekkend, prikkelend geneesmiddel ; bevande —I, tot zingenot prikkelende, verhittende dranken ; —ativo, agg. prikkelend, opwekkend, toornig makend ; —atore, m.,
—trice, f. opwekker, opbeurder, aphitser, m.,
-ster, V.; (Fis.) ontlader, m. (eener elect. ilesch);
—azione, f. opbeuring, prikkeling, a ansporing, prikkelbaarheid, v.; —nevrosa, zenuwachtige opgewondenbeid ; stato di toestand van opgewondenheid ; — al vomito,
neiging tot braken.
Ecclesiaste, —es, m. (Teol.) prediker Salomon (een der boeken van het O. T.); —ticamente, avv. volgens de voorschriften der
kerk ; matrimonio contratto —, kerkel ijk
voltrokken huwelijk.; vestire priesterlijke
kleeding dragen ; tico, agg. geestelijk, kerkelijk,priesterlijk, tot de kerk beh.; persona
—a, geestelijk, priesterlijk persoon ; autorita
—a, kerkel. overheid, v.; foro kerkelijke
rechtbank ;
sost. m. geestelijke, E
co,
m. (Teol.) het Boek v. Jezus Sirah (O. T.).
Ecco, avv. zie daar, daar is, zijn ; — it babbo,
daar is, komt varier; — qui la persona
che volevi, daar komt de persoon, dien gij
hebben wilt; — it libro richiesto, bier is
.

—
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bet gevraagde boek ; eccolo, eccolo ! eccoll,
—e, pl. zuinigbeid, besparingen ; con tutte
daar is hij, zijn zij ! —, (met infinito of che)
le vostre —e siete piu povero di prima,
quando meno se l'aspettavono, —
met al uwe zuinigheid zijt gij nog armer dan
sopraggiungere 11 nemico, toen zij er
voorheen ; fig. goede regeling,indeeling; —
het minst aan dachten kwam de vtjand juist
d'un libro a molto difficile, de goede
aan ; eccomi, hier ben ik ; — ! Zie eens aan !
indeeling (van de stof) van een boek is zeer
—ci a casa, eindelijk zijn wij thuis ; —ci
moeielijk ; d'una machina, goede saarrivati, eindelijk zijn wij dan aangekomen ;
menwerking van een machine ; huishouding,
—ci alle solite ! altijd de oude geschiedev.; — animale, vegetale, de huishouding
nis ! —la li ! antid dezelfde, hetzelfde ! —
van het dieren-, plantenrijk ; bouw m. van het
come stanno le cose ! zoo staan de zaken
dierlijk lichaam, der planten- ; —lea, f. huisen anders niet ! — che, h.z.d. als posto che.
houdkunst, huishoudleer, v.; —icamente,
Echeggiare, v. n. weerklinken, daveren ;
avv. op economische, spaarzame wijze, volgens
echeggia la sala di applausi, de zaal
de huishoudleer, volgens de regelen der staatdavert van de toejuichingen; far — Carla
huishoudkunde; —leo, app. het beheer, bedi grida, de lucht van kreten doen daveren ;
stuur van het huishouden betreffende; econov. a. — i suoni, de geluiden weerkaatsen ;
misch ; scienza —a, wetenschap v. der
—io, m. echo, m.; —eo, m. (Arch.) klankstaathuishoudkunde; huishoudel., spaarzaam,
bekken, o.
zuinig ; vitto huishoudelijke voeding ;
Echinato, agg. (Bot.) stekelig ; semi —1, steprocesso beheeringsproces ; procedere
kelige zaadkorrels ; (Arch.) tetto
dak, o.
in via —a, fangs bestuursweg te werk
met veel kleine pannen ; —nite, f. (Min.) egelgaan ; —ista, m. leeraar, m., schrijver m. over
steen, m.; echiniet, o.; —ino, m. (Nat) zeestaatbuishoudkunde ; —izzare, v. n. bespaegel, m.; fig. en fam. onaangenaam, stekelig
ren, besparingen maken ; nauwkeurig rekeMensch, m.; (Arch.) eironde versiering.
nen ; — in una cosa, met lets spaarzaam,
E'ehio, m. (Bot.) slangenkruid, o.; —ite, f.
zuinig omgaan; iets goed indeelen, nauwkeu(Min.) slangensteen, m.
rig berekenen ; —0, m. econoom ; beheerder,
Ecla, f. (Geogr.) Hecla, m.
rentmeester van goederen, verzorger van het
Ecletticamente, ave. —leo, agg. eclectisch,
huis, zaakwaarnemer, rent-, schatmeester ;
uitzoekend ; —leo, sost. m. eclecticus, m.;
—generale, beheerder m. der openbare in—eismo, m. ecleticisme, 0.; streven om uit
ricbtingen ; —spirituale, beheerder eener
verschillende wijsgeerige stelsels bet beste
pastorie ; fam. mettere qd. sotto 1'
te nemen.
dargli un —,iem. in zijne uitgaven nagaan,
Eclissamento, m. h.z.d. als eclisse; —arsi,
onder curateele stellen ; agg. economiscb,
v. rill. verduisteren, verdwijnen, onzichtbaar
spaarzaam, huishoudelijk ; e una donna
worden ; fig. in de schaduw treden ; v. a. vermolto —a, 't is eene zeer huishoudelijke,
duisteren ; fig. in de schaduw plaatsen ; fig.
spaarzame vrouw.
gli occhi eclissano, de oogen warden E'cuba, (N. pr. mit.) Hecuba, v.
duister, dof ; —e, —1, f. duisternis,verduiste- Ecu'leo, m. (stor. medioev.) folterbank, v., folring(van een gesternte), eclips, v.; solare,
terbok, m.
lunare, totale, parziale, zons-, maans-, Ecumenicamente, avv. —leo, agg. ecumegeheele, gedeeltelijke verduistering, eclips, v.;
nisch, de geheele bewoonde aarde betreffende ;
fig. in-de-schaduwstelling, v.
eoneilio —eo, ecumenisch, algemeen con—

—

(Astr.) ecliptica, v.; schijnbare
elite, o.
zonnebaan, v.; kring m. waarin de aarde zich Ed, Z. e.
om de zon beweegt; —co, agg. ecliptisch, de Eda'ce, agg. vraatzuchtig, schrokkig, gulzig;

Eelittica, f.

zonnebaan betreffende ; —zia, Z. girasole.
Ecneifia, f. (Mar.) windhoos, v.; wervel-

storm, m.
Eco, m. echo, m.; weerkaatsing (van 't geluid);
— polisillabo, veellettergrepige echo ; far
- een echo voortbrengen, echo geven; fig.
far —a qd., iem. napraten, iem. toestemmen ; farsi — di qd., iem. in alles napraten ; (Metr.) echo, dichtvorm waarbtj het voorlaatste woord met het laatste overeenstemt;
sott' —, met zachte stem, v.; —leo, agg.
(Metr.) versi —1, echo-verzen.
Eco'noma, f. huishoudster, bestuurster, v.;
—ato, m. plaats van huishouder, bestuurder ;
beheer van stichtingen ; zetel van het beheer,
rentmeesterschap ; —1a, kunstgoederente beheeren ; huishoudk. leer ; landbouwbeheer, 0.;
economie, huishoudkunde ; —politica, staathuishoudkunde ; eattedra di —, leerstoel m.
der staatbuishoudkunde ; beheer, o.; affidare
a qd. — del suol beni, iem. het beheer, rentmeesterschap ztjner goederen toevertrouwen ; mettere in — una parocehia, de inkomsten eener parochie bij het
staatsbeheer inlijven; huishoudelijkheid, zuinigheid, spaarzaamheid ; fare — d'una
cosa, met iets spaarzaam, zuinig omgaan ;
ITALIAANSCH—NEDERLANDSCH.

f vraatzucht, gulzigheid, v.
Eddomada, f. week, v.; tijdruimte v. van
zeven dagen ; —ario, agg. wekelijksch, zevendaagsch ; giornale weekblad, o.; (Eccles.)

sost. m. priester die den weekdienst heeft.

E'dema, (Chir.) waterophooping in bet celweefsel, oedema ; —attic°, agg. (Chin) oede-

matisch, gezwollen, aan celweefselwaterzucht
lijdend ; —atoso, agg. oedem-achtig; tumore
- watergezwel o. van het celweefsel.
Eden, m. Eden, paradtjs, 0.; fig. verrukkelijk
oord, o.
E'dera, f. (Bot.) klimop, m.; —terrestre,
aardveil, hondsdraf, o.; —ace°, agg. (Bot.)
klimopachtig; —oso, agg. met klimop begroeid.
Edi'cola, f. kleine tempel m. (als aanbouw aan
een anderen); nevenkapel, v., groote, gewelfde
nis v. (v. beelden); nis (voor de aschurnen).
Edificamento, m. het bouwen, o.; bouw, m.;
—ante, p. pres. van —are, v. a. bouwen,
opbouwen, oprichten ; — una easa, una
eitta, een huis, een stad bouwen ; — un
tempi() a Glove, een tempel voor Jupiter
oprichten ; assol. fig. — sulla arena, op
zand bouwen ; fig. — alcuno, iem. stichten,
met een goed voorbeeld voorgaan ; —rsi, v. rill.
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uit goede voorbeelden van iem. leeren, stichting Educanda, f.vrouw. kweekeling, pensionnaire
nemen ; p. pr. —ante, bouwend ; etgg. stichtend,
kostgangster, v.; —andato, agg. als —eatorio ; —are, v. a. opvoeden, grootbrengen,
een goeden indruk nalatend; p. pass. —ato,
vormen ; — al bene, alla virtu, voor het
gebouwd, opgericht ; agq. gesticht, gesterkt
(door goede voorb.); —ata, f. Z. edifizio ;
goede, voor de deugd opbrengen ; — una fa- ativo, agg. stichtend, voorbeeldig ; —atocolts, een aanleg vormen; — le forze fire, m., —trice, f. bouwer, stichter, m.; -star,
siche, de lichaamskracht ontwikkelen ; —rsi,
V.; societit —trice, bouwmaatschappij, v.;
v. rifl. zich goed ontwikkelen, zich vervolma-atoria, f. bouwkunst, v.; —orio, agg. den
ken, fatsoenlijk, welopgevoed worden ; p. pres.
—ante, opvoedend ; agg. en sost. m. opvoebouw, het bouwen betreffende ; bouw ...
arte —a, bouwkunde, v.; fig. stichtend ;
der; p. pass. —ato, opgevoed ; agg. fatsoen-azione, f. oprichting, bouwing, v., bouw,
lijk, goed opgevoed ; —ativo, agq. opvoedend,
m., bouwwerk,:o.; — d'una titter, stichting
tot de opvoeding bijdragend ; 116ri
boeken voor de jeugd ; metodo
eener stad ; fig. stichting, godsvrucht, verhefopyoedingsfing, sterking, v.; starsene in chiesa con
methode, v.; —atore, m., —trice, f. opvoeder,
m., -ster, v.; fig. la sventura a una grande
molta —, met veel stichting in de kerk zijn ;
educatrice, het ongeluk is een groote leergoed voorbeeld, o.; zedelijke gedraging, v.;
meester ; —ato'rio, m. opvoedings-, verpledare esempj di —, voorbeelden van goede
gingsgesticht. pensionaat, o.; —azione, f. opgedraging geven ; —zio, m., —cio, m. gevoeding, vorming, v.; — della mente, vorm.
bouw, bouwwerk, o.; Roma ha stupendl
Rome heeft verbazingwekkende gebouvan het verstand, v. d. geest ; —fisica, lichamelijke opvoeding, vorming ; — dell' °rec..
wen ; gli —j dell' antichita, de bouwchio, dell' occhio, ontwikkeling van het
werken der oudheid ; fabriek, fa hrieksgebouw,
oor, het oog ; — severa, strenge tucht, opo.; fig. — dell' units nazionale, het ge— dell'
voeding, kweeking, verzorging (planten en
bouw der nationale eenheid ;
dieren); goede opvoeding, fatsoenlijkheid, v.,
accusatore, het opbouwsel, o. van den aanopvoeding, v.; giovanetto di molta
klager ; machine, werktuig, hefmachine ; waeen jongeling van goede opvoeding; essere
terwerk, o.; kraan, m.; machine, fabriek voor
in — in un luogo, ergens ter opvoemacaroni, vermicelli; (Stor. mil.) — di guding zijn.
erra, oorlogs-, belegeringswerktuigen ; (Stor.
fior.) fester degli
feest, waarop voorstel. Ethecere, edurre, v. a. (Files.) uit niets voortbrengen, voortbrengen, ontwikkelen ; —zione,
uit de H. Schrift, door de straten worden gef.; (Files.) voortbrenging v. uit niets ; uit lets
reden ; fig. h.z.d. als edifieamento ; far
ontwikkelen.
buon — nell' animo di qd., een goeden
Edu'lio, m. h.z.d. als companatico,
indruk op iem.'s gemoed maken.
Edile, m. (stor. ram.) ediel, m.; rom. ambten. Edvige, Eduvige, f. (N.pr.) Hedwig, v.
belast met het toez. op de openbare gebouwen ; Efebeo, m. (Archeol.) opvoedingsplaats v. voor
jongelingen ; —bo, m. jongeling, ephebe, m.
—its, f. waardigheid, ambt van ediel ; —izio,
agg. tot de waardigheid, het ambt van ediel Efe'lide, f. (Med.) groote vlek op de huid (door
ontsteking).
edilische verbehoorende, edilisch ; editto
ordening, v., edikt, o.; cittadino —, burger Efeineride, f. Z. effemeride ; efe'mero,
agg. Z. effimero.
die reeds ediel is geweest ; de openbare geoverheid Efe'sio, agg. ephesisch, sost. m. Epheser ; —so,
bouwen betreffende ; consiglio
m. (Geogr. stor.) Ephesus, o.
voor de openbare gebouwen.
E'dima, f. h.z.d. als eddomata ; mezze- Eifa'bile, agg. door woorden uit te drukken,
zegbaar, om te zeggen.
dima, Woensdag, m.
E'dipo, Edi'ppo, m. (N. pr. stor.) Oedipus, m. Effe, m. F un' — maluscolo, minuscolo,
een groote, een kleine
volg. baron coil'
E'dito, agg. uitgegeven, bekend, openbaar ge—, h.z.d. als baron fottuto, (gemeen scheldmaakt; opere —e e inedite, uitgegeven en
woord).
nog onuitgegeven werken ; —ore, m. uitgever
m. (van boeken); note dell' —, aanteekening Effemeride, f. dagkalender, scheurkalender,
m.; —1, pl. jaar-, maand-, dagberichten ; dagvan den uitgever; tipografo —e, drukker
blad, o.; bekendmaking, v.; —i mediehe,
en uitgever ; —trice, f. uitgeefster ; societh
scientifiche, geneesk., wetenschappel. tijd—,uitgeversmaatschappij ; casa—, uitgeversschriften of periodieke uitgaven ; (Nat.) eenfirma ; —zionaecia, f. slechte, slordig bedag'svliegen, pl. haft, oeveraas, o.; (Astr.) tafel
werkte uitgave, v.; —tioncella, f. kleine
der dagelijksche opgangen der sterren.
onbeduidende uitgave, v.; —zioncina, f. kl.
sierlijke, smaakvolle uitgave ; —zione, f. uit- Effemminamento, m. verweekelijking, v.;
—are, v. a. verweekelijken, weekelijk maken,
gave v. (van een letterk. werk); —corretta,
verslappen, slap, zonder geestkracht maken,
accurrata, traseurata, herziene, nauwverwilven ; —rsi, v. rid. verwijfd, zonder
keurige, weinig nau wk. uitgave ; — in folio,
geestkracht, slap worden ; p. pass. —ato, verin quarto, in octavo, folio, 40, 80 uitgave;
wijfd, verweekelijkt ; agg. krachteloos, zonder
-fuori di commercio, uitgave buiten den
geestkracht, verwijfd ; parlare, vestire
handel, die niet in den handel is ; —prinverwijfd spreken, kleeden ; sost. m. weekeling,
cape, eerste uitgave ; libro the ha avuto
verwijfd persoon ; —ata'ggine, v. verwijfdparecchle —I, een boek dat verscheidene
heid; —atamente, avv. op verwijfde, geest-,
uitgaven, herdrukken heeft gehad.
krachtlooze wijze; —atezza, f. verweekelijm. edikt, o.; koninklijke enz. verordeEditto,
king, verwendheid, verslapping, ontzenuwing,
ning, v.
v.;
—atore, m., —trice, 1. persoon of zaak
tempelwachter,
m.
Edi'tuo, m. (Archeol.)
die de verweekelijking bevordert.
Edmond°, m. (IV. pr.) Edmond, m.
Edotto, agg. h.z.d. als consapevole; ren- Efferatamente, avv. op gruwzame, onmenschelijke, ruwe wijze ; —atezza, f. gruw, dere —, h.z.d. als informare.
—,

-
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laamheid, onmenschelijkheid, ruwheid, v.;
bile, agg. uitvoerbaar ; —uabilitit, f. uitgruwzame, onmenschelijke daad ; —ato, agg.
voerbaarheid, v.; —wale, agg. werkelijk, waar,
onmenschelkjk, gruwzaam, barbaarsch ; —atastbaar ; —ualita, f. werkelijkheid, tastzione, f. het onmenschelijk worden, 0.; —its,
baarheid, v.; —ualmente, avv. h.z.d. als
1. h.z.d. als —atezza.
effettivarnente ; —uare, v. a. ten uitvoer,
Elfervescente, agg. (Chim.) opbruischend, opter verwezenlijking brengen, uitvoeren, volwellend, gasblazen vormend ; fig. licht in toorn
brengen, verwezenlijken ; ho finalmente
ontstekend ; grammoedig, kregel ; —enza, f.
effettuato i1 mio disegno, ik heb eindeopbruisching, opwelling, opborreling, gisting,
lijk mijn plan ten uitvoer gebracht ; —rsi,
;
(Med.) — del sangue, gisting van het
v. rid. ten uitvoer, ter verwezenlijking komen,
bloed ; —entanea, huiduitslag, m;; fig. —
zich verwezenlijken ; —azione, f. uitvoering,
della gioventa, opbruisching, v.; vuur o.
verwezenlijking ; condurre — a compivan de jeugd ; —popolare, degli spiriti,
mento, volkomen ten uitvoer brengen ; —negisting v. onder het yolk, gisting der gedo, m. geringe, met slechte middelen vermoederen.
kregen indruk, m.; —uoso, agg. h.z.d. als
Effetta'ecio, m. geringe, slechte, oppervlakefficace.
kige uitwerking of indruk ; —ivamente, avv. Efficace, agg. werkzaam, goedwerkend; el
in werkelijkheid, inderdaad, werkelijk ; e —
vogliono agenti piti —1, er worden werkvero, 't is werkelijk waar; —ivita, f. werzamer, krachtiger hulpmiddelen vereischt ; fig.
kelijkheid, daadwerkelijkheid, v ; —ivo, agg.
indringend, doordringend ; discorso
rede
werkelijk, handtastelijk, waar; non 6 un'
van groote uitwerking ; preghiere,
goed
ombra, ma un uomo
't is geen schagevolg hebbend gebed ; parole —1, treffende,
duw, maar een wezenlijk mensch ; cose —e,
indrukmakende woorden ; (Teol.) grazia
werkelijke daadzaken ; aver dieimila lire
den wil bepalende uitwerking der genade ;
di vendita —a, tienduizend lire zuiver in—emente, avv. op werkzame, krachtige wijze ;
komen hebben ; esereito
effectief, wer—cia, f. werkzaamheid, goede uitwerking, v.,
kelijk (niet op 't papier staand), leger ; conindruk, m., gevolg, o., kracht, werking, v.;
tanti
voorhand comptanten ; meinbri
— delle medicine, werking der geneesmid—1, werkelijke (geen eere-) leden ; moneta
delen ; — dello stile, kracht van den stijI;
—a, gemunt (geen papieren) geld, o.; eene uit— della preghiera, uitwerking, gevolg van
werking veroorzakend ; vol uitwerking ; prinhet gebed.
cipio
effectief Efficiente, app. werkend, bewerkend, werking
werkende oorzaak ;
(van 't leger); avv. [am. inderdaad ; e venuto
veroorzakend ; causa
werkende oorzaak,
is werkelijk gekomen ; gli ho detto
v.; —za, f. werkzaamheid, werkende kracht,
— the non si movesse, ik heb hem uitv.; werkende geschiktheid, v.
drukkelijk gezegd zich niet te bewegen.
Effigiamento, m. beeldelijke voorstelling, afEffetto, m. werking, v.; gevolg, o., uitwerksel,
beelding, v.; —are, v. a. door beelden voor0.; non si da — senza causa, er is geen
stellen, afbeelden, schilderen ; —atore, m.
werking, gevolg zonder oorzaak ; dagli
afbeelder, afschilderaar, m.;
effige, f.
risalire alla causa, van de werking, het
beeld, o., afbeelding, beeltenis, v., beeldelijke
gevolg tot de oorzaak opklimmen ; (Med.) —
voorstelling, v.; un' — miracolosa, een
d'una medicina, uitwerking, werking v.
wonderdadig, miraculeus beeld ; fig. uiterlijk,
van een geneesmiddel; (Art.) indruk, uitwerkaanblik, o.; the brutta —! wat een leelijk
sel, effect; vi sono —i di Luce bellissimi,
uiterlijk ; esserr bruciato in —, in beelteer zijn zeer fraaie lichteffecten ; pittore d'
nis verbrand zkjn ; —ietta, f. kleine sierlijke,
—1, op effect werkend schilder ; inusica di
allerliefste beeltenis, v.
molto
muziek van zeer groote werking, Effi'mero, agg. eendaagsch ; slechts een dag
grooten indruk ; fare un cert'
een zekedurend ; febbre —a, enkeldaagsche koorts,
ren indruk maken ; far 1' — di ..., den inv.; insetti
eendaagsch insecten, vliegen ;
druk maken van . .; vedremo the — avrá,
fig. verga n k el ij k, kort durend ; fama, gloria
la mia letters, wkj zullen zien welk gevolg
vergankelijke voorbijgaande naam, roem,
mijn brief zal hebben ; goed, bezitting, land- Effloreseente, agg. (Min.) verweerend, uitgoederen ; ha certi —i in ..., hij heeft verzweetend, uiqslaand, effloresceerend; —enza,
schillende bezittingen in ...; —1, zaken, kleef. (Min.) uitzweeting, v., uitslaan, o., salpetedingstukken, reisbenoodigdbeden, reisgoed ; —i
ring, v.; verweering, v. (op muren enz.); (Med.)
negoziabile, cambiarj, geldswaardig,
jetikende huiduitslag, m.
handelspapieren, wissels, effecten ; uitvoering, Effluso, m. (Idraul.) uitstrooming, uitvloeiing,
verwezenlijking; avere —, tot uitvoering kov.; bocea d'
uitvloeiingsopening.
men; inettere condurre, mandare ad —, Effluvia n:. uitstrooming, uitdamping (v. gaster uitvoering, ten uitvoer brengen ; ottenere
sen);
pestilenziali, pestaardige uitwa1' —, het doel, de uitwerking bereiken ; plan,
semingen ; uitvloeiing v. (van een ged. van de
streven, o., bedoeling, v., ijver, m.; fece col
zelfstandigheid eens lichaams).
core e con 1' — tutto, ik deed alles van Effondere, v. a. uitgieten, uitstorten, verbreiharte en met ijver ; a —, met bet doel ; a—
den ; —rsi, v. rill. zich uitstorten, verbreiden ;
di intenderci meglio, ten einde het beter
—rsi in iscuse, zich uitputten in verontmet elkander eens te worden ; ad ogni buon
schuldigingen ; --dimento, m. h.z.d. als
fine ed —, met de beste bedoeling ; a questo
spargimento.
—, ten dien einde; in —, in werkelijkheid, Effrenatamente, avv. —to, agg. Z. sfrenainderdaad ; per —, krachtens ; in — della
tamente, —ato.
legge sulle pensioni, krachtens de wet op Effnmazione, f. (Nat.) uitstrooming v. (van
de pensioenen ; —one, m. groote, sterke ingassen in bronnen); (Min.) metaalachtige aandruk, sterk effect; —ore, m., —trice, f. beslag, m.
werker, verwezenlijker, m., -ster, v.; —ua- Effusione, f. uitstrooming (van vloeist.); ver-,
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uitgieting, v.; — di sangue, bloedvergieting, I
v.; fig. overvloed, m.; — di cuore, uitstorting, ontboezeming van het hart ; parlare
con —, met veel warmte, hartelijkheid spreken ; —so, p. pass. van effondere.
Efi'mero, agg. Z. effimero.
E'fod, m. Ephod, m. (linnen overkleed der
levieten).
E'foro, m. (Stor. grec.) Ephoor, m., hoogste
overheidspersoon in Sparta ; ephorus, m.
kerk- sehoolopziener, m.
E'gadi, f. pl. (Geogr.) Aegathische Eilanden, pl.
Egemonia, f. Hegemonie,v.; opperheerschappij.
Egente, agg. hulpbehoevend ; —eta, f. hulpbehoevendheid, noodlijdendheid, v.
Egestione, f. ontlasting v.van drekstoffen, drek,
III.; ontlastingsstoffen, pl.
E'gida, f. (Mit.) Aegis, v. (Schild v. Zeus); fig.
delle
bescherming, schutse, v.; sotto l'
leggi, onder bescherming der wetten.
Egi'dio, m. (N. pr.) Egidius, Aegidius, m.
Egilberto, m. (N. pr.) Engelbert, Engelbrecht, m.
Egi'lope, f. (Chir.) gezwel o. in den ooghoek ;
(Bot.) geitenoog, o., galnoot, v.; —egipane,
m. (Mit.) faun, satyr m. (bokspooten).
Egira, f. (Stor.) Hedschira, v. (tijdrek. der
Mahom. beginn. 6t2 n. Chr.).
Egisto, m. (N. pr.) Egistus.
Egitto, m. (Geogr.) Egypte ; lam. cose d'
zeldzame, wonderbare Bingen ; —ziaco, agg.
Egyptisch ; —ziano, m. Egyptenaar, m.
Egli, ei, afgekort e', hij, dezelve; pl. eglino,
egli, essi, zij —medisimo, hij zelf ; het;
—e vero ? is het waar ?
E'gloga, ecloga, f.(Lett.) herdersgedicht ; le
egloche di Virgilio, de bucologen (herdersgedichten) van Virgilius.
Egoismo, m. eigenbaatzuchtigheid, v. eigenbaat, m.; egoisme, o.; eigenikkigheid, v.; —ista,
m. eigenzuchtig, zelfzuchtig persoon ; egoist,
m.; —ista'ecio, m. verachtelijke egoist;
—isticamente, avv. op eigenbaatzuchtige,
egoistische wijze ; —i'stieo, agg. eigenbaatz.,
zelfzuchtig, egoistisch.
Egramente, avv. ongaarne, met tegenzin.
Egregiamente, avv. op uitstekende wijze;
lam. —! uitmuntend ! met 't volste recht!
—o, gag. uitstekend, voortreffelijk ; all' —
signore N. N., den weledelen Heere (opschrift, titel van brieven).
Egresso, m. uitgaan, o., uitkomen, o.; rin—,

gresso 6 facile, mar — e molto difflcile, bet inkomen is gemakkelijk, maar bet
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kanaal, o.; -buts, v.; —azione, eiezione,
(Nat.) uitspuiting, ontlasting, sterke uitstrooming (bijv. van electriciteit); (Fisiot.)zaadstorting, zaadvloeiing, v.
Eibb, h.z.d als oibb ; eim6, h.z.d. als ahim6.
El (verkort. v. ello), h.z.d. als egli il.
Elit I interj. h.z.d. als olh.
Elaborare, v. a. uitwerken, bewerken, door-.
werken, met ijver en verstand aan iets arbeiden ; (Fisiol.) —I Obi, de spijzen verwerken ;
p. pass. —ato, uitgewerkt; agg. met zorg bewerkt ; opera —a, ijverig afgewerkte arbeid ;
sost. uit-, bewerking, v.; —atezza, f. zorgvuldige uit-, doorwerking; —azione, f. (Fisiol.)
verwerking, voorbereiding (der spijzen) voor de
vertering ; toebereiding van het melksap.
Elargire, v. a. vrijgevig schenken, rijkelijk uitdeelen ; —izione, f. vrijgevige uitdeeling van
aalmoezen ; schenking, weldaad, v.
Elasticamente, avv. op elastische, veerkrachtige wijze ;
f. elasticiteit, veer-, spring-,
spankracht; — del bilanc!o, uitbreidbaarbeid v.van het budget ; —co, agg. veer-, spring-,
spankracbtig, elastiek ; gomma —a, gomelastiek ; fig. parole — che, voor verschill.
uitleggingen vatbare woorden ; ingegno
veerkrachtig, zich spoedig weer herstellend
verstand ; coscienza elastiek, niet zees
nauwgezet, ruim geweten ; sost. m. band, strook
van gomelastiek ; pi, gomelastieke kousenband, bretels, my.
Elatere, m. (Bot.) elateres, knipje, o., veer, v.
(die het zaad uit de zaadhokjes doet springen).
Elate'ria, (Nat.) springkever, m.; —erio, m.
(Fis.) veerkracht, elasticiteit, v.; fig. vlucht ;
prendere zon vlucht nemen ; (Bot.) halsemappel. m.; (Farm.) sap o. uit balsemappel.
Elato, agg. h.z.d. als elevato ; fig. trotsch,
hoogmoedig ; —azione, f. zelfverheffing, v.,
boogmoed, m.
Elba, f. (Geogr.) Elba (eiland); —, Elbe, v.
(rivier).
Elce elite, m. en f. steeneik, m.; —Ina, f.
(Bot.) h.z.d. als leech); —eto, m. bosch van
steeneik.
Elefante, m. (Zool.) olifant, m.; fig. log persoon; ivoor, elpenbeen, o.; mod. prov. far
d'una mosca in —, van een vlieg een
olifant maken ; sterk overdrtjven ; —esco, agg.
van den olifant ; —essa, f. wtjfjesolif., —iaco,
agg. (Med.) door elefantiasis, v., korstenuitsiag
aanget., m.; —ino, agg. v. den olifant komend ;
olifants ...; denti —I, olifantstanden, my.
Elegante, agg. sierlijk, fijn, smaakvol, voornaam, elegant; serittore, parlatore
sierlijk, smaakvol schrtjver, spreker, m.; un
porgere, gesto een sierlijke voordracht ;
maniera fijne, uitgezochte manier ; la
donna pin — della Ma, de fijnste, elegantste vrouw der stad ; giovani —I, fijngekleede jongelieden ; vestire smaakvolle
kleeding; —einente, avv. op sierltjke enz.
wijze ; —anza, f. sierlijkheid, fijnheid, v.;
smaak, m., elegantie, v.; vlug, licht (in beweg.
en houding); — dello stile, sierlijkheid van
den vorm ; uitgez. vorm; —e del classic!,
de sierlijkheid, smaakvolle stip der klassieken ;
,

—,

uitkomen is zeer moeielijk ; uitgang, m., uitgangdeur, v. uitstrooming v. (v. e. vloeistof).
Egritu'dine, f. zwakte, ziekte, zwak-, matheid, v.; egro, —oto, agg. ziek, zwak, mat ;
fig. treurig, droevig.
Eguale, agg. en afield. Z. ugnale.
Eh ! (inters.) ach, o ! sciagurato, che
eosa fai ! 0! gij rampzalige, wat doet gij ?
wet ! wel ! he! (uitroep van verwonder.); —
ne sel ricordato ? he ! hebt gij er aan gedacht, be P eh eh, non ê possibile, komaan ! dat is niet mogelijk ; — la, che sel to ?
he daar, wie ben je ?; ehli! interj. he!
Ehm d interj. hm (korte klank om de opmerk— di una dimostrazione matematica,
zaamheid to trekken); ehm, ehm ! hm, hm !
geestrijke oplossing van een math. probleem ;
E'l, h.z.d. als egli ; e'la, interj. wel, wel!
acconclarsi con —, _zich met smaak
wel zoo ! ktjk eens aan!
kleeden.
Elaculatore,
agg. (Anat.) uitspui- Ele'ggere, v. a. uitkiezen, uitzoeken, kiezen;
tend, uitloozend ; condotto
- una buona fanclulla per la sua
uitloozings-
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eensorte, een goed meisje tot vrouw uitkie-

zen; molti elleggano viver soli, phi
tosto che tra talde lordure, velen
willen Hever aIleen dan te midden van zooveel gemeenheid leven, - a presidente,
tot voorzitter kiezen , p.pass. eletto, verkozen,ultgekozen , agg. bevoorrecbt, uitverkoren;
una schiera di -I giovani, een schaar
uttgelezen jongellngen , oro -, fijnste goud;
parole -e, uttgelezen, sierlijke woorden;
ingegno -, ultgelezen, voortretIelijk verstand, vernuft,0.; sost. m. gekozene, verkozene ;
it nuovo -
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presta giuraluento oggi,

de nleuwgekozene legt neden den eed af;
(Teol.) gli -I, de uitverkorenen, gelukzaligen ,
(am. de gunstellngen, de uitverkorenen; -gibile, eligibile, agg. verkiesbaar , -bilita,
f. verkiesuaarhetd, v.
Elegia, f. (Lett.) eligie, v., treurlied, -dicht,o.
(Mus.) muztekstuk, o. in klagenden toon , iron.
klaaglled, 0.; Ie -e d·un brunt.alene, de
eeuwige klaagliederen van een urompot ,
-iaco, agg. eligisch; carnie -, klaagned ,
stile -, eltglscne stljl, m.; -, sost. m. en
poeta -, eligisch dicbter; -go, h.z.d. als

lezen jongellngen , UIl· - di frasi, eenkeuze
traate woorden·; -aillente, avv. op ultgezochte, uitgeJezen wuze , -ivaolente, avv.
door keuze, door middel van keuze , -ivo,
agg. op keus, verkiezing berustend; kies ...,
dignata -a, waardtgheld opverkiezing gegrond; monarchia -a, monarchie door verklezlng , la

~alllel'a dei

Deputati

e -a,

de Kamer van Volksvertegenw. wordt door
verkiezing gevormd, gekozen , domicilio-,
vruwtlltg verkozen woonplaats, v.; -to, agg.
p. pass. van eleggel'e; -orale, agg. de
kiezers en verkieztng betrettende , diritti -I,
kiesrecbten; collegio -, klescollege, klesdistrict; ststemo -, klesstelsel, 0.; keurvorsteluk, keur ...; prfnclpe -, keurvorst, m.,
-o..ate, m. kiesrecnt, 0.; (Stor. tedes.) keurvorstendom, m.;keurvorstel. waardigbeid, v.;I'
- di Sassonia, het keurvorstendom Saksen ;
-ore, m. kiezer, kiesberechtigd burger, m.,
(Stor. ted.) elettore, keurvorst, m., -I delr
Impel'o, rukskeurvorsten. mv.; (Stor. eccles.)
i cardinali SOIlO -i del Papa, de kardinalen kiezen den Paus , -t.·ice, 1. kiester,
kiesbereohtlgde vrouw, tStor, terlesc.) eletts-lce, keurvorstin, v.; -Ul'3, f. net kiezen, 0.,

-iaco•
kleztng, v,
.Eleulbicco, m. (Farn.) h.z.d. als Iambteeo.
ElelDental'e, agg. elementair, tot de element. Elettra, f. (N. pro stor.) Electra, f.
behoorende, van den eersten aanvang , fuoco Elett.. Ietsmo, m., -icita, f. (Fis.) electrici-, het oervuur, cOl'pi -I, element. Jicha- teit, v.; electrische krncnt, v., -statica,
men; m. pl. elementen, mv.; aanvangend, de
dlnamlca, stattsche, dinamische eleetricit.,
-positiva (ofvltrea), neg atlva (ofresieerste hegtnselen hehandeiend , trattato di geonleh'ia, leerboek van de negtnselen
nosa), positieve, (glas), en negatieve (harst)
del' geometrle , seunle -i, lagere scholen ,
electr., -galvanica of animale, diermaestro -, leeraar,m. del' lagere scnolen ,
lijke, galvan. electr., -atnlosferica, electro
-arlnente, avv.element. beh.; voorde eerstdel' Iucht, -Ico, agg. electrisch; forza,
beginnenden gescbikt; -0, m. element, 0.;
atrazione - 3 , electro kracht, aantrekking;
grondstof, oerstof, m., grondbestanddeel o.(del'
cOI'rente, scossa -, electro stroom, schok,
lich.}; i quattro -I, de vier elementen ; grond- m.; luce -a, electro licht, 0.; fenaoleno
voorwaarde; ha tutti gli -i per fal'e un
-, electro vel'scbijnseJ, 0.; macchina -a,
buon Iibro, hijheert aHe eigenschappen, beelectriseermachine; -izza'bile agg. electrinoodigdheden om een goed boek te maken;
seerbaar; -Izzare, V. a. electriseeren; elec{am. essere iI quinto -, zeer noodzakelijk
triciteit opwek.ken, voortbrengen; fig. ontzUn; Ie lettere sOlli gli -i dellaparola,
vlammen, begeesteren, opwekken; -rsi,
de letters zijn het gl'ondbesfan(ideel van het
V. rifl. begeesterd, ontylamdworden; -izzawoord; gli -i d·lllla Illalattia, de hoofdzione, f. electriseeren, 0., electriseering, v.;

kenmerken eener ziekte j -i, pi. grondbeginselen; fig. element, 0.; levensvoorwaarde, v.;
racqua e r - dei pesci, bet water Is de
levensstof (-voorw.) van den visch; essere
in SilO - , in zijn element zijn, in zijn lieve, lingshezigbeid.
E'lenJi, m. Z. gODIDla elemi.
EleDlo'silla, elirll -, f. aalmoes, v.; far ..
-, aalmoezen geven; essere, ..idursl all·
-, tot den bedelslaf gebracht, zeer arm zijn;
cassetta per r - e, otIerblok, m.,-bus,v.;
-are, v. n. een aalmoes vragen; v. a. een
aalLlloes geven; p. pass. -ato, aalmoezen vragend; sost. m.aalmoezenontvanger, m.; -al'io,
-niere, m., -era, f. aalmoezengever, m.,
-geefster, v.; aUlmoezenier, m.; Grande -,
Groot-aalmoezenier, m.
E'lena, f. (N. pr.) Helena. Lena, v.
Elellco, m. register,o.; -alfabetico, alphabeUsch register; - di Iib..i, boekencataloog,
m.; - del prezzi, prijslijst, v.; (Filos.) eleuchus, m.; weel'legging van de tegenpartij op
eigen bekentenis.
Ele'llio, m. (.tot.) Alantswortel, n.
£Ieonora, f. (N. pr.) Eleonoor, Eleonore, v.
Eletta, f. keuze, elite, v.; un· - di giovani,
de keuze del' jongelingen, eene schaal' uitge-

voortbr., opwekk. van electriciteit; geelectriseerd zijn, worden, 0.; - 0 , m. barnsteen, 0.;
electrium,O. (legering uit koper,zink en nikkel);
-oargentura, f. (Fis. en Chim.) electl'ische
verzilvering, v.; -ocalanlita, f. (Fis.) electromagneet, 0.; -ochi'lIlic.a, f. electrochemie, v., leer van deninvloed v. d. electrischen
stroom op cbem. verbind.; -odi, m. pI. (I: is.
en Chim.) electroden (Katoden en Anoden);
pooleinden v. d. galvan. keten bij chern. ontbind.; -odina'inica, f. (Fis.) electrodinamiek, v.; leer van de werk. del' electro str. op
elkander; -odo, m. Z. -odi; -odoratUI'a, f. (Fis. en Chim.) vergulding v. lang!
galvan.weg; -o'fol·o., m. (Pi.s.) electropbooi',
m.; -o'lisi, f. (Fis. en Chim.) electrolise;
ontleding van chern. verbind. door de electro
str.; -o'lito, m. (Fis. en Chim.)electroliet, 0.;
vloeist. aan ontl. door de electro stroomonderhevig; -olizzal'e, V. a. een electroliet door
de electro stroomontleden ; -olizzazione, f.
h.z.d. als -Iisi; -olnagnete, 1l1. electromagneet, m.; -tico, agg. electromagnetisch:
-tiSIIlO, m. electromagnetisme, 0.; leer van
de wederk. inwerk. van electric. en magnet.;
-oilletallurgla, f. g&lvanopastiek, v.; -0metro, m. electrometer, m.; werktuig omde
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sterkte vandenelectro str. te meten; -omo- I Elianto, m. (Bot.) zonnetsoem, Dl.
tore, m. electromotor, m.; -magnetico, E'lica, ettee, f. (lUat.) scnroet-, slakkeiijn, V.,
tnductte-apparaat, 0.; -otrlce, agg. forza
slakkegang, m, -wiadtng,v.; scal. -a, WeB-, electric. opwek. kracht, -opla'stica, f.
teUrap, 1ft.; (AlIat.) burtenste oerrand, Ill.;
Z. galvanoplastica; -opulltura,r. (Med.)
stakkegang, m.; (Zool.) tu ill slak , v.; (Mec.~
electropunctuur, v.; -osco'pio, m. electroscneepssenroet , vapore a -, sebroetstoom-

scoop, m, (om de electro in een lich. aan te
wuzen), -osta'tica, f. electrostattek, v.,leer
van de wetten del' electro in staat van rust),
-otel'apia, f. (J\;led.) electrotheraple, v.;
ztekteoenandeling door electr., -otipla,.f.
electrotypte, f. stereotntep, lettervormen langs
galvanopt. weg.
Elettua'.·lo, -va'rio, m. (Farm.) slikpot, m.,
moes, 0" electuarium, O.
Ele'usi, f. (Geogr. stor.) Eleusts,o., -100. agg.
(Archeol.) eleustscn, reste -e, Blisteri -i,
eleusintscne teesten, mtsterten, my.
Elevamente' m. verheffing, opnetttng, v.;
-are, V. a. opnenen, verhetIen, opbeuren:
- Ie maul al cielo, de handen tennemel
uenen, hooger maken, - it piano d'una
casa ; een nuts (met een verdleping) hooger
maken, - uuo al grado di generale,
iem. tot den rang van generaal verhetten ,
()risto elevo il matrfmeulo a sacra-

boot, v.; schroer zonder emde , seuroet van
Archimedes; -colde, f. (Mat.) helekowe, v.;
parabouscne slakken-, schroetljn.
E'lice, (Astr.) Groote Beer, m.
Elice, (Bot.) h.z.d. als elce; -ceto, m.bosch
van steenelkea.
Eli'cere, aHeen in den vorm eUee gebruikt,
te voorschijn roepen.
Elicona, m. (Mit.) Hellkon, m. Muzennerg, m.;
(.llfus.) helicon, zeker muzleklnstrum., -o'nio,
agg. (Mit.) den Helicon, Apollo, de Muzen betrenend, Helicontisch.
Elicriso, m. (Bot.) stroonloem, lmmortelle, v
E'lide, f. (Geogr. stor.) Elts, O.
Eli'del'e, v, a. (Gram.) wegwerpen, afstooten,
wegtaten, la vocale degli artiwli 10 e
la spesso si elide, d-e klinker van de lidwoorden 10 en la wordt dikwijls weggelaten ,
(Fis.) aan kracbt vermtnderen . gli acidi
elidono la forza dell' oppio. de zuren
verminderen de Kracht Y. d. op-ium; -rsi,
v. recip. belemmeren, vermlnderen , gli sti1II0li e i cOlltrasthnoli si elidono fra
di 101'0, de prlkkelende en hedarende geneesm. belemmeren etkaaderin hun werklng ,
-sione, f. ellsle, wegtatiag van een letter.
Eligi'bile, agg. verktesbaar , -bilita, f. verkiesbaarheid, f.
EliIllelecco, m. (N. pro bWl.) Alimelech, m.
EliIninare, v. a. uttslulten, verwijderen, wegIaten, verdruven , - Ull sospetto, een vermoeden verdrijven; (Alg.) - una quantita,
uit eene vergelijking eeneandere balen; -aziolle, f. verwijdering, verdrijving, v.; (Alg.)
uithaling V. vall een verborgen grootheid;
(Med.) afstooting v. van afgest. deelen.
Eliocentro, agg. (Astr.) heliocentrisch; ~e1ijk
middelpunt. met de zoo; Inogo ,...- d'UD
piaoeta, plaats die een planeet van nit het
middenpunt del' zoo hmeemt.
Eliofobia, f. (Melt.) scbuwheid v. voor het
zonlicht (oogziekte); -o'fobo, agg. zonnescnuw, lichtschuw; -metro, m. (Fis.) heHometer, ro.; ZOllfle-. sterremeter, m.; Eliopoli,
f. (Geogr. ant.) Heliopolis, Ill.; -osco'pio,
m. (Astr.) helioseoop, m., zonnekijker, m.;
-otro'pia, f., -0, m. (Bot.) helitroop, v.;
-otro'pio, m. (Fis.) zonnespiegeI, m.,heliotroop, m.
Elisa, f. (N. pr.) Elise,v.; -betta. f. Elisabeth,
v.; (am. la visita di Santa -, een zeer
Iangdurend bezoek, O.
EIi'sio, -so, m. (M'it.) Elyseum, 0.; woonpl.
del' gelukzaligen; agg. elyseesch; ealnpi -i,
de elyseesche veiden, my.
Elisir, -ire, m. (Farm.) elixer, 0.; extract,0.;
fig. de kracht, het voornaamste deel; -vite,
m. (Farm.) levenselixer, O.
Eliso, a(}g. p. pas.s van elidere.

mente, Christus verbief het huwelijk tot een
sacrament; (1l-fat.) - lin nomero a quadrato, een getal tot net kwadraatverhetten ;
- un dubblo, een twijfel opuenen, -I'si,
v. rltl. zich verneften, in. de noogte stijgen;
jig. trotscn, noogmoedig worden; p. pass.
-ato, opgeneven, hooger geworden : agg.
noog, hooggelegen, verneven ; stile, Ingegno
-, verheven styl, verstand; idee -e, verbeven gedacnten , spiI·ito -, in noogersreeren vertoevende geest, -atezza, f. noogte,
hooge ligging, v.; fig. verhevenheid V. (v. geest),
grootheid van geest, booghartigheid, v.; -ato,
Z. -are; -atore, m.verhooger, ophetIer. m.;
(Anat.) ophetIentie spier, Y.; (Mec.) elevator,
Bl., lift, v.; werktuig omopte hijschen; bekerwerk, 0.; -orio, ag.g. (Anat.) Illuscolo -,
optrekkende spier,v.;-azione, f. verhetfing,
verhooging, hoogte, v.; (Astr.) hoogle van een
ster boven den horizon; (Georg. mat.) poolsboogte, v.; afstand V. d. pool V. d. horizon;
- della ,'oce, verheffing derstem; (Eccles.)
opheffing v. (v. d. ketk en de hostie); elevatie
v. (g;edeelte derMis); (Artigl.) hetIing, hoogte;
a lllezza -. in een hoek van 45 graden;
(Arch.) hoogtehoek. m.; (Melt.) - del polso,
verhooging V. d. pols, sterkel' polsslag, m.
Elezionare, V. a. (stor.) verkiezen, door keuze
tot een ambt verhetfen; -a'rio, agg. (stor.)
stemhebbend, kiesbevoegd; cittadino -, kiezer, tot kiezen bevoegd burger; -one, f. het
kiezen, 0.; kiezing, verkiezing, v.; keus, v.;
r - sta a lei, de keus is aan \I; - delle
parole, keus van woorden; fare - di CIC.,
iets uitkiezen; lasciaroe Iibera la -, de
keus vrijiaten; la - del deputati, deyerke
del' afgevaardigden; -valida, invalida,
geldige, ong. kiezing, v.; -i politicbe, politieke verkiezingen (del' afgevaard.); -I amDlinistI·ative, gemeentelijke verkiezingen; Elisse -I, f. Z. ellisse -i.
kiesrecbt, 0.; vrije wi!; mod. avv. a mia, a Elitro'pia, f. -10, m. (Bot.) heliotroop, V.;
toa -, naar mijn, naar uw believen, keus.
(Min.) heliotroop, (soort edelgest. = ealcedon).
Elia, m. (N. pit'. bibl.) Elias, m.
Ella, pron. (em. van egli; zij, baal',deze zaak;
Eliacalllcllte, avv. (Astr.) nascere, tra- Don 3Ildra cosi. dat zal zoo niet gaan;
lllolltare -. heliotiscb, beliaktisch op-, on- beleefdbeidsvorm voor vol, COllie sta-,
dergaan; -aco, agg. (Astr.) dezoubetretIende,
hoe maakt u het? come die' -, zooals
heliotisch, heliaktisch.
u zegl.
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Ella, f. (Bot.) h.z.d. als enula.
Elle, m. en f. L. [am. elle e le, apponetevi
quel the egli 6, spreek dnidelUk.
Elle'boro, m. (Bot.) nieswortel, m., wit nies-

kruid, 0.

Elle'itico, agg. helleensch, grieksch ; penisola —a, het Grieksche Schiereiland, o.;
— ismo, m. hellenisme, 0.; Grieksch spraakeigen ; voorliefde voor Griekenland ; —ista, in.

Hellenist, kenner der Grieksche taal ; (Teol.)
de vertalers van bet 0. T. in 't Grieksch ;
Elleno, m. (moderne); Griek, m.; Re degli
—1, honing der Grieken.
E'llera, f. (Bot.) klimop, m.; —terrestre, aardveil, hondsdraf, o.; ram. essere come 1' —,
erg opdringend zijn, zich btj iem. opdringen.
Ellesponte, m. (Geogr.ant.) Hellespont, m.
Elli, hz.d. als egli.
Ellisse, f. (Geom.) ellips, v.; fuochi dell' —,
brandpunt o. van de ellips; —oidale, agg.
ellipsoidaal; —oide, f. (Geom.) ellipsoide, v.;
—ttieo, agg. elliptisch langwerpig rond.
Ellissi, f, (Gram.) ellipsis ; weg-, uitlating van
een woord; —ttieamente, avv. (Gram.)
met uitlating van een of fuer woorden.
Ello, h.z.d. als elli, egli.
Eltnato, agg. met een helm gedekt, gehelmd ;
—etto, m. kleine helm, in.; helm, helmet, m.;
m. prov. aver eimiero per ogni —, in alle
zadels thuis zijn ; —o, pl. —i en —ova, f. pl.,
helm, stormhoed, m.; rassettarsi nell'
zich tot strtjd, verweer gereedmaken.
Elmintologia, f (Nat.) leer v. der ingewandswormen ; helmintologie, v.; —ogo, m. helmintoloog, kenner in. der ingewandswormen.
Elmo ; fuochi di Sant', —, Z. onder
—,

fuoeo.
Elocuto'rio, agg. de uitdrukking, voordracht
betreffende; —uzione, f. uitdrukking v. der

gedachte; voordracht, wijze van voordragen ;
verhand. over den stijl.

Elogetto, m. lofspreuk, v.; —fare, v. a. prij-

zen, roeinen, lofprijzen; —10, m. lofrede, lofprijzing, v.; —funebre, lijkrede; —I, pl. lofprijzingen; fare un grand' di un libro,
zeer veel lof over een boek zeggen ; —ista,
m. lofredenaar ; —i'stico, agg. naar de wijze,
op de mijze eener lofrede.
Eloisa, (N.pr.) Heloise, v.
Elongazione, f. (Astr.) elongatie, v.; afstandshoek, ID.; (Fis.) elong.; afwijking v. van den
stinger van het evenwichtspunt; verwijdering,
afstand, m.; ontvreemding.
Eloquente, agg. welsprekend, bespraakt ; fig.
vol uitdrukking, rijk ; lingua —, rijke taal,
silenzio veelbeteeken. zwijgen ; occhiate —1, veelzeggende blikken; —etemente,
atm. op welsprekende wijze ; —enza, f. welsprekendheid, bespraaktheid ; la — greca,
romana, de Grieksche, Rom. redeneerk unst ;
indruk, m.; beteekenis, v.; fam. flume di —,
zeer bespraakt mensch; —nio, in. uitdrukkingswijze, inkleeding van de gedachte,manier
van spreken, schrijven.
Elsa, f. degengevest, 0.; stootplaat, v. van
den degen.
Elsine, f. (Bot.) h.z.d. als parietaria.
Elso, m. h.z.d. als elsa.
Elueubrare, v. a. met ijver, zorgvuldig aan
iets arbeiden ; —azione, f. nachtarbeid, ijverige, ingespannen arbeid ; zorgvuld. bewerking ;
vrucht van langen nachtarbeid.
Elu'dere, v. a. ontwijken, vermijden, verijde—
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len ; — la viglianza delle guardle, de
waakzaamheid der wachten misleiden ; — la
legge, de wet ontduiken ; — una questione,
eene vraag ontwijken ; — qd., iem. ontduiken, vermijden ; —sione, f. listige ontwijking,
ontduiking, verijdeling, v.; voorwendsel, 0.;
—o, p. pass. van eludere.
agg. helvetisch, Zwitsersch ; confederazione —a, Zwitserch eedgenootschap, o., Zwitsersche bond, m.; Elve'zia, f.
Helvetie, Zwitserland, 0.; —zio, agg. helvetisch, Zwitsersch ; sost.m. Helvetier,Zwitser,m.
Elvira, f. (N. pr.) Elvire, v.
Elza, f. Z. elsa.
Emaelamento, m. h.z.d. als emaciazione,
f. vermagering, magerheid, magerte, v.; —are,
v. a. mager maken ; —rsi, v. riff. vermageren,

geheel uitmageren, mager worden ; p. pass.
—ato, mager, vermagerd, geheel uitgeput.
Emaeulata, agg. van vlekken gezuiverd.
Emanare, v. n. uitvloeien, uitgaan, uitstroomen, zich uitstorten, afstammen, voortkomen ;
ogni bene emana da Dio, alle good
komt van God voort; v. a. laten uitgaan, bekend, openbaar maken, uitvaardigen ; — un
deereto, een verordening uitvaardigen ; —atistno, (Fibs.) leer van de uitvloeiing van Ole
dingen uit een opperst wezen, emanatisme, o.,
emanatieleer, v.; (Fis.) leer v. d. lichtuitstrooming, emanatieleer, v.; —atista, m. aanh.
van het emanatisme ; —atistico, agg. tot
het emanatisme behoor. ; daarmee overeenk.;
—azione, f. uitvloeisel, o., uitstrooming, v.
(v. licht); uitdamping, uitwaseming, v.; (Fibs.)
emanatie, v., uitvloeiing van alle dingen uit
een opperst wezen ; uitvaardiging, v., openbaar-, bekendmaking, v.
Emaneipare, v. a. (Giur.) van het vaderl.
gezag losmaken, mondig verklaren ; van eene
verplichting, onderdanigheid vrijmaken; de
burgerlijke of kerkelijke beperkingen opheffen, emancipeeren ; —rsi, v. rid. zich vrijmaken, ontvoogden, emancipeeren ; zich van de
gewone gebruiken en zeden losmaken ; —atore, m., — trice, f. vrkjmaker; — azione,
f. (Giur.) mondigverklaring, ontvoogding, v.;

vrij-, losmaking (van alle mogelijke banden),
emancipeering; gelijkstelling van alle rechten.
Emanuele, —elle, tn. (N. pr.) Emanuel, m.
Ematina, f. (aim.) hematine, v.; kleurstof v.
het campechehout; (Fisiol.) haematoxyline;
roode kleurstof van het blood ; —ita, —ite, f.
(Min.) bloedsteen, m.; —ocele, f. (Med.) ophooping van blood in het celweefsel van de
balzak ; —osi, f. (Fisiol.) haematosis, V.; bloodbereiding, bloedvorming, v.; —uric, f. (Med.)
haematurie, o ; bloedwateren, o., bloedpis, v.
Embargo, m. embargo, o.; beslaglegging op
een in de haven liggend schip.
Emblenaa, m. symbolisch sieraad, zinnebeeld,
kentee,ken, emblem, 0.; fig. allegoriscbe v001.stell.; —aticamente, coy. op zinnebeeldige,
allegorische wipe ; —atico, agg. zinnebeeldig,
alligorisch.
Emblici, m. pl. (Bat.) grauwe myrabolanen,
geelachtige pruimen.
Embolismale, —ismieo, agg. (Astr. stet.)
tusschengevoegd; mese—, dertiende maw*,
maand van een zonnemaand, schrikkelmaand ;
—ismo, m. (Astr.) tusschenvoeging van een
maand in het zonnejaar.
Elnbolo, m. wig, stok ; stempel, m.; zuiger m.
(in spuiten, luchtpomp); pompstok, zwengel, in.;
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(A1'cheol.) zijgang, v. in de oude Gr. tempels I verschijnen v. e. ster; -80, p. pass. yan
(embolus, m.); (Med.) bloedprop m, (indebloedemeraere.
vaten van 't ttcnaam).
Eme'rlto, agg. uitgediend; tot ambtsrust geE'mbrlce, m.nnderlaag v. (van gebr, aarde),
bracht , emeritus.
dakpan, rn.; fig. en (am. scoprire un -, Emel'o'blo, agg. (Nat.) eendagseh, een dag
levend (v. insekten); -ocaUe, m. (Bot.)dag..
een toevertrouwd geheim openbaren , non 10
gllardare in un filar d' -I, 't zoo erg
lelle, v.
nauw niet nemen , ci corre (sl scotta) Eme'tieo, agg. (Med.) brakingverwekkend ;_.
pal"ecchi filar d' -I, er is een nemelstartaro -, braakwunsteen, m., sost. m.
breed verschil; -cl, pl. (Nat.) buikschild, o. nraakmtddel, o.
van sommige lnsekten , -ciata, f. laag van Eme'ttere, v. a. uitzenden; (Fis.) -calore"
dakpannen, dak van pannen, worp, slag m. warmte uttstralen, (Com.)in omloop nrengen ;
met een dakpan.
10 stato emetter'a di nuovo cento Dill·
Embrlogenia, f. (Fisiol.) embryogeme, v.,ontlioni di carta, de staat zal opnieuw nonstaan, 0.; ontwikkeling, v. van het embryo.;
derd millioen papiergeld in omloop nrengen ,
- loala, f. (Fisiol.) embryologie, s., leer,be- - una voce, un toono, een stem,eengeschruvtng, v. van het embryo.; -nale, agg.
lutd voortbrengen, - un voto, zijn stem
embryonaal; in het ontstaan, in den kiem uttbrengen.
zijn; -one, m. (Fisiol.) embrio, 0.; foetus, 0.; Emiciclo, m. halfrond, 0.; (Arch.) haltronde
dierl., menschel. ktem, m.;(Bot.)kiem, m.,em- nls, haltrond, o. van de ztttlngszaal van het
bryo, m., kiemling, m.; fig. eersteontstaan, 0.;
parlement , -cra'nia, f. (lUed.) migraine,
ktem, m.; plan, 0.; In -, in 't ontstaan, in
scnele hoofdpijn, v.
de klem, -onlco, agg. embryo-achtig, em- Emlgrare, v. n. het land verlaten.Iandverbryonaal, den klem betretIend; fig. nog in 't
nutzen , naar net zuiden gaan, trekken (van
vogels), p. pass. -ato, naar een ander land
ontstaan zich bevlnd.: -ollologia, h.z.d.
als -ologia; -oto01la, f. emnryotomle,
verhulsdi sost. ID. landverhulzer, bannellng,
v.; ontleding v. d. vrucht in 't moederlijf.
vlucntellng, m., -aziolle, f. landverhulztng,
Embrocca, -oca, -azione, f. (Med.) drup- volksverhulzlng , het trekken (der vogels),
bad, 0.; bevochtiging, v. van het zleke lid,o.; de gezamenlijke polltieke vluehteltngen , 1'-al·e, v. a. (..lIed.) vochtig maken, nat houpolacca, de Poolsche vluchtelingen.
den, begieten (v. e. ziek lichaamsdeel).
Emi'lia, f. -10, m. (N. pr.) Emilie, -a, v.;
Emellda, f. verbetering, betering, v., zoen, ro.;
Emile, Emllius, m.
boete,v., - dei cavalli, schadevergoedlng, Emi'metro, m. naltvers, 0.; heUt, v. van een
v. voor de in krugsdlenst gevallen paarden,
Alexandrijn.
(Mar.) verbetering, v. van een aanteek. opde E'mina, f. inhoudsmaat, v. del' Rom.
zeekaart , verbeterde tekst, -abile, agg. Elllillellte, agq. uovenuttstekend, hoog, hooger
verbeterhaar, te verbeteren , -alnento, m. gelegen , un Inogo -, een boven de omgehet verbeteren, wijziging, v.;- di una legge,
vlng uitstekende plaats , segaio -, een hooge
wijziging van een wet; -are, v. a. verbete(boven de andere uitstekeude) zeteI; fig. uitren, wijzigen; - gli errori, defouten ver- stekend, uitgelezen, aanzienlyk, buitengewoon
beteren; - la vita, la condotta, het Ie- van beteekenis; ingegno -, een uitstekend
ven, gedrag verbeteren; - un dallno, een vernuft; 8cittore -, een schryver van benadeel, schade herstellen; -rsi, v. rill. zich teekenis; -elnellte, avv. op uitstekende,
verbeteren; -ativo, agg. verbeterend, wijziverhevene wijze; disco."sO - democra-gand; ginstizia -a, op verbetering doetico, een in hooge mate democratische redelende rechtspleging: carcere -, verbetevoering; En1lllentissi mo, (Sup.) (titelvoor
kardinaal) hoogeerwaardige; -eliza, f. uitringshuis, 0.; -atore, m. -b'ice, f. verbeteraar, wijziger m.; -aziolle, f. verbetestekendheid, verhevenheid, hoogte, v.; I' - di
ring, wijziging, betering, v.~ -e'vole,
on poggio, de hoogte van eenheuveI;hoog
agg. Z. -ablle; - 0 , ffi. h.z.d. als amgelegen plaats.
menda.
Eminellza, Eminentie (titel voor kardinalen).
Elnergellte, p. press.van emergere ; -en- Emio'bolo, m. halve obolus (gr. munt.)
za, f. gebeurtenis, v.; onvoorzlen voorval, 0.; Emio'lia, f. (Arit.) h.z.d. a18 sesqulaltera.
-ere, y. n. opduiken, op de oppervlakte ko- Enlioll3, f. CVat.) halfpaard, 0., halfezel, m.;
men, uit de diepte opstijgen; zich verhefIen;
-ite, f. (Bot.) netvaren, ffi.
da quel piano eloerge ona graziosa Emiple'gia, f. UUed.) halfzijdige verlamming,
collilletta, in die vlaKte verheft zich een verlamming nan eene zijde van het lichaam;
bevallige heuvel; fig. te voorschijn komen,
-lco, agg. ClUed.) aan een helft verlamd.
ontstaan, aan 't licht komen; da qoella Emlt"o, m. Emir, m.opperhoofd van eenonafh.
discusslone emerge chiara la Vel·ita,
stam Arabieren.
uit die bespreking kwam de waarheid helder Emisfero, -rio, m. halfrond, 0.; -boreale
aan 't licht; ulla persona enlerge era
(of settentrionale), noordelijk halfrond;
totta la torba, een persoon steekt boven
-aostrale (of llleridiollale), zuidelijk
de groote menigte uit; emerge che ...., er
halfrond; -iode, f. (Mat') halfkogelvormig
blijkt uit ....; p. press. -elite, opduikend;
licbaam, o.
agg. te voorschijn tredend, voorvallend, te Emissa'rio, m. (geheime) afgezant, boodvoorschijn komend; (Giur.) daullo -, werschapper, spion, ffi.; dekhengst, m.; - afvoerkelijke, voelbare schade; lucro cessante e
kanaal, 0.; uitm. van een kanaaI; - agg.
danno -, ophouden van de winst en op- capro -, zondenbok, m.; -sione, f. uitstootreden van de schade; (Cronol.) Anno -,
ting, uitdrijving, v. van een slof; uitstraling,
beginjaar. 0.; sost. m. onvoorzien voorvaI; uitstrooming, v. (van hitte); (Med.) aderlating;
un brotto -, een leelijke tusschenkomst, v.; - dell' orille, aflating, v. van de urine;
-sione, f. het opduiken, opkomen; (Astr.)
(Com.) uitgifte, emissie, v. (van waardepa-J
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ren); — della voce, uitstooten der stem ;
v°, agg. uitstootend, uitstroomend, uitstralepd.
Emistrchio, rn. halfvers, 0., halve versmet, m.
Eno tteri, m. p1. (Nat.) halfvleugelige insekten,
hemipteren, rn.v.
Emitriteo, m. (Med.) verbinding van de enkeldaagsche en driedaagsche koorts, v.
Emma, f. (N. pr.) Emma, f.
Emme, m. en f. M., v., de letter m.
Emmelina, f. (N. pr.) Emeline, Emelina.
Emnienagogo, agg. (Med.) de menstruatie
bevord. geneesm.
Emolliente, agg. (Med.) week makend, oplossend ; sost. m. weekmakend middel o.; pleister, m.
Emolument°, m. belooning, salaris, jaarwedde,
v.; bijkomende verdienste. —1, pl. emolumenten ; kapitaalrente, v.
Emorragia, f. (Med.) haemarogie, bloedstorting, v., bloedvloeiing, v.; —aco, agg. (Med.)
tot bloedstorting overhellend.
Emorroidale, agg. de aambeienziekte betreffende; incomodi
aambeien, m.v.; vene
guldenader, m.; —ide, f. (Med.) hemorreidaalvloed, m.; opzwelling, breuk der
guldenader; —i, p1. aambeien ; aperte,
cieche, vloeiende, blinde aambeien ; —issa,
f. bloedvloeiende vrouw, v. (in het Evangelie
vermeld).
Emo'stasi, f. (Med.) haemostasis, v.; stilstand,
m. van het bloed ; —atico, agg. (Med.) bloedstillend (middel); —ottisi, f. (Med.) bloedhoest ;
bloedspuwing, v.; —tto'ico, agg. bloedhoestend, -spuwend.
Ethozione, f. h.z.d. als commozione.
EmpetEggine, f. (Med.) h.z.d. als Impe-

tiggine.
E'mpetro, m. (Bot.) op rotsen groeiende

struik, rn.

Empiastrare, v. Z. Impiastrare.
Empiamente, avv. op goddelooze, op zeer

gruwzame, wilde wijze.
(Med.) etterophooping, v. in den
longzak ; verettering, v. van den long ; (Chir.)
insteking, v. in den longzak.
Empfére, v. a. Z. Empire.
Empieta, empiezza, f. goddeloosheid, onmenschelijke behandeling, v.; goddelooze taal ;
e un' —! che — ! wat een goddeloosheid,
't is een gruwzaamheid ; --Jo, agg. goddeloos,
godvergeten, onbarnahartig, onmenschelijk,
krankzinnig; fain. zeer slecht, zeer afkeerig ;
e una stagione —a, 't is een erbarmelijk
weer ; sost. m. goddelooze ; booswicht, m.
Empifondo, m. (Mar.) hooge vloed, m.; —
della luna, regelm. vloed, m.; getij, o.;
—mento, m. het vullen, o.; vervulling ; —ire,
—iere, v. a. vullen, aanvullen, vol maken ;
vervullen; — le pagine, de bladzijden vol
maken, vullen ; — la casa con forestieri,
het huis met vreemden opvullen ; — la boeCa, den mond vol stoppen ; fig.—la mente
eon false idee, den geest met valsche denkbeelden opvullen ; rho empito di benefizj, ik heb hem met weldaden overladen ;
— l'arco, de pijl op den boog leggen ; — una
maneanza, een verzuim goed maken ; —
desiderio, den wensch vervullen; — qd.
di qe., iem. ergeps van overtuigen ; — un
voto, een gelofte vervullen ; — qd. di vento,
iem. wat wijs maken ; —rsi, v. rift. zich volEmpiema, f.
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stoppen (met spijs): —rsi i calzoni,le bra_.
che, at in de broek doen.
Empi'reo, —ro, agg. 11 clelo
m. sort.
Empyreum, m.; bo'venste hemel, vuurhemel,
m. (volgens het stelsel van Ptolomeus); woonplants van God, der zaligen.
Empireuma, m. (Fam.) branderige reek of
smaak, m.; agg. empireumatisch,
branderig riekend of smakend.
Enipi'rica, f. empirische heelkunde ; empir.
wereldbeschouwing ; —amente, avv. langs
empirischen weg, volgens de ondervinding;
medicare —, de natuur-heelkunde beoefenen ; —leo, agg. empirisch, proefondervindelijk, door de ervaring, ondervinding verkregen ;
metodo empir. methode ; sost. m. empiricus, m., iem. die beweert alleen op de ervaring te steunen ; —ismo, m. empirisme, o.,
denkwtize die alleen op de ervaring berust.
Empito, vo/g. voor impeto.
Empito'io, m. gietgat, o.; —ura, f. h.z.d. als
—mento.
Emplastieo, m. (Med.) dichtstoppende, toe-

smeerende pleister, m.; toeklevend.

Empore'tico, agg. calla —a filtreerpapier,

vloeipapier, o.

Empo'rio, m. markt. v., stapelplaats, v.; entrees

pot, o.; met alle goederen opgevulde stall, emporium, 0.; fig. essere an — di erudizione,
veel geleerdheid bezitten, een stapelplaats
van geleerdheid zijn.

Emu'gnere, v. a. Z. Smugnere.
Eimula, f. —o, m. wedijveraar, mededinger,
medevrger ; agg. le nazioni emule, de wedijverende, de elk. nastrevende naties ; —are,

v. a. iem. nastreven, zoeken te bereiken ; wedijveren met iem.; Napoleone emulO i pia
grandi eapitani dell' antiebita, Napoleon wedijverde met de grootste legeraanvoerders der oudheid ; — la gloria di qd.,
iern's roem trachten te overtreffen ; beniiden ;
v. n. — a qd., h.z.d. als — qd.; —store, .
m. —trice, f. nastrever, wedijveraar, m.,
-ster, v.; —azione, f. wedijver, m.; nastreving, v.
Emulgente, agg. (Nat.) bet bloed naar de
nieren voerend ; arteria, vena nierslagader, nier-ader, v.; —ere, v. a. h.z.d. als
smungere ; —sione, f. (Farm.) emulsie, v.;
geneesmiddel door vermenging van olie met
een vloeistof verkregen ; — di mandorle
dole', amandelmelk ; —sivo, agg. emulsief,
olieig, tot bereiding va n een emulsie geschikt ;
—so, p. pass. van emulgere.
Emu'nge•e, v. a. Z. Smungere.
Emunto'rio, m. (Med.) afscbeidings-, afvoerkanalen in 't dierl. lichaam.
En, h.z.d. als in en ne.
Ena'llage, f. (Gram.) enallage, v.; verwisseling van gram. vormen.
Enante, m. (Bot.) druiventros, m.
Enarmonieamente, avv. op enharmonische
wijze; —leo, agg. (Mus.) enharrnonisch, wat
in de harmonie ligt, er door gevorderd wordt;
genere
enharmonische toonwijze.
Enarrare, v. a. h.z.d. als narrare.
Enartronl, f. (Anat.) pangewricht, o.
Enau, m. (Geogr.) Hennegouwen, o.
Enca'ustica, f. (Pitt.) kunst der enkaustiek,
—ico, agg. (Pitt.) encaustisch, gebrand (kleuren); —0, m. (Archeol.) fijne roode inkt (door
de Rom Keizers tot onderteekening der edit
ten gebruikt); Pitt. encaustiek, wasschilder-
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kunst, inbranding, v. der kleuren ; pittura
fatta all' —, enkaustische schilderij, v.;
(Meet.) beitsverw ; boenw as, v.; 10nolievernis, v.
Encefalico, agg. (Nat.) tot de hersens behoorende ; massa —a, hersensmassa, v.; —lite,
litide, f. (Med.) hersenontsteking, v.; —o, m.
(Anat.) hersens, mv.
Enchiostrare, v. a. in een klooster steken,
stoppers ; v. n. zich ophouden overnachten, een
onderkomen vinden.
Enchiri'dio, m. hand-, leerboek, o.
Encrelica, f. encycliek, v.; rondzendschrijven,
o.; (Eccles.) pauselijke encycliek, rondzendbrief
aan de aartsbisschoppen, bisschoppen.
Enciclopedia, f. encyclopedie, v.; kring, m.;
begrip van alle wetenschappelijke kundigheden, algemeen woordenboek ; (Stor.) groote
Fransche Encyclopaedie ; —icamente, avv.
langs encyclopaedischen weg ; op algemeene,
wetenschappelijke wijze; —ico, agg. encyclopedisch ; een overzicht gevend ; algemeen wetenschappelijk ; de geheele wetenschap omvattend ; persona —a, algemeen ontwikkeld,
met veel kennis toegerust persoon ; —ista,
m. Encyclopaedist, m.; schrijver m. eener encyclopaedie ; (Stor.) gli —sti, de encyclopedisten, medewerkers aan de groote Enc. (van
Diderot, d'Alembert enz.)
Encli'tico, agg. (Gram.) enklitisch ; particella —a, aanhangwoordje, o., klein woord,
dat zijn accent op het voorafg. woord terugwerpt ; sost. —a, h.z d. als particella —a.
Encomia'bile, agg. lof-, prijzenswaardig;
—are, v. a. openlijk loven, prijzen, roemen ;
—asticamente, avv. op roemende, lofprijzende wijze ; —a'stico, agg. lofprijzend; scritto —, lofschrift ; —iatore, m. —trice, f.
lofredenaar, m., -ster, v.; —io, m. openbare
lof ; aver i pin grandi —j, de grootste
openlijke loftuiging inoogsten; lofschrift, o.
Ende, con(. h.z.d. als indi.
Encopsinga, f. (Geogr.) EnkOping, o.
Endecae'dro, m. (Geom.) elfvlak, o.; —gono,
m. elftioek, m.; —si'llabo, m. (Metr.) elflettergrepig vers.
Endentia, f. (Med.) endemie, v., in 't land
heerschende ziekte ; —ieo, agg. (Med.) endemisch aan 't land eigen ; plaatselijk, inheemsch.
E'ndica, f. magazijn, o. (voor levensmiddelen),
voorraadkamer, v., opllooping, v. van voorraad, levensmiddelen ; far —, opkoopen van
levensmiddelen ; winst, v., voordeel, o.;
lo, m, opkooper, m. (van waren,levensmidd.)
—are, v. a. h.z.d. als far endica.
E'ndice, m. nestei, o.; lokei, o.; teeken, o. dat
iem. achterlaat ; kenteeken ; (am. to non hai
da rimaner per —, gij zult hetzelfde lot
als de anderen hehben.
Endi'via, f. (Bot.) Z. Indivia.
Enea, m. (N. pr. stor.) Eneas, m.; —i'de, f.
(Lett,) Aeneide, v. (van Virgilius).
E'neo, agg. metalen, uit metaal, brons.
Eneorema, m. (Med.) troebele massa, witte
vlokken (in de urien).
Energeticamente, avv. op krachtige, krachtdadige, energieke wijze;—ieo, agg. h.z.d. als
efficaee; —gia, f. werkzaamheid, werkdadigheid, daadkracht, energie, v.; vuur, o.;
lavorare con molta —, met 'reel ijver
arbeiden ; nadruk, o.; vastberadenheid, v.;
govern° senza regeering zonder vastbefadenheid, v.; (Mec.) krachtuitdrukking;
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door eene of andere kracht voortgebrachte
beweging ; —iaco, h.z.d. als —ico ; —ieamente, avv. op krachtige, vastberaden wijze;
ave. energiet,
op werkdadige wijze ;
krachtig, vol kracht ; werkzaam ; medicament°
krachtig werk. geneesmiddel, 0.;
vastberaden, beslissend ; parole — che,
vastberaden, krachtige woorden.
Energtemeno, agg. bezeten (van booze geesten); sost. m. bezetene, razende, m.; per ira
diventar un —, door toorn als een bezetene worden.
Enervare, v. a. Z. Snervare.
E'nfasi, f. emphase, v.; nadruk, m., verheven
toon; bijzondere nadruk, m.; —ticamente,
avv. —Wco, agg. met emphase, nadruk, hoogdravend, vol zalving.
Enfertno, agg. Z. Infermo ; —ita, f. = Infermita.

Enfia g ione, f. (Med.) opblazing, zwelling, v.;

gezwel, o.; opzwelling, v. (v. d. buik, ook van
muren, houtwerk); fig hoogmoed, m., opgeblazenheid, v.; —amento, m.; opzwelling;
—are, v. a. —rsi, v. rill. h.z.d. als gonfiare ;
—ati'ccio, agg. een weinig opgezwollen; —ativo, agg. een gezwel veroorzakend ; —atiira, f. hoogmoed, m.; opgeblazenheid, v.; —azione, f. h.z.d. als enfiamento ; —ore, m. h.z.d. als enfiagione;
—sema, f. (Med.) luchtgezwel, o.,
blaar, v.; ophooping van lucht onder de huid;
emphysema, v.
Enfiteusi, f. (Giur.) erfcijnspacht, v.; inzetting
in het vruchtgebruikt van een goed ; —tico,
agg. (Giur.) erfqnsplichtig; vincolo erfpacht-verdrag, o.
Engadina, f. (Geogr.) Engadina, o.; o.
Enghiena, f. (Geogr.) Enghien, o.
Enigma, enimma, m. raadsel, o.; fig. duister punt, o. in een wetenschap; fig. persoon
over wiens karakter men in t onzekere is;
—aticamente, avv. —atico, agg. raadselachtig, donker, duister, onzeker ; —atizzare,
v. n. in raadsels, op duistere, dubbelzinnige
wijze spreken.
Enna'gono. m. (Geom.) negenhoek, m.
Lone, m. en f. N. n. naam van de letter n.;
enne, e ne, h.z.d. als elle, e le ; Z. Elle.
Enneagono, m. Z. Ennagono.
Ennega'via, f. (Geogr.) Henegouwen, o.
Enne'simo, agg. (Nat.) nde potenza —a,

nde macht.

Eno, m. (Geogr.) Inn, m. (rivier).
E'nnico, agg. etnico.
Enologia, f, oenologie, leer, v. van den wijn,
leer, v. van de wijnbereiding ; —ico, agg. de
wbnbereid. betreffende ; —logo, m. wijnbouwkundige, wijnkenner, m.; —metro, m. wijnmeter, oenometer; —otria, f. wijnland, o.;

Oenotria.
agg. enorm, boven mate, buitengewoon, ongehoord; spesa buitengewoon
groote, bovenmatige uitgave ; ingiustizia
ongehoorde onrechtvaardigheid ; (Giur.)
lesione benadeeling voor meer dan de
helft der koopsom ; —emeute, ave. op buitengewoon groote, bovenmatige enz. wijze; —ezza, f. ongehoordheid, afschuwelijkheid, goddeloosheid, —ita, f. boven-, buitenmatigheid,
overgrootheid, v.
Enrichetta, f. (N. pr.) Henriette, Hendrika,
v.; —co, m. (N. pr.) Hendrik, Henri, m.
Enselnora, avv. h.z.d. als lnsieme.

Enortne,
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Ensiforme, agg. zwaard,vormig ; (Dot.) met

zwaardv. Maderen.

E'ntasi, f. (Arch.) uitbuil ug , zwelling v. d.

zuileschacht.

Lute, m. (Fibs.) wezen., zijn, o.; —supremo,
Opperste Wezen, o., God, m.; — di ragione,
—ideale of astratto, ideaal, abstract, alleen
door den geest gevormd wezen, o.; —fantastico, immaginario, denkbeeldig wezen ; —ragionevole, verstandelijk, verstan-

dig wezen, mensch ; het zijn, het bestaan;
non essere, het nietzien ; niets ; (Giur.)
—morale, j uridiek persoon, persoonlijkheid,v.
Enteo, agg. bezeten.
Entelechia, f. (Fibs.) entelechie, v.; onafgebroken werkzaamheid van den geest ; hoogere,
zichzelf bewuste energie, v.
Ente'rico, agg. (.nat.) enterisch, de ingewanden betreffende, darm ..; —ite, f. (Med.)
enteritis, v.; darmontsteking, v.; —ocele, f.
(Med.) darmbreuk, v.; —ocistocele, f. (Med.)
darm- en blaasbreuk, v.; —otomia, f. (Chir.)
darmsnede, v.
Entlinema, m. (Log.) enthyme, v.; tweeledige
verkorte gevolgtrekking, v.; —aticamente,
avv. —atico, agg. enthymematisch, verkort,
afgekort.
Entita, f. (Filo.) het zijn, o., de wezenheid, v.,
beteekenis, v., gewicht, o.; cosa di poca —,
zaak van weinig beteekenis ; —a tivo, agg.
het wezen vormend, wezenlijk.
Entomo, —a, m. Insekt, 0.; —ofago, agg.
(Nat.) insektenetend ; —olito, m. versteend
insekt, o.; —ologia, f. leer, v. der insekten, entomologie, v.; —olo'gico, agg. entomologisch, de insektenkunde betreffende ;
—o'logo, m. entomoloog, m., insektenkenner,
leeraar in de entomologie.
Entozoari, m. pl. (Nat.) enterozoen, ingewandswormen, my.
Entragna, f. —o, m. ingewand, 0.; inwendige,
o. van het dierl. lichaam ; fig. uomo di
buono, di mal —o, goed, kwaadaardig
mensch.
Entrambi, m. pl. e, f. pl. o, pron. beiden,
noi, wij beiden ; —e le parti,
alle beiden ;
beide zijden ; sost. m. p1. giä lassi erano
—I, beiden waren zij reeds vermoeid.
Entrame, m. —enta, f. ingewand, o.
Entramento, m. bet binnenkomen, binnentreden ; —ante, agg. p. press. v. —are, v. n.
binnenkomen, binne treden, binnengaan, ingaan ; — in una casa, een huis binnentreden non c'entra, 't gaat er niet in, 't past
er niet in ; — in convent°, in 't klooster
treden; — in cammino, zich op weg begeven ; — in ufficio, carica, zijn ambt,
betrekking aanvaarden ; — in ballo, het bal
openen ; —a parlare, beginnen te spreken ;
fig. — in una cosa, het gesprek ergens op
brengen ; non entrate mai nei fatti altrui, meng u nooit in andermans zaken ; co—

—

me c'entri to in queste faccende

wat halt gij met deze zaken te maken ?

— medico allo spedale, — servitore
in una casa, als geneesheer in een hospitaal, als dienaar in een huis treden ; — mallevadore per uno, als borg voor iemand
optreden ; — nei venti, nei trenta anni,
in de twintig, dertig jaar treden ; — nel mese, in de laatste maand der zwangerschap
treden ; (Teatr.) optreden ; entra Amleto,
Hamlet treedt op ; entra la estate, de zomer
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doet zijn intrede ; entra le messa, de Nis
begint; la predicts none ancoraentrata,
de preek is nog niet begonnen ; — di mezzo,
als bemiddelaar optreden ; — troppo avanti,
to ver gaan ; — la febbre, de koorts krijgen ;
— in bestia, in collera, in gelosia,

razend, toornig, ijverzuchtig worden ; (Med.)
dicht worden ; non c'entro, non si entra, ik kom er niet in, doe er niet aan ;onmogelijk ; in questa pezza di tela ci
passono
venti camicie, uit dit stuk
linnen kunnen twintig hemden komen ; mi
entra un penslero, een denkbeeld bevalt
mij, gaat er bij mij in ; fam. trovare una
calza the t'entri, iets vinden wat u past,
aanstaat ; entrarci come it prezzemolo
nelle polpette, er niets bij te doen hebben,
er niets mee uit te staan hebben ; quanto
ce n'entra, zooveel als er maar ingaat, in
den hoogsten graad ; é impertinente quanto ce n'entra, hij is in de hoogste mate
onbeschaamd ; p. press —ante intredend ;
agg. indringend ; essere un uomo un po'
troppo
een weinig al te indringend mensch
zijn ; overtuigend ; settimana, mese —,
toekomende week, maand ; sost. m. het binnenkomen, -treden, intreden ; ingang, m.; abitare all' — della via, bij den ingang, in
't begin van de straat wonen ; —ata, f. ingang, m., ingangpoort, -deur, gang, v.; voorzaal, v.; begin, 0.; aanvang, m.; intrede. v.;
(Mus.) invallen, o.; (Mus.) inleiding, v., voorspel, o.; introductie, v.; intrede, v.; betreden, o.
van een stad; invoer; m. (v. waren); (Teatr.)
optreden (v. e. toonspeler); toegang tot een
familie; entree (in een huis hebben); inkomen,
rente; aver una — di dieci mila franchi, een inkomen van tienduizend franken
hebben ; —e useitti, ontvangst en uitgave, v.,
mettere a— una cosa, iets als ontvangst
boeken ;
slecbte, geringe antvangst; (Mus.) slecht invallen, o.; —atura,
f. bet intreden (als lid); tassa d'—., toelatings-, entrée-geld; begin, aanvang, m.; toegang, m.; — aver eon uno, toegang tot iem.
hebben ; (stor. for.) gebruikrecht, o. (van een
werkplaats).
Entro, prep. en avv. h.z.d. als dentro ; voor
per staat altijd entro entro per it corpo,
in het lichaam, het lichaam in.
Entrome'tttre, v. a. Z. Intromettere.
Entrone, m. gang, v., voorportaal, o.
Entusiasmare, v. a. begeesteren, verrukken ;
quell' opera entusiasme tutti, dit werk
bracht alien in verrukking ; assol. la Patti
entusiasmb a Londra, Patti bracht in
Londen alien in begeestering, verrukking ;
—rsi, v. rill. in verrukk., begeester. geraken ;
—asmo, m. verrukking, begeestering, v.; entbousiasme, 0.; dichterlijke begeestering, buitengewone bewondering ; destare, eccitare
1'— del pubblico, de bewondering van het
publiek opwekken ; lodare con — qc.,
iem. met groote begeestering, met veel vuur
prijzen; —asta, m, enthousiast, geestdriftige,
dweepachtig bewonderaar ; dweeper, m.; --asticamente, avv. —astico, agg. begeesterend, vol bewondering, dweepend.
Enucleare, v. a. van de kern zuiveren ; v. A.
duidelijk in 't licht stellen ; —azione, f. opheldering, verklaring, v.
E'nula, f. (Bot.) Alant, m.; —campana,
alantwortel, m., heemst, v.
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Enumeramento, m, —azione, f. optelling, Epifania, f. Drie Koningenfeest , o. (6 Jan.)
opsomming, v.; —are, v. a. optellen, op- Epifisi, f. (Anat.) epiphysis, v.; kraakbeen-

sommen.

uitwas, o.
a. uitdrukken, zeggen, uitspre- Epifonema, f. (Rett.) epipbonema, o., nadrtlkken ; p. pass. —ato, uitgedrukt ;
sost. in.
kelijke slotgedachte ; —aticamente, avv.
uitspraak, uitdrukking, v. der gedachte ;—atimet een nadruk. slotwoord ; —atico, agg.
vo, agg. verklarend,uitdrukkend; —azione,
een nad. slotwoord bevattend.
f. uitdrukking, uiteenzetting; voordracht, v.; Epi'fora, f. (Med.) oogvloeien, traanvloeien,
—ziare = —dare.
o.; (Rett.) epiphora, o.; eindigen, o. van verE'nzio, m. (N. pr.) Hein, m.; Enzius, m.
schillende zinnen met hetzelfde woord.
Eo, pron. h.z.d. als io.
Epiga'strico, agg. epigastriscb, tot de bovenEo'lia,
(Geogr. art.) Eolis, o.; —1o, agg.
lijfstreek behoorende; —io, m.(Anat.)boveneOlisch; arpa —a, eelus-harp, v.; 10,80St. m.
lijfstreek, v.; maag-, hartkuil, v.
Mier, m.
Epigeo, agg. (Bot.) zich uit de aarde verhefEolipila,
Eolipis, v.; stoom-. windfend; opwaartsgroeiend; sost. —1, pl. cotylekogel, m.
donen, die boven den grond groeien.
E'olus, m. (N. pr. mit.) Eolus, m. God van Epiglotta, —tide, f. (Anat.) epiglottis, v.,
den wind.
strottenklepje, o., stemspleetdeksel, o.
Epa, f. buik, m., onderlijf, o.
Epi'goni, m. pl. (stor.) Epigonen, m. m.v.;
Epa'tiea, f. (Bot.) leverbloem, v.; —co, agg.
zonen van de in den len ooriog tegen Thebe
(Anat.) tot den lever behoorende, lever ....;
gevallen Gr. helden ; fam. die na een groot
arteria —a, lever-slagader, v.; macchie
tijdperk geboren zijn ; navolgers, in de voet-ehe, levervlekken, my. colore
gele
stappen tredenden.
gelaatskleur, v.; medicamenti — ci, hepa- Epigrafa'io, m. vervaardiger, m. van optische geneesm. (tegen de leverz.); (Bot.) triinschriften ; epigraphenmaker; —fe, f. epigraf,
fogila
erba —a, levermos, o.; —ite,
v.; opschrift, o. (op gebouwen, gedenkteekens);
f. —itide, f. (Med.) leverontsteking, v.
motto, o. op den titel van een boek ; —fia,f.
Epatta, f. (Astr.) Epacta, f. verschil van een
epigraphie, v.; opschriftkunde, leer van de
gew. zonnejaar en een maanjaar ; toegevoegde
ontc. der opschriften ; —fieamente, avv. in
dagen (b(j een maanjaar) Epacten, my.
epigraph. vorm ;
agg. epigr.; stile —,
Epe'ntesi, f. (Gram.) epenthesis, v.; tusschenepigraph.; korte, kernachtige stip, m.; —fista,
voeging van een letter of lettergreep in een
m. schrijver, kenner van op-, inschriften.
woord.
Epigramina, m. epigram, zinnedicht, motto,
E'pica,
f.
epische poesie, v.; —amente, avv.
o., geestige uitdrukking, v., —aticamente,
in epischen vorm ; —co, agg. episch, het helavv. in epigramm., zinrijken vorm ;
dendicht betreffende ; poema
episch geagg. epigrammatisch, naar de wijze van een
dicht; sost. m. episch dichter, episch karakter, o.
zinnedicht ; stile —, kortbondige, zinrkike
Epiee'dieo, agg. comPonimento
lijkstij1; — sost. m. epigrammenmaker, -dichter
rede, v ; —dio, m. (Lett.) lijk-, treurdicht, o.;
zinrijke karaktertrek, m.; —etto, m. klein,
lijkzang, m., -rede, v.
kort epigr.; —ista, m. epigrammenmaker,
Epieeno,
agg. (Gram.) van beiderlei geslacht.
epigrammist, m.
Epleherema, m. (Filos.) epicheirema, o., slot- Epilessia, f. (Med.) epilepsie, vallende ziekte,
rede waarin de praem. met bewijzen voorv., krameen, mv.; fam. slecht, kwaad wezen,
zien zijn.
o.; —ettieo, agg. (Med.) epileptisch, aan valEpiehela, f. goedgunstige uitlegging, v.
lende ziekte lijdend ; sost. m. persoon die aan
Epicielo,
m. (Astr.) epicicle, m.; nevencirkel,
vallende ziekte lijdt, epilepticus; epilept. toem.; —cloide, f. (Mat.) epiciclolde, f. radlijn, v. val, toeval, m.; fig. stile da —ci, naar effect
Epiera'nio, m. Z. Perieranio.
jagende stijl, m.
Epicrasi, f. (Med.) epikrasis, v.; verzachting, Epilo'bio, m. (Bot.) basterd-wederik, m.
genezing door zachten afvoer, m.; —atiea- Epilogamento, —go, m. (Lett.) epiloog, m.;
mente, avv. op, volgens langzaam werkende
slot-, nawoord, o.; slotrede, v.; korte herhaling,
wijze;
agg. langzaam, zacht werv. van den inhoud ; —gare, v. a. in een slotkend, allengs werkend. woord, narede den inhoud herbal., epilogeeren.
Epienreismo, m. (Filos.) epicurisme, o., leer, Epi'maco, m. (Ornit.) soort hop, m. (vogel).
v. van Epicurus; neiging, v. naar zinnelijk- Epi'mone, m. (Rett.) herhaling, o.; nadruk, m.
heid, naar een gemakkelijk leven ; —eo, agg. Epinrcio, m. (Lett.) overwinnings-lofzang, m.
epicurisch, volgens de leer van Epicurus ; Epinittide, f. (Med.) zekere huiduitslag, m.,
weelderig, zinnelijk, wellustig, brassend; epinyctides, v.
sost. m. Epicurier, aanhanger van de leer van Epiploeele, f. (Med.) epiploitis, v.; breuk, v.
Epicurus ; tot zinnelijkheid geneigd mensch ;
van het darmnet ; —oleo, agg. (Anat.) tot het
Epieuro, m. (N. pr. slor.) Epicurus, m.
darmnet behoorende ; vena —ea, netader, o.;
Epidemia, f. epidemie, v.; in een streek Neer—co, m. (Anat.) epiploa, o.; net, darmnet, o.
schende ziekte ; fig. verspreid., algemeenheid Epiro, m. Geog. slor.) Epyrus, o.
van een kwaal, slechte gewoonte ; —ican Epirosi, eepirosi, f. (Scient.) wereldbrand, m.
mente, avv. in epidemischen vorm ; —leo, Episcopale, agg. bisschoppelijk, tot de hiss.
agg. epidemisch, in een streek heerschend,
waardigheid behoorende ; insegne
biszeer verbreid, algemeen heerschend.
schopp. insignia, -waardigheids kenteekenen,
Epide'rmico, agg. de opperhuid betreffende ;
my.; —ato, m. waardigheid, v., ambt, o. van
epidermisch ; —ide, f. (Anat.) opperhuid, v.
bisschop ; bisdom, episcopaat, o. alle bisschop(van 't menschelijk lichaam); (Bot.) opperhuid
pen van een land; —1o, m. bisschopp. resider planten).
dentie, v.; -paleis, o.; —o, m. = vescovo.
Epididimite, f. (Med.) ontsteking, v. der bij- Episodeggiare, —Bare, v. n. een werk met
ballen;
m. (Anat.) bijballen, m.v.
episoden opsieren, episoden verzinnen ; —diEnunciare, v.
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camente, avv. op episod. wuze ; er naast, er

neven ;
agg. episodisch, er bij, er in
gevoegd, bij-, nevenzakelp ; —dio, m. episode,
v., invoegsel, o.; tusschen-, bijwerk, o.; nevenhandeling, v.; (Mts.) bijrnotief, o.; fam. zonderl. toeval, merkwaard. gebeurtenis, v.
Epispa'stico, agg. (Farm.) blaartrekkend ;
sost. m. trekpleister, m.
Epistassi, f. (Med.) epistaxis, v.; hevige neusbloeding, v.
Episti'lio, m. (Arch.) epistle!, m.; bovenste gedeelte, o.; knoop, krans, m. (van een zuil).
Epi'stola, f. epistel, zendschrijven, o.; le —e
degli Apostoli, de epistels, brieven der
Apostelen ; gedeelte, o. uit een brief der Ap.,
dat bij de Mis gelezen wordt ; epistel, o.; la
inessa 6 all' —, de mis is aan bet epistel ;
(Lett.) zendschrijven, o. in poRischen vorm;
—are, agg. op het briefschrijven betrekking
hebbende, brief ....; stile —, briefstijl, m.;
commercio correspondentie, v., briefverkeer, o., briefwisseling, v.; —ario, m. verzamel. brieven van een man van beteekenis;
— del Leopardi, de briefwisseling van
Leopardi ; —o'grafo, m. vervaardiger, sehrijver, m. van epistels; dichter van poOtische
epistels.
Epi'strofe, f. (Rett.) epistroof, v., herhaling
der zelfde woorden aan 't einde van versch.
zinnen ; (Med.) terugkeer, m., herhaling, v.
van dezelfde ziekte.
Epita'ffio, m. (Archeol.) grafschrift,
grafteeken, o.; fam. esser pia bugiardo
d'un —, nog meer liegen dan een grafschrift.
Epitala'mico, agg. (Lett.) op de wtjze van
een bruiloftsdicht ; canto bruiloftsdicht,
o.;—mio, m. (Lett.) bruiloftsdicht, o., -zang, m.
Eprtasi, f. (Lett.) verwikkeling, v.; knoop, m.
in een drama ; 2de gedeelte van het Gr.
drama.
Epitema, m. (Farm.) Z. Pittima.
Epitetare, v. a. met een verschillend
naamwoord voorzien ; opsieren, btjv. naamw.
gebruiken ; —to, m. epiteton, o.; bij-, toenaam,
m., toevoegsel, o.
Epitimbra, f. (Bot.) thymwarkruid, o.; —mio,
—mo, h.z.d. als epitimbra.
Epitomare, v. a. kort samenvatten, een uittreksel uit een werk maken ; —me, f. kort
uittreksel, kort begrip, o. (der Bijbelsche geschiedenis).
Epistrofe, f. (Rett.) epistroof, v.
Epistro'feo, m. (Anat.) halswervelbeen, o.
Epitrito, agg. (Lett.) een geheel en een derde
bevattend ; sost. m. epitritus, m. vierlettergrepig versvoet (uit spondeus en jambus
gevormd).
Epl'ttima, f. (Farm.) Z. Pittima.
Epizoozia, f. (Vet.) besmettel. veeziekte, v.
E'poca, f. uitgangspunt, o.; ttidstip, o. vanwaar een gesch. bew. begint ; historisch tijdstip, tijdperk, o., -vak, o.; la storia romana
sl divide In tre grandi —che, de ram.
geschiedenis wordt in drie groote tijdvakken
verdeeld ; far —, een nieuwen tijd beginnen ;
fam. veel opzien baren ; (Astr.) — del movimenti d'un astre, gemiddelde plaats van
een gesternte ; (Geol.) tijdperk, o. van de aardvorming.
Epo'dico, agg. (Lett.) epodisch, nazingend, met
een nazang voorzien ; verso —, epodisch
vers, kort vers dat met een langer afwisselt;
—do, m. epode, v.; nazang, m.; lyrisch gedicht
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met afwisselende lange een korte regels ; naam
van bet laatste boek van de gedichten van
Horatius.
Epopea, f. (Lett.) heldendicht, epopee, o.
Eppure, e pure, ave. en toCh, niettemin,
niettegenstaande.
E'psilon, m. epsilon, o.; grieksche korte e (E).
Eptaeordo, —gono, m. Z. ettacordo,
—gono.
E'pula, f. feestmaal, o.
Epu'lide, f. (Med.) epulis, v.; gezwel, o. op bet
tandvleesch ; —lone, m. zwelger, brasser, m.;
—onesco, agg. zwelgend, brassend ; —onismo, m. zwelgerij, brasserij, v.; neiging, v.

tot brassen, zwelgen,

Equa'bile, agg. gelijkvormig, gelijkmatig ;
(Mat.) moto gelijkvormige beweging ;
stile —, gelijkvormige, gelijke maat houdende
stip; —Ulla, f. gelijkvormigheid, -matigheid,

v.; gelijkblijv. verhoud. tusschen twee dingen;
gelijkmoedigheid, v.; gelijkmat. karakter ; —11mente, avv. op gelijkm., gelijkv. wijze;
—amente, avv. op billijke, rechtvaard. wijze ;
—nime, agg. gelijkmoedig, gelaten, kalm ;
—nimemente, avv. met gelijkmoedigheid,
gelatenheid ; —nimita, f. gelijkmoedigheid,
gelatenheid, bedaardheid, kalmte, v.; —nimo

—nime.
Equante, agg. (Arch.) cercchio aeqant, m.
Equare, v. a. h.z.d. als agguagliare.
Equatore, m. (Mat. en Astr.) equateur, evenaar, m., linie, v.; —celeste, —terrestre,
hemel-, aardevenaar, m.; —magnetic°,
magnetische equateur ; —oriale, agg. den
evenaar of equateur betreffende ; lines —,
evenachtslijn, v.; regioni
streken van
den equateur ; venti
equatoriale winden ;
(Astr.) macchina
equatoriaal, o.; kijker,

m. ter bepaling van de declinatie en rechte
opkl. van gesternte ; —zione, f. (Alp.) vergelijking, evenredigheid, v.; (Mat.) — d'un
punto, — d'una linea, evenredigheid die
de ligging van een punt, de gedaante eener
lijn bepaald ; (Astr.) — del tempo, verschil
tusschen zonne- en middelbare tijd; tijdvereffening, v.
Equestre, agg. to paard strijdend ; milizia
ruiterij ; het paard, de rijkunst betreffende;
giuochi
wedrennen, my. (bij de Rom.);
ridderspelen; eompagnia
paardrijders-,
circusgezelschap, o.; het ridderwezen, den
ridderstand betreffende ; ridder , ruiter ;
ordine
ridderstand, m. (bij de Romeinen);
ridderorde, v.; statua
ruiterstandbeeld;
sost. m. ruiter, m.
Equia'ngollo, agq. (Geom.) gelijkhoekig;
—truce, agg. triangolo gelijkbeenige
driehoek, m.; —diale, h.z.d. als equinoziale ; —differente, apg. (Mat.) in dezelfde
grootte van elk. verschillen; —distante,
agq. (Mat.) even ver afstaand, verwijderd;
—distanza, f. gelijke afstand, m., — yerwijdering, v.; —latero, agg. (Mat.) gelljkzijdig ; —librare, v. a. in 't evenwicht brengen, in 't evenwicht houden ; opwegen, het
evenw. houden ; —rsi, v. rill. in evenwicht
komen, bet evenw. bewaren ; fig. aan elk.
gelijk zijn, tegen elk. opwegen ; —librazione,
f. herstelling, v. van het evenwicht, het in
evenwicht staan, o., het tegen elk. opwegen ;
—librio, m. evenwicht, o.; balans, weegschaal, v.; tenere qe. In iets in de weegschaal zwevend, in evenwicht houden ;

-
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ochi d'— batanceerkunst eaz.; fig. —enro- I
peo, het mop. evenwichl, o.: — tra le
uselte e le entrate, het evenw. tusschen

uitgaven en inkomsten.

Equino, agg. tot bet paard behoer., paude....;
coda —a, paardestaart ; razze —e, paar-

denrassen, mv.

Equinoziale,agg. de dag- en nachtevening bet.;
equinoxiaal, onder den evenaar; linea, circote evenachtslijn, V.; equateur, m.;
—o'zio, m. (Asir.) dag- en nachtevening, T.;
— di primavero, — di autunno, lenteen herfstnachtevening; scherz. en (am. prendere un
voor prendere un equivoco.
Equipaggiamento, m. (Mar.) uitrusting, bemanning, v. van een schip ; —glare, v. a.

uitrusten, met reisbenoodigdheden voorzien,
equipeeren (schepen, legers, reizigers); —gio,
m. reisgereedschap., -goed, o.; (Mil.) veldgereedschap, uitrusting; (Mar.) bemanning, v.,
equipage, v. (van een schip); ekwiepage, v.,
heerengerij, eigen gerij, o.
Eiiuipara'bile, agg. naast elk. plaatsbaar,
gelijk plaatsbaar; —arare, v. a. naast elk.,
gelijkstellen, plaatsen; gelijkv. namaken ;
quasi impossibile di — it colorito del
Tiziano, bet is bijna onmogelijk het kolo-

riet van Tiziaan nauwkeurig na te maken;

—pollente, agg. (Scient.) gelijkwaardig ; titoli —I, gelijkbeteekenende Weis ; —pollenza, f. gelijkwaardigheid, gelijkheid, v. in
waarde of beteekenis ; —ponderante, Z.
—are ; —ponderanza, f. gelijkheid, v. van
zwaarte, gewicht; —are, v. n. van gelijke

zwaarte, gelijk gewicht zijn ;—ante,p.press.

gelijkwegend ; agg. even zwaar.
Equiseto, m. (Bat.) paardestaart, m.; schaaf-

stroo, o.

Equisonanza, 1. (Mtts.) octaaf, 0.; —no, agg.

gelijkklinkend, gelijk in tooa.

Equita, f. billijkheid, rechtvaardigheid, v.; rechtvaardigheidsgevoel, o.; a buona (grande)
—, met 't voiste recht, o.; —ativo, agg. over-.

eenkomstig de wetten der billijkheid, der rechtvaardigbeid.
Equitare, v. n. rijden, de rijkunst beoefenen ;
—store, m. rijder, miter, m.; —azione, f.
rijkunst, v., het rijden, o.; scuola di —, rijschool, v.; —e, m. rom. ridder, m.
Equitemporaneo, agg. gelijktijdig; —valentemente, avv. op gelijkwaardige wijze;
—valente, p. press. van —valere ; —valenza, f. gelijkwaardigheid, v.; —valere,
v. n. gelijke waarde hebben ; evenveel waard,
evengoed zijn, gelijkstaan met; una lira
toseana equivaleva a 84 centesimi,

een Toscaansche lire stond gelijk met 8i centesimi ; p. press. —valente, gelijke waarde
bebbende ; agg. gelijkwaardig, gelijkbeteekeeen geschenk van
nend.; un regal°
gelijke waarde ; — sost. m. gelijk bedrag, o.;
datemi cento lire oppure l'— in tanto
vino, geef mij 100 lire of voor een gelijk
bedrag aan wijn ; equivalent, o,; —veloce,
agg. evensnel ; —vocale, agg. een dubbelen
zin bevattend; —vocamente, avv. op dubbelz. wijze ; —vocaniento, m. —vocazione, 1. dubbelz. spreekwijze, misverstand, 04

dwaling, v., verkeerde opvatting, v. van een
uitdrukk.; —vocare, v. n. vergissen, lets verkeerd opvatten, dubbelz. spreken of schrijven ;
—vochesco, b.z.d. als —vocoso ; —voca,
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m. dubbelzinnigheid, woordspeling, v4 verkeerde opvatting, v,; misverstand, 0.: ei naequer° —chi, er ontstonden misverstanden ,
dwaling, vergissiag. v.; — agg. dubbeizinnig,
twijfelachtig, onduidetijk (in uitdrukk.); persona —a, dahbetz., onoprecht persoon ; contegno
dubbelz. gedrag ; —vocoso, agg.
vol dubbelzinnigheden, onduidelijkheden.
E'quo, agg. billijk, rechtvaardig, passend, betamelijk; compenso
billijke schadeyerg-oeding,
condizioni —I, billijke voorwaarden.
Equo, m. paard, o.
Equo'reo, agg. tot de zee behoorende, zee....
Era, f. (cronol.) era, v., tijdrekening ; cristiana, de christelijke tijdrekening ; nuova
- nieuwe tijd, — tijdrekening.
Era'clio, m. (N. pr. star.) Heraclins, m.;
m. (N. pr. star.) Heraclitus, m.
Era dicare, v. a. Z. Sradicare of sbarbare ; —ativo, agg. ontwortelend, uitroeiend.
Erardo, m. (N. pr.) Erard, m.
Erariale, agg. de lands-, staatskas, schatkist
betreffende ; imposto —1, rijkshelastingen;
avvocatura
fiskale rechtsvertegenwoordiging; avvocato
fiskaal, rijksadvocaat,
m.; —1o, m. staatsvermogen, o., schatkist,
schatkamer, v.
Erasmo, m. (N. pr.) Erasmus, m.
Erba, f. gras, kruid, o.; —e, pl. groenten, keukengroenten, my.; brodo con groentesoep ;
un piatto d'—, een gerecht, bond groente;
grasplaats, v., grasperk, o.; sdraiarsi suit'
- zich op het gras uitstrekken ; verde —,
grasgroen, o.; in —, in grasacht. toestand;
jong, pas opschietend (graan); fig. essere ancora in — , nog jong, onrijp,onervaren zijn;
dottore in —, toekomstige dokter, dokter
in den dop; comprare, vendere in —, op
1 land staand verkoopen, koopen ; Tam. cornprare la raccolta in —, op hoop van een
toekomstige winst koopen of wagen ; mangiarsi it guadagno in —, verteeren

wat men nog verdienen moat, de bald van
den beer verkoopen ear hij gedood is ; mal'
erba, onkruid, o.; essere eonoscinto phi
della mal' erba, bekend zijn als een slechte
duit, als de bonte bond; la mal' erba
cresce presto, onkruid groeit snel, — vergaat niet ; non esser — del tuo, suo
orto, niet van uw, van hem afstammen,
Met in uw, zijn turn gewassen zun ; far
d'ogni — fascio, alias dooreen gooien, van
den eenen dag in den anderen leven; far —,
grasmaaien ; andare all'
naar de wei
gaan (yea); non mettere
veal bezocht,
cassia ad uno,
betreden worden ; dar
iem. wegjagen, lam. een blauwtje geven ;
dare 1' — trastulla, met fraaie beloften
afschepen; non essere pia dell' —, d'oggi,
niet van gisteren zijn ; sentir nascere 1'—.
het gras hooren groeien, zeer slim zijn ; met-

tere in tutte l'insalate della sua —,
overal zijn neus insteken; „voglio"
non fa neanche in Boboli, het plantje

”ik wil" groeit niet in den tuin ; pros. 1'—

non fa collottola, van groente alleen wordt
men niet vet ; ogui — si conosce al seme, men kept den boom aan gine vruchten ;
fatti — e ti mangeranno be capre, waar

men mee verkeert wordt men mee vereerd ;

— the non ha radice muore presto,

wie veel uitgeeft zonder groot vermogen te
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schap ; —dita'ggio,
als retaggio ;
hebben is spoedig op ; —a'ecia, f. onkruid,
—ditale, agg. de nalatenschap, erfenis beo.; —a eeo, agg. (Bot.) kruidachtig, kruid....;
verdeeling v. der
treffende; divisione
piante —e, kruitachtige gewassen ; dicta
—a, plantaardig voedsel, o.; —a'ggio, in.
nalatenschap ; —ditare, v. a. erven, door
erfenis verkrijgen ; fig. — la gloria de i
groente, keukengroente, v.; —a'io, met gr.
maggiori, den roem der voorvaderen erven ;
begroeide plaats ; grasperk, o., weide, ge— qd., iem. bOrven,
meentewei, v.; —aiuolo, m. —a, f. groenteerfgenaam zijn;
Boer, m., -vrouw, v.; —a'rio, m. Herbarium,
—ditoriamente, avv. door erfenis, door
besterf, door beerving ; —ditario, agg. erfo., kruiden-, plantenboek, o.; verzameling gedroogde planten, voor wetenschappelijke Joellijk, door erfnis ontstaan, erf ...; parte —a,
einde; beschrijving der nuttige planten; —a' tierfdeel, o.; asse
erfgoed, o., vererfbaar,
door erfnis overdraagbaar; titoli, diritti
co. m. recht, o. (om op bepaalde plaatsen)
gras te maaien, Nee te weiden ; weiderecht,
erflijke titels, -rechten ; regno
erflijk koerf-, kroonprins,
ningschap, o.; principe
o.; —ato, agg. met gr. bedekt, begroeid ; gram.; overgeerfd ; odi —rj, overgeWde haat ;
no --, met gr. doorwassen koren ; sost. grasachtige plaats, grasperk, o.; it sedere still'
mali —rj, overerflijke ziekten ; fig. la benefieenza a —a in questa famiglia, de
la sera fa male, 's avonds in het gras
weldadigheid is in deze familie erflijk ; sost
zitten is nadeelig ; —atura, f. grastijd, tijd,
m. waarin het gras groeit.
m. h.z.d. als erede; —ditiera, f. rijke erfdochter; tam. rijke partij, v.; —dite'vole,
Erbeggiare, v. n. zich met gras bedekken,
agg. h.z.d. als —ditario.
met gras begroeid zi,jn ; —etta, f. fijn, dicht,
kortgehouden gras ; —iceluola, f. kruidje, o.; Ere'ggere, v. a. Z. erigere.
—icella, —icina, fijn, welriekend kruid, o.; Eremita, m. kluizenaar, hermiet, m.; fam.
esser un of far vita da
—ire, v. n. zich met gras bedekken, groen
zeer teruggetrokken, als een kluizenaar leven; —a'ggio,
warden; —ivendolo, h.z.d. als erbaiuolo ;
—voro, agg. plantenetend ; sost. plantenelend
m. plaats waar veel kluizenaars wonen, hermitage, v.; —ano of romitano, agg. tot de
dier, o.; —olare, v. n. h.z.d. als —orizzare ;
—olina, f. grasje, o., klein fijn grasje ; mod.
kluizenaarsorde der Augustijnen behoorende ;
sost. m. Aug. monnik (van de strenge obserprov. andare con — in nano eon uno,
vatie); —icamente, ave. als een kluizenaar,
zeer voorzichtig zijn, iem. op seer fijne wijze
op de wijze der kluizenaars ;
bedotten ; —orare = orizzare ; —oraziagg.
one = orizzazione ; —orista, m. plankluizenaarachtig, vita —a, kluizenaarsleven,
o.; —ito'rio, —itoro, m. h.z.d. als rinaitoten-, kruidenkenner, -verzarnelaar ; plantenkundigen; —orizzare, v. n. planten, kruiden
rio; —emo, m. ermo, woestijn, eenzame,
verzamelen ; —orizzazione, f. bet verzameonbewoonde plaats ; i pada dell' —, de
len van kruiden en planten, hotaniseeren ;
woestijnvaders, de anachoreeten ; kluizenarij,
—orizzatore, m. = erborista ; —oso,
v.; it — di Camaldoli, het klooster van
Camaldoli ; fig. eenzaarn, alleen liggend, leeg
app. grasachtig, met gras begroeid; —uccia,
huis, plaats ; — agg. eenzaam, leeg, afgelegen.
f. grasje, o.; —e, pl. welriekende, eetbare kruifain.
bijz.
gebed
dat
in
Eresia,
den, soepgroenten, mv.;
f. ketterij, dwaalleer, v.; fam. gods.sommige plaatsen voor den rozenkrans wordt
lasterlijke praat, v.; —e artistiehe, letterarie enz., letterkundige ketterijen, kett. tegen
opgezegd ; christelijke buiszegen, o.
m. (Geogr. star.) HerciErci'nio, monte
de kunst; —area, m. hoofd, stichter eener
nisch - , liartzgebergte, o.
ketterij, aartsketter, m.; A/loner, godslasteraar,
m.; —are, v. n. kettersche, godslasterende
Ereolano, m. (Geogr. stor.) Herculanum, o.
E'rcole, m. (N. pr. mit.) Hercules, m.; fig. zeer
taal, gesprekken voeren ; —eticale, agg. ketkrachtsterk man, athleet, m.; forze d'
tersch, an de algemeene leer afwijkende ;
de zuilen, kobesteminla
proeven ; le colonne d'
godslasterlijke vloek, m.;
—eticalmente, avv. op kett. wijze ; —etilommen van Hercules; tam. uiterste grens ;
buitengewone inspanningen ;
eamente, ave. naar ketteraard ; —eticare,
fatiche d'
(Astr.) Hercules (noord. sterreteeken); —lino,
v. n. in ketterij vervallen. ketterij verkoopen,
agg. herculisch, krachtig, zeer sterk ; gambe
van de ware leer afvallen ;
m. ket-e, eenigszins kromme beenen ; bambino
ter, afvallige; (am. onverschillige in den gods-, kind o. met eenigszins kromme beenen ;
dienst;
agg. kettersch ; setta —a, ket-nleo, agg. herculisch, reusachtig ; forza
tersche sekte, v.
—a, reuzenkracht, v.; fig. fatica —a ; la- Eresi'pela, f. Z. resipola.
voro
buitengewone zware inspanning, v.; Ereta'ggio, m. Z. retaggio.
arbeid, m.
Eretto, agg. Z. p.pass. van erigere; —tore,
E'rebo, m. (Mit.) Erebus, m.; god. m. der duism. oprichter, stichter, m.; (Anat.) museulo
tennis ; doodenrijk, o.; hel, onderwereld, v.
oprichtende spier, v.; —ezione, f. oprichEredare, redare, h.z.d. als ereditare ;
ting, stichting, v.; — di una eattedra, op-de, m. en f. erfgenaam, m., erfgename, v.;
richting van een leerstoel ; — di un ordine,
— universale, —legit:mo, —neccessastichting eener orde ; (Fisiol.) erectie, stijfrio, universeele (algemeene), wettige, gerechwording, v.
telijke erfgen.; fam. uno vuol far ridere Erga'stolo, m. tuchthuis, werkhuis, o., gevangli —I, iem wil zijn erfgenamen doen lachen
genic, v., kerker, m.; pena deli' —, tucht(schraapt veel geld bijeen); fig. — della glohuisstraf; mandare, eondannare all' —,
ria, opvolgers, erfgen. van den roem ; —dith,
tot tuchthuisstraf veroordeelen ; gente da —,
f. erfenis, v., erfdeel, o., nalatenschap, v.;
boevenvolk, yolk tot alle misdaden in stag.
privare alcuno dell' —, iem. van zijn erf- E'rgere, v. a. Z. eri'gere ;
anima),
deel berooven, zijn nalatenschap onthouden;
trotsch, hoogmoedig warden.
adire una
eene nalatenschap aanvaar- Ergo, lat. derhalve, alzoo ; fam. essere, yeden; —giacente, onopgevorderde nalatenmire all' —, tot de gevolgtrekking komen.
—,
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Eri'dano, m. (N. geogr. mit.) Eridanus ; Po, m.

(rivier); (Astr.) Eridanus, (noordel. sterreb.).
Erica, f. (Bot.) Z. seopa.
e✓ rgere,
Erlgenza, f. Z. erezigne ; erl
v. a. oprichten (gebouwen, gedenkt.), stichten,
instellen ; —seuole, spedall, scholen, hospitalen stichten; — in veseovado una eitta,
een stad tot bisschopszetel verheffen ; naar
omhoog strekken ; —rsi, v. nil. zich oprichten, zich verzetten, zich verheffen ; —rsi in
censore, zich als zedemeester opwerpen;
p. pass. eretto, opgericht ; agg. overeindstaand ; rechtop, recht, steil ; (Mat.) — a perpendieolo, loodrecht ; moedig.
Eri'gone, f. (Astr.) de Maagd v. (sterreb.).
Erile, agg. heerschappelijk ; la easa —, het
huts des eigenaars ; heerenbuis, o.
Erinni, erinne, f. (N. pr. mit.) wraakgodin,
furie, v.
Eri'samo, m. (Bot.) steenraket, v.
Erisi'pela, f. (Med.) resipola ; —toso, agg.
(Med.) roosachtig, roodvonkachtig, v.
Ericestro, m. rozenhout, o.
Eritaggio, m. Z. retaggio.
Eritema, m. (Med.) erythema, o.; roosachtige
uitslag, m.
Ernie, f. hermeszuil, v.
Ermafrodismo, m. hermaphrodisme, o.;
tweekunnig
m. hermaphrodiet,
wezen ; agg. tweekunnig, hermaphroditisch ;
(Bot.) Mori —1, tweeslachtige bloemen.
Ermanno, m. (N.pr.) Herman, m.
Ermellino, m. (Zoo/.) hermelijn, o.; noordsche
witte wezel, m.; herrnelUnvel, o.; (Arald.) wit
veld met zwarte stippen ; witgeel paard met
roode staart en manen.
Ermeneutica, 1. uitleg-, verklaringskunst,
hermeneutiek, v.; —eamente, avv. op verklarende wijze; —co, agg. verklarend, overeenk. de grondbeginselen der uitlegkunst.
Erme'sino, m. Z. ermisino.
Ermete, m. (N. pr. mit.) Hermes, m.; —tieamente, avv. op hermetische, luchtdichte wijze,

met het Hermes-zegel gesloten ; —tico, agg.
(Chim.) hermetiseh, luchtdieht; sigillo
berm, zegel (sluit. met gesm. glas); catena
—a, hermet-keten, m. (overt. van alchym.
geheimleer); —, (Mt.) den eeredienst v. Hermes
betreffende ; Hermes ...
Ermi'nio, m. (N. pr. Stor.) Arminius, Herman, m.
Ermisi no, m. lichte zijden stof, dunne stof, v.
Erni°, m. en agg. Z. eremo.
Ermoda'ttero, ro. Z. —attilo, m., (Bot.)
herfst-tijloos,
rmo' gene, (N. pr. stor.) Hermogenes, m.
Ernesta, f. (N. pr.) Ernestine, v.; —o, m.
Ernest, m.
E'rnla, f. (Chir.) breuk, v.; —Inguinale,
ombelleale, lies-, navelbreuk, v.; —inearcerata of strozzata, beklemde breuk, v.;
—aria, f. (Bot.) duizendgraan, 0.; —ario,
breukagg. de breuk betreffende; sacco
fasolatura —a, breukzak, m.; canto
m.
aan
een
breuk
itjdende,
sost.
band, m.,
breuklijder, m.; —oso, agg. een breuk hebbend ; de breuk betreffende; intestino
ingewand o. dat btj een breuk uittreedt ; —0tomia, f. breuksnede, breukoperatte, v.
Erode, m. (N. pr. bibl.) Herodes, m. (am. mandare uno da —a Pilato, iem. van H. naar
Pilatus sturen ; parere 11 re —, wreed, woest
er uitzien ; palono 11 soldati del re —,
—,
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ztj zien gr uit als de soldaten van koning H.;
tlj zijn sleeht geWapond • —diade, f. Herodias,
v.; —Man°, m. Herodianus, in.
Ero'dere, v. a. Z. rodere.
Eroe, m. Heros, halfgod, moedige held, m.;
esser — del seeolo, de groote man,
heros der eeuw zijn; —i della fede, geloofshelden, martelaars, my. — d'un poema,
hoofdpersoon, held van een dichtwerk ; combattere da heldhaftig strijden ; iron. —I
da bettola, della strada, kroeg-, straathelden, my.; —essa, f. h.z.d. als erolna, f.
heldin, v.; —icamente, avv. op heldhaftige
wijze, heldhaftig ; —icizzare, v. a. tot held
stempelen, een heldh. karakter geven ; op de
wijze van een heldendaad behandelen ; —leo,
agg. herolseh, heldhaftig ; morte —a, heldendood ; coraggio heldenmoed, m.; fig.
sterk, buitengewoon ; pazienza — ca, heldhaftig, buitengewoon geduld ; eta —ea, heldentijdperk; poema heldendicht; (Med.)
rimedj —el, krachtige geneesmiddelen ; ram.
cura —ea, paardenkuur, v.; mod. ave. all'
eroica, naar den aard der heroes, zooals in
't heroIsch, heldentijdperk ; sost. m. heroIsche
karaktertrek, m.; agg. heroTschkomisch ; poema komisch heldendicht, o.;
—ide, f. (Lett.) heldenbrief, m., heroIde, v.;
gedicht in briefvorm waarin helden van den
voortijd als schrijvers of ontvangers optreden ;
—ismo, m. heldenmoed, m., heldendom, heroisme, o.; heldhaftige daad, v.
Erompere, v. n. uitbreken, met geweld to
voorschtjn treden.
Erosione, f. Z. eorrosione ; —ivo, agg.
(Med.)74. corrosivo ; —o, agg. moneta —a,
kopermunt, v.
Ero'strato, m. (N. pr. stor.) Herostratus, m.
Eroticamente, avv. naar den vorm, den aard
van een minnedicht; op wellustige, zinnelijke
wijze ; —leo. agg. erotisch, de liefde betreffende, zinnelijk, wellustig ; poesia —a, erotische, over de liefde handelende poesie, v.;
genere —a, erotische stof ; nitro liefdesdrank, m.; sost. m. erotisch, de liefde behandelend dichter.
E'rpete, m. (Med.) ylek,v. (zekere huidziekte);
—leo, agg. vlecbtaardig, vlechtachtig ; sost. m.
iem. die aan vlechten lijdt,
Erpicamento, m. (Agr.) het eggen, 0.; grondbewerking met de egge ; —are, v. a. eggen ;
v. n. en —rsi, v. rill. h.z.d. als arrompicare ; —atura, f., (Agr.) beegging ; —e,
(Agr.) eg, egge, v.; prov. conic disse la
senza ritorno, zooals de
bona all'
kluit tot de eg zu : zonder wederzien.
Erra'bile, agg. tot dwaling leidend ; een dwaling bevattend; —bondo, agg. ronddolend,
ronddwalend; —mento, m. h.z.d. als errore ; —nte, agg. Z. p. pres. van errare ;
v. n. dwalen, ronddolen, doelloos rondloopen ;
verdwalen, op een dwaalweg gaan ; fig. zich
vergissen, fouten begaan ; to hai errato,
gtj hebt u vergist; se 11 pensier non ml
erra, als ik mu niet vergis ; v. a. — la via,
11 cammino, den weg, het pad missen, verliezen ; pray. chi tosto si erra, a bell agio
Si pente, wie van den aanvang op een dwaalweg is gegaan moet het ten slotte bezuren;
eerst gedaan en dan bedacht, beeft menigeen
in teed gebracbt ; p. pres. —ante, dwalend ;
agg. ronddolend, ronddwalend ; eavaliere
wandelende jood,
dolende ridder; ebreo
—,

ERR

ESA

337

dwaalster, planeet, v.; pietra
m.; stella
inasso zwerfblok, o.; p. pass. —ato,gedwaald; agg. gedwaald, gemist ; essere —,
in dwaling zijn ; — di se stesso, aan zich
zelf twijfelend ; sost. m. fout, dwaling, v.;
—ta —co'rrige of errata, m. aanwijzing
van drukfouten ; erratum, errata ; —tamente,
eve. nit vergissing, verkeerd ; pronunziare
als
verk. uitspreken ; —a'tieo, agg.
errante ; —to, p. pass. van errare.
Erre, m. en f. R, de letter R ; (Arch.) kraagsteen, m.; batter 1' —, de R scherp uitspreken ; fain. perder 1' - , zicb. een roes drin-

—, man van veel kennis, groote geleerdheid;
kennis, v., wetenschap, v.
Erumnoso, agg. treurig, terneergeslagen.
Eru'mpere, v. n. Z. erompere.
Erunna, f. ongeluk, o.; terneergeslagenheid,
bekommernis, v.
Eruttare, v. a. uitstooten, uitspuwen; — fuoeo, vuurspuwen ; v. n, opbreken, oprispen ;
—azione, f. uitstooting, -spuwing, oprisping,

v.; uitbarsting v. (van vulkanen); —ivo, agg.
(Med.) met uitslag verbonden ; —zione, f.
uitslag, huiduitslag, m.; uitbreking v. (van een
met uitslag verbond. ziekte); uitbarsting, v
(vulkaan); (Mil.) uitval ; fare —, een
doers.
Ervo, m. (Bot.) linze, v.
Erzegovina, f. (Geogr.) Herzogewina, o.
Esacerbamento, m. verbitteren, bitter zijn,
o.; verbittering, v.; —are, v. a. heviger, bitterder, voelbaarder maken ; dolore, de
pijn verscherpen ; verbitteren, toornig maken ;
—rsi, V. rill. heviger, gevoeliger worden ;
una malattia se esacerba, eene ziekte
verergert, neemt toe ; verbitterd, toornig worden ; —ato, p. pass. verscherpt; agg. verbitterd, vertoornd ; —azione, f. verscherping,
verergering, toeneming (v. ziekte); fig. verbittering, gramschap, v.
Esacordo, m. (Mus. star.) zessnarig instrument,
o.; hexacord, m; —edrico, agg. (Geom.) zesvlakkig, teerlingvormig, hexa6drisch ; —edro,
m. (Geom.) zesvlak, o., teerling, m., hexaeder, tn.
Esagerare, v. a. opdammen, ophoopen, ophoogen ; fig. overdrijven, vergrooten ; i poeti
spesso esagerano i concetti, de dichters overdrijven dikwijls de gedachten ; — l'effetto, te veel op effect werken ; p. pass. —ato,
vergroot ; agg. overdreven ; —ativo, agg. overdrijvend, vol overdrijving; —ato, Z. —are;
—atore, m. overdrijver, opsnijder, m.; —azione, f. overdrijving, vergrooting, opsnijderij, v.

ken, een zware tong krijgen.
Errino, m. (Farm.) niespoeder, -middel, o.
Erro, m. puthaak, m. (haak om een emmer op
te halen).
Erro, m. h.z.d. als errore ; —neamente, avv.
uit vergissing ; —neita, f. onwaarheid, verkeerdheid, v.; —neo, agg. op eene vergissing
berustend ; persona —a, persoon die zich
in dwaling bevindt ; —nico, agg. h.z.d. als erroneo ; —ra'ccio, m. groote, noodlottige
vergissing, dwaling, v.; —re, in. dwaling, onwaarheid, onjuistheid, verkeerdheid, valschheld, vergissing, fout, v.; — di stampa,
drukfout, v.; ronddolen, dwaalweg, valsche,
verkeerde meening, v.; waan, m.; sono —i
di gioventa, het zijn jeugdige afdwalingen,
fouten ; per —, bij vergissing; essere in —,
in dwaling verkeeren ; cadere in —, zich
vergissen, in dwal. vervallen ; essere tratto
in gravissimo —, in zware dwaling vervallen ; salvo —, alle vergissing voorbehouden ; —uccio, m. kleine dwaling, weinig beteekenende font.
Erta, f. steile hoogte. scherpe klimming, steile
helling ; far 1' opstijgen ; mod. prov. aizzare of confortare i cant all' —, tern.
aansporen tot iets wat hij niet gaarne doet;
non tenere un cocomero all' —, geen
geheim kunnen bewaren ; prov. tante sono
I' —e, quante sono le chine, elke zaak Esa'gio, m. zesde deel van een ons.
heeft twee zijden, kanten ezza, f. steil- Esagitare, v. a. h.z.d. als agitare of coinheid, v.; — o, agg. steil, scherp afhellend, sterk
inuovere; azione, f. Z. agitazione.
opstijgend ; opgericht, rechtstaand ; fig. trotsch, Esagonale, agg. (Geom.) zeszijdig ; (Min.) hexmet opgericht hoofd ; all' —a, naar boven
ogonaal (kristalstelsel); —ato, agg. (Geom.)
gericht; dormire, stare a pancia all'
zeshoekig ; —o, m. zeshoek, m.
—a, op den rug slapen, liggen ; all' —a! Esala'bile, app. licht vervliegend, vervluchopgepast ! all' —a, sentinella, schildwacht,
tigend; —amento, m. vervlieging, verdamopgepast ! stare all' —a, op zijn hoede zijn ;
ping, vervluchtiging, v.; —are, v. a. uitadecoil' orecchio all' —a, met gespitst oor ;
men, uitdampen ; questi Sori esalano
- sost. h.z.d. als erta (samengetrokken uit
sulla sera soavissimo odore, deze bloeeretto).
men verspreiden tegen den avond een zeer
Erubescente, agg. kleurend, rood wordend,
aangename geur; — l'animo, l'ultimo
schaamrood ; —enza, f. het kleuren (van
fiato, den geest geven, den laatsten adem
schaamte), schaamrood worden, o., schaamuitblazen, sterven; — una passione, aan
achtigheid, v.
een hartstocbt lucht geven ; uitgaan (van), opEruca, f. (Bot.) raketkruid, o., waterkers, v.;
stijgen, uitdampen ; da quel terreno esa(Zool.) koolwitje, o.; rups v. van het koolwitje.
lano vapori pestilenziali, lit dezen
Erudimento, m. vorming, onderrichting, v.;
grond stijgen verpestende dampen op ; (Med.)
—ire, v. a. onderrichten, leeren, onderwijzen,
uitzweeten ; luchtscheppen, zich in de vrije
vormen ; — al culto del Bello e del
lucht begeven ; un vento esala, er waait
buono, voor den dienst van bet schoone en
een wind ; —ato'io, m. als sfiatoio ;
goede vormen ; —i figliuoli di lettere, de
—atore, m. Z. esalatoio ; —azione, f.
zonen in de letterkunde onderwijzen ; —rsi,
uitdamping, uitademing, uitzweeting ; (Chim.)
v. rifl. zich vormen, leeren ; p. pass. —ito,
h.z.d. als volatilizzazione ; geur, v., adem,
onderwezen ; agg. geleerd, zeer onderwezen ;
m.; uitspanning v. in de frissche lucht, het lucht
— nelle lettere, nella storia, zeer ervascheppen ; —o, m. h.z.d. als esalazione.
ren in de letteren, in de geschiedenis ; sost. m. Esaltamento, m., —azione, f. verhefling v,
geleerde ; —izioncella, f. geringe geleerdtot een waardigheid); — della eroce, kruisheld, v.; —izione, f. geleerdheid, bekwaamverheffing, v. (kerk. feest); begeestering, dwee_held, v.; schat van kennis; uomo di molta
perij, overspannenheid ; geestverhefling, v.;
—
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zesrefige aar, V.; sost. M. (Lett.) zesregelig gelofprijzing, v.; (Claim.) h.z.d als volatilizzadicht, hexasticon, o.
zione; (Astr.) stand m. van een gesternte in
't hoogste punt v. an baan; —are, v. a. ver- Esatezza, f. nauwkeurigheid, juistheid,nauwgezetheid, V.; nauwk. bep. soort; —tamente,
heffen (tot een waardigheid); — at pontiflavv. op nauwkeurige, stipte wijze; conoscato, tot Paus verkiezen ; prijzen, lofprijzen,
iets zeer nauwkeurig kennen ;
in de hoogte steken, verheffen ; versterken, de
cere qc.
agg. nauw—to, p. pass. van esigere ;
kracht verhoogen ; —rsi, v. rid. zich (tot een
keung, in regelmatige orde, zorgvuldig, stipt;
hoog. graad (verheffen ; zichzelf roemen; in de
— al pagameiito, stipt in 't betalen; —ai
hoogte stijgen ; — in superbia, trotsch worsuoi impegni, stipt in 't vervullen zijner
den ; p.pass.—ato, verheven, verhoogd; agg.
verplichtingen ; scrittore —, zorgvuld. schrijbegeesterd, opgewonden, overspannen ; sost. m.
nauwkeurig, in alle bijver; racconto
overspannen, geexalteerd mensch ; —atore,
zonderheden tredend verhaal, o.; conto
m., —trice, f. lofprijzer, m., -ster, V.; lofredegoed sluitende rekening, v.; strumenti minaar, M , -ster, v.
suratori —1, zeer nauwkeurige meetwerkEsama'ecio, m. slecht, ongelukkig uitgevaltuigen, my.; scienze —e, exacte wetenschaplen examen, a; —me, beproev., onderzoeking,
pen ; —tore, m. invorderaar, m.; tolbeambte,
nauwkeurige overweging ; dopo maturo —,
staatsbelastingontvanger ; agg. ufficiale
na rijp onderzoek ; questa cosa vuole un
deze zaak vereischt lang overleg,
belastingontvanger ; —toria, f. ambt o. van
bingo
belastinggaarder, -ontvanger, m.; kantoor o.
0.; (Giur.) ondervraging, v., verhoor, o.; (Scuol.)
van den ontvanger.
examen, 0.; —orale, smith), mondeling,
schriftelijk examen ; passare all' —, een Esa'uidevole, agg. licht te bewegen, te verbidden ; —ibile, agg. verhoorbaar, inwilligexamen ondergaan ; aver supe•ato gli —1,
licht in
de examens achter den rug hebben ; essere
baar ; domanda facilmente
in
't
examen
gezakt
zijn
;
te willigen verzoek, o.; —inieiito, m. inwillibocciato all' —,
sehiaceiare qd. all' —,iem.bij't examen
ging, verhooring, vervulling, v.; —ire, v. a.
qd., iem.
di coszienza, gewetensverhooren, inwilligen, vervullen ;
laten zakken ;
het gevraagde inwilligen; —itore,m., —trice,
onderzoek, o.; —ina, f. h.z.d. als esame ;
f. verhoorder, inwilliger, vervuller, m., -ster, v.;
—ina'bile, agg. onderzoekbaar, voor onder—izione, f. h.z.d. als —imento.
zoek vatbaar; —inamento, m. het beproeven,
overwegen, overleggen ; —inando, m. exa- Esauri'bile, agg. uitputbaar; —imento, m.
het uitgeput, op zijn, o.; (Giur.) sluiting, v.,
minandus, die een examen moet ondergaan ;
afloop m. van een proces; —ire, v. a. uit—inare, v. a. beproeven, onderzoeken, ernstig
overwegen ; ondervragen, verhooren ; (Scuol.)
putten, leegmaken, ledigen, verbruiken, ten
einde brengen; — un ariomento, een beexamineeren, examen afnemen ; —rsi, v. rid.
zichzelf beproeven, onderzoeken, zijn geweten
wijsgrond naar alle zijden uitputten, volledig
behandelen ; — ulna miniera, een mijn uitonderzoeken; p. press. —inante, proevend,
putten ; —rsi, v. riD. zich uitputten (in verbeproevend ; sost. m. beproever, onderzoeker,
zinselen enz.); zijn geest uitputten ; de vruchtexaminator, m.; p. pass. —ato, onderzocht,
baarheid doen ophouden ; p. pres. —ieiite,
beproefd; sost. die een examen moet afleguitputtend ; agg. cultura
roofbouw, m.;
gen, geOxamineerd wordt ; —inatore, m. onp. pass. —ito ; esausto, uitgeput, verbruikt,
derzoeker, ondervrager, examinator ; giunta
uitgeputte, leege schatkist,
leeg; erario
—trice, examen-commissie; inazione, f.
onderzoeking, heproeving, ondervraging, overv.; fig. — di forze, di denari, uitgeput van
krachten, van geld ; —store, m. (Mec.) zuigweging, v., verhoor, o., examineering, v.;
luchtververscher, ventilateur,
-ine, m. h.z.d. als esame ; —u'ecio, m.
Esautorare, v. a. van het ontzag, aanzien
slecht examen.
berooven ; —rsi, v. riff. het ontzag, aanzien
Esamerone, m. tijdruimte van zes dagen ;
verliez en.
duur v. van de schepping ; —metro, m. (Mein)
Esazione, f. invordering v. (v. belast.boeten);
hexameter, m.; zesvoetig vers. o.
fig. belasting; onrechtmatige vordering, afperEsangue, agg. bloedledig, bloedeloos, levenloos.
Esanimare, v. a. ontzielen, dooden ; moedesing; andare in —, gerechtelijk tot betaling
gedwongen worden.
loos maken, ontinoedigen; p. pass. —ato, ontzield ; agg. terneergeslagen, ontdaan, krach- Esborsare, v. a. Z. sborsare ; —o, m. Z.
sborso.
teloos, moedeloos ; —me, agg. ontzield, leveeEsca, f. spijs, v., voedsel, o., lokaas, o., aas, o.;
loos, dood.
fig. lokmiddel, o., aanlokking, bekoring, v.;
Esantema, m. (Med.) uitslag, huiduitslag,m.;
correre, rimanere all' —, aanbijten, op
exanthema, o.; —atico, agg. (Med.) den vorm
iets aanvallen ; prendere all' —, aanlokken,
van huiduitslag hebbend ; affezione, febbre
verlokken ; tonder, m., vuurzwam, m..
—a, exantheinische aandoening ; door uitslag
utto come l' —, zoo droog als torider, als
voortgebrachte koorts.
k urk ; fam. en fig. zonder een duit op zak zijn ;
Esarca, —co, m. (star.) exarch, m. (stadhoud.
als tonder branden ;
brueiare come 1'
der byzant. keiz. in Opper-Itali0); aartsbisschop
fig. en fam. zonder een rooien duit zijn;
m. in de Gr. kerk; —ato, m. exarchaat, 0.;
als tonder vuurpigliar fuoco come
waardigheid, gebied van den exarch.
vatten, opspringen als buskruit,licht in toorn
Esasperainento, m., —azione, f, verbittegerakend ; mod. prov. metter — accanto
ring, v.; het buiten zichzelf an van toorn ;
al fuoco, het gevaar om verliefd te worverergering van eene ziekte, kwaad ; —are,
den zelf opzoeken ; —luolo, m. tonderverv. a. door slechte behandeling vertoornen, verkooper, tn.
bitteren ; heviger, erger maken (ziekte, kwaad);
agg. driftig, oploopend, zeer
Escandescente,
v.
rill.
verbitterd,
zeer
toornig
worden,
—rsi,
prikkelbaar ; —enza, f. drift, oploopend-, opbuiten zichzelf gera ken ; erger, slechter worden.
vliegendheid, prikkelbaarheid, v.; toorn, m.;
Esa'stico, agg. (Bat.) zesrefig; spiga —a,
—,

—
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dare in — of in — e, in de uiterste woede

geraken.

Esca'ndola, m. (Mar.) kamer v. d. slavenopzichter op een schlp,
E'scara, f. ((Med.) brandkorst, v.; scburft, v.;
—otico, agg. schurftig, korstvormend.
Escato, m. (Cacc.) loerplaats, loerhut ; fig. val,
hinderlaag, v.
Eseavare, v. a. Z. scavare; —atore, m.
(ldraul.) baggermachine, v., aarduitruimer,
excavator, m.; —azione, f. uitgraving, uitdieping, v.; (Idraul.) uitbaggeren, het graven
naar oudheden ; avv. m. h.z.d. als —azione.
E'schilo, m. (IV. pr. stor.) Eschylus, Aeschylus, m.
Esehimese, m. (N. pr. etn.) Eskimo, m.
Esee'dere, v. a. Z. eceedere ; escelso, agq.
Z. eceelso ; escesso, m. Z. eccesso.
Eseerto, m. uittreksel o. (uit een bock).
E'schine, m. (N. pr. stor.) Aeschynes, m.
E'schio, m. (Bot.) wintereik, m.
Esehiudere, v. a. Z. eseliidere: escidio,
Ill. Z. eceidio; eseire, v. n. Z. uscire;
eseita, f. Z. uscita ; escitare, v. a. Z.
eccitare.
Esclamare, v . a. uitroepen, laid roepen ; —
di qc., zich ergens laid over beklagen; ergens veel Leven om maken ; —ativamente,
avv. op uitroependen tom; —ativo, agg. nitroepend ; een uitroeping beteekenend ; particelie —e, uitroepwoordjes, tusschenwerpsels ;
panto uitroepingsteeken, o.; —atore, m.
uitroeper, m.; hij die een uitr. doet ; —azione,
f. uitroeping, v.; di maraviglia, di
gioia, uitroeping van verwondering, van
vreugde ; dare in —I, in luide uitroeping

uitbarsten.

Esclu'dere, v. a. uitsluiten, uitzonderen, terug-,
afwijzen ; to esclusero dagli esami, zij
wezen hem van de examens of ; — it dubbio,
alien twijfel buiten sluiten ; — una proposta,

een voorstel van de band wijzen ; p. pres.

—ente, uitsluitend ; eardinale kardi-

naal die zich verzet tegen de benoeming van
een anderen tot Pans ; p. pass. —uso, uitgesloten ; agq. nessuno niemand uitgezonderd ; non escliiso ii caso the
zelfs het geval niet uitgesloten dat ...; —usione, f. uitsluiting, uitzondering, buitensluiting ; — dal diritti civili, uitsluiting, onttrekking van de burger!. rechten ; argoinentare, procedere per via di —, door
uitsluiting, afwijzing van de tegenwerpingen
van den tegenstander tot een gevolgtrekking
komen ; —usiva, f. uitsluiting ; dare l' —a
qd., iem. van een ambt uitsluiten ; aver
1' —, uitgesloten zijn ; recht van tegenwerping, veto (bij de pauskeuze): alla —, op
geheel uitsluitende wijze ; pretendere alla
een uitsluitend voorrecht meenen to hebben ; —usivamente, avv. op uitsluitende
wijze; affermare qc. — da ogni idea,
iets beweren met uitsluiting van elke gedachte
aan . uitgesloten, niet mee inbegrepen ;
dalla lettera A alla L —, van de A tot
de L niet meebegrepen ; —usive, avv. exclusief, uitgesloten, niet mee inbegrepen ; —usivismo, m., —ivith, f. exclusiviteit, aanspraak
op uitsluitendheid of op een voorrecht ;maatschappellike afzondering ; —usivo, agg. uitsluitend, op een uitsl. doelend ; voto —,
stemming v. tot uitsluiting ; dottrina, opinione —, leer v. die de juistheid van alle

ESE

andere uitsluit ; uomo
mewl], die alleen
zijn meening voor de juiste boadt; —uso,
p. pass. van escludere.
Escogita'bile, agg. denkllaar, nitdenkbaar;
—are, V. a. uitdenken, veriinnen ; —ativa,
f. denkvermogen, o., vindingsgave, v.; —atore,
m., --trice, f. uitdenker, verzinner, uitvinder,
m., -ster, v.

E'scolo, m. (Bot.) Z. eschlo.
Eseolpazione, f. h.z.d. als diseolpameuto.
Escoinunicare, v. a., —azione, f Z. se°.
munieare, —ica, f
Eseoriare. v. a. (Med.) de huid Licht openrijten ; —rsi, v. rifl. zich schrammen ; —ativo,

agg. (Med.) de huid licht openrtitend, een
ten scbram veroorzakend ; —azione, f. (Med.)
lichte openrijting der huid; exoriatie ; oprijten
der schors (boomen).
Escreato, m. (Med.) uitwerpsel o. (door den
mond); —mucoso, sanguino, slijmachtig,
bloedig uitwerpsel.
Eserementale, —tizio, agg. (Med.) tot de
uitscheidingsstoffen behoorende ; —to, m. (Fis.)
excrement, o., ontlasting, v., afgang, m., uitscheidingsstof (nit bet dierlijk lichaam); fam.
drek, stoelgang, m.; fig. uitwerpsel, schuim o.
(der maatschappij); —toso, agg. Z. —tizio.
Esereseenza, f. (Chir.) uitwas, m., wrat, buil,
opzwelling, v.
Eseretore, —o'rio, app. (Anat.) uitscheidend,
afzonderend, tot uitscheiding dienend ; vasi,
eanali —I, uitscheidingsvaten, -kanalen, v.;
—zioue, f. (Fisiol.) afzondering, uitscheiding
der stoffen (nit bet lichaam); (Med.) het uitwerpen, uitscheiden, afzonderen (dier stoffen);
uitwerpsel, o., uitgescheiden stof, v.
Escu'bie, f. pl. de wachten, wachtposten, m.;
—itore, m. wachter, m.; l'uccello —, de
haan, m.
Escula'pio, m. (N. pr. mil.) Esculaap, m., god
der heelkunde ; l'arte di —, de heelkunde, v.;
(Astr.) slangendrager, m. (sterreb. aan den
Z. hemel).
Esculente, agg. eetbaar.
Escursione, (Mil.) strooptocht, m., uitvluchtje,
o., kleine reis, v., uitstapje, o.; fig. fare Me
— net campo della storia, zich op het
gebied der geschiedenis begeven.
Eseusa, f. —are, v. a. Z. scusa, —are.
Eseussione, f. (Giur.) dwangbevel o. (tot
betalen).
Esdirettore, m. ex-directeur, gewezen directeur, m.
Esdra, m. (N. pr. bibl.), Esdras, m.
Esecra'bile, agg. afschuwelijk, gruwelijk, afschuwenswaardig, ellendig, erbarmelijk ; —Ilita, f. afschuwelijkheid, gruwelijkheid, verafschuwenswaardige daad ; —ilrnente, avv.
op afschuwelijke enz. wijze ; —ndo, agg.
afschuwenswaardig, gruwelijk ; —re, v. a.
verafschuwen, met afschuw noemen, afschu w
ondervinden ; —More, m. verafschuwer ;
—azione, f. verafschuwing, v., afschuw, m.;
oggetto dell' universale, een voorwerp
van algemeenen afschuw.
Esecutare, v. a. (Giur.) voltrekken (een dwangbevel); executeeren, verpanden ; —ivamente,
avv. tangs executieven weg, door voltrekking;
—ivo, agg. voltrekkend, ten uitvoer brengend;
uitvoerend ; potere uitvoerende, voltrekkende macht ; (Giur.) giudizio executief,
ten uitvoer brengend vonnis, o.; procedimento
handeling tot het voltrekken, ten
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uitvoer brengen ; —tore, m., —trice, f. volbrenger, m., -ster, v., die een bevel volvoert ;
(Giur.) executeur, iem. die een dwangbevel
volbrengt; —testementario, executeur-testementair, volbrenger der laatste wilsbepalingen ; — di giustizia, scherprechter, m.;
(Mus.) uitvoerder van een muziekstuk, executant,
—to'ria, f. (Giur.) voltrekking, ten
uitvoer brenging van een dwangbevel; ambt
van zulk een persoon ; rechterlijke macbt, v.;
bevel o. tot volbrenging, ten uitvoer brenging
van een dwangvonnis ; —toriale, agg. (Giur.)
lettera
voltrekkingsbevel, o.; —torieta,
f. in krachttreding, uitvoerbaarheid (van een
vonilis);
agg. (Giur.) executoir, voltrekbaar; sentenza —a, executoir vonnis ;
f. uitvoering, ten uitvoer brenging,
voltrekking, v.; dare —i, mettere, mandare ad —, uitvoeren, volbrengen, voltrokken worden ; voltrekking (der doodstraf), ter
doodbrenging, executie, v.; (Giur.) voltrekking,
ten uitvoer brenging van het vonnis ; gerechtelijk innen van belastingen, beslaglegging,
verkooping; (Mus. ) uitvoering, voordracht v.
(van muziek); — d'una opera d'arte, vervaardiging, ten uitvoer brenging van een
kunstwerk.

Esedra, essedra, ese'dra, f. (Archeol.)
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elassici, de klassieke voorbee4len bestudeeren ; exemplaar o. (van een bOLk), afdruk, m.;
tirare einqueeento —i d'un libro,
vijfhonderd exempt., afdrukken van een boek
drukken, trekken ; schrijfvoorbeelcl, o.; oorspronkelijke vorm, type ; l'esenVIO e l'—
non vanno d'un motto, de afbeelding en
oorspronkelijke type (ideaal), komen niet met
elkander overeen ;
app. voorbeeldig, tot
voorbeeld dienend ; menare una vita
een voorbeeldig leven leiden ; una donna —,
een voorbeeld van een vrouw ; Pena —, tot
afschrik, waarschuwing dienende straf, doodstraf, v.; —, v. a. nateekenen, afbeelden, kopieeren, afschrijven ; —rsi, v. rill. zich vormen
naar ; —lario, agg. Z. —lare ; —laritä, f.
voorbeeldigheid, voortreffelijkheid, v.; —larmente, avv. op voorbeeld.,voortreffel. wtjze;
vivere
voorbeeldig leven ; punire —, op
afschrikwekkende, voorbeeldige wijze straffen ;
—lativo, agg. van voorbeelden a fgeleid, op
voorbeelden zich grondend ; —ilficare, v. a.
door voorbeelden verklaren,toelichten, duidelijk maken, door voorbeelden trachten te bewijzen; —lificativo, agg. als voorbeeld kunnende dienen ; modo —, op voorbeelden gegronde toelicht. ; —lifieazione, f. verklaring,
toelichting, v. door voorbeelden ; bewijs op
overlegde stukken, voorbeelden gegrond ; —lo,
m. Z. —io.

raadszitting, vergaderzaal, v.; bisschoppelijke
zetel in de kerk ; ztjgebouw, aanbouw m.
(aan kerken).
Esentare, v. a. van eene verplichting, taak,
Esegema'tico, agg. h.z.d. als esege'tico,
belasting ontslaan, vrtjstellen ; la legge lo
essenta dalla milizia, de wet stelt hem
agg. exegetisch, verklarend, tot de bijbelvervrij van den krijgsdienst; lo essentarono
klaring dienend; —esi, f. exegese, v., bijbelverklaring, -uitlegging, v.; —geta, m. exegeet,
dalle tasse, ztj stelden hem vrij van bem., bijbelverklaarder, m.
lastingen ; —rsl, v. rid. zich vrij, losmaken ;
Esegui'bile, agg. uitvoerbaar, doenlijk, doen—rsi da un errore, zich vrij van dwaling
f. uitvoerbaarheid, v.; —mento,
houden ; —rsl da una malattia, eene
baar
m. h.z.d. als eseeuzione ; —re, v. a. uitziekte vermijden ; —te, agg. vrij, vrijgesteld,
voeren, volbrengen, voitrekken, ten uitvoer
dienstvrij, vrij van belasting; gli erniosi
brengen, bewerkstelligen, tot stand brengen ;
sono —i dalla milizia, zij die aan een
—gli ordini, le leggi, de bevelen, de wetbreuk lijden zijn vrij van krijgsdienst; dalla
giuridizione di qd., niet aan de rechtten opvolgen, naleven; — un patio, een
verdrag nakomen, vervullen ; (Mus.) uitvoeren,
spraak van iem. onderworpen zijn; luogo —
voordragen, spelen ; eompone e eseguisee
da un dominio, plaats die van een rechtseccellentemente, hij componeert en draagt
gebied uitgesloten is; — da ogni eolpa,
uitstekend voor ; —tore, m., —zione, f. Z.
vrij van alle schuld ; — da una malattia,
esecutore, eseeuzione.
niet vatbaar voor eene ziekte ; andare,
essere — da 'ma eosa, van iets verschoond
Esempigra'zia, esempligra'zia, avv. bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven ; —ino,
blijven ; —tivo, app. (Giur.) bevrijdend ;
kort voorbeeld, o.; —io, m., —lo, m. voorvilegio
privilegie met bevrijdende ktacht ;
—zionare, v. a. bevrijden, vrijstellen, outbeeld, toonbeeld, o.; —j da imtare, navolgenswaardige voorbeelden ; dare, lasciare
heffen van ; —zione, f. vrijstelling, v.; —
nit bell' —, een schoon xoorbeeld geven,
dalle tasse, vrijstelling van de belastingen ;
nalaten ; dare 11 buon, it eattivo, met
diritto d'—, recht van vrijstelling (van begoede, slechte voorbeelden voorgaan ; (Filos.)
lasting).
ideale voorstelling, v., idee, v., model, .o., tot Esequiale. app. tot de lijkplechtigbeid behoovoorbeeld dienend stuk; —j di Bello serirende ; —are, v. a. plechtig begraven ; een
vere, voorbeelden van goeden stijI ; (Lett.)
lijkfeest houden; —e, f. pl. lijkplechtigheid
aanbalingen, voorbeelden ; —j del bum' seplechtige begrafenis, v.; far le — a qd., iem.
colo, voorbeelden, aanhalingen uit de klasplechtig ter rust brengen, begraven.
sieke eeuw ; parlare in —j, in gelijkenissen Esereente, agg. uitoefenend; gli —i it coin-

spreken, voorbeelden aanhalen ; prendere
— da uno, zich aan iem. spiegelen, iem. ter
navolging, tot voorbeeld nemen ; servire di
— a qd., iem. tot voorbeeld, tot waarschuwing dienen ; ti serva di —, laat bet u tot
waarschuwing dienen; per —, (verk. per es),
bijvoorbeeld (B. v. B.); per modo di —, a
h.z.d. als per
mo' d' —, per atto d'
es ; senza
zonder voorbeeld ;
e. weinig beteekenend voorbeeld ; —lare, m.
voorbeeld, toonbeeld, o.; studiare gli —I

mereio, de handeldrijvenden ; gli —1 di
medicina, de beoefenaars der geneeskunst ,
neringdoende, verkooper, m.; —eere,
sost.
v. a. Z. esercitare ; —cibile, agg. h.z.d.
als esereita'bile, agg. aan te leeren, te be-

oefenen, wat door beoefening kan verkregen

worden; —amento, m. het uitoefenen, aanleeren, o.; oefening, uitoefening, v.; —are, v. a.
oefenen, beoefenen, aanleeren, leeren ;
sol'Ian, de soldaten oefenen, exercitie leeren,
drillen ; —gli scolari nella composi-
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zione, de leerlingen in schriftel(ke werk- 1 1. (Giur.) voorlegging, vertooning v. kvatt bezaamheden oefenen ; — la memoria, bet
wijsstukken); —store, m., —trice, f Oirithiligeheugen oefenen; — la ragione, het verdiger, vertooner, aanbieder, m., -ster, v. (van
stand gebruiken; —un membro del corpo,
brieven); aanbieder, m.; —izione, f. aanbieeen lichaamsdeel door oefening sterken ; — un
ding, v., belofte, v. (van pers. hall)); (Giur.)
cavallo, een paard dresseeren, africhten ;
— dei libri, voorlegging, overlegging v. (der
uitoefenen, drijven ; — una critics severa,
handelsboeken).
een strenge kritiek uitoefenen ; fig. — la sua Esigenza, f. vordering, opyordeting,.aanvraag,
influenza su qd., zijn invloed op iem. uitaanspraak, v., eisch, m.; non poter supoefenen ; — una carica. un uflicio, een
plire a tutte le —e, aan alle eischen niet
ambt uitoefenen, bekleeden ; — an mestiere,
kunnen voldoen ; aanmatiging, onrechtmatige
una professione, een handwerk, beroep
aanspraak, v.; aver mille —e, duizend ondrijven ; — la medicina, de geneeskunde
rechtmatige aanspraken maken ; —i'gere,
uitoefenen ; e medico ma non esercita,
v. a. verlangen, yorderen, eischen, aanspraak
hij is geneesheer, maar praktiseert niet, oefent
maken, vorder. doen gelden, uitdrukkelijk
zijn beroep niet uit;
una strada fervorderen; fig. zonder recht eischen, willen;
rata, een spoorweg exploiteeren ; — it camp. pres. —ente, verlangend ; agg. aanmatigend ;
po, bet veld bewerken ; —rsi, v. rill. zich
p. pass. esatto, verlangd, gevorderd; agg.
oefenen ; — nella lettura, zich in bet lezen
credit' —1, ingevorderde, geinde achterst.
oefenen ; lichaamsbeweging nemen, lichaamsschulden ; —igi'bile, agg. invorderbaar;
oefeningen houden ; p. pass. —ato, geoefend,
(Giur.) opeischbaar, invorderbaar ; —itita, f.
beoefend ; agg. vlug, ervaren, geoefend in iets;
opeischbaarheid, invorderbaarheid, v.
—ativo, agg. oefenend, tot aanleering, oefe- Esi'glio, m. Z. esilio.
ning dienend ; —atore, m., —trice, f. oefe- Esi'guo, agg. Bering, klein, nietig, karig ; dun,
naar, m., leermeester ; (Mil.) drilmeester, m.;
zwak, teer.
—azione, f. oefening, v.; —i scolastiche, Esilarare, v. a. opvroolijken, vermaken, tot
schooloefeningen, v. mv., schoolwerk, 0.;
yroolijkheid,lachen stemmen • p.pres.—ante,
crittche, archeologiche, kritische, oudopvroolijkend ; agg. bevande
opvroolijheidkundige oefeningen, v.; —0, m. Leger, o.,
kende, opbeurende dronken ; p. pass. —ato,
legerafdeeling, v.; fig. menigte, schaar, groote
opgevroolijkt; agg. aangeschoten, een weinig
optiooping v. van menschen ; e vennto un —
dronken.
di saltimbanchi, er is een heele troep Esile, agg. dun, teer, slank ; fig. zwak; inkoorddansers aangekomen ; fig. hoop, m.; — di
gegno
zwak verstand ; —aiuto, geringe
citazioni, een hoop, een menigte aanhalinhulp ; —its, f. teerheid, magerlaeid, tengerheid
gen ; — di fiehi, een hoop vijgen ; —zio, m.
(v. Licht); fig. onbeduidendheid, y.
e la Esiliare, v. a. verbannen, uit bet land veroefening, uitoefening, beoefening, v.;
vita dei precetti, de uitoefening is de ziel
wijzen, in ballingschap zenden ; fig. — qd. da
der voorschriften ; ervaring, v., praktijk, v.,
un luogo, iem. een plaats verbieden • — qd.
gebruik, o., aanwending, Y.; libero —delle
da un ritrovo, iem. an een club uitsluiproprie facolta, het vrije gebruik zijner
ten ; v. n. in ballingschap gaan ; p. pass. —ato,
bekwaambeden, vermogens ; — del proprj
verbannen ; sost. in. balling, m.; — o, m. vet diritti, uitoefenen zijner rechten ; (Mil.) —j,
banning, ballingschap, v.; aver I' — a vita,
pl. exercities ; vanno agli —j, zij gaan execper tre anni, levenslange, drie jaren ballingceeren, rukken voor de exert. uit; j gim
schap bebben ; condannare all' — , tot
nastici, lichaams-, turnoefeningen; v. mv.;
ballingschap veroordeelen ; andare in —,
(Scuot.) —j, pl., schoolwerk, 0.; — dl coin.
het land verlaten, vrijwillig in ballingschap
posizione, stijloefeningen ; — di memoria,
gaan ; oord o. van ballingschap ; — volontahet van buiten leeren (van opgeg. stukken);
rio, vrijwillig verlaten van bet vaderland.
—j di pieta, godsdienstige oefeningen ; — Esimare, v. a. h.z.d. als estimare of comdi una carica, uitoefening van een ambt ;
putare; —Ftnere, v. a. ontslaan, bevrijdec,
— di una professione, di un mestiere,
vrijmaken ; — da un obligo, van een veruitoefening van een beroep, vak of handwerk,
plichting ontslaan ; rsi, v. rill. zich vrijma0.; togliere ad uno 1'— per qualche
ken, zich ontslaan, bevrijden ; non poa —
tempo, iem. voor eenigen tijd de uitoefening
dal'' accompagnarlo, hij kon er zich
van zijn ambt, beroep ontnemen ; — del milk),
niet aan onttrekken hem to vergezellen ; —rsi
uitoefening van den eeredienst; — d'una
da tutte le ceretnonie, zich aan alle
ferrovia, een spoorlijn, -baan exploiteeren ;
plichtplegingen onttrekken ; p. pres. —ente,
aprire una ferrovia all' —, een spooruitstekend ; p. pass. bestaat niet ; —izione, f.
baan voor het verkeer openen ; far —, beh.z.d. als esenzione ; —imo, m. b.z.d. als
weging nemen ; scherz. tenere i delta in
ragguagilo of computo.
- veelvuldig eten ; prov. 1' fa l'uomo, Esinanimento, m. h z.d. als —izione, f.
de oefening maakt den meester.
allengs vernietigd worden, bet allengs ophouEseredare, v. a. Z. diseredare ; ditare,
den, o., geheele uitputting, v.; ire, v. a.
v. a. Z. diseredare.
b.z.d. als annichilire ; — rsi, v. rifl. h.z.d.
Esergo, m. (Num.) vrije ruimte v. onder een
als avvilirsi.
munt voor jaartal enz.
Esi'odo, m. (N.pr.lett.) Hesiodus, m.
Eserto, m. (Dentist.)dente—,vooruitstekeside, Esistente, p. pres. van esi'stere, v. n. be-springende tand, v.
staan, zijn, voorhanden zijn ; leven ; ha cesEsibire,
v. a. vertoonen, laten zien, bewijzen,
sato di —, hij heeft opgehouden met leven ;
voorleggen ;
ogni phi umile servittl,
—ente,p.pres.zijnd,bestaand ; agg. bestaande,
de nederigste diensten bewijzen ; (Giur.) —dop. pass. —ito, geweest ; — enza, f. bestaan,
eumenti, bewijsstukken voorleggen, vertoozijn, 0., werkelijkheid, v.; mettere in chiaro,
nen ; —rsi, v. rill. zich aanbieden ; — i'bita,
1' — della congiura, de wezenlijkheid, wer.
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keltikbeid van de samenzwering bewijzen ; fig.
v. (waarbij de macht, bet recht booze geesten
la — politica d'una nazione, het staatte bezWeren, verleend wordt); —izzare, V. a.
kundig bestaan, leven, eener natie leven, o.,
duivels, booze geesten bezweren, bannen, uitonderhoud? levensonderhoud,
o.; a una pedrijven ; fig. en fam. — qd., iem. bezweren
.
110Sa t een kommervol leven, bestaan ;
zijn leven te beteren ; —izzatore, h.z.d. als
lavorare per 1' voor zijn onderhoud
—ista ; —izzazione, f. h.z.d. als —cismo.
werken.
Eso'rdia, f. —dio, m., aanvang, m.; begin o.
Esistimare, v. a. —azione, f. Z. stimare,
van rede, gebed, verhandeling ; lam. senza
giudicare; stima.
far grande zonder lange inleiding, veel
Esita'bile, agg. (Com.) verkoopbaar, goeden
omhaal ; fig. 1'— della vita, de levensmoraftrek vindend; —are, v. a. verkoopen, omgen, m.; —tare, --ire, v. n. beginnen, aanzetten.
va ngen ; Tacito esordisee ai snot AnEsitabondo, agg. twijfelachtig, weifelend, dranan col raceonto, Tacitus begint zijne
lend; —amento, m. weifeling, draling, v.;
Annalen met het verhaal, enz.; voor 't eerst
—anza, f. draling, besluiteloosheid ; risponoptreden (van zangers, enz); p.pres. —iente,
dere senza zonder dralen antwoorden;
beginnend ; sost. m. beginner, debutant, m.
—are, v. n. dralen, aarzelen, weifelen, be- Esornare, v. a. Z. crnare ; —ativo, agg.
sluiteloos zijn ; ti d ico senza ik zeg u
(Rett.) opsierend ; genere — della elozonder bedenken non esito di dirti, ik
quenza, het opsierend, sierend gedeelte der
aarzel niet u te zeggen ; —azione, 1. aarzewelsprekendheid ; —azione, f. redekunstige
ling, weifeling, besluiteloosheid, v.; senza
opsiering, redekundig figuur, v.
zonder aarzelen, zonder bedenken.
Esortare, v. a. vermanen, opvroolijken, beE'sito, m. het uitgaan, m., uitgang, m.; quest'
moedigen, aansporen ; esortano it Papa
acqua non ha —, dit water beeft geen afa fuggire, zij sporen den Paus tot vluchten
vloeiing ; dare — a qe., een zaak uitgang
aan ; testa le esortano alla magnaniverleenen ; fig. gevolg, o., uitkomst, v.; giuma impresa, alien spoorden, moedigden
dicare dali' naar het gevolg, de uithem tot de groote onderneming aan ; —ativo,
komst beoordeelen ; da ragione al
agg. vermanend, aansporend, aanmoedigend;
fatto, de uitkomst rechtvaardigt de daad;
interiezione —e, opbeurings, aansporingscondurre a buon — una impresa, eene
woorden ; parole —e a concordia, wooronderneming tot een goede uitkomst, result.
den die tot eendracht aanspoorden ; —atore,
voeren ; — d'una malattia, verloop v. eener
m., —trice, f. aanspoorder, bemoediger, m.,
ziekte ; omzet, verkoop, aftrek. m.; questa
ster, v.; —ato'rio, app. h.z.d. als —ativo;
coerce non fa —, deze waar heeft geen
sost. f. una —a, een vertnanende, opbeurende
aftrek ; — d'un dramma, het slot, de
brief; —azioncella, f. kleine opbeuring, v.;
ontknooping van een drama ; uitgang, m.,
—azione, f. vermaning, opbeuring, bemoedideur, v.
ging, opmontering, v., toespraak, v.; (Eccles.)
Esiziale, agg. uiterst gevaarlijk, nadeelig,
korte opbeurende verb. (meest in den vorm
schadelijk, verderfelijk ; —io m. verderf, o.,
van een herder!. schrijven).
ondergang, m., vernietiging, v.; —ioso, agg. Esorto, m. opgang m. (v. een gesternte).
Z. —late.
Esoso, agg. gebaat, niet gaarne gezien, afkeerE'slege, esle'ge, agg. buiten de wet staand,
wekkend ; aver — qd., iem. verafsehuwen ;
vogeivrij, geen wet erkennend, wetteloos.
sost. m. akelig, afkeerwekkend mensch.
Eso'dio, esso'dio, m. (Lett.) slotzang m. in Eso'stosi, f. (Med.) beenuitwas, m., overbeen,
het oude drama.
o., exostosis, v.
E'sodo, m. Exodus, m.; uittocht m. der joden Esoticita, f. vreemdheid, v.; het vreemd zijn,
uit Egypte ; tweede Hoek v. Mozes.
o., afstamming, herkomst uit vreemde, overEsofageo, agg. (Anat.) tot d. slokdarm, de spijszeesche landen ; —co, agg. exotisch, vreemd,
buis behoorend ; —ago, m. (Anat.) slokdarm,
buitenlandsch, overzeesch ; piante — che,
m., spijsbuis, v.; —agotomia, f. (Chir.) opeexotische, vreemde planten ; voce, parole
ning van, snede in de spijsbuis.
—a, aan een vreemde taal ontleend woord;
Esoleto, agg:verouderd, buiten gebruik geraakt.
fam. uomo zonderling mensch, m.
Esondare, v. n. h.z.d. als traboceare.
Esote'rico, agg. (Filos.) esoterisch ; geheim ,
Esonerare, v. a. van een last bevrijden ; —
alleen voor de ingewijden bestemd (leer).
qd. dal servizio, iem. van dienst vrijstel- Espa'ndere, v. a. uitspreiden, -strekken, -spanlen ; —azione, f. vrijstelling v. (v. belasting,
nen ; dominio in un paese, zijn
dienstverrichting).
heerschappij over een land uitstrekken ; —rsi.
Eso'pico, agg. aesopisch ; voortkomend van
v. rifl. zich verbreiden, verspreiden, uitstrekEso'po, m. (N. pr. lett.) Aesopus, Esopus, m.
ken ; quel vapore si espande per tutta
Esora'bile, agg. door smeeken, bidden te bela eampagna, die damp, rook verspreidt
wegen, toegevend, aan smeeken toegevend.
zich over de geheele landstreek; —si'bile,
Esorbitante, agg. bovenmatig, buitengewoon,
agg. uitrekbaar, wat zich kan uitbreiden, verongehoord, exorbitant; —temente, avv. op
spreiden ; —sibilita, f. (Fis.) uitstrek-, uitongehoorde, buitengewone, alle maat te buizetbaarheid, spankracht, uitstrekkingskracht,
tengaande wijze ; —tanza, f. overdrevenheid,
v.; —stone, f. uitbreiding, verspreiding, uitovermatigheid, ongehoordheid; uitspatting, v.,
strekking, uitzetting, expansie, v.; (Anat.) nitdwaling, verkeerde, valsche bewering, v.;
.zettingsvermogen, o. van sommige lichaams—tare, v. ri. de juiste maat overschrijden;
deelen ; —membranosa, rekbare, uitzetbare
de perken te buiten gaan, uitspatten.
weefsels ; fig. — dell' animo, uitstorting, v.
Esorcismo, m. duivel-, geestenbezwering; bevan bet gevoel ; openbartigheid, mededeelzwering,formulier o. bij het doopsel ; —ista,
zaamheid, harteltjkheid, v.; meedeelingsgave,
m. duivel-, geestenbanner, exorcist, m ; —isy.; —ivo, agg. uitzetbaar, rekbaar; forza
tato, m. derde der lagere (priester) wijding,
—a, uitzettingskracht, spankracht ; fig. mede—,
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deelzaam, openhartig, hartelijk, spraakzaam ;

no mo di nature —a, een man van mededeelzaam karakter ; —so, p. pass. van espandere.
Espatriare, v. n. het vaderland verlaten, landverhuizen ; —azione, f. landverhuizing, v.,

ESP
—azione, f. (Med.) uitstooten, uitwerpen,

-hoesten van slijm, expectoratie, v.

Espia'bile, agg. zoenbaar; —are, v. a. hoe-

ten, zoenen (een schuld); van een smet zuiveren; —rsi; v. rifl. zich van een smet zuiveren ; —ativo, agg. tot boete, zoen dienende ;
—atore, m. —trice, f. hooter, zoenende;
verlating, v. van het vaderland.
Espedieiite, agg. nuttig, dienstig, raadzaam,
agg. tot zoen, boete dienende;
wee' —e, boet-, zoengebeden; pellegripassend; esser dienstig, voordeelig zijn,
naggio —, tot boete ondern. bedevaart, v.;
sost. m. middel, o., uitweg, v., hulpmiddel, o.;
miseri ellendige uitvluchten; andare
—azione, f. boete, v., zoen, m., zoening, v.,
inanzi a forza di —i, zich door kleine
boetedoening.
Espianare, esplanare, v. a. h.z.d. als
verdiensten er door helpen.
spiegare.
Espedire, v. a. h.z.d. als spedire ; —itivo,
agg. h.z.d. als sbrigativo ; —izione, f. h.z.d. Espilare, v. a. (Giur.) met list of met kleine
gedeelten geld vervreemden ; berooven, beals spedizione en sbrigatnento.
stelen ; — l'erario, de schatkist bestelen;
Espe'llere, v. a. uitdrijven, verdrUven ; lo
— un' ereditti, veel van een erfenis zich
espulsero del teatro, zij wierpen hem
toeeigenen ; p. pass. —at o, beroofd ; agg. ereden schouwburg uit; (Med.) uitstooten ; — gli
dila, —a, door voorafgegane ontvreemdingen
umori, de slechte sappen uitdrijven.
Espe'ria, (Geogr. antic.) Hesperie, o. (Spanje
verminderde erfenis; —atore, m. —trice, f.
en Italie); —ide, agg. hesperisch, in 't westen
bedrieger, m., -ster, v.; — di patriinonj,
bedriegel., ontrouwe beheerder van een vergelegen; —io, agg. hesperisch, in 't Westen
mogen, erfdeel, 0.; —azione, f. berooving,
gelegen ; Espero, m. (Astr.) Hesperus, m.,
avondster, v.
besteling, v.; verduistering, v. (v. gelden).
Espeti'bile, agg. Z. Sperimentabile ; Espiare, v. n. (Fisiol.) uitademen, uitdampen ;
esperto
;
—iente—iente, agg. h z.d. als
den geest geven, den adem uitblazen ; —azione, f. (Fisiol.) uitademing, v.
mente, avv. op ervarene, kundige wijze;
Espletivo, agg. (Gram.) aanvullend ; parti—ienza, f. ervaring, ondervinding, v.;
de
ervaring
is
de
é inadre della scienz,
celle —e, aanvullingswoordjes, my.
rnoeder der wetenschap ; wereldkennis, erva- Esplica'bile, agg. uitlegbaar, verklaarbaar,
ring; non aver —, geen ondervinding hebdoor woorden uit te drukken ; —amento, m.
ben ; conoscere qc. per —, iets door onontwikkeling, ontvouwing, v.; —are, v.a. h.z.d.
derv. weten ; far — di una cosa, jets beals spiegare ; —ativo, agg. verklarend, uitproeven ; —e di chimica, di lisica, scheileggend ; —atore, m. verklaarder, uitlegger;
kundige, natuurkundige proefnemingen doen ;
—azione, f. verklaring, uitlegging, v.; —ere,
—mentale, —inentare, Z. Sperimenv. a. h.z.d. als spiegare ; —itamente, ann.
tale, —are ; —mentato, agg. beproefd,
op duidelijke, bepaalde wijze ; zonder omhaal,
ervaren, kundig ; —mentatore, m. ondermet duidelijke woorden, uitdrukkelijk ; —ito,
zoeker, beproever ; —mento, m. beproeving,
agg. duidelijk, on omwonden, uitdrukkelijk, beproefneming, ervaring, v.; far —i per armi
paald ; seritto con parole —e, met duideproefnemingen
doen
di nuovo modello,
lijke woorden geschreven.
met wapenen van een nieuw model ; far l'— Eplo'dere, v. n. uitbarsten, met een knal uitd'un aniieo een vriend op de proef steleenspringen, stuk-, in de lucht springen ; v.a.
len, proef, v., bewijs, 0.; dare nu Bello —
— it futile, het geweer afschieten; fig.
del suo valore, een schoon bewijs van zijn
un errore, een dwaling vernietigen ;
moed geven ; (scuol.) proefalleggingen,
—sione, f. ontploffing, v., knal, slag, m ; het
openbare beproevingen (aan 't einde van het
in de lucht springen ; —sivo, agg. een ontschooljaar); —ire, v. a. Z. Espirementare.
plotting, uitbarsting veroorzakend ; materie
Espertamente, avv. op ervarene, kundige
—e, ontplofbare stollen ; —so, p. pass. van
wijze ; —to, agg. kundig, ervaren, bekwaam,
esplodere.
beproefd; artelice — della sua arte, in Esplorare, v. a. uit-, na-, doorvorschen, nauwzijn yak ervaren werktnan; non sotto — in
keurig onderzoeken ; —gli animi, de gequeste cose, ik heb van deze zaken geen
moederen doorvorschen ; desegno del
ondervinding; sost. m. zaakkundige, expert,
nemico, het plan van den vijand uitvorm.; riinettersi at giudizio degli —i,
schen, zoeken te weten te komen ; — l'inzich onderwerpen aan 't oordeel der zaakdole d'una malattia, den aard eener ziekte
kundigen.
uitvorschen ; — un paese, een land doorEspeti'bile, agg. h.z.d. als desidera'bile ;
vorschen, nauwkeurig onderzoeken ; Ton—ttainento, m. —ttativa, —ttazione,
do del mare coilo scandaglio, den boafwachting, spanning, verwachting, v.; esdem der zee met een zinklood onderzoeken ;
sere in grande — di vederlo, in groote
—atore, m. —trice, f. vorscher, onderzoeverwachting, zeer gespannen zijn hem te zien ;
kingsreiziger; spion, m.; —azione, f. vorsuperare °gni alle verwachting oversching, doorvorsching, nauwkeurige onderzoetreffen ; —ttare, v. a. Z. Aspettare ; —ttaking, v.; (Mil.) verkenning, spionneering, v.
tivo, agg. (Giur. can.) grazier —a, toe- Espoliare, v. a. Z. Spogliare.
staan eener prebende (in afwachting dat zij Esponente, agg. en sost. m. Z. p. pres. van
spoedig vrij zal an).
espore.
Espettorante, agg. Z. p. pres. van —orare, Espo'nere, v. a. Z. Esporr e.
v. a. (Med.) slijm uitwerpen, door hoesten uit- Esponi'bile, agg. uitstelbaar, geschikt om uitwerpen; assol. hoesten, slijm uitwerpen;
gesteld, ten toongesteld te warden.
p. pres. —ante, shim uitwerpend ; agg. horst- Esporre, v. a. uitstellen, ten toonstellen, bloatreinigend, hoestlosmakend (geneesmiddel);
stellen; — al sole, all' aria, aan de zon,
,
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de lucht blootstellen ; — it Sacramento,
het H. Sacrament ter aanbidding uitstellen;
— qc. ally vendita, jets te koop stellen ;
— qd. a un pericolo, tem. aan een gevaar
blootstellen ; qd. alla flere, iem. aan de
wilde beesten voorwerpen; — la vita, het
leven op 't spel zetten ; — nu bambino, een
kind te vondeling leggen ; te kennen geven,
verklaren, breedvoerig verhalen, uiteenzetten ;
— un testo, een tekst verklaren ; —fuorl,
aan 't licht brengen, ter wereld brengen ;
(Nat.) — una linea, una figura geometrica, een !On trekken, een wiskundige figuur beschrijven ; —rsi, v. rifl. zich blootstellen, zich in gevaar begeven, zich prijs-,
blootgeven ; p. pres. —nente, uitstellend ;
agg. (Mat.) numero —, of —, exponent, m.;
— della radice, di rifrazione, wortel-,
brekingsexponent; p. pass. —esposto, blootgesteld, uitgesteld ; sost. m. ontwikkeling, niteenzetting, aanwijzing, v.; dal — fin qui
Ella vedra the uit hetgeen vooraf is
gezegd, zult u zien dat....; gli de vondelingen, weeskinderen, my.
Esportare, v. a. uitvoeren, naar 't buitenland
verzenden ; —atore, m. exporteur, verzender
(van waren) naar bet buitenland ; export-, uitvoerhandel, m.; —azione, f. uitvoer, m. van
waren, export, o., warenuitvoer, m., uitvoerha ndel, m.
Espositivamente, avv. op verklarende wijze,
met uitvoerige verklaring ; —tivo, agg. verklarend, uiteenzettend ; metodo verklarende methode, v.; discorso — del poeina
di Dante, uitvoerige inhoudsopgave van
Dante's dichtwerken ; m. —trice, f.
iem. die te vondel. legt ; 1'— trice del bambino, de vrouw die het kind te vondeling
legde; verklaarder, uiteenzetter ; i phi chiari
della Divina Comedia, de beroemdste verklaarders der goddelijke Comedie ; —izione
f. stetting, tentoonstelling, v.; — d'oggetti
d'arte, tentoonstelling van kunstvoorwerpen ; —niondiale, wereld-tentoonstelling ;
—permanente di belle arti, blijvende
tentoonstelling van schoone kunsten ; — del
Sacramento, uitstelling van het H. Sacrament; — d'un bambino, te vondeling legging van een kind ; uitlegging, verklaring, v.;
(Corn.) aver un' — con una banca, een
schuld bij de bank, een reken. met een bank
te vereffenen hebben ; —sto, p. pass. van
esporre.
Esprelnere, v. a. Z. Spremere.
Espressamente, avv. op duidelijke, uitdrukkelijke wijze ; —lone, f. uitdrukking, wijze,
v. van jets uit te drukken ; — d'amore,
d'affetto, uitdrukking, v., bewijs van liefde,

genegenheid ; kracht van uitdrukk., nadruk,
m.; adoperare parole di grande
woorden vol uitdrukk. gebruiken ; e di bel-

—,

lissime forme ma senza alcuna

—,

zij bezit zeer schoone vormen, maar heeft niet
de minste uitdrukking ; occhi di grande
oogen vol uitdrukking ; (Mat.) eind-, slotresultaat, o. van eene berekening, formulier
voor eene algebraische uiteenzetting ; ridurre
le quantity alle pia seinplice —, de
grootheden tot de eenvoudigste uitdrukkingen
terugbrengen ; —iva, f. uitdrukkingskracht ;
—ivamente, avv. op duidelijke, heldere
wijze, vol uitdrukking; —ivo, agg. vol uitdrukking, een duidelijke uitdrukking bewer-
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een heldere, klare
wijze van uitdrukk.; volto een gelaat vol
uitdrukk.; sost. m. uitdrukking, symbolische
voorstelling ; —so, agg. en m. Z. p. pass. v.

,

esprimere.
Espri'mere, v. a. uitdrukken, uitspreken, op

kunstige wijze weergeven, tot kunstvaardige
uitdrukk. brengen ; —rsi, v. rifl. zich uitdrukk.,,
zijne gedachten ontwikkelen, blootleggen ;
vorrei dire tanto, ma non so come
esprl mermi, ik zou zooveel willen zeggen,,

maar ik weet niet hoe mij uit te drukken ;
p. pres. —ente, uitdrukkend ; agg. vol uitdrukk.; parola veel beteekenend woord ;
p. pass. espresso, uitgedrukt; agg. uitdrukkelijk, klaar, duidelijk ; senza un — consenso del superiori, zonder uitdrukkelijk
verlof der oversten ; seconda la sun —a
volona, volgens zijn uitdrukkelijken wit,,
sost. m. bijzondere, tot dat Joel afgezonden
bode, expresbode, m.; —ibile, agg. uitdrukbaar uit te drukken.
E'spro, m, h.z.d. als Espero, m.
Esproba'bile, agg. berispenswaard, laakbaar
—are, brare, v. a. h.z.d. als rimproverare ; —azione, —brazione, f. verwijt, o.;
berisping, v.
Esprofesso, ave. toegevenderwijs,bekennend,
met voorbedachtheid ; van beroeps-, ambtswege.
Espromissore, m. (Giur.) borg, overnemer
m. van een schuld.
Espropriare, v. a. onteigenen, gereehtelijk
van zijn eigendom berooven, exproprieeren ;
qd. di qc., iem. van jets berooven ; —rsi,
v. nil. zich ergens van berooven, afstand van
jets doen ; —azione, f. gerechtelijke, gedwongen onteigening v. tegen schadeloosstelling,
expropriatie.
Espugna'bile, agg. inneembaar, veroverbaar ;
—are, v. a. veroveren, innemen, bed wingen
(een vesting); — l'onesta, l'onore altrui,
iem's eerlijkheid ten vat brengen, iem's eer
doen verloren gaan ; — qd., iem. voor zich
winners, zijn tegenstand overwinnen ; —atore,
m. —trice, f. veroveraar, bedwinger, m. -ster,
v.; —azione, f. inneming, verovering, bedwinging, v. (eener vesting).
Espulsione, f. verdrijving, uitdrijving, verjaging, verstooting, v.; (Med.) afzondering, uitscheiding, ontlasting ; —iva, f. uitdrijvende
kracht, v.; —ivo, agp. (Med.) uitdrijvend ; le
contrazioni —e dell' cater o, de uitdrijvende samentrekkingen van den uterus.; calza
—a. gummikous, v. (tegen aderspatten); fasciatura etteruitdrijvend verband, o.; —o,,
p. pass. van espellere ; —ore, m. ver-, uitdrijver, m.
Espu'ngere, v. a. uitwisschen, vernietigen,
doorhalen (een woord enz.); —to'rio, agg,
uitwissche nd, doorhalend, vernietigend ; —sione, f. uitwissching, doorhaling, v., vernietiging, v.
Espurga'bile, agg. wat zich reinigen laat ;
—are, v. a. reinigen, zuiver maken ; (Lett.)
de aanstooteltjke plaatsen (uit een boek) verwijderen ; p. pass. —ato, gereinigd, gezuiverd ;
een geespurgeerde, voor
agg. can Orazio
sctioolgebruik geschikt gemaakte Horatius;
—azione, f. zuivering, reiniging, v.
Esquiinese, m. (N. pr. etn.) Eskimo, m.
Esq nisitezza, f. —ito, agg. Z. Squisitezza,
—ito ; —store, m. h.z.d. als ricercatore,
,

,
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m., —izione, f. h.z.d. als perquisizione. I
Essa, prom. 1. van esso.
Esse, m. en f. S. de letter s.; S-vormige haak,

EST
— con uno, iemands meening deelen ; -per uno, voor iem. partij kiezen ; per

(met opvolgenden infinito), op 't punt ziln,vkp
plan zijn ; sono per fare no viaggio,ik
m.; einde, haken, v. aan een ketting, haken
sta op 't punt een reis te maken ; In muaan den arm van de weegschaal ; la strada
fa un S., de straat maakt een S-vorrnige
tande, in zijn onderbroek staan ; — i4 qd.,
kronkeling ; essere torte come un S.,
in iem's plaats zijn ; se io fossl frn t6, als
zoo krom als een S
ik in uw plaats was enz.; averci a— te eten,
Essendoch6, essendo che, tong. daar nu,
om van te leven hebben ; esserci per qualche cosa, voor iets op de wereld zijn ; che
nu het geval er toe ligt, dewijl, in zooverre dat.
Esse'nio, m. Esseer, m.
e che non 6, elk oogenblik, van 't eene
Essente, agg. (Filos.) zijnd, bestaand; —za, f.
oogenblik in 't andere ; pub, —, 't is mogelijk,
het zijn, wezen, o.; essentie, v.; divina,
't kan zijn ; sia che sia pure, laat
bet zijn ; 't zij zoo ; non e'6 altro, 't kan
uniana, het goddelijk, menschelijk wezen;
de goddelijke, menschelijke essentie, v.; wezenniet antlers zijn ; ci siamo, daar hebben wij
lijk o.; natuur, v.; 1'— dell' arte,
het ; farm per —, wat dat betreft ; per —
non c'6 male, in zich is de zaak niet kwaad ;
de natuur, het wezen der kunst ; (Farm.) uittreksel, extract van aetherische oli8n, essence,
pur else sia, hoe bet ook zijn moge; 6 a
v.; —6, pl. welriekende wateren of olie's, uit
lui che si deve la nostra salute, aan
bloemen, vruchten ; kracbtdruppels, my.; la
hem danken wij onze redding.
quint — di qc., het beste, bet edelste wat E'ssere, m. zijn, leven, bestaan, o.; ringrazio
colui, che mi ha dato ik dank hen,
van iets te bekomen is; de quintessence, de
die mij het leven schonk ; gli —1 di questo
kern eener zaak ; in —, werkelijk, inderdaad ;
—ziale, agg. vvezenlijk, door het wezen, de
mondo, de wezens, schepselen dezer wereld ;
wezenlijke gesteldheid eener zaak vereischt ;
1'— sommo of primo, het Opperste of
tot bet vvezen beboorend ; la chiarezza e
Eerste Wezen ; fans. kerel, m., sujet, o.; non
quality — dello stile, de duidelijkheid is
ti curare di questi esseri schifosi,
bekommer u niet om die walgelQke kerels,
een wezenlijke eisch van den stip; belangrijk,
toestand, m.; dare 1'— a qd., iem. in een
beduidend, eigendommelijk ; sost. m. de hoofdgunstigen toestand brengen ; essere in —,
zaak, het voornaamste ; 1 — a che ...., de
hoofdzaak, het voornaamste is, dat ...; —ziabestaan, in wezen zijn, in goeden toestand
lita, f. wezenlijkheid, belangrijkheid, hoofdzijn ; l'in —, de inventaris, de inboedel ; oggi
non mi trovo in boon vandaag gevoel
zaak, v.; —zialmente, avv. wezenlijk, hoofdzakelijk, in hooge mate.
ik mij niet al te wet ; tutta la mobilia
E'ssere, v. n. zijn, wezen, bestaan ; io sono
era in bison —, de geheele inboedel beyond
chi sono, ik ben die ik ben, wezenlijk zijn ;
zich in goeden toestand.
prov. parere e non —, 6 come Mare e Essiccare, v. a. Z. Seccare ; —ativo, agg.
non tessere, iets schijnen en niet zijn, is
opdrogend, de vochtigheid wegnemend (mid
zooveel als spinnen en niet weven ; chi 6 ?
del); —azione, f. uit-, opdroging, v.
son i0 ! wie is daar ? ik ben het !; e a se- Essi'ssimo, sup. van esso, geheel en al, in
dere, 6 a giacere, hij zit, ligt dm; era
levende lijve, in eigen persoon.
accoccolato, hij zat ineen gehurkt ; sono Esso, m. essa, f. pron. dimostr. hij, zij, deventi anni che...., 't is twintig jaar gezelve ; essi, esse, pl. zij, m.v.; sopr'esso
leden dat ....; e tanto che a malato,lis
la tavola, op de tafel ; lungh'esso le
at lang dat hij ziek is ; di quanti anni sono
correnti del flume, tangs de strooming
queste case, hoeveel jaren staan die huizen,
der rivier ; con esse le donne, met de
voorvallen, gebeuren; questo coso furono
vrouwen ; me to disse esso stesso, hij
net secolo passato, deze Bingen vielen in
zelf zeide het mij ; venne esso medesimo,
de vorige eeuw voor ; leven, bestaan ; fu
hij kwam in eigen persoon.
parecchi anni in dietro un nobel sig- Essote'rico, app. (Filos.) esotoriscb, niet ge
nore, er leefde verscheidene jaren geleden
heim, ook voor oningewijden bestemd, voor 't
een adellijk heer ; c'era una volta un
yolk geschikt, dienstig.
uomo e una donna, er leefden, waren, eens Est, m. (Geogr.) Oosten, o.; nella direzione
een man en een vrouw ; non esser phi,
— ad ovest, in de richting van oost naar
niet meer zijn, leven ; non c'6 phi pane,
west ; cord—, noord-oosten ; sud—, zuider is geen brood meer ; — di ...., getnaakt
oosten.
zijn van, bestaan uit, toebehooren aan ; questo lEsta, Z. Estate.
libro 6 del mio amico, dit boek is van, E'stasi, f. extase, verrukking, geestverrukbehoort mijn vriend ; — di ottime quality,
king, v.; hoogste graad van begeestering ;
uitmuntende eigenschappen bezitten ; esser
andare in —, in verruk. geraken ; fam. en
tutt'una cosa, eene zaak geheel toegedaan
fig. van vreugde, bewondering buiten zich
zijn ; —a, gekomen zijn tot; A e a It come
zelf geraken ; fam. andare in —, zich ver
C a D, A staat tot B, gelijk C tot D.; — alle
strooid, verward toonen.
solite, alle medesime, weer op de oude Esta'sito, app. Z. Estatico, —tare, v. D.
plaats teruggekomen zijn ; da, afstammen,
het zomerverblijf betrekken ; —ta, f. loop van
voortkomen ; ogni bene a da Dio, alle
den zomer, zomertijd, m., tijd, m. van den
goeds komt van God , — passen ; queste
geheelen zomer ; —te, f. zomer, m.; vestire
azioni non sono da galantuomini, deze
da —, de zomerkleeren aandoen ; panni,
laden passen geen fatsoenlijke, deftige manvesti da zomerkleeren, m.v.; (Agr.) ronen; none da giudieare secondo l'esito,
be da zomervruchten ; — di san Mar.
tino, na-zomer.
men moet niet naar den uitslag oordeel.; con
alcuno, met iem. in gezelschap zijn; — in Estaticamente, avv. in extase, op verrukte,
due, in tre etc. met z'n tweeen, drieOn zijn ;
geestdriftige wijze ; —co, agg. verukt, begees-,
9
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achten, onderschatten ; —rsi, v. rid. wegteren,
tend, exstatiseh ; parole — ehe, begeesterde
mager worden, zich uitputten ; p. pass. —ato,
woorden ; fain. rimanere —, van bewonuitgeput, uitgeteerd ; agg. mager, van kracht
dering, verhazing buiten zichzelf zijn ; sost.
beroofd, verminderd; —ativo, agg. uiterend,
In. lent die is geestverrukking, begeestekracht benemend; —azione, f. vermagering,
ring is.
f. h.z.d. als
Estemporale, agg.
uitputting, zwakte, v.; fig. vermindering, v.
estemporaneo,—neita; —raneamente, Ester, f. (N. pr.) Esther, v.
avv. zonder voorbereiding, voor de vuist weg, Esteriore, agg. er buiten zip& liggend, bui-raneo, agg. onvoorbereid, voor de vuisttenste; it muro — della fortezza, de
buitenste vestingrnuur, m.; foglia
dekweg gezegd; versi —I, geimproviseerde
blad, o. (van sigaren); uitwendig ; culto —,
verzen ; poeta —, improvisator, m.; oratouitwendige godsvereering; mondo —, de
re —, redenaar die voor de vuist spreekt;
musiea —a, improvisatie, vrije fantaisie;
buitenwereld; sost. m. het buitenste, uitwendige, o.; non bisogna gindieare gll
-re, extempore, avv. onvoorbereid, your
uomini dall' —, men moet de menschen
de vuist weg.
Este'ndere, v. a. uitstrekken, breeder, langer
niet naar het uitwendige beoordeelen ; —orimaken; — una piazza, een plein grooter
tA, f. het buitenzijn, de buitenzijde, v.; het
maken, uitbreiden, uitspannen, uitstrekken ;
uiterlijke; —ormente, avv. van buiten, van
de buitenzijde, uitwendig beschouwd.
fill. —i commerej, la potenza, de handelsbetrekkingen, de macht uitbreiden ; — lona Estermi nave, v.a. Z. Sterminare ; —atore,
Legge a tutti i eittadini, een wet tot alle
m. —trice, f. verdelger, vernietiger, uitroeier,
m., -ster, v.; l'Angelo —, de Verde•fengel, m.;
burgers uitstrekken ; — it diritto di elezione, het kiesrecht uitbreiden ; — it senso
—azione, f. verdelging, vernietiging, verwoesting, v.; verderf, o.; bloedbad, o.; stachd'una parole, de beteekenis van een woord
uitbreiden, verruimen ; — le mani, de hanting, v.;
m. h.z.d. als —azione,
den uitstrekken ; —rsi, v. rill. zich uitbrei- Esternamente, ave. uitwendig, van buiten
quanto
si
estende
gezien,
buiten
;
una medicina giova —,
den, uitstrekken ; per
la piazza, zoover als het plein zich uiteen geneesmiddel werkt naar buiten ; —are,
la
v. a. uiten ; uitwendig kennisgeven ;
strekt, over de geheele uitgestrektheid van het
sna riconeseenza, zijne erkenteliikheid
plein ; 1' Italia si estende dalla Sicilia
alle Alpi, Italie strekt zich nit van Sicilie
aan den dag leggen ; —rsi, v. rilzich uiten,
tot de Alpen ; —rsi su un argomento,
zijn hart uitstorten, van zich uitgaan ; —o,
agg. buiten, buiten zijnd, uitwendig,buitenst;
nader op een bewijsgrond ingaan ; —a una
Passione, door een hartstocht aangegrepen
buitenmuur; angolo — en inmuro
terno, buiten- en binnenhoek, m.; aria —a,
worden ; p. pass. esteso, uitgebreid, uitgeruim,
omvangrijk,
breedvoerig
;
uitwendige handelinbuitenlucht
; atti
agg.
strekt;
gen, uitwendig teeken ; l'utomo —, de uit— Walla parola, de uitgestrektste,
il
wendige mensch ; impressioni —e, uitw.
overdrachtelijke zin van een woord; —ibile,
indrukken; (Med.) per use
voor uitw.
sibile, agg. uitstrekbaar, te vermeerderen,
te verhoogen ; multa —a eento lire, geldrechtbank voor
gebruik, o.; (Eccles.) Coro
buiten (niet in
niet kerkel. zaken ; aluno
straf die tot 100 lire kan oploopen; una disposizione 6 — anche agli altri, eene
den kost zijnde leerling, extern, m.; vreemd,
buitenlandsch ; le guerre —e, de oorlogen
beschikking is ook op andere toepasbaar, kan
der vreemde volken ; — da una eosa, van
ook tot anderen uitgebreid worden ; —imento,
da una persona, iem.
m. b.z.d. als avvicinamento ; —sibile,
iets gescheiden ;
Z. —dibile; —sione, f. uitbreiding, uitgevreemd ; sost. bet uitwendige, uiterlijke; l'—
non corrisponde all' intern°, het uitw.
strektheid, grootte, breedte, v., omvang, m.;
beantwoordt niet aan het inwendige; all' —,
l'impero russo supers in — ogni alaan de buitenzijde ; volgens bet uiterlijk.
tro, het Russische rijk overtreft elk ander in
uitgestrektheid, in grootte; — di coin- E'stero, m. vreemd, buitenlandsch, uit den
merej, uitbreiding der handelsbetrekk.; fig.
vreemde; le —e nazioni, de vreemde nasoggetto di gratide
een onderwerp
ties, volken ; gente —a, vreemd yolk; mervan grooten omvang ; usare un voeabolo
ci —e, buitenlandsche koopwaren ; relazioni —e, betrekkingen tot andere landen;
la sua
een woord in al de
in
ministro, ministero degli affari —i,
uitgestrektheid van deszelfs beteekenis gebruiminister, ministerie van buitenl. zaken; sost.
ken ; per —, in overdrachtelijke, in breedere
m. het buitenland, o.; all' —, in buitenland,
beteekenis ; (Mus.) omvang, m. (van stem of
onder vreemden; vreemdeling,buitenlander,m.
instrum.); uitstrekking, v. (der handen);--sivamente, avv. in breedere, uitgebr. betee- Esterrefatto, agg. door grooten schrik bevangen, zeer geschrokken; —rito, agg. h.z.d.
kenis ; —sivo, agg. uitstrekkend, breed;
interpretazione —a delle leggi, breeals atterrito.
dere uitlegging der wetten ; valore — d'una Estersivo, agg. (Med.) opdroogend, zaiverend
(geneesm.)
parola, overdrachtelijke beteekenis van een
woord ; —sore, uitstrekker, uitbreider, op- Estesamente, avv. op uitvoerige wiize; —o,
steller (van een ger. stuk); (Anat.) muscolo
agg. Z. p. pass. van estendere.
uitstrekspier v.; —so'rio, ogq. (Anat.) Este'tica, f. schoonheidsleer, wetenschap van
het schoone in de kunst, aestetica, v.; kunstuitstrekspier, v.
muscolo
zin, smaak, m.; —amente, avv. op aesthetiEstenuare, v. a. mager maken, uitteren, uitsche, smaakvolle wijze, van een aest. standputten, verslappen, verzwakken; geringer maken, als gering doen voorkomen ; —i meriti
punt —o, app. tot de leer van bet sch. behoorende ; aesthetisch, smaakvol, naar de leer
di aieuno, iem's verdiensten zoeken minder
te maken, onderschatten ; — le forze del
van den schoonheidszin ; sost. m. aestheticus,
leeraar in de aesthetica, schoonheidsleer.
nemico, de kracht van den vijand to gering
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(Estima, f. —a'bile, —are, agg. Z. Stiina, I Estradizione, f. uitlevering, v.
Estradotale, m. Z. stradotate ;
—a bile, —are.
agq. Z. stragiudieale ; —missione,
rEstimale, agq. tot de grondbelasting behoof. 1Z. emissioue.
rende ; —ativa, f. (Filos.) bekwaamheid om
to schatten, beoordeelen ; oordeelskracht, v.; Estraneamente, avv. op niet er bij behooesser di buona —a, een goed oordeel
rende wijze; —neo, —no, agg. vreemd, niet
tot dezelfde familie behoorende ; buitenlandsch,
hebben ; —ativo, agg. beoordeelend, tot beuit een vreemd land komende ; voci —e,
oordeeling dienend ; —atore, m. schatter,
f.
—azione,
vreemde woorden, vreemd, niet bekend, niet
beoordeelaar ; —trice, f. -ster ;
schatting, beoordeeling, v.; — h.z.d. als stigewend ; le peccore fuggono i1 pastore
—, de schapen vluchtten voor den haar onma ; —o, m. schatting, v. van den onroerenden
schatting,
v.
der
—catastrale,
bekenden herder ; ver van; vivere alla
eigendom ;
grondbelasting ; kadaster, -bureau; esser
politica, ver van, vreemd aan de staatkunde
all' — per ulna certa somma, voor een
lei en ; hid er toe beboorend ; queste eose
zekere som in de grondbelasting aangeslagen
sono —e all' argomento, deze dingen be-

zijn ; prijs, v.; schatting, waardeerkg, v.

hooren niet tot het onderwerp ; h.z.d. als

strano ; erede erfgenaam die den erfl.
Estrnguere, v. a. uitblusschen, blusschen,
vreemd, niet verwant is ; sost. m. vreemdeling,
lesschen ; — la sete, de dorst lesschen ; doeden, verdelgen, vernietigen, delgen ; — la
onbekende, tem. die niet tot de familie behoort,
ricordanza di qe., de herinnering aan
vreemde.
iets uitwisschen ; — uu debito, eene schuld Estraordinariamente, avv. —ario, agg.
straordinariamente, —ario.
delgen ; debito a poco a poco, een
schuld amortiseeren; —rsi, v. rill. ophouden Estrare, v. a. uittrekken, uithalen ; —notizle
l'incendio
si
e
esda no libro, bemerkingen, aanteekeningen
met branden, uitgaan ;
uit een bock halen ; la copia d'un testint°, de brand is uitgegaan ; fig. una fainiglia estinta, een uitgeston en familie ;
tament°, afschrift van een testament lich—guigli
—i,
de
overledenen,
dooden
;
ten
; loten, het lot trekken ; — un numero
sost.
basso, een laag nommer trekken ; (Mat.) —
bile, agg. uitbluschbaar, uitdoof-, delgbaar ;
—guitore, m. --trice, f. blusscher, delger ;
la radiee di una quantith, den wortel
— degli seandali, wreker der beleediginuit een grootheid, getal trekken ; (corn.) uitgen ; —tivo, agg. blusschend, delgend; —to,
voeren, expprteeren ; p. pass. estratto, uitgetrokken ; agg. numeri —1, uitgetrokken,
agg. p. pass. van estinguere ; —zione,

f. blusscbing, dooving, onderdrukking, delging
(v. e. schuld); uitsterven, o. (van een geslacht);
einde, o. (van een rijk).
Estirpamento, o. uitroeiing, verdelging, v.;
(Med.) — d'un tumore, uitsnijden van een
gezwel ; (Agr.) met den wortel uitroeien;
—are, v. a. met den wortel uitrukken, geheel
en at uitroeien, verdelgen ; vizj, gli
abusi, de ondeugden, misbruiken, uitroeien ;
(Med.) uitsnijden; —atore, m., —trice, f.
uitroeier, verdelger, m.; (Agr.) grondploeg, m.;
— azione, f. uitroeiing, uitrukking v. (met
wortel en al); verdelging, v.; (Med.) uitsnijding,
v., vernietiging van een bron van besmetting.
Estispi'eio, m. (Arch.) waarzegging v. uit de
ingewanden der dieren.
Estivate, estivo, agq. zomerachtig, den zomer
betreffende, zomersch ...; calore zomersche warmte; giorni serrate — e,
zomerdagen, -avonden, my.; stazione —a,
zomerbadplaats ; luogo zomervernlijfpl., v.
Esio, pr. dimostr. deze.
Esto'gliere, esto'llere, v. a. op-, verheffen,
in de hoogte heffen, verhoogen, groat maken ;
prijzen, roemen ; —rsi, v. rill. zich verheffen,
oprichten, naar omhoog streven ; fig. trotsch,
hoogmoedig worden.
Esto'nia, (Geogr.) Esthland, o.; —ieo, agg.
Esthlandsch ; Esto'nio, m. Esthlander, m.
Esto'rcere, v, a. met list of geweld afnemen,
wegnemen, afpersen, afhandig maken ; —denari, geld afpersen ; — le lodi, gli uftlej,
loftuigingen, ambten afdwingen, op onrechtmatige wijze verschaffen ; —sione, f. afpersing, afdwinging, afhandigmaking, v.; gewelddadig meester maken, o.
Estorre, v. a. b.z.d. als eceettuare.
Estraccio, m. gemaakte begeestering; gem.
dichterlijke vlucht
Estracorrente, f. (El.) extra-, inductie-, nevenstroom, m.

uitgekomen nummers ; —Moo, m. kort uittreksel, 0.; —ttivo, agg. uittrekkend, extractief ; —tto, agg en p. pass. van estrarre ;
sost. m. extract, a., uittreksel v. (v. vleesch
enz.); extract, uittreksel o. (uit een geschrift,
boek); kort overzicht, o.; inhoudsopgave, v.;
getrokken nommer, winnend nommer, o.;
vineere un —, met een winnend nommer
uit (de loterij) komen ; —tore, m. (Com.) h.z.d.
als esportatore.
Estraumano, agg. bovenmenschelijk.
Estrava,gante, agg. —anza, f. strava-

gante, —anza.
Estrazione, f. uittrekking, v., uitvoer, m. (v.
waren); trekking v. (in de loterij); (Mat.) —
della radice, worteltrekking, v.; — della
copia d'un document°, lichting van het

afschrift van een document.

Estremamente, avv. op buitengewone wijze;
uiterst, op 't hoogst.
Estremare, v. n. h.z.d. als stremare.
Estremita, f. uiterste einde, uiterste, o.; le

—, pl. de extremiteiten, de uiterste lichaamsdeelen ; overmaat, m., overdrijving,v., uiterste
nood, m.; anhopig besluit, o.; laatste oogenblik, o ; —mo, agg. uiterst, la atst, aan 't uiterst
einde zich bevindend ; limite, de uiterste
grens, v.; partiti —i, uiterste partijen ; —a
destra, —a sinistra, de uiterste rechter-,
-linkerzijde, v. (van staatkundige partijen); —a
unzione, bet Laatste Oliesel, o.; —supplizio, doodstraf, v.; hoogst, zeer groot, buitengewoon ; essere in —a miseria, in de
uiterste ellende zijn ; a mali ri
medj, voor groote kwalen passen groote mid.delen ; —a urgenza, hoogste noodzakelijkheld, v.; —pericolo, hoogste gevaar, 0.; sost.
m. uiterste einde, o., - grens, v., - punt, o.,
- zijde, v.; sedere all' — della tavola,
aan 't benedeneinde der tafel zitten ; hoogste
graad, m., uiterste, eindpunt, o., toppunt, o.;
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toccare 1'— della gloria, het toppunt Esulceramento, m., —azione, f. (Med.)lies
van roem bereiken ; venire con qd. a certi
zweren ; kleine zweer, o., klein gezwel, o.;
—i, met iem. tot het uiterste komen ; — della
—are, v. a. zweren veroorzaken ; — le pelle,
la membrana niucosa, de huid, het slUmvita, levenseinde, o.; (Log.) begin-, eindlid, o.
van eene gevolgtrekking ; —i, pl. (Giur.) hooldvlies tot zweren brengen ; fig. hevig verbittezakeltike, wezenlijke rechtsvoorwaarden, mv.;
ren, krenken, bedroeven ; — 11 cuore, bet
—I d'una azione, de onmisbare eischen,
hart zwaar bedroeven ; —rsi, v. rifl. zweren,
noodzakelijke voorwaarden ; —I d'un reato,
in ettering overgaan ; —ativo, agg. zweren
onmisbare elementen voor de erkenning van
vormend, veroorzakend.
bet begrip van schuld ; prov. gli —1 si toe- Esultante, agg. p. pres. van esultare ; —za,
can°, de uitersten raken elkander ; tutti
f. jubel, m., gejuich, o., groote vreugde, v.;
gli —i sono viziosi, alle uitersten zijn
—are, v. n. levendige vreugde betoonen,
jubelen, juichen ;
della ottenuta vittonadeelig ; all' —, tot overmaat; op 't hoogste,
ria, over de behaalde overwinning jubelen ;
uiterste ; all' —, in —, eindelijk ; Ilno all'
—, tot het uiterste toe.
—ante, p. pres. juichend ; agg. verheugd, vol
Estrinseeamente, avv. van buiten, van de
vreugde ; —ativo, agg. vreugde, jubel verwekkend ; —atoriamente, avv. onder gejubuitenste, uitwendige zijde ; —mento, m.
uiting, kennisgeving, m.; —are, v. a. uiten,
bel, gejuich; —ato'rio, agg. jubelend, juichend; —azione, f. h.z.d. als —anza.
kennisgeven ; —rsi, v. rifl. zich uiten, kond
doen, zich openbaren ; —azione, f. uiting, Esumare, v. a. uit-. opgraven, weer uit het
graf nemen , —azione, f. opgraving v. (van
kondgeving, openbaring, v.; —co, agg. van
buiten komend, uitwendig ; eagione —a,
een lijk).
uitwendige oorzaak, v.; i fonti della Esuperante, agg. h.z.d. als esorbitante ;
—anza, f. h.z.d. als eccedenza.
certezza sono intrinseci ed —I, de
bronnen der zekerheid zijn van inwendigen en Esu'rgere, v. a. Z. sorgere.
uitwendigen aard ; sost. m. uiterlijk, het uit- Esurino, agg. (Chim.) sali —I, opzuigend,
wendige, uitzicht, o., in —, naar het uiterbijtend zout, o.
Esurire, v. a. eigenlijk: honger hebben naar ;
lijke oordeelend.
hevig verlangen hebben naar; gerundio : esuEstro, m. vurige verbeeldingskracht, levendige
riendo, honger, eetlust, verlangen opwekkend.
begeestering, dichterlijke vlucht, v., krUgshaftig vuur, o.; in quel sonetto c'ê dell' Esusto, agg. verzengd; verdord.
—, in dit sonnet is veel vuur; luim, gril, m., Et, Z. ette.
—e se Eta, f. ouderdom, leeltUd, m.; —puerile, glozonderlinge inval, m.; gli salt°
vanile, virile, senile, kinderlijke, jongen'andb, hij kreeg eensklaps een inval, kuur,
paardevlieg, bremsvlieg, v.;
lings-, mannelijke-. grijze leeftijd ; —minore,
en ging been;
maggiore, onmondige, mondige leeftijd ;
op
overspannen
wijze
be—osaccio, agg.
voile mannel. leeftijd ; — cadente,
geesterd ; vol grillen, luimen, kuren ; —osadell'
grijsaardsleeftijd, ouderdom, m.;
mente, avv. op luimachtige wijze; oso,
oro,
argent°, de goeden, zilveren
agg. grillig, kuurachtig, vol luimen, ontoerekenbaar, zonderling.
eeuw; le — della luna, de phasen, schijngestalten van de maan ; di —, bejaard ; di
Estroversione, f. (Med.) omstulping v. (v. een
mezza
van middel b. leeftijd ; di grande
huidachtig orgaan).
hoog bejaard ; di bell' —, bejaard maar
Estrudere, v. a. uitdrijven, naar buiten drijvolwassen ; —ade,f..
nog kras ; esser in
yen, uitstooten; —sione, f. uitdrijving, -uitals eta.
stooling, v.
Estru'ere, v. a. h.z.d. als inalzare of cos- Etcetera, Z. etcetera.
truire ; —utto, agg. Z. eostrutto of eretto. Etera, f. (Arch.) Hetere, v., geliefde, boelin.
Estuante, agg. kokend, opborrelend ; — azi - E'tere, etera, f. lucht, v., hemel, m., hemel
ruim, o.; de ether, lichtether, m.; (Chim.)
one, f. koking, opborreliiig, opbruisching v.
ether, m.; —solforico, acetic°, zwavel-,
der zee; fig. onrust v. (van 't gemoed);—oso,
—ereo, agg. etherisch, tot
azijnether,
agg. heet, kokend ; stormachtig ; zona —a,
den ether behoorende; fig. rein, verheven„
heete luchtstreek, v.
Estua'rio, m. zeearm, zeevormige verbreeding
hemelsch ; (Chim.) olio —, etherische, vluchv. van een rivier, lagune, v.
tige olie, v.; —izzare, v. a. (Chim.) zuiveren,
Esturbare, v. a. uit-, wegdrijven.
tot het uiterste verdunnen, vluchtig maken, in
ether veranderen ; (Med.) etheriseeren, door
Esuberante, agg. overstroomend, overvloeiend,
overmatig, opgeblazen, overdreven; in modo
ether verdooven ; —izzazione, f. (Med.)
—, op overdreven, bovenmatige wijze ; —teetheriseering, verdooving v. door ether;
(Chim.) verandering, omzetting in ether.
mente, avv. op overmatige, overdrevene
wijze ; —za, f. overstrooming, overvloeiing, Eteria, f. (Archeol.) Haeterie, genootschap, v.
overmaat,
m.,
overdrevenEternale, agg. Z. eterno ; —almente, —aoverschuiming, v.,
mente, ave. zonder begin en einde; eeuwig,
held, v., opgeblazenheid, v.; (Med.) gezwel, o.,
opzwelling, woekering, v.; a —, in overmaat,
voor eeuwig ; —are, v. a. eeuwig, onsterfelijk
v.
n.
in
overvloed
voorhan—re,
maken, vereeuwigen ; fig. eindeloos verlengen ;
overvloed ;
den zijn ; weelderig groeien ; de grenzen bijna
— rsi, v. rifl. zich vereeuwigen, zich onsterfelijk maken, eeuwigen roem verwerven ; onte buiten gaan ; overvloeien (van iets); v. a.
eindig worden, geen einde hebben ; — ita, f.
aantrekken (de warmte).
eeuwigheid, f., eeuwige roem, m; fam. uno
E'sula, f. (Bot.) —maggiore, wolfsmelk, v.
pare fatto per l'
iem. is zeer sterk en
Esulare, v. n. in ballingschap gaan, leven ;
lange, eindelooze ttjd;
krachtig ; ram. un'
— per it mond°, als balling door de wereld
le donne a vestirsi ci mettono un'
trekken ; —e, m. banneling, verbannene, m.;
de vrouwen hebben een eeuwigheid noodig om
agg. verbannen ; andar —, in ballingschap
zich te kleeden ; —o, agg. eeuwig, zonder begaan, bet land verlaten.
—
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gin en einde, eeuwigdurend, eindeloos ; lace
—a, eeuwig licht, 0.. la vita —a, het
eeuwige Leven ; Padre —, God, de Eeuwige
Vader ; la eitta —a, de eeuwige stad (Rome);
a —a memoria, ter eeuwige gedachtenis ;
altijd weerkeerend, zich herhalend ; tutte le
sue —e promesse, zijne eeuwige, altijd
herhaalde beloften ; sost. m. 1'Eterno, de
Eeuwige, God, m.; in —, eeuwig, voor eeuwig;
mai phi in —, nooit in der eeuwigheid
meer ; ab —, van eeuwigheid af, van den eersten aanvang af.
Etero'clito, agg. (Gram.) heteroklitisch, onregelmatig verbogen, van den regel afwijkend
(naam-, werkwoord); fig. zeldzaam, zonderling ;
mettere certe parole —e, sommige zeldzame woorden gebruiken; cervello een
zonderlinge kop, mensch.
Eterodossia, f. dwaling, dwaalleer,v.• —so,
agg. heterodox, van het heerschende leerbeg rip afwijkend ; andersdenkend, vrijdenkend.
Eterogeneitã, f. ongelijksoortigheid, vreemdsoortigheid, v.; —e'neo, agg. ongelijksoortig,
uit verschillende bestanddeelen bestaand,
vreemdsoortig, heterogeen ; (Gram.) nomi —1,
naamw. die in sing. en plur. van verschillend
geslacht zijn ; —e'nesi, f. verscheidenheid in
de verschillende geslachten, heterogenie, v.
Etero'scio, agg. (Astr.) eenschaduwig.
Ete'sie, f. pl. (Geogr.) Eterien, my. (des zomers
regeim. wederk. noordenwind in de Mid. Zee);
—sia, agg. venti —j, Z. etesie.
E'tica, f. zedeleer, v.; verhand. over de zedel.;
—amente, avv. overeenkomstig de zedeleer ;
langs etischen weg, op zedeltjke wijze ; —o,
agg. etisch ; de zedeleer betreffende, zedelijk;
sost. m. etiker, m.; leeraar, schrijver over de
zedeleer.
Etichetta, f. etiket, o., naambriefje, prijskaartje,
kaartje waarop de afkomst, oorsprong of naam
van iets geschreven is ; etikette, v., hoofsche
gebruiken, hofdwang, vormelijkheid.
E'tico, agg. hektisch, teringachtig, uitterende;
febbre a, uitterende koorts, v.; sost. m.
teringlijder, —sia, (Med.) tering, v.
E'tilo, m. (Chim,.) aetyl, o., alkohol-aethyl, 0.
E'timo, m. oorsprong, m., atleiding, v.; wortel
tn. van een woord —ologia, f. etymologie,
v.; leer van de afstamm. der woorden ; woordvorsching, v.; —gieamente, avv. tangs etymologischen weg; —gico, agg. etymologisch,
de afstamming der woorden betreffende ; dizioiia'rio, etymologisch woordenboek ; sost.
In. leerboek o. der etym.; —vista, m. woordvorscher ; —gizzare, v. a. de afstamming,
den oorsprong der woorden aangeven, woorden afleiden.
ttiologia, 1. leer van de oorzaken en werkingen, etyologie, v.; (Med.) leer v. van den oorsprong der ziekten ; —gico, agg. etyologisch,
oorzakelijk.
Etrope agg. aethiopisch ; sost. m. (Farm.)
—antimoniale, spiesglansmoor, o.
Etiope, m. (N. pr. etn.) Aethiopier, m.; —o'pia,
1. (Geogr. star.) Aethiopie, o.; —o'pico, agg.
aethiopisch ; —opide, f. (Bot.) hongaarsche
Salie, v.
Etite, f. (Min.) adelaarsteen, arendsteen, m.
Elmoidale, f. (Anat.) zeefbeen, o.
L'tnico, ennico, agg. heidensch ; yolks-, de
volken betreffend ; sost. m. heiden, m.. etnogralla, f. volkenkunde, beschrijving der verschillende volken ; ethnographie, v.; —Bea—
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mente, avv. uit een ethnographisch oogpunt ;

agg. ethnographisch ; de volkenkunde, de beschrijving der volken betreffende ;

—afo, m. ethnograaf, geleerde in de volkenkunde ; —logia, f. volkenkunde, ethnographie,
V.; —gieamente, avv. van een ethnologisch,

volkenkundig oogpunt.

Eto'lia, f. (Geogr. stor.) Aetolie, o.
Etologia. f. zedenschildering, zedenbeschrijYing, v.; —gico, agg. zedenschilderend, etho-

logisch ;
schrijver.

zedenschilderaar, -be-

Etope'ia, etopea, f. (Rett.) karakterontwik-

keling, -schildering, v.

Etru'ria, f. (Geogr. star.) Etrurie, 0.; —set),

agg. etrusisch, etrurisch toskaansch ; sost. m.

Etruseo, (N. pr. etn.) Etrurier, Etrusker, m.
Ettacordo, m. (Mus. ant.) zevensnarige either,
m., zevenklank, m.; —edro, m.; (Geom.) zevenvlak, o.; (Geom.) zevenhoek, m.; —si'llabo.

agg. zevenlettergrepig.

E'ttaro, m. hectaar, m.; vlaktemaat van

100 aren.

Ette, m. fam. geringste, kleinste deel, co.; kleinigheid, v.; non valere geen zier,
geen for waard zijn; non manea un —,

er ontbreekt geen sikkepitje aan.

Ettogrammo, m. hektogram, 0.; Ned. ons, o.,

gewicht van 100 gram ; —litro, m. hektoliter,
m., inhoudsmaat van 100 liter ; —metro, m.
hektometer, m., lengtemaat van 100 meter.
E'ttore, m. (N. pr. stor.) Hector, m.
Eubea, f. (Geogr. star.) Eubea, co.; —oico, m.
(N. pr. etn.) Eubeer, m.
Eucaristia, —restia, f. dankzegging, dankbaarheid, v.; dank- en lofgebed dat de wijding
van het brood en den wtjn voorafgaat; 11. Altaar-Sacrament, 0.; gewijde Hostie, v.; —istico, agg. eucharistisch ; het Sacrament des
Altaars betreffende ; it pane —, de H. Hostie.
Euerasia, f. (Med.) goede menging der sappen ;
gezonde lichaamsgesteldheid, v.
Eudemonismo, m. streven o. naar aardsche
gelukzaligheid, eudemonisme, o.; —ologiu, f.
gelukzaligheidsleer, v.
Eudiometria, f. (Fis.) meting v. van de goede
hoedanigheid der lucht ; eudiometrie, v.; —tro,
m. (Fis.) werktuig om het zuurstofgehalte v. d.
lucht to meten ; eudiometer, m.
Eufemia, f. h.z.d. als eufomismo ; —ieamente, avv. op euphemistische, vergoel tj kende,
verzachtende wtjze ; —ico, agg. euphemistisch,
vergoeltjkend, verzachtend ; —ismo, m. vergoelijkende, verzachtende uitdrukking, v.; eufemisme, o.
Eufonia, f. goede klank, m., welluidendheid,
eufonie, v.; —ico, agg. welklinkend, welluidend, eufonisch; lettera —a, letter die alleen
om de welluidendheid gezet wordt.
Eufo'rbia, f. (Bat.) wolfsmelk, v.; —io, m,
(Farm.) euphorbium, o., ingedroogd sap o. van
de wolfsmelk.
Eufra'gia, —sia, f. (Bat.) gewone oogentroost, v.
Eufrate, m. (Geogr. star.) Eufraat, m. (rivier).
Eugenia, f. (N. pr.) Eugenie, v.; —nio, m
(N. pr.) Eugene, Eugenius, m.
Eiime'nide, f. pl. (N. pr. mit.) Eumeniden,
rien, wraakgodin, v. my.
Eunucare, v. a. tot Eunuch maken, ontmannen ; —cheria, f. fig. wijfachtig, onmanneltjh
wezen ; —co, m. Eunuch, ontmande harem•
wachter, m.; agg, als een Eunuch, wijfachtig;
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uomo, ingegno
wijfachtig, verwijfd Eveniniento, m., eveuto, m. gebeurtenis, v
man, onvruchtbare geest; stile
voorval, o.; -I pohtichi, staatkundige gezwakke
beurtenissen, uitslag, m.; molte cose si
stip, m.; (Bot.) Mori -I, zaadlooze bloemen.
giudicano dall' -, vele Bingen worded
Eupato'rio, m. (Bot.) leverkruid, o.
Eurrpide, m. (N. pr. lett.) Euripides, m.
naar den - beoordeeld ; in ogni -, in elk
geval ; in - ehe, in geval dat; -tazione,
E'uripo, m. (Archeol.) zeeengte met hevige
strooming; kunstmatige zee in den circus voor
f. (Med.) kleine aderlating, luchting, v ; -tuale, agg. mogelijk, voorkomend, toevallig, wat
zeegevechten ; watergracht v. om den circus.
gebeuren kan, eventueel ; (Giur.) ipoteca -,
Euritmia, f. juiste en schoone verhouding v.
zekerheid voor een gegeven geval ;
(bij de bew.); evenmaat, m., evenmatige beweging ; overeenstemming v. van alle deelen
f. mogelijkheid, gebeurlijkheid, eventualiteit, v.;
assieurarsi contro ogni
in een geheel; (Med.) regelmatige bloedsomzich tegen
alle mogelijke gevallen, gebeurlijkheden verloop, polsslag, m.; -icamente, avv. in evenzekeren ; -tualmente, avv. in voorkomend
matigen, schoonen, harmonischen norm ; -leo,
geval mogelUkerwijze, onder omstandigheden.
agg. eurythmisch, gelijkmatig, harmonisch.
Everardo, m. (N. pr.) Everard, m.
E'uro, m. Zuid-oostenwind, m.
Europa, f. (Geogr.) Europa, o.; -eo, agg. Eversione, f. h.z.d. als rovesciamento ;
-so, agg. h.z.d. ais opposto ; -sore, m.
europeesch; sost. m. Europeer, m.
h.z.d. als distruggitore ; -tere, v. a. h.z.d.
Euse'bio, m. (N. pr. Eccles.) Eusebius.
Eusta'zio, m. (N. pr. Eccles.) Eustachius, m.
als atterrare of rovinare.
Eutanasia, f. euthanasie, v.; lichte, schoone Evidente, agg. klaarblijkelijk, zichtbaar, klaar
en duidelijk, oogenschijnlijk ; prove -I, dui
dood, rn.
delijke bewijzen, my.; narrazione -, duiEuterpe, f. (N. pr. mit.) Euterpe, v.; Muze der
delijk verhaal; essere -, in de oogen sprin
toonkunst.
gen, klaar en duidelijk
; -temente, avv.
Eva, f. (N. pr.) Eva, v.; llgliuoli d' -, Eva'sop duidelijke, in 't oog vallende wijze; -za,
kinderen, menscben.
f. klaarblijkelijkheid, duidelijkheid, zekerheid,
Evaeuameiito, m. ruiming, leeging, afvoering, ontruiming, v. (eener vesting); -ante,
V.; - della colpa, de onloochenbaarheid.
v. d. schuld ; essere cosa di tutta -, een
p. pres. van -are, v. a. ledigen, leegmaken,
onbetwistbare zaak zijn ; provare ad -,
ruimen ; - le fogne, den beerput ruimen ;
klaar en duidelijk bewpen; - dello stile,
(Med.) afvoeren ; -gi' intestini, de ingew.
-gli
uniori
guasti,
de
bedorven
klaarheid van den stip ; mettere, porre in
zuiveren;
openbaren, klaar en duidelijk bewijzen.
sappen verwijderen; assol. ontlasting, stoelun forte of alleen
een Evi'neere, v. a. gerechtelijke aanspraak op
gang hebben ;
-rsi,
v.
rill.
stoelgang,
vesting ontruimen ;
zijn eigendom maken; - qd. iem. door beoutlasting hebben ; niet meer plaats hebben,
w ijsgronden overtuigen.
ophouden ; p. press. -ante, ledigend ; agg. Evirare, v. a. ontmannen, ka streeren ; -aziafvoermiddel; sost. m.
one, f. ontmanning, kastreering, v.
medicamento
afvoermiddel, o.; -ativo, agg. afvoerend ; Eviscerare, v. a. -atore, m. Z. sviscerare,
-tore.
aequa -a, laxeerend water ; -azioneella,
f. kleine afvoering, geringe stoelgang ; -a- Evita'bile, agg. vermijden, to vermijden ;
-are, v. a. vermijden, mijden, ontgaan, uit
zione, f. leeging, ontruiming; (Med)) ontlasting, stoelgang ; ontruiming (vesting), aftocht,
den weg gaan ; - it pericolo, bet gevaar
ontvluchten ; -atore, m., -trice, f. iem.
m.; verlaten o. (van bet hospitaal).
die lets vermijdt ; -azione, f. vermijding, v.
Evadere, v. n. vluchten, ontwijken, ontsnappen ; v. a. - una donianda, een verzoek Evi'zione, f. ontzetting v. uit een bezit.
f. vlucbt, ont- Evo, m. eeuwige duur, m., lange tijdruimte, v.,
zijn loop laten gaan ;
onsterfelijkheid, v.; eeuw, v.; medio evo,
snapping; dare -a una doinanda, een
middeleeuwen, my.; [am. case da medio -,„
verzoek beantwoorden; -sivamente, avv.
verouderde, barbaarsche gebruiken.
op ontwijkende wkize; -sivo, agg. ontwijkend ; risposta -a ontwijkend, antwoord, o. Evocare, v. a. oproepen (de dooden), bezweren ; - it passato, le antiehe memorie,
Evagazione, h z.d.9 als svagamento.
Evangelia'rio, m. evangelieboek, o.; -eahet verledene, de oude herinneringen weer opavv.
volgens
het
evangelie
;
roepen ; -atore, m., -trice, f. bezweerder,.
inente,
m , -ster, v., oproeper, -ster van geesten ; -aagg. evangeliscb, christelijk ; la carita -a,
de christel. liefdadigheid; bet evangelie als
zione, f. bezweriug, oproeping v. (v. geesten).
eenigen geloofsgrond aannemend, evangeliscb, Evoê, (esclam.) evoe (aan Bacchus gewijde hellroep, m.); hij leve ! ; -eggiare, v. n. hell
protestant; confessione -a, prot., evang.
toeroepen, toejuicben.
geloofsbelijdenis, v.; sost. m. evang. christen,
protestant, m.; -e'lio, -elo, m. evangelie, Evoluta, f. (Geom.) afwikkelingslijn, evolute,
v.; -uzione, f. ontwikkeling. V.; scienza
o.; blijde boodscbap, v.; gli -I, de evangedell' -, evolutie-leer, v.; (Ma) zwenking, verlies, mv.; dal corno dell' -, evangelieandering van stelling, beweging van troepen
(rechter)zijde van het altaar;
-navale, oefeningen, plaatsverandering van
m. h.z.d. als -iario ; -elizzare, v. a. het
oorlogschepen, evoluties, v.; -lvente, f. (Mat.)
evangelie verkondigen ; -elizzatore, m.
afwikkelende lijn, evolvente, v.
verkondiger m. van bet evangelie.
Evapora'bile, agg. verdampbaar; -are, v. n. Evo'nimo, m. (Bot.) kardinaalsmuts, v.
-rsi, v. rill. verdampen, vervliegen ; -ativo, Evulso, p. pass. van evellere.
Evviva, (esclam.) hij leve ! leve ! - it Re !
agg. de verdamping bevorderend ;
leve de Koning!
m. h.z d. als suffutnigio ; -azione, f. verdamping, vervlieging, v.; -I, pl. uitwasemin- Ex, lat. prep. exdirettore, expresidente,
enz. = exdirettore, enz., gewezen exgen, mv.
Eve'llere, v. n. Z. sve'llere.
directeur.
-
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Exequatur, m, exequatur, 0.; koninkl. verlof
tot bet openbaar maken van pauselijke billion ;
inwilliging tot het volbrengen van een vonnis;
erkenning v. van een consul door de regeering ; —tremis, in —, aan elude des levens ;
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essere In —, den dood nabij zijn, op 't punt
van sterven zijn.
Ezeehiele, m. (N. pr. bib() Ezechiel, m.
E'ziam, avv. ook ; —dio, —audio, avv. 001i ;
ook nog, nog bovendien ; —ndlocchi, arm
ofschoon, hoewel, zelf dan.

F
I Fabro = fabbro ; fabula, Z. favola t
F, m. en f. (spreek uit effe), f, v.
Fa, m. (Mils.) fa, v.; vierde toon van de ut- of j fabulare, v. a. Z. confabulare,
do-toonladder; chiave di —, fa- of bas- Faccenda, f. bezigheid, v., arbeid, m., werk,
sleutel, m.
o., zaak, v.; essere in —e, bezig zijn ; sbriFaba'ria, f. (Bot.) schotkruid, o.
Bare una
een zaak, aangelegenheid ten
Fa'bbrica, f. gebouw, nieuw gebouw, o.,
einde brengen; — di stato, staatszaken ;
bouw, m., in aanbouw zijnd huis ; un muogni stagione ha le site —e, elk jaarratore a cascato dalla
er is een metgetijde brengt zijn werk mode; — di casa,
selaar van den bouw gevallen; fabriek, werkhuiselijke aangelegenheden ; fare —e, goede
plaats, v.; prezzi di —, fabrieksprijs, m.;
zaken maken ; persona da —e, in alle
kostende prijs, m.; bedrijf, o., drijfwerk, o.;
selijke werkzaamheden goed ervaren persoon;
—cabite, agg. tot bebouwen gescbikt ; terdonna da —e, meid alleen, voor al le werk ;
reno
bouwgrond, m.; —cainento, m.
scherz. Dottor of ser Faccenda, Jan-doeh.z.d. als —cazione; —cante, p. pres. van
al, iem. die bet altijd druk heeft; affogar
—care, v. a. bouwer,, oprichten, vervaardinelle —e, met werk overladen zijn ; aver
gen, voortbrengen (tangs induct. weg); fabrile —e a Bola, tot over de ooren werk hebceeren ; —cannoni, armi, kanonnen, waben ; seherz. eten, aan tafel zitten ; e 1111a —
pens fabriceeren ; —navi, schepen bouwen ;
seria, brutta, is een ernstige, leelijke zaak ;
fig.
—notizie calunnie, berichten, lasterinandare a fare una
aan een natuurlijko
gen verzinnen ; —tradimento, verraad smebehoefte gaan voldoen ; —daccia, f. onaanden ; p. pres. —cante, makend, fabriceerend ;
gename bezigheid ; fam. —e, pl. het grove
sost.
in.
fabrikant, vervaardiger ; — di
huisel. werk ; slechte, nadeelige zaak ; —dedrappi, lakenfabrikant ; —cativo, agg. h.z.d.
ria, f. overdreven bezig zijn, o.; —de'vole,
als —abile ; —cato, m. gebouw, bouwwerk,
agg. bezig, werkzaam, vlijtig ; —diera, f.,
0.; iniposta sui
belasting op de gebou—diere, m., iem. die 't altijd druk been; een
wen ; Wok buizen ; — catore, m., —trice, f.
Jan-doe-al ; iem. die overal zijn news insteekt;
fabrikant, maker, vervaardiger ; — di zucruziezoeker ; agent, rentmeester, zaakbezorger,
chero, suikerfabrik. ; fig. — di bogie,
m.; herder, veefokker, Boer ; huismeester m.
leugensmid ; —calunnie, verzinner van las(in kloosters); agg. bezig, veel bezig ; —diva, f.
teringen ; — di castelli in aria, bouwer
kleine belanglooze bezigheid, arbeid ; —done,
m. van luchtkasteelen ; —cato'rio, agg. verm. iem. die veel bezig is ; —duola, f. kleine
vaardigbaar, bouwbaar; —catura, —cazibezigheid ; le —e di casa, de kleine huiseone, 1. vervaardiging, fabrikatie, v.; — di
lijke bezigheid.
carta, papierfabrikatie, v., bearbeiding ; —ce- Facente, agg. Z. faciente, p. pres. v. fare,
ria, f. toezicht o. op de kerkgebouwen, kerk- Faccetta, f. klein gezicht, o., kleine voorzijde,
fabriek ; consiglio di —, kerkfabriek, kerkv.; slijpzijde, slijpvlakte, geslepen ruit- of zijmeesters ; —chetta, f. klein gebouw, o.;
vlakte, facette, v.; a —e, met geslepen ruiten
—china, f. klein sierlijk gebouw, o.; —ciere,
of zijden ; fain. fare una
een ongelukkige
m. opzichter In op den kerkbouw ; kerkmeesrol spelen, ongel. tiguur maken ; —are, v. a.
ter; — h.z.d als fabbricatore ; —cona, f.
Z. sfaccettare.
—cone, m. groot gebouw, 0., groot fabriek, v.; Facchina, f., —o, m. pakdraagster, v., -er,
—cuccia, f. onaanzienlijk klein gebouw.
m.; dienstman, besteller, huisknecht, bode, m.;
Fabbrile, fabrile, agg. tot het smidshandw.
uitlader, rolstoelduwer, m.; esser it — di
behoorende ; opere —I, smidswerk, 0.; —ro,
casa, het grove huiswerk doen ; fain. grove,
m. smid, grofsmid, m.; kunstenaar, vervaardiruwe persoon, huisknecht ; inaniere, linger; — del parlar materno, kunstenaar
guaggio da
knechtsmanieren, -taal, v.;
in zijn moedertaal ; —eterno, celeste, de
vita da —, honden-, slavenleven, o.; —naceeuwige, hemelsche werkmeester, d.w.z. God ;
clo, in. gem. pakdrager, m.; —na'ggio, m.
—rainaio, stagnaio, d'argento, —ferpakdragers, bestellersloon, 0.; —chinata, f.
rain, kopersmid, blikslager, zilver-, gereedhandeling,taaleen huisknecht waardig; —chi
schapsmid; fain. aver dato la lingua at
neggiare, v. n. h.z.d. als —chinarsi;
zijn tong thuis gelaten hebben.
—chineria, f. h.z.d. als —chinata ; —chiFabricare enz. Z. fabbricare.
nescamente, avv. als een pakdrager, als een
Fabrizio, m. (N.pr. star.) Fabritius, m.
lastdrager, huisknecht doen ; —chinesco,
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agg. een pakdrager waardig; modi —1, Fa'cie, f. h.z d. als faccia ; —iente, agg. Z.
p. pres. van fare.
knecbtsma wren.
Fa'ecia, f. gelaat, gezicht, aangezicht, o., ge- Fa'cile, agg. licht, gemakkelijk, gemakkelijk
te maken ; lavoro
lichte, gemakkelijke
laatstrek, m., gelaatsuitdrukking, v.; — di
gemakkelijke straat, v.;
arbeid ; strada
buono, goedmoedig gelaat, 0.; aver nna —
scrittore
di ladro, een dieventronie hebben ; talvolta
gemakkelijk, licht te begrOpen
schrper; richezze —I, gemakkelijk verkrela verita ha — di bngia, soms heeft de
gen r0kdommen; ingegno
vlug verstand ;
waarheid het aanschijn van een leugen ; opuomo
toegeeflijk mensch ; indole napervlakte, buitenzijde, v.; — della terra,
aardoppervlakte ; lam. un briccone come tura —, inschikkelijke, weekelijke natuur,
lui non c'é su tutta la — della terra, acrd; esser troppo — con un altro, at
een schelm als hij is er op de geheele wereld te toegevend zijn ; —a credere, lichtgeloo't is licht mogelijk ; sost. m. het
vig ;
niet meer ; sulla — del luogo, ter plaatse,
gemakkelijke ; andare dal — al difficile,
fig. moed, driestheid, onbeschaamdbeid ; vieni
van 't gemakkelijke tot het moeielijke overpure, se hai
kom maar op als je durft,
gaan; avv. op gemakkelijke, lichte wijze;
't hart hebt ; ci vuol molta —a far tali
scrivere
gemakkelijk, vlug schrijven ;
cose, er behoort veel driestheid toe om zoo iets
—nth, f. gemakkelijkheid, v., gemak, o., vlugte doen ; non aver —, niet durven, zich niet
een man zonder
heid, bekwaamheid, v.; toegeefhjkheid, inschikschamen ; uomo senza
kelijkheid, v., genaakbaarheid, v., leerzaamschaamte; far — tosta, driest zijn ; mosheid, v.; —litare, v. a. verlichten, gemakkelijk
trar la —, zich openlijk voor iem. vertoonen ;
maken ; —litazione, f. gemakkelijk, licht
van kleur veranderen ;
cambiar, mutar
maken, 0.; vermindering v. (v. d. prigs); —male,
gettare, buttare in — ad alcuno una
agg. boosaardig ; sost. deugniet,vredeverstoorcosa, iem. vlakaf iets in 't gezicht zeggen,
der, m.; —lmente, avv. op gemakkelijke,
voor de yoeten werpen ; ridere in —, in
lichte wijze ; waarschijnlijk, misschien ; —
't gezicht uitlachen ; rand, m., zijde, v., kant,
vertu domani, misschien zal hij morgen
m.; le facce del dadi, de vlakten, zijden
kotnen ; —mento, m. het maken, uitvoeren,
der dobbelsteenen ; voorzijde, v., gevel, m. (v.
werk, maakwerk,
—mola, 1, —molo, m.
een gebouw); in —, van voren gezien ; zijde
betoovering, hekserij, v.; —noroso, agg. boosvan een blad, bladzijde, v.; fig. voltar
aardig, slecht, schandelijk ; —toio, agg. h.z.d.
omkeeren, van de andere zijde behet
als —ttibile ; —tore, m., —tora, f. —trice,
zien ; a —, in —, in tegenwoordigheid, ,
f. vervaardiger, maker, m.; -ster, v.; — di
soonlijk ; le altre cose te le diro a
versi
verzenmaker, m.; zaakwaarnemer,
—, de andere zaken zal ik persoonlijk zeggen ;
agent, m.; —tura, f. arbeid, m., werk, o.
a — a —, of —a —, van aanschijn tot aanschijn, onder vier oogen ; fain. — di pallot- Fa'cola, 1. Z. facella.
tola, onbeschaamd mensch ; uoma a due Facolth, f. bekwaamheid, v , vermogen, 0.;
gave, kracht, v.; la —e ratto, het vermofacee, man met twee gezichten; dubbelzingen, de kracht en de daad ; la — di sennig, valsch mensch ; a — fresca, onvervaard,
tire, bet gevoelvermogen ; le facolth dell'
zonder angst ; stetti 11 a sentir a — fresca
anima umana, de kracht, bet vermogen
- tutti i rimproveri ; hij stond alle verwijten
der mensch. ziel; pl. le facoltit mentali,
zonder een gezicht te vertrekken aan te boode geestvermogens, my.; none nella mia
ren ; a — tosta, met onbeschaamd gelaat;
— di far questo, 't is niet in mijn macht
mi sta di —, hij woont tegenover m0 ;
dit te doen ; esser qc. in — di alcuno,
—aiecia, f. lePlijk, boos gezicht, 0.; fare
iets
is in iem.'s macht, naar iem.'s believen ;
delle — ce, een deemoedig gezicht zetten,
(Scient.) faculteit, v., de geleerden, professoeen droevige figuur maken ; —ata, (Arch.)
ren ; tutta la —, de geheele faculteit, alle
voorzijde, bladzijde van een boek ; —atina,
professoren ; —a, pl. vermogen, o., rijkdom, m.;
f. kleine, sierlijke gevel, m.; voorzijde, v.;
—Iola, f. Z. facciuola ; —lone, m. groot, uomo di grande —a, een man met groot
vermogen, grooten rijkdom ; tutte le sue
f. octavo-bladzijde;
dik gezicht, o;
al zijne bezittingen, al zijn have en goed ;
kwartblaadje, o., stukje, o. papier; —e, f. pl.

,

—a,

—tivo, app. aan den eigen wil of keus overgelaten, facultatief, bestemmend; parte —a
d'una legge, het facultatieve, onbeslist gelaten gedeelte eener wet; —tizzare, v. a.
h.z.d. als autorizzare ; —oso, agg. vermogend, rijk ; sost. m. welgesteld persoon.
Facondamente, ova. op zeer spraakzame
Facente, Z. facieiite, p. pres. van fare.
wijze ; met gemakkelijkheid sprekend ; —ia,
Fa'cere, v. a. Z. fare.
f. redenaarsgave, bespraaktheid ; snapachtig-,
Facetamente, avv. op geestige, grappige wijze ;
praatachtigheid, woordenrijkheid, v.; —ioso,
—to, app. geestig, grappig, vroolijk, snaaksch ;
agg. —o, agg. zeer spraakzaam, bespraakt,
sost. m. geestige, grappige, snaakscbe persoon ;
gladtongig, vlug, rad met de tong, zeer
—e'zia, f. grappig, geestig, snaaksch gezegde,
woordrijk.
o.; grap, m., scherts, v., ui, v.; —eziuola, f.
domme, onbeduidende geestigheid, v.; domme Facsi'mile, fassimile, m. nauwkeurige nabootsing, v. (van handschrift, teekening, enz.);
inval, m.
facsimile.
Faciale,
agg. tot het gelaat behoorende; anlinea
gelaatsFactotum,
m. iem. die alles doet, voor alles
gelaatshoek, m.;
ajolo
zorgt; factotum; (am. dienstmeid die al het
10n, v.; —almente, avv. h.z.d. als in faccia.
werk doet.
Facciechiare, v. a. zonder ijver arbeiden, wat
knutselen, een weinig arbeiden ; veel bezig zgn ; Faculta, f. Z. facoltit.
—lo, m. ondoelmatige, knoeierige arbeid, m. Fado, agg. flauw, zouteloos, dom, onnoozel.
befje o. (zooals geestelijke en rechters om den
hals dragen); (Tess.) bet stuk weefsel tusschen
den ketting en den weverboom.
Face, f. faktel, m., licht, 0.: fig. glans, m.;
schittering, v., oog, 0.; ster, v.; —ella, f. fakkel, m., licht, o.; fig. glans, m., schittering, v.
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Tagedena, f. ziekte der bijen ; (Chir.) kwaadaardig gezwel, Q.; —leo, agg. bijtend,invretend.
Faggots, f. —to, m. beukenbosch, o., -laan,

zeisen gewapende strijdwagen ; earro
zeisenwagen, m.; sikkelvormig gektomd, aikkelvormig ; la luna a —a, de maan vormt
een sikkel; luna —a, wassende en afnemende mean.
Falee, f. sikkel, m.; —fienaia, of alleen
zeis, v., snoeimes, o; —a gratnolA, hakselmachine, o.; (Anat.) weefsel dat de beide hersenlobben scheidt (sikkelvormig verlengSel, o.);
(Vet.) gebogen gedeelte van den paardenhoef;

—,

v.; fig. verwarring, v.; leelijk geval, o.; onaannemelijkh.; —ino, agq. den beuk betreffende,
beuken ...; —io, m. (hot.) beuk, beukenboom,
m., beukenhout, o.; —luola, —iola, f. bettkennoot, v., vrucht v. d. beuk.
Faglana, f. fezanteben, v.; —a'ia, —nia,
—eria, —iera, f. fezantepark, -hok, o.; —o,
rijp voor den sikkel
esser vieino alla
m. fezant, m.; —dorato, goudfezant ; —argentato, zilverfezant ; fam. guastar la
zijn (groan); fam. en fig. inettere la — nel
camp° (nella finesse, biada)
coda at —, het beste vergeten, een zaak
bederven als zij het best is ; soffiare it
zich met eens anders zaken bemoeien ; —etto,
m. kleine sikkel, m.; tuin-, schoenmakersmes,
naso a' —I, zich vergeefsche moeite geven ;
v. a. met de
—otto, m. jonge fezant, m.
o; —1a, f. Z. falce ;
zeis, den sikkel afsnijden, maaien ; —iata, f.
Tagianella, f. (Zool.) klein trapgans, m.
stag m. met zeis of sikkel ; het afmaaien van
Tagiolacci, m. pl. slechte boonen; — a'io,
het gras, hooien ; —iatore, m. maaier,grasm. booneneter (spotn. der Flor.); —ata, f.
rtjkelijk gerecht, mat van boonen ; fig. en fam.
maaier, m.; —iatura, f. het afsnijden, maaien,
o.; een snede gras, koren.
dombeid, v.; dom, onnoozel gepraat, o.; —etto,
m. kleine smakelijke boonen ; —ino, m. jonge, Falehetto, in. kleine, jonge valk, m.; naso
malsche boon, m.; —u'olo, —olo, m. (Bot.)
di —, sperwerneus, sterk gebogen neus, m.
boon, m., —i bianchi, brizzoli, witte ge Falei'dia, f. (Giur. rom.) het falcidische vierde,
o.; gedeelte van de erfenis dat minstens aan
spikkelde boonen ; —i dall' occhio, kleine
de erfgen. verzekerd werd ; fam. aftrekking v.
witte boonen met zwarte vlekken ; an piatto
van een rekening ; fare ulna buona een
di —, een maal, schotel boonen ; —I congoede som van eene rekening aftrekken ;
boonensalade, v.; —i cotto,i, di buc—iare, v. a. aftrekken, verminderen (rek.);
cia Jura, lichtkokende, taaie boonen;
terughouden.
pl. ballen (der jonge hanen); pasticcio di
pastei uit Falafero, agg. sikkel dragend, met een
creste, di fegatini e di
hanenkammen enz.; fam. domkop, ezel, m.;
sikkel voorzien ; —forme, agg. sikkelvormig ;
va a —, iets gaat mij
—nella, f. sikkelvormig mes der suikerbakfam. una cosa
dal cece,
kers ; —nello, m. (Zool.) europ. Ibis, m.
naar wensch ; distinguere
zijn zaken goed kennen.
druivenmes; —no, m. druivenmes, wijngaardmes, o.; —one, m. hakselmes; —a panca,
•Fagliare, v. a. niet bekennen kunnen (bij
—a volano, trinciante, voeder-, bakselkaartspel);—o, gebrek aan goede kaart ; passnijmachine ; —a granola, vlasbreker, vlassen, niet bekennen.
braak, m.; (Arm. stor.) zeis-, sikkelspies, v.;
Fagno, agg. stuw,geslepen,doortrapt; — one,
m. sluwe, doortrapte kerel, m.
spies met sikkelvormige punt; — *Iola, f. — o,
Fagopiro, m. (Bot.) boekweit, v.
m. kleine sikkel, klein snoeimes, o.
Fagottino, m. kl. pakje,bundeltje, o.; —ista, Falco, m. (Zool.) valk, m.; —cuculo, torenvalk ; da necelli, boomvalk,m.,—aesam. fagottist, fagotspeler, m.; —o, m. pak, o.,
Ion, smelleke, o.; —cappone, gewone buibundel, m.; fig. lompe, slordig gekleede pers.;
un vestito fa —, een kleed geeft een ongezerd, m.; —reale, duivenvalk, rn.; di torre,
torenvalk, m.; —fringuellaio, sperwer, m.;
manierd, linksch aanzien; far —, zijn boeltje
— di padule, bruine kuikendief, m.; fig.
bijeenpakken, weggaan ; volg. sterven ; (Mus.)
sluw, geslepen mensch ; occhl di —, valkenfagot, in.
oogen, zeer scherpe oogen ; —onara, (Mar.)
Fit/Ida, f. persoonitjke vijandschap, wraakzucht, v., wraakneming.
kielvalk, m.; —onare, v. a. met den valk
jagen ; —one, m. valk, gier , jachtvalk,
Faina, f. (Zool.) steenmarter, m.
caccia del —, valkenjacht, v.; (Artig. star.)
agg.
tot
de
phalanx
behoorende;
Falangare,
falconet, o. (soort gescbut); (Fort. star.) storm—e, f. phalanx, m ; opstelling v. der troepen,
ram, muurbreker, m.; kraanbalk, dwarsbalk,
schaar, troepenafdeeling, v.; fig. groote, vast
aaneengesloten menigte, hoop, m., menigte, v.;
m.; stellingbalk, m.; —oneria, f. valkerij,
valkenierskunst, v.; —onetto, m. (Artig. star.)
(Anat.) vinger- of teenlid, o.
falconet, o., veldslang, v.; —oniera, f. Z.
Falainglo, m. (Zool.) giftige (orals-)spin, v.
—onara ; —oniere, m. valkenier ; valkenFalangista, m. (Zool.) buidelwolf, m.
vanger, m., valkenjager, m.
Fala'rica, f. (Star. mil.) brandpijl, v.
Fala'ride, f. (Bot.) rietgras, o.
Falda, f. dunne pleat, laag, v.; blad, blaadjes,
Falasco, m. (Bat.) zee-, moerasbies, o.
o.; ridurre una pietra in tante —e, een
steen in dunne platen br.; —e di neve, breede
Falbalh, f. Z. falpala.
sneeuwvlokken, mv.; — di fuoco, vuurtonFalbo, agg. vaal, geelachtig, roodachtig gee).
gen, mv.; rokschoot, m., rokspand, m.; giubba
Falca, f. (Mar.) schutplank, v.
con le —e, lange zwarte rok, m.; fam. rok,
Falea'ecio, m. fam. en fig. ongeluksbode, m.;
heerenrok, m.; mettersi in — , zich in rok,
wijf o. dat overal kwaad sticht, toornig wijf, o.
feestelijk kleeden ; stare, attaccarsi alle
:Faleare, v. a. (Archeol.) met zeisen voorzien
— e d'uno, zich aan iem.'s rokspanden, roki1
(strijdwagens); sikkelvormig buigen ;
schoot vasthouden ; (Macell.) vleesch o. dat
passo, met sprongen loopen ; het been of bet
aan het lendenstuk zit; —e di un monte,
lichaam krommen bij 't springen ; —astro,
uitloopers van een berg ; (Cappell.) ruggedeelte
m. (Aqr.) snoeimes, o.; —ata, f. (Cavall.)
-

—,

—

—

-

—

sprong m. van 't paard met binnenw. buigen

der achterpooten ; — ato, agg. (Archeol) met
ITALIAANSCH—NEDERLANDSCH.

van een hazevel ; cappelo fatto a — e,
hoed met breede randen ; (Arm. star.) lenden-
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stuk o. v. d. wapenrusting; fig. bescherming,
verdediging ; —e, loopband, m. (kind); a —
a —, laagsgewijze; di — in —, naar alle
zijden been ; —ata, f. menigte vouwen, vlokken, vuurtongen, laag, v.; —ato, agg. laagsgewize opeengestapeld, gevouwen, geplooid,
opgestapeld ; bladerig; —ella, f. blaadje, o.,
kleine laag, V.; kluwen o. wol ; —e, pl. pluksel; bussel, armvol hooi ; schurkenstreek, m.;
—ellato, agg. met pluksel, uitgerafekl linnen
bedekt ; —etta, f. dunne laag, kleine plooi, v.,
korte rokschoot, m.; —iglia, f. hoepelrok, M.;
crinolien, m.; —oso, agg. bladerig, plooierig.
Faldisto'rio, —oro, m. lage stoel m. met
armleuningen maar zonder rug, prelatenzetel, m.
Falegnatne, m. timmerman, schrijnwerker, m.;
esser un — nella sua ante, in zijn vak
Met veel beteekenen.
Falena, f. (Zool.) nachtvlinder, m.; rondstuivende assche, v.; fain. rondloopend persoon ;
straatmeid, v., nachtvlinder, m.; onrustig kind,
o.; mager, uitgeteerd mensch, m.
Fa'lere, f. pl. (Archeol.) metalen hals-, borstsieraad ; eereteeken, m.
Falerno, m. Falernerwijn, m.
Falla, f. lout, v., vergrijp, o.; opening, v.; (Mar.)
lek o. in den scheepswand ; (1draul.) lek o.
een waterreservoir; —'bile, agg. h.z.d. als
—ace, agg. valsch, bedriegelijk, schelmachtig ; niet naar verwachting uitvallend ; speranze —1, bedriegelijke verwachtingen;
prommesse —1, valsche beloften ; raccolta
slecht uitvallende oogst ; l'ulivo a una
pianta —, de olijfboom is een zeer onzeker
gewas ; nukkig, onvertrouwbaar ; —cemente,
avv. op bedriegelijke wijze, tegen verwachting; —cia, f. bedrog, o., valschheid, teleurstelling, v.; la — delle 'mane speranze,
de nietigheid, onbetrouwbaarheid der mensch.
verwachtingen; (Log.) dwaling, valsche gevolgtrekking, v.; schijngrond, m.
Falla'ggio, m. h.z.d. als fallo ; —atnento,
m. vergissing, misrekening, v.; —anza, f.
dwaling, vergissing, misrekening, v., bedrog, o ;
—are, v. n. missen, dwalen, zich vergissen;
prov. chi fa, falla, wie doet, vergist zich
ook; dwalen is menschelijk ; di tosto falla
a bell' agio si peute, wie in zijn jeugd
zondigt, moet het oud heklagen ; —atore,
m., —trice, f. iem. die dwaalt, zich vergist;
—azia, f. h.z.d. als falla ; —ere v. n. h.z.d.
als fallare en fallire ; —e'vole, agg.
h.z.d. als ingannevole ; —i'bile, app. aan
dwaling onderworpen, feilbaar ; —ibilita,
feilbaarheid, bedriegelijkheid, v.; —igione, f.
h.z.d. als fallo ; —imento, m. dwaling,
fout, vergissing, v.; (Coin.) faillissement, bankroet, o.; rinaanere, restare da un —,
bij een faillissement geld laten zitten; —ire,
v. n. missen, dwalen, zich vergissen ; tutti
siamo soggetti a —, wij zijn alien aan
dwaling onderworpen ; de verwachtingen bedriegen ; ii grano ha fallito, het koorn .
heeft niet aan de verwachtingen beantwoord;
gli sono falliti tutti i suoi disegni,
al zijne piannen zijn hem tegengeslagen ; gli
fallirono le forze, de krachten begaven
hem ; wie faint() it terreno sotto i piedi,
de grond zakte onder mijn voeten wag ; 1111
facile fallice, een geweer weigert, ketst;

(Coen.) de betalingen staken, failliet gaan;

e fallito per un mezzo milione, bij is
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voor een half millioen over den kop gegaan„
gefailleerd; — col sacchetto pieno , een
oneerlijk bankroet slaan ; ten einde gaan, uitsterven (geslachten); ontbreken, wegblijven
(van een bijeenkomst); —ad uno, zijn woord
niet houden ; v. a. missen ; — i1 colpo, het
doel missen ; — un online, een bevel niet
volbrengen ; — uno, iem. bedriegen, misleiden ; p. pass. —ito, gedwaald, vergist; agg..
gemist, failliet; mestiere yak dat geed
winst meer brengt ; sost. m. gefailleerde, bankroetier, m.; m. h.z.d. als fallo, m. foot,
dwaling, vergissing; perdonabillissimi, zeer vergeeflijke fouten ; cogliere uno
in —, iem. op een dwaling betrappen ; Cadere in —, zich vergissen, in een dwaling
vervallen ; misslag, misstoot, m.; dare in — ,
misslaan, misstooten, in den steek laten ;
in'ha fatto — la memoria, bet geheugen heeft mij in den steek gelaten ; mettere,
porre it piede in —, den voet op een onzekeren plek zetten, uitglijden; senza —,
zonder fout, zonder mankeeren; porre in —,

vergeefsch maken, ontgoochelen.

Fallo, m. (Archeol,) phallus, m., mannelijk lid,
o. (symbool der vruchtbaarheid bij Griek. en
Rom.); — , (Bot.) morille, v.
Fah), m. vuursignaal, o.; fare tin — di qc.,
lets verbranden ; fig. en fam. verkwisten ;
vreugdevuren ontsteken ; fare — di se, zich
zelf ophemelen.
Faloppa, f. begonnen spinsel o. van een gestorven zijrups ; fig. ijdel, opgeblazen mensch,
m.; —pone, m. zeer ijdel en opgeblazen
mensch, windbuil,
Falo'rfia, f. h.z.d. als fandonia.
Faloticare, v. n. h.z.d. als fantastieare ;
—cheria, f. fantasterij, zonderlingheid, v.,
zonderlinge inval, grit, m.; —co, agg. grillig,
zonderling, fantastisch.
Falpala, f. geplooide strook, m. aan vrouwenkleeren, plooisel, o., overhangsel, o.
Falsa, f. Z. falsatura ; —braea, —brags,
f. (Fort.) onderwal, benedenwal, m.; —groatda, f. (Arch.) nagebootste dakkeel, m.; —mente, avv. valsch, valschelijk, op valsche wijze;
—naento, m. vervalsching, namaking, v.;
—monete, m. indecl. valschmunter, m.;
—porta, f. verdekte deur, tapijtdeur; blinde,
gesctiilderde deur; uitvalpoort, v.; —rdo, ago.
h.z.d. als —rio ; heksenmeester, toovenaar, m.;
—re, v. a. vervalschen, namaken ; fig. — la
verita, de waarheid verdraaien ; un testa),
een tekst vervalschen ; —re'dine, f. bijteugel,
m.; fig. richtsnoer, voorschrift ; model, o.; voorteekening, v.; gelijnde onderlegger, m., transparant, m.; —riga, f. transparant, gelijnde onderlegger, m.; fam. en fig. voorschrift, richtsnoer, o.; andare sulla — di aleuno, iem.
in alles navolgen ; —rio, m. leugenaar, M.;

vervalscher, m.; falsaris, m.; valschmunter, m.;

agg. h.z.d. als falsificato ; —atore, m.,
—trice, f. h.z.d. als —ificatore ; —atura,
f. tusschenzetsel o. (van kant, aan kleeren);
—e'ggiare, v. a. Z. —1-ficare ; —etto, in.
fausetstein, v.; —ezza, f. Z. —its; —i'dico,
app. leugenachtig, valsch, onwaar ;
mento, m. vervalsching, v., namaaksel, 0.;
—ilicare, v. a. vervalschen, namaken, nabootsen ; verdraaien ; —ificatore, m..—trice,
f. vervalscher, namaker, falsaris, valschmunter, m.; —ificazione, f. vervalsching, namaking, v.; agg. leugenachtig, ver-
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valschend; —i'loquo, a g. h.z.d. als fal- I gen; prov. la — caccia it lupo dal bosco, nood leert bidden, nood breekt wetten;
cidico; f. valsc held, onwaarheid,
—elicamente, avv. op hongerige, half verleugenachtigheid, valsche handelwijze, v.; behongerde wijze ; agg. hongerig, halfdreg, o.; ontrouw, v.; vervalsching, namaking,
verhongerd, gulzig, nooit verzadigd ; fig. zeer
dwaling, verdraaiing, v.; —o, agg. onwaar,
valsch, vervalscht, nagemaakt, onecht ; bi- arm, in grooten nood levend.
lance —e, valsche weegschaal, o.; lirme Famiiglia, f. familie, v., huisgezin, gezin, o.;
al de verwanten ; mantenere la —, zijn
—e, valsche handteekeningen; oro vergezin onderhouden ; capo di —, familievalscht good, o.; bigiletto di banca —,
valsch, nagemaakt bankbiljet, o.; accusa—a,
hoofd, o.; padre di —, huisvader, m.; essere calico di —, een groot gezin hebben ;
valsche aanklacht, v.; sentenza —a, onuomo, donna di --, huiselijk levend, gezind
rechtvaardig vonnis, o.; —e speranze, beman of vrouw roba da voor het gezin,
driegelijke verwachtingen ; onjuist, verkeerd ;
huis, dienende dingen ; vinettino da —,
gusto —, bedorven, valsche smaak, m.; getafel-, gewone wijn, m.; lotto di —, familiehuicheld, niet oprecht; —a pieta, valsche
rouw, rouw in de familie; nietter su
godsvrucht, v.; colpo geinist schot, slag,
een eigen huishouden oprichten ; parlare,
stoot, m.; passo misstap, m.; porta —a,
trattare una cosa in — , een zaak
geheime deur, blinde deur; —a posizione,
eigen kring bespreken ; fain. lavare i panni
valsche, onpassende positie, v.; toestand, tn.;
sudici in —, de vuile wasch thuis bereddefare carte —e, oorkonden vervalschen ;
ren, d.w.z. de onaangename voorvallen in een
(Mat.) valore h.z.d. als negativo ; sost.
familie niet over straat brengen ; Sacra of
m. het valsche, onware, enz.; distinguere
Santa —, de H. Famine (van Nazareth); verH — del vero, het valsche van bet ware
wantschap, v., geslacht, huts, o., stam, m.;
onderscheiden ; deporre valsche gediscendere da una bnona —, van goede
tuigenis afleggen ; vervalsching, v.; accusa
di —, aanklacht v. wegens vervalsching; ;
afkomst zijn ; la — Medici, het geslacht
Medici ; la umana —, het menschelijk gefalso ! dat is niet waar ! niet waar ! (Arch.)
posare in —, Diet loodrecht staan ; mettere
slacht, o.; ordesgemeenschap ; la — franciscana, dominicana, de franciscaner-,
on piede in —, een misstap doen : percuotere, dare in —, misschieten ; a —,
dominicanerorde, v.; fain. aver la — in
capo, ongedierte op 't hoofd hebben ; de
als falsamente.
Yalta, f. h.z.d. als diffalth; —are, v. n.
dienstboden, onderhoorigen, gevolg, leerlingen,
h.z.d. als mancare.
aanbangers enz.; (stor. Nat.) kiasse, familie ;
— delle conifere, familie der naaldgewasFama, f. roep, roem, goede naam, m.; aanzien,
o., achting, v.; beroemdheid, v.; uomo di
sen ; (Lett.) — delle lingue indo-europee,
gran —, een man van grooten roep, wijd
groep, m. der indo-europeesche tales ; (Mar.)
una voce con tiitta la sua een woord
beroemd ; di — europea, van Europeesche
beroemdheid, v.; avere una trista —, een
met al zijn atleidingen; (Mat.) — di curve,
treurige beroemdheid hebben, berucht zijn;
groep van gebogen Wien ; —a, —o, m, dienaar;
donna di mala—, een vrouw van slechten
—a'eeia, f. beruchte, niet zeer aanbevelensroep, slechte zeden ; in — di bene, in goewaardige familie; —are, app. Z. Familiare ;
—o, m. gerechtsdienaar ; tristo (pin
den roep, m.; di pubblica—, van algemeene
bekendheid ; e la —, corre la —che....,
furbo) di nu — degli otto, een gemeene
het gerucht, het praatje loopt ; venire, creskeret, een die door de wol geverfd is ; diecere in —, in aanzien, naam toenemen ; le
naar, een van bet dienstboden personeel ; —
tronibe della —, de bazuin der Faam ;
da cavallo, rijknecht, m.; aanhanger, vol—are, v. a. in roep komen, brengen ; —igegeling, ni.; —one, f, rijke,machtige,aanzienl.
rato, agg. zeer beroemd, zeer berucht ; —osafamilie ; —u'ola, f. kleine familie, v.; —e, f.
mente, avv. op beroemde, veel besproken,
pl. eetbare paddestoelen.
beruchte wijze ; —osita, f. beroemdheid, be- Familiare, apg. tot bet gezin, bet huis beruchtbeid, v.; —oso, agg. beroemd, roemrijk
hoorende, huiselijk ; cura delle cose
bekend, veel besproken, zeer gevierd, voorzorg voor de huiselijke aangelegenheden ; vita —, huiselijk leven, o.; vertrouwd, vertreffelijk, verheven, gezien ; berucht, in slechten roep, faam ; seta ndelijk, eerloos, hoonend ;
trouwelijk, familiaar ; esser — con ono,
libello smaadschrift, o.
met iem. op vertrouwel. voet staan ; ongeFamato, agg. h.z.d. als atfamato.
dwongen, vrij, zonder complimenten ; stile
Fame, f. honger, m., vurig verlangen, o., beongedwongen still, m.; lettere —i, briegeerte, v.; la — e it miglior condimenven aan de huisgenooten, brieven de huisel.
to, honger is de beste kok ; —canina, geeuwzaken betreffende ; vriendelijk, aangenaatn,
honger, m.; vraatzucht, v.; mi sento —,
toegankelijk ; essere — con tutti, voorik krijg honger; patir la 'longer lijden ;
komend voor alien zijn ; fig. esser con
cavarsi la —, den honger stillen ; morire
una cosa, in iets ervaren zijn ; alla —
di —, van honger sterven ; fig. zucht, hevige
op vertrouwel. wijze ; — sost. m. onderhoorige,
begeerte, v.; verlangen, o.; delle richezdienaar, aanhanger, volgeling, vertrouwde
za, degli onori, geld-, eerzucht, v.; — della
vriend ; dievenvanger, gerechtsdienaar, m.;
scienza, dorst naar wetenscbap; bon—arita, f. vertrouwelijkheid, v., vertrouwel.
gersnood, m.; schaarschte, v.; fig. bittere aromgang, m.; zeer goede bekendheid, familiamoede, groote ellende, v.; morto di —, honriteit, ongedwongenheid, at to vrijmoedige
gerlijder, m.; fam. essere lungo quanto
omgang, m.; — in una arte, bekendheid,
la —, laug op zich laten wachten ; ook : zeer
bedrevenbeid in een kunst; —arizzare, v.a.
lang zijn, lang als een boonenstaak zijn ; pivertrouwd maken, gewennen ; —rsi, v. riff.
gliar una piazza per —, eene vesting
vertrouwd worden, zich vertrouwd maken ;
uithongeren, door honger tot overgave dwinfam. —rsi coi servitori, met de bedienden
—,
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te vrij, te familiaar omgaan ; —rsi con una
scienza, zich in een wetenschap ervaren
maken ; —armente, avv. op vertrouwde,
vertr. wijze, familiaar, in vertrouwel. omgang.
Famulativo, agg. (Giur.) afhankelijk, toebehoorend ; —ato, m. (Giur.) persoonlijke afhankelijkheid, v.; dienstplicht, m., —ato'rio,
agg. h.z.d. als servile ; —lo, m. dienaar,
helper, m.
Fanale, m. scheepslantaarn, m., scheeps-, zeelicht, o., licbt-, vuurtoren, m.; kerk-, processielantaarn, m.; —ista, m. vuurtorenwachter, m.
Fanaticamente, avv. op dw*pzieke, fanatieke wijze ; —a'tico, agg. fanatiek, dweepziek ; setta —a, dweepzieke secte, v.; plebe
—a, opgezweept, verwoed yolk ; fig. zelo —,
furore —, fanatieke geloofsijver, m.; esser
— di qe., voor iets dweepen, begeesterd
zijn, vurig beminnen ; sost. m. dweeper, dweepzuchtig, fanatiek mensch, fanatiek, m.; —atismo, m. dweepzucht, v.; overdreven geloofsijver, m.; fanatisme, o.; hardnekkigheid, v. (in
overtuig.); vurige begeestering, v.; far —, begeestering verwekken ; —atizzare, v. a. begeesteren, begeestering verwekken.
Fancella, f. Z. Fanciulla; —o, m. bode
van den raad.
Fanciulla, f. jong meisje, meisje, o., maagd,
v.; fig. dienstbode, suffer, ongehuwde vrouw ;
e sempre zip is nog algid ongehuwd ;
prov. la colpa a sempre —, de schuld
wil niemand hebben ; agg. arti, scienze
—e, nog in de windsels liggende kunsten of
etenschappen ; —a'eeio, m. kindsch mensch,
m.; —a'ggine, f. kinderachtigheid, dwaasheid, kinderachtige handelwijze, v.; —a'ia,
f. zwerm kinderen ; hoop straatjongen ; fig.
dwaas, onervaren gezelschap ; —ata, f. kinderachtigheid, v., jongensstreek, m., kinderlijke handeling, v.; —eggiare, v. n. zich als
kinderen gedragen, op kinderlijke, kinderachtige wijze spelen, schertsen enz.; —escamente, avv. op kinderlijke, kinderachtige
wijze ; naar kinderenaard, als een kind ; —eskinderachtig, jongensco, agg. ,
achtig ; et —a, kinder-, knapenleeftijd; alla —a, naar kinderenaard; —etta, f. klein
meisje, o.; —etto, m. kleine jongen,
za, f. jongens-, meisjes-, kinderleeftijd, in.,
kindschheid, kinderjaren; fig. la — della
scienza, de ontwikkelingsperiode der wetenschap ; kinderenstreek, m.; lichtzinnigheid,
v.; —ina, f. klein, lief, aardig meisje, o.;
—ino, m. aardige kleine jongen ; —o, m.
knaap, jongen, m., kind, o. (tusschen 7 en 12
jaar); da als kind, (in algem. beteek.)
kind, o.; quanti avete ? hoeveel kinderen bebt gij ? fig. eenvoudig, onnoozel, simpel, kindsch mensch ; essere nei —i, in den
knapenleeftijd staan ; useir di —, de kinderschoenen uitdoen ; fare ai zijn woord
niet houden ; — agg. jong, in knapenleeftijd
zijn; fig. jongensacbtig, kindsch ; onervaren,
ondoordacht ; re—, kindsche Koning; —one,
m. kindsch, zwakzinnig, lichtgeloovig mensch ;
een groot kind, o.
Fando'nia, f. leugen, m., fabeltje, o., sprookje,
o., opsnijderij, v.; dire —e, opsnijden, fabels,
sprookjes vertellen.
Fanello, (Zool.) kneutje, o. (vogel).
Fanero'gamo, agg. (Bot.) zichtbaar bloeiend,
phanerogaam ; sost. i —i, de phanerogamen,
zichtbaar bloeiende bloemen, m.v.
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Fanfaluca, f. in de lucht zwevend asch-,
stofdeeltje, o.; fig. domme praat, kleinighchl,
nietigheid, v.; —no, m. ijdel, dwaas, inge-

beeld, bluffend ; sost. m. ingebeeld enz. mensch,
gek, bluffer.

Fanfara, f. fanfare, v., korps muzikanten net

koperen instrumenten ; begroetingsdeun, m.
van trompetten ; (Mil.) signaal, o. voor aanvallen ; —onata, f. pralerij, grootsprekerij, v.;
—one, m. bluffer, grootspreker, m.; —one-

ria, f. = —onata.
Fa'nfera, a—, h.z.d. als a vanvera ; —ina,
f. grap, m., scherts, v., spot, m.; niettere in
—, in helachelijke trekken ; dire in —,

op goed geluk of zeggen.

Faniia, f. slijk, o., modder, m., hoop slijk,
modder, drek ; —a'eeio, m. diep slkjk, o.;

smerige boel, slijkboel, m. (op de straten);

—aia,, f. vuile straat, v., vuil, o., drek, m.;
—hisecio, m. dun slijk, o., lichte ophooping
van slijk; f. waterachtig slijk,

modderplas, m.; —o, m. vuil, o., slijk,o.,drek,
modder, m.; c'6 troppo — nelle strade,
de straten zijn te vuil; fig. verontreiniging,
onreinheid, v.; vivere ravvolto nel —
delle disonesta, in 't slijk der ongeregeldheden Leven ; fig. ellende, armoede, v.; essere,
vivere nel —, in armoede 'even; uscir
dal —, zich uit de ellende opheffen ; far —
di una cosa, iets in 't slijk treden ; —osita, f. slijkerigheid, moerassigheid, v.; —oso,
agg. modderig, slijkerig, vuil, met vuil bespat ;
searpe —e, vuile, modderige schoenen ; fig.
leelijk, gemeen, laag ; vita —a, gemeen, liederlijk 'even; libidini —e, gemeene beg eerten.
Fannullone, m. —ona, f. deugeniet, doeniet,
leeglooper, luiaard, m.
Fano, m. (Archeol.) beilige plaats, v., gewijde
plek, m., tempel, m.
Fanone, m. vierkleurige sluier, dien de Pans
bij de godsdienstige bandelingen aandoet, fanon, m., manipel, m. (afh. strook aan den linkerarm van den misdoende priester).
Fanta'ecino, m. voetsoldaat, infanterist, m.
Fantasia, f. fantasie, phantaisie, v., inbeeldingen, vindingskracht, v., schepping, v. des
geestes, dichting, v.; (nos.) gedachtebeeld, o.,
voorstelling, v., gedachte, v.; cadere, venire
in —, in de gedachte komen, invallen ; passar per la —, door bet hoofd gaan, geheugen, o.; mi c useita di —, 't is mij uit het
geheugen gegaan ; lust, v., neiging,v., smaak,
m.; aver — di una cosa, lust tot iets
hebben ; una cosa stiizzica la lets
prikkelt de verbeelding; gril, m., luim, m.;
esser pieno di —e, vol grillen, luimen
zijn; (Arte.) fantasiestuk, o., fantast. schepping, v.; oggetti di —, fantasie-, modeartikelen ; generi di —, in 't oog vallende stoffen; bout, sterk gekleurd goed ; (Mus.)fantaisie, v., vrij muziekstuk ; ferir la —, de fantaisie opwekken ; rompere la —, lastig
worden, storen ; tener, aver niet opletten,
met zijn gedachten afwezig zijn ; —iare, v.n.
h.z.d. als —asticare ; —a'sima, f. schrikbeeld, o., spooksel, o., nachtmerrie, v.; —asiosamente, avv. op fantast., ingebeelde wijze;
—asioso, agg. fantastisch, grillig;—asma,
m. schijnbeeld, spooksel, o.; hersenschim, m.,
inbeelding, v.; dichterlijke gedachte; fam. uno
pare un iem. ziet er als een spook, spooksel uit, d.w.z. is mager en bleek ; —mago-

FAN

357

FAR

ria, f. fantasmagorie, v.; kunst om door spie- Faraona, agg. gallina

gels enz. menschel. gedaanten te voorschijn
te roepen ; fig. drogbeeld, schijnbeeld, o., inbeelding, v.; astica, f. inbeeldingskracht,
v.; astica'ggine, astieheria, f. fan
tast. voorstell.; zonderlinge 'Rya', m.; grit, m.,
grilligheid, eigenzinnigheid, v.; astica
mente, avv. op ingebeelde, fantast. wijze, op
grillig, luimige wijze; asticare, v. rt. zijn
fantasie, inbeeldingskracht den teugel laten ;
zich in fantasieen verdiepen, hersenschimmen
maken, zich aan droomerijen overgeven ; v. a.
- una cosa, voor iets zitten te suffen ;
—asticatore, m. grillig, zonderling, fantastisch mensch ; astico, agg. fantastisch, ingebeeld, slechts in de verbeelding bestaande;
facolth, forza a, inbeeldingskracht, v.;
persona a, zonderling, grillig mensch;
alla a, up zonderlinge, wonderlijke
wijze.
Fante, m. kind, o., knaap, m.; dienaar,jongen,
k necht, m.; prov. scherza coi
e laseia
stare i santi, scherts met wie gij wilt,
maar laat het heilige er buiten ; (MU.) infanterist, voetknecht, m.; (Giuoc.) Boer, m. (in t
kaartspel), pion, m. (schaakspel); fain. parere
it
di picelii, er als schoppenboer (d.w.z.
belachelijk, aanmatigend) uitzien ; fans. Tin
tocco di
een flunk opgeschoten jongen
man ; restare un bet , in een ellendigen
toestand, in armoede blijven ;
f. dienstmeid, v., meisje, o.; vrouw van lagen stand,
gemeen wijf, o.; fun/. dormire colla ,
noch bij de meid slapen (zeer jong zijn);
agg. redeneerend, menschel. verstand toonend ;
sost. redelijk, met verstand begaafd wezen, 0.;
e'ggiare, v. n. zich als eon knaap gedragen ; ria, f. infanterie, v., voetvolk, o.;
esea, f. dienstmeisje, 0.; icella, f. aardig,
knap dienstmeisje, meisje, o.; icello, m.
jonge man, knaap, m.; ile, agg.Z.Infan
tile ; —ilith, f. h.z.d. infanzia ; —ina, f.
h.z.d. als —esea of ragazza ; —ineria,
f.
doortraptheid, arglistigheid, v.;
-inezza, f. h.z.d. als infanzia; ino,
agg. knaapje, o., jonge knaap, jonge knecht,
rijknecht, in.; jockey, m.; patio di cavalli
col
wedren van paarden under den man ;
fam. doortrapte kwade jongen, scbelm, deugniet, m.; o'cceria, f. kinderachtigheid,
kinder. gebaren, handelw0e, v.; o'ccia, f.
pop, v.; fain. dornine, onnoozele vrouw of
meisje ; occia'ggine, f. Z. occeria;
—oeciaio, m. poppenfabrikant, m.; lam. kladschilder, knoeierig schilder, m.; occiata,
f. kinderachtige, domme streek, • rn., kinderachtigheid ; h.z.d. als burattinata; oc
eino, m. h.z.d. als buirattino ; o'ecio,
In. pop, v., hansworst, m., ledepop, marionet,
v.; fig. en fain. onnoozele hats, lummel, dam,
belachelijk mensch, m.; (Pitt.) h.z.d. ale niani
chino; pittore da cci, stumperachtige
schilder, schilder zonder talent, o ; (cacc.)
roedestaak, v.; olino, m. knaapje, o.; one,
m. groote onbehouwen kerel, m.
Faonainento, m. het werpen, jongen, ooien
van dieren ; are, v. n. h.z.d. als figliare.
Fara, f. (Stor.) familie, v. (longabardisch woord).
Farabolone,
m. zwetser, bluffer,
bedrieger, boerenbedrieger, m.; butto,
m. schelm, bedrieger, m.
Farad,
m. indecl. (El.) farad, m. eenh. der
electr. capaciteit.
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parelhoen, o;

poule-pintade, v.

Faraone, m. (Stor.) Pharao, m. (Egypt. Ko-

ning), faro, o. (zeker kaartspel).

Farche'tola, f. (Zool.) kriekeend, v.
Fareino, in. (Vet.) worm, m. (klieropzwelling

gij paarden).

Farda, f. vuiligheid, vuile zaak, v.; slijmuitwerping, v.; — ata, f. slag, m. met een vui-

len doek ; handvol modder ; klets, v. vuil of
modder ; fig. bijtend, hekelend woord, o.;
dare una a qd., iem. door bijtende, stekelige woorden kwetsen ; elletto, ellino,
m. klein pakje, o., geringe last, m.; ello,
pak, o., bundel, m.; fare un
di tutta
la sna roba, zijn bundeltje bijeenpakken,
zich reisvaardig maken ; last, m., vracht, v.;
o, m. Mal, v. koopwaren ; pak Yellen of
huiden; lederen zak, m. (voor verzending van
vruchten )
Fare, I v. a. n. maken, doen, handelen, uitvoeren ; it insegna, doen leert doen, al doende
leert men; eammino, h.z.d. als caniminare ; scheppen, voortbrengen ; Iddio fece
l'uomo a sua immagine, God schiep den
mensch naar zijn evenbeeld ; — it pane, het
brood kneden, bakken — un tempi°, een
tempel bouwen,; — la barba, i capelli,
den baard scheren, de baren snijden, baard en
haren in orde brengen ; (Teat.)
Ull dato
dramnia, een aangew. drama opvoeren ;
stasera fanno l'Otello, dezen avond geeft
men Otello; baren, ter wereld brengen ; ha
fatto einque liigliuoli , zij is moeder van
vijf kinderen ; uitvoeren ; — una statues,
een standbeeld uitvoeren ; kiezen, benoemen ;
lo faranno Papa, men zal hen► tot Paus
verkiezen ; gelooNen, voorhouden ; per me
la fo bell' e ita, ik voor mij hood het reeds
your verloren ; verwerven ; ha fatto molte
ricehezze, hij heeft veel rijkdommen verworven ; —quattrini, geld maken, bijeenbrengen ; la Germania ha fatto un esercito numeroso, Duitschland heeft een talrijk leger bijeen gebracht ; gente, lieden
om zich verzamelen ; farsela addosso of
farsela sotto, in de broek doen; fig. groote
angst hebben ; planten, zaaien ; in quel campo ci fece patate, op dat laud pootte Men
aardappelen , — una vigna, een w(jngaard
aanleggen ; kosten, waard zijn ; quanto fate
questo panno ? hoeveel vraagt gij voor
dit taken ? lo fate troppo, gij vraagt te
veel ; e lin vino, the bisogna farsi la
bocea, 't is een wijn aan welks smaak men
eerst gewoon moet taken ; — ii tacciiino,
it ciuoco, de stem van den kalkoen, excel
nabootsen ;
lesso, arrosto, koken, braden ; Firenza fa quasi dugentomila
abitanti, Florence heeft !Ana tweemaal
honderdduizend inwoners ; la luna fa 11
primo quarto, de maan is in het eerste
kwartier ;
it maestro, onderwijzer zijn ;
opslaan (in prijs); it vino quest' aim° ha
fatto dieci lire la soma, de wijn is dit
par met tien lire het vat opgeslagen ; groeien,
toenemen ; quest' albero ha fatto due
braccia, deze boom is twee el gegroeid ;
— un punto, een punt winnen ; cappotto, alle slagen winnen. 11. Uitmaken, beteekenen ; questo non fa nulla, dat doet
er niets toe ; tanto fa, dat is hetzelfde,
komt op 't zelfde neer ; gedeien ; la vita fa
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bane nei terreni sassosi, de wijnstok
gedeit goed in steenachtigen grond ; quest'
ajulo 11 grano ha fatto delle died,
dit Nat' heeft het koreb tienvoudig opgebracht ;
genoeg, voldoende zijn ; questo panno farebbe per due vestite, dit laken zou voor
twee costumes voldoende zijn ; niet dienen,
passen, nuttig zijn ; questo servitore non
fa per me, die knecht deugt niet voor mu ;
spelen ; — alle carte, kaartspelen ;
-- alle braccia, worstelen ; —a correre,
't hardst loopen ; —di ..., —da zich
gedragen ; — del poltrone, den luiaard
spelen ; — da medico, voor geneesheer
spelen ; non — per..., niet willen ; no
fo per vantarmi, zonder mij te roemen,
beroemen ; to fece adormentare, ik deed
hem insluimeren; to feel — al fabbro, ik
liet het door den smid maken ; poco fa,
kort geleden, onlangs ; al — del glom°,
bij 't aanbreken van den dag ; the tempo
fa ? wat weer is 't? fa un gran temPaceio, 't is afschuwelijk weer ; fa Luna
nuova, 't is nieuwe maan ; non aver the
— in una cosa, niets met een zaak hebben
uit te staan ; chi ci ha ehe — se to sei
un pazzo, kan iem. het helpen, dat gij een
gek zijt. III. —rsi, v. rill. worden ; come
te sei fatto grande ! wat ben je groot
geworden ; fatti pia buono, verbeter u ;
farsi tardi, laat worden ; mi feel alla
finestra, ik naderde het venster ; —rsi a
qc., ergens aan beginnen, ter hand nemen ;
—rsi di una cosa, over lets toorn, vreugde,
verdriet gevoelen ; io non me ne fo, ik
mask er niets uit, geef er niets om ; —rsi
cattolico, katholiek worden ; fareisi, een
slag halen (bij 't kaarten); ci si fa d'asso,
110 neemt de aas weg. IV. S am enstelli ng e n. aver da te doen hebben ; aver da
— eon uno, met iem. lets te doen, nit te
staan hebben ; aver la da — con un altro, met iem. anders er over moeten spreken ; l'avra da — con me, hij zal het met
mij te doen krijgen ; darsi da
bezig zijn,
zich bezigheid verschalien ; esser fatto —
gedwongen zijn ; linalmente ci é vennto
fatto, eindelijk is het ons gelukt ; non gli
veniva fatto, bet was hem niet mogelijk ;
(Eccles.) — di un Santo, de Hoogmis ter
eere van een Heilige vieren ; it da —, de
arbeid ; lascia —! wacht maar ! laat 't
non fate ! niet
maar begaan ! 11011
doen ! doet bet Lien schei nit ! non fame
altro, lets opgeven, laten varen ; non aver
a— altro niet anders te doen hebben dan ; non farne nulla di nulla,
er volstrekt niet mee willen inlaten ; far la
finita, er een einde aan maken ; poter —e
dire, doen en laten kunnen wat men wil, de
Baas zijn ; faccia Dio! laten wij het aan
God over ! Dio faccia ehe ..., God gave
dat ; a— assai, hoogstem ; a — the
wel nu. . .; dacche egli vuole delle busse,
a — the n'abbia, als hij dan toch klappen
wil hebben, kan hij ze krijgen ; fai fai,e'6
riescito, wij gaven 't niet op en 't is ons
gelukt ; (am. cammin, strada facendo,
onderweg, al gaande; discorso facendo,
al pratende ; come si fa ? hoe is 't mogelijk? V. Spreekw. wendingen; nudo
come Dio l'ha fatto, zoo naakt als een
pasgeboren kind ; chi la fatta la rasciu,

-

!

FAR
ghi, zooals men zijn soep kookt moet men
haar eten ; chi la fa, l'astetti, wie kwaad
doet kwaad ontmoet .; wie kaatst moet den
bal verwachten • cli ff fa per s6, fa per
tre, wie zich zelf bedient is het best bediend ;
chi fa falls, chi non fa non falla,
Z. Fallare ; una ne fa e una ne pensa,

terwijl hij de eene dwaasheid doet, denkt hij
alweer aan eene andere. VI. Onjuiste
uitdrukkingen; nomi (voor dire
nomi), namen aanbalen ; — della musiea,
een weinig muziek maken ; — della politica, aan politiek doen ; a— tempo da
te beginnen ; farsi tut dovere, zich tot een
plicht rekenen. VII. p. pass. fait°, gemaakt,
volbracht ; a —a, ormai 6 —a, 't is nu
gedaan ; ecco zie zoo, 't is klaar ; siete
una birba, eeeo — ! gij zijt een schurk,
nu weet gij 't ! agg. passend, gescbikt, gemaakt
voor ; l'orzo non e — per gli asini, de
gerst is niet voor de ezels gezaaid ; non esser — per qe., de man niet voor lets zijn ;
— a, allo...., alla...., in den vorm, de wijze
van ; —a calice, in kelkvorm ; eappello
— alla bersagliera, hoed naar het model
der bersaglieri ; Hato
er voor geschapen ;
—a caso, a casaccio, gemaakt zoo goed
en kwaad als 't ging; nomo —, donna
—a, man, vrouw op rijpen leeftijd ; fig. medico, maestro —, bekwaam geneesheer,
meester ; rijp ; eolgono le frutta quando
ancora non sono fatte, zij plukken de
vruchten als zij nog niet rijp zijn ; essere—,
essere bell' e — spoedig moe zijn, er spoedig genoeg van hebben ; o —a o guasta,
kome wat wil ; — Pasqua, als Paaschen
voorlA is ; glorno
na 't aanbreken van
den dag ; tanto — zoo groot ; un cos° —
alla carlona of9 —a messoli, een onbeholpen, low, tot niets dienstig mensch:
prov. vol phi una eosa —a ehe eento
de fare, een vogel in de hand is beter dan
tien in de Iucht, of wel: na gedanen arbeid
is 't goed rusten ; fare, sost. m. bet doen
maken, uitvoeren, o.; handelwijze, zede, v.;
ha Ull certo — ehe non mi place, hij
heeft een manier van doen die mij niet b avail ; fig. eigenscbap, manier, soort, v.; a un
romanzo sal — di quelli di Walter
Scott, 't is een roman in de manier als die

van Walter Scott.

Fare, f. (Zool.) soort slang.
Faretro, f. (Archeol.) koker, m.; —ato, agg.

een koker dragend.

Farfalla, f. vlinder, m.; fig. lichtzinnig mensch;
(am. uccellare alle —e, zijn tijd met benzelingen doorbrengen ; stare in bruco e
—e, veranderlijk zijn • —etta, f. kleine, sierlijke vlinder; —ina, f. kleine vlinder ; wissel,

m.; pandbriefje, o.; —ino m. kleine vlinder ;
koornworm (in gevleug. toestand);
9
fig. lichtzinnig, onbestendig mensch ; —one, m. groote
vlinder ; fig. groote fout, o., gr. slater, gr. dwaling ; onwaarheid, opsnijderij, v.; smoesje, o.;
fam. hofmaker, m.; speeksel, spug, o.
Farfanicchio, m. ingebeeld, onbeduidend
mensch, gek, dwaas, m.
Fa'rfara, f. h.z. als farfaro ; —ello, m.
dwaalgeest, m.; kaboutermannetje, o.; duiveltje, o.; —o, —fero, m. latuw, v.; hoefblad, o.
Farfeechie, f. pl. snor, m.
Farfu'gio, in. (Bot.) Mein plomp, m.
Fargna, f. Z. Farnia.
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Farina, f. meel, o.; — dolee, gialla, kas- Faro, m. (Mar.) vuur-, lichttoren, M.; fig.
lichtende ster, v.; geleider, vcierder, m.; (Geogr.)
tanje-, maismeel, o.; tam. en scherz. — di
mandorle, di lupini, di giaggiuolo,
Faro, zeeenengte van Messina; eiland Pharus
afgang, m.; — di tabacco, tabakpoeder, o.;
(bij Alexand.)
snuifpoeder, m.; for di —, bloem van meet ; Farra'gine, —aggine, f. (Agr.) voederkoorn,
—lattea, kindermeel, 0.; andare in —,
mengkoorn, co.; fig. mengelinues, mengsel, 0.;
bont onder een gemengde hoop, m.; (Lett.) onwegstuiven, stof-, poederachtig warden ; fig.
esser sehietta
geordende slot, m. voor een werk ; —inoso,
oprecht, te vertrouwen
zijn ; non esser — del suo sacco, niet
agg. bout ondereen gemengd ; verward, ongevan hem afkomstig zijn ; riuseire phi a
ordend ; libro
omvangrijk maar niet goed
pane the a—, beter uitvallen dan men
geordend boek, v.
dacht; non fare —, niet baten ; vender Farata, f. koek, m. van roggemeel.
pia la crusea ebe la —, het waardelooze Farreo, m. (Archeol.) offerkoek, m. (bij buwe-

lijksluit. aan bruid en bruidegom overiaandigd).
duurder verkoopen dan dat wat waarde heeft ;
I diseorsi (le chiaccherie) non fanno Farricello, in. gebroken rogge, spelt, v.; —ro,
praatjes vullen geen gaatjes,woorden zijn
m. spelt, o.; eenkoorn, o., ook agg. gran —,
geen oorden ; a chi Dio dh la — it diah.z.d. als —.
volo tocca it sacco, als het brei regent Farsa, f. (Teatr.) vroolijk naspel, o., grappig
stuk, o., tusschengeschoven stuk uit een beontbreekt soms de lepel ; chi ha it saeeo
drijf, co.; fig. bespottelijke, belachelijke, grappige
non ha la —, de een heeft de beurs, maar
streek, streek, in. grap, m.
de ander heeft het geld ; la — del diavolo
va in crusea, onrechtvaardig goed gedijt Farsata, f. voering, v. (v. d. helm); watteeniet
;
—a'eeio, m. meelafval, co., rijstezemering, v.; ingelegd kussen, o.; —ettaio, m.
len, rn.v.; —eel, pl. meelafval, waarvan alleen
vest-, jacquettenmaker, m.; —etto,' m. jacq., o.,
hondenbrood gemaakt wordt ; —aeeiolo, agg.
vest, kamizool, o.; borstrok,
fig. spogliarsi in —, al het mogelijke doen.
brokkelig, murw, wat spoedig verstuift, mealachtig; --a'eeo, agg. meelig, meelachtig; Faseetta, f. kleine band, strook, m.; onderpatate —cee, ineelige aardappelen, 111.V.;
lijfje, co.; korset, keurslijf, o.; (Arm.) verbin-a'io, m. meelzolder, II1. meelkamer, v.;
dingsstuk, o. (aan geweren); —a'ia, f. korsetten-, keurslijfmaakster, V.; —etto, m. kl.
-aiuola, f. houten trog, m. voor het meelkneden ; —aiuolo, meelhandelaar, -verkoobundeltje, pakje, o.; bindsel, o.; (Anat.) — di
—Ma, f. meelspijs, meelpap, v.;
per,
m.;
nervi, zenuwbundel, m.
—atina, f. meelsoepje. 0.; —oso, agg. meel- Fasci, in. pl. (Stor.) Z. Faseio.
Fascia, f. band, strook, m. linnen of laken;
houdend, meelig, met meel bestoven.
Farinello,
windsel, 0.; Inter, in.; bambino in —see,
m. schelm, deugniet, schurk, m.
Faringe, f. (Anat.) keelholte, keelengte, v.;
bakerkind, o.; prov. bello in —, brutto in
—geo, agg. tot de keel behoorende ; —gite,
piazza, schoone kinderen worden sums leef. (Med.) ontsteking van het slijmvlies der
lijke menschen ; —e, pl. fig. kindschheid, v.;
siamo amiei fin dalle —see, wij zijn
keel; pharyngitis, v.; —gottomo, inn. (Chir.)
snijdend werktuig tot het openen der gezwelvrienden van kindsbeen af, omwikkeling, o.,
len in de keel ; —tomia, f. (Chir.) heelk.
omhulsel, o.; papierstrook, kruisband, m.; sotbewerking tot bet opener van gezwellen in de
to —, onder kruisband; (Arch.) vlak, archikeel ; pharingotomie, v.
tect. bindstuk, o.; sier-, bindlijst, v.; versier.
Farisaicamente, avv. op phariseesche, huistreepen op klokken ; gordel-, sierstrook, m.;
chelachtige wijze ; onder den scbijn van vroomdwarsijzer, o. in ijzeren bedden ; triemen,
heid ; —co, agg. phariseesch, schijnheilig,
sporten van stoelen, tafels ; rand, boord, m.
schijnvroom; —eo, m. Phariseer, m., schijn(aan tapijten); geschilderde randen op muren ;
heilige, schijnyrome, huichelaar; viso di —,
gordel, m. (Tess.) opening, leege streep in
pharis., valsch, boosaardig gelaat, o.
weefsel ; —coda, f. staartstrik, m. (v. paarFarmace'utica,f.artsenijbereidkunst,apothesnijden); —ale, agg. (Anat.) museolo
kerskunst, pharmacie, v.; — co, agg. de artm. (Mar.) scbipbekleedersspier, v.;
senijbereid , apothekerskunst betrellende ;
ding v., al wat tot bekleeding van een scheepschintica — a, pharmaceutische scheikunde,
romp behoort; —amento, m. oinwikkeling,
o.; — cia, f. pharmacie, artsenijbereidkunst,
om-, inhulling, N.; — apede, m. knieband, m.,
v.; studiare —, he pharmacie bestudeeren ;
knieleder, o.; kniebescbutting, v. (v. paarden);
apotheek, v.; —vista, m. apotheker, artsenij—are, v. a. inwikkelen, omwikkelen, met
bereider, m.; —cite, f. (Min.) aardbars, v.;
banden, windsels omgeven, bakeren ; — un
koollaoudend beenschiffer, o.; —co, m. geneesbambino, een kind in de windsels, luiers
middel, o., vergif, o., gifdrank, tooverdrank,
doen ; verbinden; s'ê faseiato van braem.; —colite, f. (11/in.) pharmakoliet, 0.; arseeio, bij heeft een verbonden arm ; omgeven;
nikzure kalk, v.; —cologia, f. artsenijleer,
— la gomena, een touw met schiemansleer, v. der geneesmiddelen; —copea, f. phargaren omgeven ; —rsi, v. rill. zich inrijgen,
macopie, v.; leerboek, voorschrift, o. voor de
zich inwikkelen, omgorden ; —rsi nel manartsenijbereiding, v.
tello, zich in zijn mantel wikkelen ;
Farnetieamento, m. bet buiten zichzelf zijn,
—rsi ii capo prhno di romperselo, het
razen, o., razernij, zinneloosheid, v.; zinnehoofd verbinden eer men bet gewond heeft;
looze, waanwijze ulting,handelwijze; — menzich beklagen over wat nog niet gebeurd is;
te,
avv. op woedende, waanzinnige wijze ;
p. pass. —ato, vast gesnoerd, ingeregen, om-care,
v. n. zinneloos, buiten zichzelf zijn ;
worden ; agg. un bambino —, een ingebakerd
waanzinnig handelen of spreken ; droomen,
kind, 0.; —ata, f. h.z.d. als —amento ;
domnie, onzinnige taal uitslaan ; —co, agg.
—atello, m. kleine bundel, In.; —ato'io, m.
dol, razend, zinneloos handelend of sprekend.
windsel, o.; linnenstrook, m.; —atura, f. het
Fatrnia, f. (Bot.) zomereik, m.
omwikkelen, verbinden, o., verbinden,
,
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bag, o., v 4andstroek, m.; breuti and, m.;
MOM *10(1 els; oilibAlsel, 0.; Oak o.,
StrOok, ate* na. hoddpijn, v.; -A olettO,
m. dOn schrijfboek, o.; dunne aflevering, v,
(van een book); —colo, m. aflevering, v. (van
een boa); —na, f. bundel, m. uit dunne
takken ; rijsbundel, m.; takkenbos, m.; fam. en
iron. scalda,rsi a una Bella —, op
leege verwachtingen steunen ; io a questa
— non mi scaldo, ik laat mij daar niet
mee in; abbrucciare insieme una
samen aan 't vuur zitten ; (Fort.) schanskorf,
m.; rijsbundels, fascinen, m.v.; —ina'io, m.
verzamelaar van rijsbundels ; takkenbos koopman ; (Mil.) schanskorfvlechter ; —Warne,
In. rijshout, o.; bout, o. voor takkenbossen ;
droge takken ; — snare, v. a. (Mil.) schanskorven waken; —inata, f. omheining
van takkenbossen, schanskorven ; bek. van
een wal met fascienen, schanskorven; vullen
van een gracht met takkenbossen ; —natore,
;

—,

in. Z. Affaseinatore ; —azione, f. Z.
Affaseinazione ; —o, m. betoovering, beheksing, v.; fig. — della bellezza, betoo-

vering der schoonheid ; invloed, m. van een
persoon op een anderen ; —o, m. h.z.d. als
—a; —ottaio, m. verkooper van rijshout,
takken ; —otto, m. kleine takkenbos, m.;
—10, m. bundel, pak, bos, m.; —d'erba,
bundel booi ; fare un d'ogni coca, alles
in een bundel samenpakken ; fig. — di cure,
di peiisieri, een hoop zorgen, gedachten;
— di affari, hoop bezigheden ; oppresso
dal — dei anni, gebukt onder den last der
jareu ; (MU.) rot, o. geweren ; fare i —sci,
de geweren aan rotten zetten ; rompere
—sci, de geweren nemen, de rotten verbreken ; —sci, pl. (Stor.) bundel roeden met uitstekende bijl (der lictoren in Rome); arbeidersvereeniging ; andare in —, te gronde gaan ;
in wanorde, uiteen geraken ; fam. aver phi
rase' the altri ritortole, meer uitvluchten hebben dan een ander bewijzen of beschuldigingen ; mettere in —, zonder orde bijeen, op eon hoop werpen ; far d'ogni erba
—, Van able bout pijlen maken ; van de
band in de tend leven ; — di carte, di

chiavi, Z. mazzo di carte, di chiavi ;
agg. bundelvormig; —iuola, f.
Kleine Strook, band, m.; —tuolo, m. kleine
bundel, m.; ruikertje 0.; m. Z. Sfaseiume.
Fase, f. (Asir.) schijn, m.; schijngestalte, v.;

verandering van een gesternte, Ease, v.; wissoling, v.; omkeer, m.; —1 della guerra,
verschillende wisselvalligheden van den oorlog.
Fasservizj, m. en f. indect. dienstbare geest,
dienaar, bode, loopknecht, m.; hulpambtenaar
bij de douane.
Fassrmile, m. Z. Facsimile.
Fastellatura, f. het tot een bundel bijeenleggen ; —lo, m. bundel, bos, m.; — di legno,
bos hout, o.; — di paglia, bos stroo,stroodik en
o.; fam. esser
bos,
rond zijn (van kinderen).
Fasti, m. pl. (Archeol.) jaarboeken, m.v., feest-,
staatskalender, m.; —consolari, naamlijst,
v. der Rom. consuls.
Fastidiare, v. a. vervelen, ergeren, kwellen ;
—rsi, v. rid. verveeld worden, ergernis, verdriet hebben ; —io, m. walg, hekel, m.; verveling, v.; toorn, 01.; verdriet, 0.; plaag ; i —j
della vita, de onaangenaamheden, verdrie-
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tejiMefleu van het levee ; dar vervelen,
lore, en, Crireten; vervelend, onuitstaaubaar

pergon; vuil, o., vuilnis, v., ongedierte, o.;
aver in — qd., walg van, een hekel aan
iem. hebben ; esser, venire a—, ()nullstaanbaar zijn, worden ; —losa'ecio, m. onuitstaanbaar, erg vervelend mensch ; —iosa'ggine, f. vervelendheid, onuitstaanbaarheld ; onaangenaamheid, v.; ptjnlijk gevoel,o;
—iosamente, avv. op ergerlijke, vervelende,
onuitstaanbare wijze; —iosello, —iosette t
agg. een weinig vervelend, lastig, eigenzinnig;
—dioso, agg. vervelend, lastig, storend;
cure —e, onaangename, vervelende behandeling ; vita —a, lastig, moeielijk, verdrietelijk leven ; gente —a, lastig, opdringend„
onverdragelijk yolk, co.; questioni —e, vervelende altijd herhaalde vragen ; persona
—a, moeielijk te bevredigen, eigenzinnig, lastig persoon, m.; —ire, v. a. Z. Infastidire
—iuine, m. vuil, o.; smerigheid, V.; onreinheid, v.; ongedierte, 0.; fig. veel onaangenaamheden.
Fastigiato, agg. (Arch.) in een gevel, spitstoeloopend eindigend ; gekroond, toegespitst;
—io, m. gevel, m.; nok, vorst, m. (van 't dak);
spits, kroon, bekroning, v. (van een voorgevel);
hoogste punt, bovenste gedeelte, o.; krans,
kam, m.
Fastigioso, agg. trotsch, hoogmoedig, hoogdravend, pronkend; —sto, tn. pronk, m.;
pronkachtigheid, v.; deftig, hoogmoedig wezen,
0.; praal, m., pracht, o.; hoogmoed, m.; aanmatiging, N.; agg. (Arch:col.) giorno geluksdag, dag van goede voorbeduiding ; —osaw
mente, avv. op aanmatigende, pronkerige,
grootsche wijze; met veel praal ; —oso, agg.
vol praal, vol weelde, pralend, pronkend ;
menare vita —a, een schitterend, rijk
leven leiden ; richezza —a, pronkende
rijkdom, m.; poverta —a, blutferige armoe,
v.; persona —a, pralend, trotsch persoon
ambasciadori alleen voor den praal,
zonder eigenl. doel gezonden afgezanten.
Fates, f. fee, V.; toovenares, V.; la casa delle
—e, het feeenland, 0.; fam. zeer teruggetrok.ken, geheimzinnig levende vrouw ; aver le
mani di una feeenhand, zeer bekwame
hand hebben ; —morgana, fatamorgana ;
luchtspiegeling, V.; (op zee of in de woestijn);
(Bot.) lino delle —e, vedergras, o.; —gione,
—zione, f. betoovering, onkwetsbaarheid, v.;
beschut zijn, o. tegen stoot en houw.
Fatale, agg. voor 't noodlot bestemd, onvermijdelijk ; non impedir lo suo — andare,
zijn noodlot niet ontgaan kunnen ; esser
bepaald, onvermijdeltjk zijn ; noodlottig, verderfelijk, ongelukkig, doodelijk ; questa ri.
caduta 6 deze terugval is doodelijk ;
discordie onzalige, noodlottige oneenigheden ; l'ora —, het stervensuur, o.; termini
—1, vervaldagen ; tot het rijk der feeen behoorende ; l'isola —, het feeen-eiland, o.;
(Stor.) libri —i, de sibellinische boeken ;
Dei —I, beschermgoden (van de Rom. staat);
betooverd —ismo, m. fatalisme, o., leer van
het onvermijdeltjke ; geloof, o. aan bet noodlot, 0.; —ista, m. fatalist, m., aanhanger van
de leer van het onvermijdelijke, van het noodlot ; —ita, f. onvermijdelijk noodlot, o.; l'ha
voluto la mia — the mijn noodlot
heeft gewild ...; — ongeluk, o., noodlottigheid, v.; the wat een ongeluk ; —imente,
—,.
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yen ; a—, a —a, zooals bet lot valt, op goed
avv. op nOoffottige w ze, door een ongel. toeval;
geluk of ; prov. chi undo lato meta —,
—*ON, tt. 11.1.0.4 s -atura; -are, v.a. bet.,
verandering van woonplaats brengt soms
behekgen ; OnkWetsbaar maken ; met tooverkr,
geluk aan.
begiftigen ; —ato, p. pass. betooverd, behekst ;
agg. onkwetsbaar; la bacchetta —a, de Fatta, f. aard, m., wOze, v.; gesteldhej,0, v.;
karakter, wezen, o.; etgenschap, eigenaardigtooverstaf, tooverroe, v.; —, v. a. door het noodheid, v.; ce n'ë d'ogni er is van alle soon;
lot bestemmen ; bet noodlot raden, zeggen ;
cose di questa —, zulke, dergelijke dinesser fatato ad uno che...., tem. voor
gen ; (Cacc.) uitwerpselen van bet wild ; spoor,
bestemd zijn ; p. pass. —ato, voorbestemd,
voorgeschreyen ; morte —a, natuurlijke dood,
o.; esser in sulla —, op het spoor zijn ;
male—, Z. Malafatta ; —a'eeia, f. slechte,
ongelukkig; —amenm.; gelukkig ; mal
gemeene, verachtenswaardige daad, o.; ongete, avv. door het noodlot bestemd ; —ato,
luk, ongelukkig toeval, o.; —mente, avv. si
Fatare ; —tura, f. betoovering, beheksing,
derwijze, dermate ; —rello, m.
- cOn
v.; tooverij, hekserij, v.; het onkwetsbaar mah.z.d. als fatterello, m. kleine zaak, gebeurken ; —zione, f. Z. —gione.
tenis; onbeduidend geval, o.; kleine geschieFata'ppio, m. (Omit.) kraai, v., kauw, v.; fig.
denis, anecdote, v.; andara innanzi a
lichtgeloovig, lichtzinnig mensch, lummel, m.
forza di —, er zich met 't vertellen van
Fatebenefratelli, m. pl. Broeders van de H.
anecdoten doorhelpen ; —e'vole, agg. Z.
Johannis de Deo.
—i'bi le ; —ezze, f. pl. gelaat-, lichaamsvorm,
Fatica, f. bezwaar o., moeite, inspanning, v.;
zware
inm.; uitzicht, gelaat, o.; lichaamsgesteldheid, o.;
— grave, ardua, lunga,
da cani, da
vormen, gelaatstrekken, m.v.; ha le — di
spanning, moeielijke arbeid ;
donne, hij heeft vrouwelijke vormen ; le sue
facchini, da bestie, hondenarbeid, tn.;
de
inspanning
uithouden
;
— non sotto panto belle, zijn uiterlijk
reggere alla —,
veel moeite kosten ;
is juist niet mooi ; —ezzina f. fijne, tengere
costare, volerci
als fattara,
—che letterarie, letterkundige arbeid, m.;
lichaamsvormen ; —ia, f.
in den sin van hekserij ; —ibello, m. h.z.d.
fam. ladre —che, oneerlijk gewin, o.; loon,
als belletto • —i'bile, agg. doenbaar, mogeo.; prijs, m.; vruchten ; godere le sue —che,
lijk, gemakkelijk te doen te maken ; sost. m. bet
de vruchten van zijn arbeid genieten ; sperik zal al het mogemogelijke, o.; fare it
dere le —che della settimana, het
lijke doen ; —lechiare, v. n. bezig zijn, zich
weekloon verbrassen ; a —, a gran —, met
sterk, voor
druk bezig houden ; drukte maken ; —recto,
moeite, met veel bezwaar ; da
meld, v. voor
agg. sterk, stevig, van kracht. lichaamsbouw ;
't zware werk ; donna da
oppasser,
plomp, lomp ; —iccione, m., —ona, f. kr4h't grove werk ; fain. uomo da
tig gebouwd, kort en stevig persoon, m.; —Isdagwerker, m.; fam. —che d'Ercole, gef. indecl. (Guir.) onderhavig geval, o.;
weldige inspanning ; durar zich aftobnauwkeurige uitlegging van een geval, uitben, afwerken ; dura — a darini C16 che
voerig bericht, o.; —ivo, agg. handelend, werdebbo avere, 't valt hem hard mij 't mijne
kend ; causa —a, als causa
te geven ; si dura —a credere, 't is nauciente ; arte —a, handvaardigheid, v.;
welijks te gelooven ; scherz. esser — del
—izio, agg. met de hand gemaakt, kunstig
suoi denti, 't aan zijne tanden te danken
gemaakt ; kunstig ; nagemaakt ; gekunsteld ;
hebben (dat men welgedaan is); prov. ogni
(Gram.) h.z.d. als onomatopelco; —o, agg.
— .merita premio, de arbeider is zijn loon
Z. p. pass. van fare ; —o, m. daad, uitvoewaard ; —a'bile, agg. arbeidzaam, geeigend
ring, handeling, v.; venire al —, tot de daad
voor zwaren arbeid ; moeielijk, moeizaam ;
komen ; i —i non rispondono al detti,
—a'ccia, f. zware, onaangenarne inspanning,
de daden beantwoorden niet aan de woorden ;
T.; —cee, pl. 't grove, zware huiswerk. o.;
daadzaak, gebeurtenis, v., felt, o ; uu — sin—ante, agg. Z. p. pres. van —are, v. n.
golare, een buitengewone daadzaak, feit, o.;
moeielijkheden, inspanningen verduren, zich
—I curlosi, zonderlinge voorvallen; I
inspannen, zich bemoeien, arbeiden ; vorebbe
del popolo roman°, de daden van bet
mangiare senza hij zou wel willen
eten zonder te werken ; — su qc., zich met
Rom. yolk ; bezigheid, zaak, aangelegenheid,
V.; fare 1 —1 della ‘casa N., de zaken van
lets bezig houden ; — di fare, zich bemoeien,
het huis, de firma N. bezorgen , posi it —
denken lets te doen ; fam. uno ha cessato
in questi termini, hij stelde de zaak in
di —, iem. heeft opgehouden met werken, is
deze woorden voor ; gitidici del —, gezwogestorven ; — qc., lets door arb. verdienen ;
renen, m.v.; possedere una cosa in —
—rsi, v. rift h.z.d. als afiraticarsi ;p.pres.
ma non in diritto, een zaak adwerkelijk,
—ante, vemoeiend ; agq. bezig, perig,arbeidmaar niet rechtens bezitten ; teoi le fondate
zaam ; vermoeiend, moeielijk; p. pass. —ato,
sui —i, op feiten gegronde leeri14.,en ; —d'arvermoeid ; agg. afgemat, uitgeput ; stile —,
me, wapenfeit, gevecht ; —compluto, volzwaarvallige stip ; —atora, f. tot zw. arbeid
brachten, gedane daad ; via di —1, daadzageschikte, arbeidzame, onvermoeibare vrouw ;
kelijke gegrondheid, v.; de' — miei, tuoi,
—ore, m. id. man ; —azione, f. Z. Fatica;
van mij, van u ; che vuole quell' impel.—chevole, agg. h.z.d. als —coso ; —cosatinente de' —i midi, wat wil die onbemente, atm. —oso, agg. vermoeiend, moeieschaamde van mij ; e un 't is een felt ;
lijk, moeite veroorzakend, zwaar ; vita —a,
—sta che..., 't is vast en zeker, 't staat
vermoeiend, moeielijk leven; zwaar op de
vast , di —, terstond ; in wat betreft ;
band (stijl); tempi —1, moeieltike tijden.
In sur oogenblikkelijk ; in —, in —i,
Fati'dico, agg. waarzeggend, voorspellend,
inderdaad ; kortom, eindelijk ; andare per
prophetisch ; —tista, m. h.z.d. als fatalists ;
I suoi —1, zich met zijn eigen zaken be—o, m. noodlot. fatum, o.; voorzienigheid, v.,
moeien, zijn eigen gang gaan ; per dato e —
hemel, m., hem. macht, v.; goden, m.v.; mensuo, om zijnent wil; dire 11 — suo a qd.,.
schelijk lot, o.; dood, m.; cedere al —, ster-
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Iem. streng berlspen , volg.iem.zijnvet geven, I Fa'1I0a1 f. fauna, r., in een streek inbeemsehe
iron. essere un g.'an -, een man van gedleren, drerenwereld, v., diere.nrijk,o.; weteawicht zijn; iem. een groot beest zijn; fare
schappelijke beschrijving der dieren van eCR
al -, goed te pas, gelegen komen; fare di
bepaalden streek, -0, m. (A-ltt.) Faun, m.,
-i, vastberaden nandelen , ¥tlastat"e i - i
veld-, boschgod der Rom.
suoi, twist aangaan wegens ontvangen be- Faust.Alltente, avv. ()p gelukkige, getukvosrleedigtng, beled. persoonl. wreken , DOll paspeHende wijze; -0, Q.(Jg.gelu.kkig, ~unst~~
rere suo -, zich onverschillig houden , i l nen-, zezenbrengend ; geiukvoorspeH.; -tOl.:e,
e -, gedane zaken nemen geen keer, gedaan m., -trice, f. begunstiger, besehermer, wetis gedaan , segue al nome al -, zoo ae- willende vriend, m., -in, V.
zegd, zoo gedaan; provo dal detto al- c'e Fava, f. (Bot.) tuin-, grooteboon,Y.; -e marun gran tratto, zeggen en doen zijntwee ,
zuole, Maart-booen; campo di -, bonenj - i sono masch! e Ie parole SOttO
veld, 0.; (aStor.) stem,v. (bij 't verktezen), - hifemmlne, helooven en doen zijn twee.
anca, -net'a, wltte, neen,zwarte.ja, dare,
Fatto'iallo, m. zaakkundlge bij de oHebereirendere la -, zijn stem uttbrengen , autoding, opzichter bij de -; -oio, m. oliekel."ita of balia delle sei -e, besltsslng met

der, m., bewaarplaats, v. del' olie , oliepers, v.
F attora, f. nutsnoudster, Iielpster, v. bij de
zijdebewerking; (am. una .'agazza e una
-, een meisje is vlug en bij de hand als een
hulshoudster , -e, m. pel's. die iets doet;
maker, schepper, voortbrenger, vervaardtger,
m.: I'alto, it sommo -, de Opperste Maker, Scnepper, God, m.; neneerder, rentmeestel', zaakvoerder, agent, m.;hormeester, factor,
m., provo - nnovo tre di buono, nieuwe
bezems vegen schoon , parere lUI - , welgedaan er uitzien; leerjongen, wlnketbedtende,
kantoorklerk, m., to), V., draaischijf, v.; (!lat.)
factor, m.; zelrstandige grootheld, v., (!lagn.)
klemschroef, v.; -essa, f. bestuurster, beheerdster,huishoudster, hofmeesteres, v.; -ia,
1. faclorij, v.; goederen die onder een bebeeI'del' staan; - di venti poderi, landgoed
van twintig hoeven; handelsnederzetting, v.;
-ol'ino, m. loopjongen, -knecht, winkelbediende, -leerling', m.; breizak, m., breimandje,
0., breikoker, m.; voet, m. voor bet lJraadspit;
-OhiO), m. Z. F aetotllDl; -rice, f. fern.
van fattore, in de eerste beteekenis.
Fattuecbiera, f. heks, toovenares, booze fee,
v.; -e, -0, m. toovenaar,heksenmeester, m.;
-cbieJ'ia, hekserij, tooverij, betoovering, v.;
het tooveren, O.
FaUlu'3, f. bet maken, uitvoeren, 0.; arbeid,
m.; uitvoering-, v.; costa phi la - cite la
stoffa dell' abito, het maken kost meer
dan het kleed; nei vezzi la - e phi pagat a del nletallo, bij siel'zaken kost het
maken, het fatsoen meer dan het metaal;
- della carta, papierfabfikaUe, v.; - di
alcuno, iem'screatuur, schepping, V.; maakloon, 0.; fabrieksprijs, m.; factuuf, prijslijst, v.;
rekening, v.; tOI"nare ana -, met de Iactuurov81'eenkomen, kloppen;conlpt'are a-,
comptant koopen: eomp.oare per la -,
op factuur koopen (zonder de waar gezien te
hebben); tooverij, hekserij, v.; -are, V. a.
namaken, kunstig maken, vermengen, vervalschen (vooral wijn); betooveren, beheksen;
-ato, p. pass. en agg. nagemaakt,vervalscht;
-ina, f. kleine factuur, Kleine rekening, v.;
-0, agg. op 't punt zijn te doen.
Fatuita, f. dwaasheid,domheid, onnoozelheid;
Jichtzinnigheid, oppervlakkigheid, v.; -0, agg.
dOID, onnoozel, simpel, ijdel, nietig,opperviatikig, tlauw; cibo -, tlauw smakendekost,m.;
novo -, niet bevrucht ei, schommelei, 0.;
Cuoco -, dwaallicht, O.
Fauci. f. pI. keelgat" 0., keel, v.;- del oreo,
tlellepoort, hel, V.
Fa'gla, f. Z. Favala = -e, f.pl.Z. Fa,'ule;
-Juel-e, m. h.z.d. als favoluele.

twee derden del' meerderheid; fag. aanmatlging, opgeblazenheid, v., domme, onnoozele
trots, m.; far Ia - di aleulla eosa, ergens mee te koop loopen, ll}ufi'cn; lion vaIere una -, niets waard zijn; gettal'e
uua - ill boeea al leone, zooveel uitwerken als een droppel water op een neetea
steen; provo preudeee due COIOUlbi a.
ulla fava, twee vllegen in een klap vangen,
volg. eikel, m., kop, m. van het manuel. lid;
- Vet. kikvorscngeswel, O. (bij paardenl.v-e
dei Illorti, marsepelnerwten, V. pl.; addio
-e! nu is alles gedaan!; e hutto -, 't is
alles aedaan, uit; -gello, m. (Rot.) SUleerworte), Ill.; -ggine, f. (Bot.) llauwkapper"
m.; -io, m. boonenveld, boonellzaad, 0.; -ta,
f. boonengerecht. -roaal, 0.; (ig. en fam. blufferij, domme grootsprekerij, V.
F avella, f. spraak, v.; gesehiktheid om te
spreken,spreken,v.; pet'dere la -, de spl'aak
verliezen; mal, V., spl'eekwijze, v.; hdte Ie
-e, aHe talen; dillegare - ad uno, met
iem. niet meer spl'eken; -a'bile, atHJ. gemakk.el. \lit te spreken; -aUleoto, m. h-e1
spreken, 0., wijze van uitdrukking, v.; i)espreking, v.; -are, v. a. spre'ken ;p. pres.-Ante,
sprekend; agg. met spraak begiHigd; -atore,
m., -tt'ice, f. spreker, redenaar, m." -steT, V.;
-ato'ria, f. redenaarsga.ve, V., praatachtigbeid, v.; -ato'rio, agg. scherz. prnatacbtig,
snapachtig,spraakzaam; -atura, f. uHdrtlkkingswijze, v.; -io, m. gesnap, gepraat,
geklet~ O.

Favente, agg. begunstigend, gunstig gezind.
Favet"ella, f. koek.~ m. ait lloonenmeel.
Faveto, m. h.z.d. als fll,vllie.
Fa"e-tta, f. eenigszins opgel)lazen, verwaarn!

jong-mensch, m.

Favilla, f. vonK, v.; mettere a -e, in braDQ

steken; }aa~ asch; kleinellOeveelbeid van iets"
beefJe, weinlgja, 0.: non ce .. 'eldel -, et
is niets meer van; -are, v. a. Z. ~ravil·
lare; -0, m. glans, m., sctlittel'ing. v.
Favo, m. honigraat, m.; wasraat, ro.; (~led:.)
tigna di -, llooflizeer, O.
Fa'vola, f. fabel, v., verdichte vertellillg, v.;
Ie -e d~sope, de fabelen van Esopus;
la Itlorale della -, de lDoraal del' gesehiedenis; spot, m.; pru<llje, 0.; esser la di tutti, ten spot van allen zijn; fabelt)\\
onware geschiedenis, sprookje. smoesje, o.
grap, m., onzin, m.; DOD gli datO J·etto., i
ulla -, let er niet op, 't is een smoeS)e;
-e! onzin! e una. -, 't is niets, 't is n~
waa-r; mytb-olog. uverlevering; dizional'io
delle -e, mythol. woordenboek, O.~ ond~r·
werp, 0., stof, m. van oen heldendichl; la-
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dell' Iliade, de label, de stof van den Ilias,
m.; —a'io, m. scherz. verzinner van fabels,

van onware geschiedenissen, sprookjesverteller ; —are, v. n. h.z.d. als favoleggiare;
- agg. h.z.d. als favoloso ; —ata, f. reeks
van verzonnen geschiedenissen, weefsel, o.
van leugens ; —atore, m., —trice, f. fabeldichter, -verteller, m., -ster, v.; —eggiamento, in. bet vertellen van fabels, sprookjes ; —eggiare, v. n. fabels, sprookjes verzinnen, vertellen; voordragen, onware Bingen
verzinnen ; fam. onzin vertellen ; zich vroolijk
maken over; v. a. op fantastische wijze, als een
sprookje verhalen ; —eggiatore, m. verzinner, dichter van fabels, fabeldichter, sprookjesverteller, m.; —lesco, agg. b.z.d. als —loso ; —etta, f. korte label, v., kl. sprookje, 0.;
—one, m. verspreider, verzinner van valsche
geruchten ; —osamente, avv. op fabelacht.
wijze, als een sprookje ; —oso, agg. fabelachtig,
op den aard van een sage, sprookje ; tot de
sage, de mythologie, het sprookje behoorende,
verzonnen ; fam. overdreven, onwaarschijnlijk,
zeer groot, fabelachtig ; prezzi
fabelachtig prijzen.
Favolesca, f. in de lucht zwevende asch-,
stofdeeltjes.
Favomele, m. b.z.d. als favo ; —one, m.
g root e boon, v.; fam. opgeblazen mensch,
praalhans, m.
Favo'nio, m. westewind, zephir, m.
Favorare, v. a. Z. Favorire ; —atore, m.
Z. Fautore ; —e, m. gunst, v., genade, o.;
welwillendheid, v., begunstiging, v.; sarh, per
me un gran —, het zal mij een groote gunst
zijn, er wordt mij een grooten dienst door bewezen ; cereare it — dei potenti, de
gunst, bescherming der machtigen zoeken ;
bijval, m., instemming, v.; it suo consi'glio
ebbe molto
zijn rand had grooten bijval, aanzien, invloed, in.; cittadino di mnolappresso it popolo, burger van
to
grooten invloed bij het yolk ; lettera, di —,
aanbevelingsbrid, m.; prezzi di —, buitengewone, gunstige prijzen ; venire in — di
qd., bij ieinand in de gunst komen ; a—, in
— di, ten gunste, ten behoeve van ; (Com.)
giorni di —, respijtdagen ; (Stor.) —i, pl.
gunstige stemmen (bij verkiez.); —eggevole,
agg. Z. —e' vole ; —eggiamento, m. (Giur.)

begunstiging van, huip, v. bij een misdaad ;
—eggiare, v. a. begunstigen, ondersteunen,
beschermen, gunst bewijzen, gunstig genegen
zijn ; — qd. di qe., iem. lets verleenen, toestaan ; —eggiatore, m. —trice, f. Z. Fautore, —trice; —e'vole, agg. gunstig, goed
gezind, toegenegen ; i superiori non erano
—i alla mia domanda, de overbeid was
mijne vraag niet goedgunstig; la fortuna
gli a —, de fortuin is hem gunstig, het geluk
loopt hem mee; voordeelig, bevorderlijk, dienstig ; stagione
gunstige, geschikte jaargetijde ; —evolmente, avv. op gunstige, voordeelige, welwillende wijze ; —ire, v. a. begunstigen, beschermen, bevorderen, de voorkeur
geven ; genegen, goedgunstig zijn ; een goeden
dienst bewijzen ; isii ha favorito di una
sua visita, hij heeft mij met een bezoek
vereerd, verheugd; genoegen doen ; mi favorirebbe cento lire per un mese, zoudt
gij mij niet met 100 lire voor een maand
kunnen pleizier doen ? nil favorisce quel
biechiere, geef mij als 't u belieft dat glas ;
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qd., iem. vereeren met ; favorisca dal
signor Luigi, doe een goed woord bij mijnbeer L.; favorisca ! kom nader bij, bid ik
u; bedien u, als 't u belieft ! vuo 1 —! kan
ik u dienen ; v. n. gunstig gestemd zijn ; p. pass.
—ito, begunstigd, ondersteund ; sost. in. gunsteling, lieveling, beschermeling, —ita, f.
erkende minnares van een worst, favoriete, v.;
—store, m. Z. Fautore.
Favule, fa'ule, m. leeg boonenveld, 0., boonenstroo, 0., mest m. van boonenstroo.
Fazio, m. (N. pr.) verkort. van Bonifazio ;
Bonifatius; fam. domkop, lummel, M.; mod.
prov. essere Fra
else rifaceva i
danni, het onrecht van anderen uit eigen

middelen herstellen ; een goede, maar domme
kerel zijn.

Faziona'rio, agg. h.z.d. als —oso ; —onato,
agg. gevormd ; goedgevormd ; lijvig; —lone,
f. partij, factie, v.; polit. sekte, v.; la — demagogiea, de demagog. partij ; trelfen, gevecht, 0.; wachtdienst, essere di
wachtdienst hebben ; essere in —, bezig
zijn, op de been zijn ; da —, in krijgsdienst
staan ; cavallo da strijdros, 0.; essere

sulle order de wapens staan ; last, 10.;

verplichting, belasting, v.; —, h.z.d. als fattura, fattezza ; —oso, agg. tot een partij,
factie behoorende; omwentelingsgezind; sost.
m. volksopruier.

Fazzoletto, in. zakdoek, m.; — da collo,
haisdoek, m.; — da sudore, zweetdoek, m.;

—1o, m., —zuolo, m. dock, in.

Fazzone, m. als fazione.
Fê, f. afkort. van fede ; aila —, a — di Dio,
Z. aifê, atfeddeddio,
Febbraietto, in. mod. prov. — cart° e
maledetto, Februari is de kortste en de onaangenaamste maand; —aio, in. volg. ferraio, m. Februari, in. prov. ferraio ferra

Februari brengt strenge koude.

Febbre, f. koorts, v.; —etica, putrida, miasmatica, acuta, uitteerende, wond, aloeras, acute koorts ; —intermittente, terzana, quartana, eflimera, tusschenpoo-

zende, derdedaagscbe, vierdedaagsche, ailed.
koorts ; fam. — da cavalli, da leoni,
koorts als een paard, bevige koorts ; batter
la —, koude koorts, rilkoorts ; la —, be —i,
moeraskoorts, malaria, v.; fig. hevige hartstocht, opwinding, onrust, v.; —politica,
—amorosa, politieke koorts; verliefde opwinding ; d'onori, eerzucht, v.; 5. naar
eerbewijzingen ; stare con la — addosso,
in groote onrust, spanning verkeeren ; —ella, f. lichte koorts, v.; lichte aanval in. van
koorts ; —etta, f. lichte koorts ; —etta'eeia,
f. lichte koorts maar die zich gevaarlijk laat
aanzien ; —icare, v. n. b.z.d. als febbricitare ; —iciattola, f. niet zware maar aanhoudende koorts ; uitterende koorts ; —icina,
f. h.z.d als —retta; f. koortstoestand,
in., koorts, v.; —icitante, Z. —icitare, v. n.
koorts hebben, aan koorts lijden, koortsen;
p. pres. —ante, koortsig ; sost. koortslijder,
—scone, m. zware, het bewustzijn benemende koorts ; —icoso, agg. koortsverwekkend, koortsig ; stagione umida e —a,
nat en koortsig jaargetijde ; luogo plaats
waar malaria heerscht ; —ifico, agg. h.z.d.
als —icono ; agg. (Med.) koortsverdrijvend ; sost. in. middel o. tegen de k.;
—ile, febrile, agg. koortsachtig, aan de
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koorts elgen, van de koorts voortkomend;
vriendentrouw, hawelijkstrouw, v.; — del
trattati, getrouwheid aan de tractaten;
koortsig ; calore
koortshitte, v.; polso
mantenere la —, trouw blijven; venir
koortsaanval,
- koortspols, m., access()
meno alla tradire, rompere la —,
m.; fig. koortsachtig, opgewonden, hartstochtelijk ; ardore koortsachtige ijver, m.;
de trouw breken, ontrouw worden ; invloed,
—ilmente, avv. op koortsachtige,hartstochaanzien, m.; bewijs, o., getuigenis, v.; in di
qd., op getuigenis, op het woord van iem.;
telijke wijze; —ona, f. hevige, zware koorts,
far —, betuigen ; ne fo amplissiina —,
v.; —one, m. hevige, gevaarlijke k.; --oso,
agg. h.z.d. als —icitante; — ru'ccia, f.
ik bekrachtig bet in elk opzicht ; — di nascita, geboorteakte, v.; eavar le —i, zich
lichte, ongevaarlijke koorts.
Febeo, agg. Phaebus, de zon betreffende ; esde noodige papieren (voor een huwelijk) yenschaffen ; buona —, eerlijkheid, goede trouw ;
tro
dichterl. begeestering, v.; Febo,
eomprare qe. in buona
(N. pr. mit.) Phaebus, zonnegod, tn., zon, v.
lets op goed
vertrouwen koopen ;
Febre, 1. enz. Z. febbre, enz.
kwade trouw ;
drek—pubblica, verplicht. van den staat tegenFecale, agg. drekachtig; materie
stollen, mv., drek, m.
over andere staten ; —pubblica d'un notaro, geloofswaardigheid v. van een notaris ;
Fe'ccia, f, zaksel, bezinksel, 0.; questo 11in — mia, op mijn woord ; mani in — of
quore fa, molta deze vloeistof geeft veel
bezaksel ; mod. prov. rimbottar sopra la
alleen trou wring, m. (ring met twee ineenallume
di
—,
gestreng. handen); (Files.) rechtstreeksch be- schade op schade hoopen ;
uitwerpselen, mv., drek, m.;
wijnsteen ;
wijs, o.; belofte, v., eed, m.; alzar la —, de
excrementen, mv., stoelgang, m.; slak, v.; fig.
vingers tot een eed opheffen ; dar ad uno
la —, iem. zijn woord geven ; impegnar
schuim, uitvaagsel, o.; — della societá,
la propria zijn woord verpanden ;mod.
het schuim, uitvaagsel der maatschappij ; slecht
prov. portare la — in grembo, zijn woord
befaamd mensch ; the feccia ! wat een
the
beva
la
—
chi
ha
licht
breken.
schoelie ! prov.
bevuto it vino, wie het lief heeft gehad Fedecommesso, m. Z. fidecommesso enz.
mag ook het leed hebben ; —a'eeio, f. schuim, Fededegno, agg. geloofwaardig.
uitvaagsel o. (des yolks); gepeupel, o.; —a'ia, Fedele, egg. trouw, getrouw, trouwgezind;
— nell' amicizia, standvastig in de vriendf. spongat, o.; —a'io, m. aftapbuisje, o.; buis
schap ; — di patti, alle promesse, gevoor 't aftappen van het bezinksel, 0.; —ioso,
trouw aan de overeenkomsten, beloften ; waar ;
agg. vol zaksel, bezinksel, o.; troebel, vuil, onracconto
zuiver; bet bezinksel betreffende ; (Chim.)
waar verhaal ; espressione
- juiste, met de waarheid overeenkomstige
niercurio —, met andere metalen vermengd
uitdrukking, v.; ritratto
kwik, o.; fig. en fam. ellendige, nietswaardig ;
goedgelijkend
per due franehi —i pretende no serportret, o.; (Bibliog.) codice
geloofwaarvizio di dodiei ore, voor een paar ellendige, vertrouwbare codex, tekst; eerlijk, getrouw ; tutore, amministratore gedige franker zou hij een dienst van twaalf uur
trouwe, eerlijke voogd, beheerder; giudice
verlangen ; modi —I, onaangename, lastige,
- onpartijdige rechter; lavoro
zorgafkeerwekkende manieren ; —iume, m. bevuldige arbeid, m.; —a Dio, geloovig, as
zinksel, bezaksel, slib, slijk, o.
God geloovend; fain. ogiii — cristiano,
Fe'cola, f. (Chirp.) zaksel uit plantencellen;
ieder christenmensch ; (Stor.) beni goezetmeel, o., stijfsel, v.
Feconda'bile, agg. bevruchtbaar ; —amente,
deren waarvan de belasting aan het Rijk of
den Keizer kwam ; sost. m. geloovige, good
avv. op vruchtbare, rijkelijke wijze ; --are,
christen ; i defunti, de overledene gev. a. bevruchten, vruchtbaar maken ; l'acqua
loovigen of alleen de overledenen ; (Stor.)
e it eoiielo fecondano la terra, het
vasal, onderdaan, getrouwe dienaar; fig. slaaf,
water en de mest maken den grond vruchtm.; —inente, avv. op trouwe, getrouwe, nauwbaar ; fig. rijk, weelderig maken ; —rsi, v. rill.
keurige, zorgvuldige wijze ; - one, m., —ona,
vruchtbaar, dragend, drachtig worden ; —aproduttivo
;
—atore,
f. getrouwe aanhanger, m., -ster, v.; zeer zorgtivo, agg. h.z.d. als
vuldig mensch ; —tit, f. getrouwheid, aanhanm., —trice, f. bevruchten, m.; i raggi —
kelijkheid, rechtschapenheid, waarachtigheid,
ori del sole, de bevruchtende stralen der
bet bevrucht. water,
v.; waarheidszin, m.; nauwkeurigheid, zorgzon ; l'aequa
vuldigheid; (Stor.) entrare nella — di
0,; —azione, f., bevruchting, v.; —e'vole,
alcuno iem.'s vasal wordeil; giurare
agg. h.z.d. als —albite; —ita, f. vruchtbaarheld, voortbrengingskracht ; weelderigheid,
—, den eed van getrouwheid, yasallen-eed
zweren.
draagkracht v. (van den bodem); fig. rijkdom,
m.; —o, agg. vruchtbaar (van vrouwen); dra- Fe'dera, f. kussensloop, o.
gend, drachtig (van vee); vruchtbaar, rijk, Federate, —ativo, agg. den bond, bondgenootschap betreffende ; constituzione —,
veel opbrengend (de grond); bevruchtend,
weldabonds-, grondwet; assemblea—, bondsvervruchtbaarheid gevend ; pioggia
gadering ; —alista, m. federalist, aanhanger
dige, vruclatbare regen, m.; ingegno pronto
m. van het bondstelsel ; —ato, agg. verboneen vlug en vruchtbaar verstand; mie
den ; sost. m. h.z.d. als confederato ; —aniera —a, veel opbrengende mijn ; uovo
zione, f. h.z.d. als eonfederazione.
bevrucht ei, o.; prole —a, talrijke nakomeFederiga, f. (N.pr.) Frederika, v.; —go, —co,
lingschap.
geloof slaan ;
m. (N. pr.) Frederik, in.
Fede, f. geloof, 0.; prestar
negar —a qd., iem. geen geloof schenken ; Fedi'frago, agg. bond-, trouwbreukig ; woordbreukig, ontrouw, trouwloos ; sost. m. woordla — di Cristo, het Christelijk geloof ;
breuk, trouweloos mensch, m.; m.
articolo di —, geloofsartikel, o.; atto di
Z. ferimento.
- doopbewijs, -brief;e, 0.; trouw, v., vertrouwbaarheid, v.; — di andel, — di sposi, Fediva, f. getuigschrift, 0.; bewijs o. van goed
—,

FED

365

FEN

gedrag ; —e, pl. bakkebaardje; —none, m. Feltraiuolo, m. viltwerker, viltfabrikant, m.;
—are, v.a. vollen, persen, vilten, (haren, laken);
zware bakkebaard, m.
doorgieten, filtreeren ; calla da filtreerpapier; —rsi, v. rifl. door elkander, in elk.
groeien ; in elkander slingeren, (haren enz.);
p. pass. —ato, f. viltig gemaakt; prato
weide met dichtstaand gras ; —atura, f. het
vollen, vilten (van haren, laken); (Capped.) het
die voor niets terugdeinst.
hardruaken van 't vilt; —azione, f. het doorFegatella, f. (Bot.) levermos, o., leverbloem,
gieten, tiltreeren, o.; —o, m. vilt, o.; ondergeblauwe anemone, v.; —telli, mv. in nie•vet
legd stuk vilt (bedden, schoenen); vilten rok,
gebr. stukjes lever ; —lino, in. Wender-,
m., vilten hoed, m.; (Agr.) dicta gras, o.; (stamp.)
vilt, o. (doek in. op de pers).
duivenlever, v.; —to, m. lever, v.; mal di —,
leverlijden ; mangiarsi on' ala di —, zich Feluca, f. (Mar.) feloek, v. (kl. middellandsch
ergens veel moeite voor geven ; Jig. en fain.
zee-schip).
moed, m., onbeschaamdheid, v.; uno
Felze, m. dek o. van de gondelkajuit.
certo
tern. is terstond klaar oin er op te Fe'rumina, femina, f. vrouwel. dier, wijfje,
o.; la — del leone si chiama leonessa,
slaan ; (Chim.) — di zolfo, zwavellever ; —
d'anthnonio, spiesglanslever; —oso, agg.
het wijfje van den leeuw beet leeuwin, vrouw,
leverkleurig, levervlekkig, -lijdend ; met puisten
o.; la — .6 per to phi ainbiziosa, de
in 't gelaat; sost. m. leverlijder, m.
vrouw is meestal eerzuchtig ; kind v. 't vrouFe'ggere, v. a. Z. fietlere.
welijk geslacht, meisje, o.; ha due figliuoli,
Felce, f. varenkruid, o.; —imperiale, adeun maschio e una hij heeft twee kinlaarsvar.; —acquatica, pluimvar.; —querderen, een jongen en een meisje ; fare una
cina, gem. naaktvar.; —maschio, manne—, van een meisje in de kraam lmen;
tjes varen ; —feminina, wijfjes varen ; —eta,
nom° verwijfd mensch ; prov. le parole
f. met varens begroeide plaats.
sone —e e i fatti sono maschi, woorFelciata, f. h.z.d. als giuncata.
den beteekenen minder dan laden ; dove

Fedire, v. a. Z. ferire; —ita, f. Z. ferita ;
—itore, m. Z. feritore.
Fedith, f. onreinheid, v., vuil, o., leelijke ylek,
—o, agg. vuil, smerig, met vlekken.
Fedra, f. (N.pr. gra.) Phedra, f.
Fegata'ccio, f. iem. met zeer ruim geweten,

Fele, m. Z. fiele.
Felice, m. (N. pr.) Felix, m.
Felice, agg. gelukkig, gelukzalig ; —te ! --lui!
—loro ! gij, hij, is, zij zi,jn te benijden ; gij
gelukkige, zalige tijd;
gelukkige ! tempo
zijn liefde is door
it suo amore a stato
't geluk begunstigd; verso, pensiero —,
goed gelukt, geslaagd vers, gedachte ; —viaggio, —notte ! goede reis, goeden nacht!
panto voorspoedige bevalling, v.; — liquor, zegenbrehgende vloeistof ; vruchtbaar ;
Campagna, Arabia, vruchtbaar gedeelte

sono —e e oche non vi sono poche
parole, waar vrouwen en ganzen zijn ontbreekt het niet aan gesnater ; (Mest.) moer-

schroef, v., schroefgat, o.; gleuf, inkeping, v.,
velg, v.; oog o. van een deurhengsel, o.;
chiave holsleutel, m.; (Mar.) —e, pl.
vingerlingen, my.; —a'ccia, f. slecht, gemeen
vrouwspersoon, o.; —acciuolo, rn. die de
vrouwen, meisjes naloopt; verwijfd persoon,
m.; —ella, f. vrouwtje, o.; vrouw van geringen stand; zwak vrouwtje, o.; (Apr.) wilde
scheut, v.; witte draad in het saffraan, o.; oog
o. (om aarrkleeren te zetten); —escamente,
ace. naar de manier der vrouwen ; —esco,
agg. vrouwelijk, naar yrouwenaard; vertroeteld, verweekelijkt; —etta, f. vrouwtje, o.,

van de Campagna, van Arabfe; sost. m. gelukkige; —mente, avv. op gelukkige wijze,
onder gelukkige omstandigheden ; —city, f.
gelukzaligheid, v., geluk, o.; l'eterna —, de
eeuwige gelukzaligheid, v.; welvaart, welgekleine vrouw, o.; fig. vreesachtig mensch, in.;
steldheid, v.; taste felicith, per Faun()
—ezza, f. vrouwelijkheid, v.; vrouw. karaknovello, alle hell en zegen in 't nieuwejaar ;
ter, o.; vrouwel. geslacht, o.; —iero, m. h.z.d.
—are, v. a. gelukkig maken ; — qd., gelukals donnaiuolo ; —ile, agg. vrouwelijk,
wenschen ; it Signore la feliciti, God
vrouwe ...; voee vrouwestem ; anti
v.
ritl.
zijn
geluk
ergens
in
—rsi,
zegene u!
vrouwelijke handwerken ; scuola meisjesvinden ; zich gelukkig noemen, achten ; zichschool, v.; prov. it consiglio — o e taro
zelf gelukwenschen, gelukkig worden; —a0 6 vile, vrouwenraad is duur of niet te vertore, m., —trice, f. gelukkigmak., m., -ster, V.;
trouwen ; (Gram.) genere vrouwelijk gesl.,
—azione, f, toestand van geluk ; gelukwensch,
vrouwelijk, o.; —ilmente, avv. op de wijze
m., gelukwenschingen, v.
der vrouwen, naar vrauwenaard; (Gram.)
Felino, agg. tot het kattengeslacbt behoorende;
adoperare no nome een zelfstandig
katactitig ; fig. astuzia —a, kattensluwh., v.
naamw. vrouwel. gebruiken ; f. vrouFellandrio, m. (Bet.) watervenkel, m.
welijkheid, verwijfdheid, v.; —ino, agg. vrouFe'lleo, agg. (Med.) galachtig, tot de gal bewelijk, tot de vrouwen, het vrouwel. geslacht
hoorende; bitter als gal.
behoorende; sesso vrouwel. geslacht, o.;
Fello, agg. boosaardig, trouweloos, goddeloos ;
astuzia —a, vrouwenlist, v.; (Gram.) h.z.d.
hello e
schoon maar slecht ; treurig,
als —ile ; —inu'ccia, f. vrouw van geschadelijk, smartelijk, ongelukkig; —one, m.
ringen stand, aanzien ; vreesachtig, zwak
schurk, verrader, afvallige, rebel, m.; boosaarvrouwtje, o.
dig, valsch mensch; agg. schuldig, misdadig; Femorale, agg. (Anat.) tot de dij behoorende ;
trouweloos, afvallig; —oiiescamente, ave.
—re, m. (Anat.) dijbeen, o., dij, v.
—esco, —oso, agg. trouweloos, valsch, boos- Fendente, m. slag, houw m. van boven naar
aardig, gruwzaam ; —ia, f. valschheid, boosbeneden ; slag naar 't hoofd ; tirare, calare
aardigheid, schurkachtigheid, verraderlijklieid,
un
een slag, houw naar het hoofd
verraderij, woordbreuk, v., verraad, o.
voeren ; —ere, v. a. splijten, kloven ; —
Fellore, m. h.z.d. als fellonia.
capo, den schedel splijten ; door-, opensnijFelpa, f. pluche, velvet, woitluweel, o.; —ato,
den, doordringen ; verdeelen, verscheuren;
egg. van pluche gemaakt, met pluche bezet.
(Aar.) — 11 cainpo, den grond omwroeten,
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voor 't eerst bewerken ; — it flume, la I Fericida, m. dooder van wilde dieren ; wildf. dierluke toestand, m.;
strada, dwars over, door een rivier, straat
dooder, m.;
gaan; —rsi, v. rill. splijten, openbarsten;
wildbeid, wreedheid, v.; —ino, agg. dierlijk,
p. pass. —uto, fesso, gespleten, gebarsten ;
beestachtig ; wild, wreed, boosaardig ; instinti
—I, dierlijke neigingen, instinkt, o.; tosse —a,
agg. conea —a, watervat o. met een barst
er in ; canna —a, gesprongen, gebarsten buis,
kinkhoest, kwaadaardige hoest, v.
riet, v.; fig. voce
schrille stem ; [am. ap- Ferigno, agg. Z. inferigno.
poggiarsi su una, canna —a, op een ge- Ferire, v. a. slaan, treffen, verwonden, kwetbarsten riet (iets onvertrouwbaars) steunen;
sen ; —leggerinente, gravemente, mortalmente, licht, zwaar, doodelijk treffen,
prow. dura pia una pentola —a the
una nuova, krakende wagens loopen het
verwonden ; fig. — it cuore, zwaar krenken ;

]angst; een gebarsten pan duurt Langer dan
een nieuwe; —i'bile, agg. spltjtbaar, doordringbaar, verdeelbaar ; —imento, m. het
splijten, o., spleet, barst, v.; —itoio, m. kloofmes, o., entmes, o., pennemes, o.; (Bat.) splUtines, o.; —itore, m. klover, splijter, m.;
tura, f. h.z.d. als —imento.
Fenerati'zio, agg. (Giur.) woeker...; contratto woekerverdrag, o.; —More, m.
woekeraar.
Fenestra, f. Z. finestra.
Fenice, m. f. fenix, m.; de vogel Phenix, m.;
fig. zeldzaambeid ; buitengewone zeldzame
zaak ; la — dei mariti, de fenix, de beste,
der mannen ; — degli ingegni, een buitengewoon, eenig verstand ; tam. essere come
l'araba—, onmogelijk te vinden zijn ; (Astr.)
Phenix, Zuid. sterrebeeld.
Fenreia, f. (Geogr. star.) Phenicie, o.
Fe'nico, agg. (Chim.) phenilzuur, tot bet phenol
karbolzuur, o.
behoorende; acido
Fenico'ttero, —contero, m. (Zoo].) flamingo,
m. (vogel).
Fenile, m. Z. flenile.
Fenomenale, —e'nico, agg. een natuurverschijnsel betreffende ; wonderbaar, buitenge-

woon ; o'meno, tn. verschijnsel,natuurverschijnsel, o.; luchtversch ; phenomeen, 0.; fig.
—

buitengewone, wonderbare zaak, gebeurtenis,
persona.
Vera, f. Z. flera ; —ezza, f. Z. flerezza.
Ferace, agg. yruchtbaar; fig. patria — di
ottimi ingegni, vaderland der grootste
geesten ; ingegno vruchtbare geest, m.;
—its, f. vruchtbaarlaeid, v.
Ferale, agg. bet sterven betreffende; onbeilbrengend ; cena —, doodemaal, —mente,
avv. op treurige, ongelukkige wijze ; met bet
gelaat eens stervende ; overeenkomstig het gebruik der ltjkplechtigheden.
Fe'reolo, m. (Archeol.) draagbaar, v. (bij feestelijke optocht); bak m, om 't eten op te
drogen.
Ferdinando, m. (N. pr.) Ferdinand, m.
Ferenta'rio, m. (Archeol.) lichtgew. soldaat;
slingeraar, schutter, m.
Fe'retro, feretro, m. lijkbaar, v.; baar, v.;
katafalk, m.; dood, m.
Fe'ria, f. rustdag, m.; far —, heiligen avond
houden, uitscbeiden met werken ; —e, f. pl.
vacantie, v., vrije dagen, mv.; (Eccles.) weekdag (met uitzondering van Zaterdag); far
della —, de weekdiensten houden ; —ale,
agg. gewoon, niet feestelijk ; giorni —1,
werkdagen; fig. dagelijksch, alledaagsch, onbeduidend ; —almente, avv. op alledaagsche
manier; —are, v. n. h.z.d. als far feria ;
—ato, m. rusttijd, m.; gesloten tijd, m.; vacantie, v.
Feri'bile, agg. kwetsbaar, verwondbaar ;
—inento, m. bet slaan, treffen, verwonden,
verwonding, v.

bet hart bewegen, ontroeren, diep bedroeven ;
qd. nel onore, iem. in zijn eer krenken ;
punto,
colpi, slagen toebrengen ;
den spijker op den kop slaan ; —rsi, v. rill.
zich wonden, kwetsen ; v. n. treffen, doelen
staan ; it vente ferisce molto in quel
punto, de wind slant erg op dat punt; it
suo pensiero feriva a cie, z(jn gedachte
was bier op gericht ; p. pass. ferito, getroffen, geslagen ; agg. verwond, gekwetst ; sost. m.
gekwetste ; it trasporto dei --i, het vervoer der gekwetsten ; —ita, f. wonde, verwonding, kwetsuur, v.; — di taglio, di
punto, houw-, stootwonde, v.; curare la —,
de wond verwonden ;
lacerata, wonde
met ingescheurde randen ; — lacerata e
contusa of — lacerocontusa, kneuswonde ; fig. diepe krenking ; meglio 6— di
ferro the di lingua, 't is beter door het
zwaard dan door de tong verwond te worden ;
scheur, spleet in den boombast; —to'ia, f.
(Fort.) schietgat, o., luchtgat, o., afvoer-opening, v.; (Mar.) —e, pl. geschutpoorten, my.;
—to'io, m. instrument om den titer te slaan ;
plectrum, 0.; slagring, m.; —tore, m., —trice,
f. iem. die wonden toebrengt, verwonder, m.,
kwetser, m., aanvaller, m.; (Mil. stor.) schutter, soldaat m. die het gevecht opent.
Feristo, m. vorststang m. (v. d. tent).
Ferlinante, m. daglooner, arbeider die voor
een vierling daagsch werkt; —no, m. (Stor.)
vierling, m. (kleine munt); (Stor.) loon-, speelpenning, m.; ferlijn m. (gew. aan goud of zilver).
Ferma, f. (Stor.) werfverdrag, o.; vrijwillige
dienstneming, v., dienstplicht, m.; duur m. van
den krijgsdienst, diensttijd, m., bevestiging, v.,
bewijs, 0.; dare la —a qc., iets bekrachtigen ; (Cacc.) het staan o. (van patrijshond);
bracco di —, staande bond, m.; —carte,
m. indecl. brief-, pa pierbezwa arder, m.; pressepapier, m ; —corde, m. indecl. (Orolog.) drukker, m. inrichting om 't springen v. d. ketting
te voorkomen.
Ferma'glio, m. haak, m., slot, m., kram, m.
(aan boeken); hank m., gesp, v. (aan mantels
enz.); gesp v. (aan ceintuurs enz.).
Fermamente, avv. op waste, vastberaden
wijze ; hardnekkig ; credere
vastelijk gevaste woonplaats heblooven ; abitare
ben ; —mento, m. (h.z.d. als fermezza,
confermazione) bevestigen o. (v. e. sterkte,
plaats); aanhouden o. (van beweging); firmament, 0.; sterrenhemel, m.; —are, v. a. op-,
aan-, tegen-, vasthouden ; tot staan, stilstand
brengen ; — it cavallo, het paard tegenhouden ; — it passo, blijven staan ; — rus
eita d'un liquide, bet overloopen eener
vloeistof beletten ; una macchina, een
machine tot stilstand brengen, doen stilstaan;
,

colla scarpa le mote della carozza,

de wielen van het rijtuig met den rem vastzetten ; — la circolazione, het om-, door--
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loopen, de circulatie belemmeren; bevestigen, I
vasistellen, besluiten ; — di fare qc., besluiten lets te doen ; — un contratto, een
verdrag sluiten ; — le speranza, vast,
zeker hopen ; aanhechten, aanknoopen, aan
lets vastmaken ; fermala a quel ehiodo,
bind, knoop het aan then spijker ; — la came,
den kook over het vleesch laten gaan ; een
weinig koken ; una cosa ci ferma, een
zaak boeit ons ; — un disegno, een teekening fixeeren ; (— heeft ook de beteekenissen
van confermare, fissare en lirmare);
(Cacc.) la starna, staan bij 't zien van
een patrijs (bond); — rsi, v. rifl. staan blijven,
ophouden ; assol. ferma! fermatevi! halt!
blijf staan ; niet verder ! niet zoo gauw !; si
fermi, impertinente, zwijg, onbeschaainde !
mi s'ê ferinato l'orologio, mijn horloge
is blijven staan; dik worden, stollen, niet verder vloeien; — rsi su qe., zich bij iets ophouden ; — rsi in un luogo a dimora,
in een plaats zijn vaste woonplaats vestigen;
— rsi nell' animo, besloten zijn, besluiten ;
p. pass. — ato, opgehouden, bevestigd ; agg.
standvastig, duurzaam, vast; bevestigd, verdedigd ; — ruota, f. spernagel, m.; naafluns,
v.; — ata, f. het stilstaan, halt maken, blijven
staan, o., halt, v., rust, v.; fare due — e,
tweemaal rust houden (op marsch); (Ferrov.)
halt, v., klein station, o.; it treno fa tre
— e, de trein houdt driemaal stil; Cinque
minuti di — , vijf minuten halt, rust ; pauze,
rust v. (bij 't voorl. enz.); (Mus.) rustpunt, o.;
onderbreking v. van een werk ; — atina, f.
kleine halt, v., klein rustpunt, o.; — ato, p. pass.
van fermare ; — atura, f. bet sluiten, afsluiten, bevestigen, o.; sluiting, afsluiting, v.;
slot, o., haak m. (aan een kleed, mantel);
plaats waar iets aaneensluit ; (Orolog.) kroon-,
kamrad, o.
Fermenta'bile, agg. wat in gisting, Licht in
gisting overgaat, karat; — are, v. a. in -, tot
gisting brengen ; v. n. en — rsi, v. rift. gisten,
in gisting geraken ; —ativo, —tizio, agg.
gistend, gisting bewerkend, tot gisting brengend ; — azione, f. gisting, v.; (Chim.) — ackla, alcolica putrida, zure, alcoholrottende gisting ; — tumultuosa, lenta,
hooge lage gisting, v.; fig. inwendige beroering, v.; —o, m. giststof, v., gistingsmiddel, o.,
gist, o.; zuurdeeg, o., zuurbrood, o.; fig. gisting,
onrust v. (onder het yolk).
Fermezza, f. vastheid, onbeweeglijkb., duurzaamheid, stevigheid, dichtheid, v.; fig. standvastigheid, onverschrokkenheid, v.; zekerheid,
vastheid, borgtocbt, m.; sluiting v. (van een
overeenkomst) ; — e, pl. slot, o., sluiting v. (van
gordels, armband enz ) — ezzina, f. klein,
sierlijk slot, o.; kleine sluiting, v.; — ino, agg.
star — , stil zitten,bedaard, stil zijn (v. kind);
sta — ! zit toch eens stil !; — itä, f. geldigbeid, v.; —o, m. vastheid, behendigheid, v.;
duur, m.; le rose di questo mondo non
hanno mina di — , de dingen dezer wereld
hebben niets duurzaams ; sperbout, m.; sluiti.jzer, v., ijzeren pen, spil v. (om luiken te sluiten); tener per — , voor zeker houden ; dare
it — alle came, den kook over het vleesch
laten gaan (opdat bet niet bederve); dare it
— a qd., iem. in zijn beweging, loop tegenhouden ; porre in — qc., lets bekrachtigen,
bevestigen ; (Cacc.) tirar a — un aniinale,
een Bier schieten terwijl het stilstaat ; cane
—
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staande-, patr4shond, m.; aanhouding.
gevangenneming, v.;
agg. vast, staand, niet
in beweging; c dinanzi alla casa una
vettura — a, voor het huis staat, wacht een
rijtuig ; — come no masso, vast als een
rots ; star — , stilstaan ; —! halt ! sta ! niet
verder! prov. eh! i monti stanno
e gli uomini camminano, bergen en dale ►
ontmoeten elkander niet, maar wel de menschen ; (Mil.) — la ! werda ! halt ! lettera
— a in posta, brief poste-restante ; un orologio een horloge is blijven staan ;
aequa —a, staand water ; terra —, vasteland, o.; fatto con pensnello, bulino —,
met een zekeren penseelstreek, met zekere
stift uitgevoerd ; polso — , vaste, rustige pols,
m.; tempo — , vast, bestendig weer; esser
un uomo een man van vast karakter
zijn ; star — nella fede, vast onwrikbaar
in zijn geloof zijn; tener — una legge, de
band aan eene wet houden ; salute mal — a,
wankelende gezondheid, v.; speriamo the
la pace sia — a, laat ons hopen dat de
vrede duurzaam zal zijn ; (Com.) os;ni eosa
e — a, alle zaken staan stil, er gaat niets oni
in den handel ; punt° — , punt o. (als leesteeken); (Giur.) — stante, ongedeerd ; (am.
le palle 11011 sono ancor — e, de zaak is
nog niet rijp ; a palle — e, als 't zoover is;
conto — , Z. conto ; notte — a, diepe nachl,
m.; di, per — , zeker, wis en zeker; aver
per — , zeker weten.
Fernambuco, m. (Bot.) rood Brazil. bout;
fernambukhout, o.
Fero, agg. Z. fiero ; — oce, agg. wild, wreed,
bloeddorstig, grirnmig ; bestie
wilde, verscheurende dieren ; legge
wreede, gruwzame wet ; parole — i, wreede bittere woorden ; occhi
sguardo
wilde, grimmige blik, m.; battaglia bloedige slag,
m., boogmoedig, trotsch ; — oeemente, avv.
op wilde, wreede wijze ; — ocia, — ocita, f.
wildheid, wreedheid ; bloeddorstige natuur,
Feroe, isole f. pl. (Geogr.) Faroe - eilanden, v. V.
Ferra'ccia, f. (Zool.) pUlstaartrog, m.; smeltkroes, v.; — eel°, in. slecht ijzer, o.; ijzerstaaf,
v.; fig. gemeen, nietswaardig persoon, m.;
— glia, f. (Artig.) schroot, o.; lading van gekapt ijzer, o.; — guto, m. scherz. ijzervreter,
m.; blutrerig soldaat, m.; —io, agg. fabbro
smid, m., metaalwerker, m., sost. m. tizerhandelaar, m.; —iolo, m, ijzerhandelaar, m.; — me, in. tizerwaren,mv.; — mento, m. ijzerwerk o. (voor een huis, schip enz.
benoodigd); ijzeren beslag, o.; — ante, agg.
ijzerkleurig, roestkleurig, roestbruin ; sost. m.
roestbruin paard, o.; — are, v. a. met ijzer
beslaan, het beslag aanbrengen ; — un cavallo, een paard beslaan ; — a catch), a
freddo, een beet, koud ijzer aanleggen (pa a rd);
—a ghiaccio, op scherp zetten ; fig. esser
ferrato a ghiaccio, goed beslagen zijn,
goed beslagen op 't Us komen ; — d'argento,
het paard met zilver beslaan, zilveren Users
aanleggen; prov. chi ne ferra, ne insehi
oda, die nooit lets doet, vergist zich ook
nooit; (vensters) met ijzeren tralies voorzien;
vastnagelen; — rsi, v. riff. zich met een ijze
ren rusting wapenen ; een spijker in den voet
treden ; (am. laseiarsi zich alles laten
welgevallen ; p. pass. — ato, met ijzer beslagen ; agg. strada — a, spoorbaan, v., spoor-
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weg, m.; (Med.) vino —,staalwijn,m.; linesire —e, ttalievenSters, mv.; archivio -,

geheimarchief 0.; Met ijzeren punten voorzien ;
—reedit, f. (meestal —e, pl.) ifzerwaren, my.,
ijzergoed, o., ijzerartikelen, my.; —ria, 1. Z.
ferricia ; —ata, f. ijzeren tralie, v.; yenstertralies, mv.; spoor, 0.; indruk m. van het
hoefijzer ; strijken, glansstrijken, 0.; dare una
—a una camicia, een hemd strijken ; brandvlek m. van het strtjkijzer, 0.; —ato, p. pass.
van ferrare ; —atore, m. h.z.d. als manescalco, fabbro ferralo ; —atura, f.

bet beslaan ; aanbrenging van ijzerwerk aan
gebouwen enz.; monteering, v.; —e, pl. ijzerwerk, beslag, 0.; hoefbeslag, 0.; la — d'un
cavallo, het beslaan van een paard ; leggen
der spoorrails; —vecchlo, m. oudroest,
oudkjzer-kooper, m.; —zzuolo, m. arbeider
in ijzergieterijen ; helper, bandlanger bij ijzerpietterijen.
Ferragosto, m. eerste dag m. van de maand
Augustus.
Ferralola'ccio, m. slechte, vuile mantel ;
—olino, m. zijden sjerp, m. (dien de priesters
over de toog dragen ; priestermantel, m.;
—uolo, —olo, m. mantel m. zonder kraag;
omslagmantel, m.; (Cacc.) fare un een
goed schutter zijn ; volg. accidente a —,
doodelijke aanval van beroerte ; farsi tirare
per it zich lang laten manen.
Ferreo, agg. ijzer, van ijzer, ijzer...; Lilo —,
ijzerdraad, o.; pioggia —a, schroot, 0.; fig.
vast, onbuigbaar, -zaam ; krachtig ; natura
—a, ijzersterke natuur; voce —a, ijzeren,
metalen stem, v.; disciplina —a, ijzeren,
zeer strenge tucht, v.; —eria, f. h.z.d. als
ferrareecia ; —ettino, in. zeer din ijzeren
werktuig, —etto, m. klein ijzeren werktuig, 0.; klein stuk ijzer, kleine mes, 0.; haak
van ijzerdraad aan den sabelkoppel ; (Conc.)
klein schraapijzer ; — dl spagna, met zwavel uitgegl. koper ; zwavelkoper, 0.; —iata,
f. h.z.d. als ferrata ; —lera, 1. ijzersmelterij,
-gieterij, v., -trekkerib v.; hoogoven, m.; gereedschapzak m. van hoefsmeden; -tasch v.
van heelmeesters ; —ler°, agg.(Artigt.) pezzo geschut waaruit ijzeren kogels worden
geschoten; —Igno, agg. ijzeracbtig, ijzeren;
fig. vast, hard als ijzer ; persona —a, personen met ijzeren gezondheid ; colore
ijzer-, roestkleur, v.
Ferro, m. ijzer, 0.; verga di —, tjzerstaaf, v.;
—fuso, —battuto, giet-, gegoten-, geslagen
ijzer, smeedijzer ; —crud°, ruw ijzer; ossidio di —, ijzeroxyde, o., roest, m.; tjzeren
werktuig ; —i, p1. wapens, wapenrusting, v.,
zwaard, o., dolk, m. enz.; — della lancia,
freccia, spits, punt van lans, pip; brand-,
friseerijzer, 0.; dare un po' di — ai ca.
pelli, de baren een weinig inbranden ; voetijzer, o., klimijzer, -spoor, o.; ijzeren punt o.
(om op 't Fis te loopen); — da stirare, strijkijzer ; dare 11 —a un vestito, een kleed
uitstrijken ; (Mar.) anker, 0.; — di due, di
quattro marre, anker met twee, vier armen ;• —1, p1. ketens, boeien, m.; —i corn,
handboeien, my.; fig. en fam. — di bottega,
politieagent, -spion, m.; more di —, wreed,
meedoogenloos hart, 0.; uno ha la fronte
di —, iem. been een stalen voorhoofd (is onbeschaamd); mettere a — e a fuoco, te
vuur en te zwaard verwoesten ; a — di cavallo, hoefijzervormig; mod. prov. battere
—,
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it — mentre a midi), het ijzer smeden
terwip bet beet is ; fam. a questi in dike
omstandigheden; venire al —1, tot daden,
handtastelijkheden overgaan ; non gli eroccilia 11 hij laat zich niet overbluffen ; —I
vecchj, oudijzer ; fig. onbruikbare rommel,
- persoon, m.; a —i politi, op openlijke wijze;
—fuso, m. gietijzer, o.; —111w, m. klein fljn
werktuig van ijzer ; —lite, f. (Min.) bazalt, 0.;
—via, f. spoorweg, m.; —via'rio, agg. tot
den spoorweg behoorende, spoor . .; linea —a,
spoorlijn, v.; society —a, spoorwegmaatschappij ; rete —a, spoorwegnet, o.;
gigno, Z. ferrugineo, app. roestkleurig,
ijzerhoudend ; acque —e, ijzerhoudende wateren ; —uggine, f. Z. rugine ; —uginosith, f. ijzerhoudendheid, o.; ijzergehalte, 0.;
—uginoso, agg. ijzerhoudend; acque minerali —e, ijzerh. mineraalwateren ; —ume,
m. soldeermassa, v.; aaneenhangende,aaneengebakken stof ; —uminamento, m. aaneensmeden, soldeeren, o.; —uminare, v. a. soldeeren, aaneensmeden ; —uminato'rio,
soldeerbuis, v., -ijzer, m., -bout, m.; —uzzino,
m. klein en zeer fijn ijzeren werktuig, o.;
—uzzo, m. klein stuk ijzer, kl. ijzeren werktuig, gereedschap, o.; fam. aguzzare i suoi
—1, zich alle moeite geven.

Fersa, 1. Z. ferza.
Fe'rtile, agg. vruchtbaar, rijk ; f.
vruchtbaarheid, v.; —ilizzare, f. vruchtbaar
maken ; —mente, —emente, avv. op vrucht-

bare wijze, overvloedig.

Feru'cola, f. klein dier ; lastig insect, o.
Fe'rula, f. (Bot.) holstok, m.; berkenwortel, m.;
roede, v.; takje, stokje, o.; fig. en fam. plak v.
(van schoolmeesters); geese!, m.; la — della
critica, de geese! der kritiek.
Feruta, f. Z. ferita.
Fervente, agg. en p. press. van fervere ;
—emente, avv. op vurige, gloeiende, innige,
begeesterde, meeslepende wijie; —ezza, f. Z.
—videzza ; —enza, f. hitte, gloeihitte, v.;
—ere, v. n. gloeien, koken, vurig, beet, bran' lend zijn ; mentre the 11 sol ferve, terwiji de zon brandt; quando piu. ferve
giorno, op 't beetst van den dag; it mare

ondeggia e —, de zee bruischt en kook t;
ferve l'ardor della battaglia, de woede
van den strijd is op 't hevigst; ferve l'amore, de liefde is op het hevigst ontbrand ;
fig. vol zijn, wemelen; la via brulica e
ferve, op de straat wemelt en krioelt het ;
p. pres. —ente, gloeiend, kokend, brandend ;
i raggl —i del sole, de brandende stralen
der zoo; Amore gloeiende, vurige liefde;
opera —, ijverig volbracht of gedreven arbeid ; —idamente, avv. h.z.d. als —emente;
—idezza, b.z.d. als fervore ; —lido, agg.
b.z.d. als —ente ; —ore, m. hevige hitte,
gloeihitte, v.. gloed, m.; nel — dell' estate,
in de hitte des zomers ; — di liquida, koken, kookpunt o. van vloeistoffen ; — delle
passioni, vuur, gloed m. der hartstochten;
— dell' amore, liefdesgloed, m.; stars!,
trovarsi in —, hevig ontgloeid, ontbrand
zijn ; nel — delle discordie, in 't vuur, op
't hevigste der twisters ; inettersi con gran
— allo studio, zich met veel vuur, ijver
aan de studie zetten ; —ino, m. korte vermaning, toespraak, v.; fare un —a qd., tern.
ernstig toespreken, een kleine strafpredikatie
houden ; —osamente, avv., —oso, agg.ijve-
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rig, vurig, begeesterd, hartstochtelijk ; pre- I
ghiere —e, vurige gebeden.
Ferza, fersa, f. roede, zweep, V.; geesel, m.
(met yersch. riemen); — del sole, Z. sferza ;
— del paleo, zweep m. yoor den drijftol ;
—are, v. a. zweepen.
Ferzo, m. (Mar.) breedte v. van een stuk

lend, vroolijk, vroolijk gestemd ; —eggiatore,
m. —trice, f. feestvierder, feestgenoot, m.;
—ere'ecio, agg. h.z.d. als festivo; —e'vole,
agg. feestelijk gestemd, vroolijk, uitgelaten ,
poesia feestdicht, o.; —evolezza, f.
feeststem ming, vroolijke, feestelijke stemming ;
vroolijkheid ; vriendelijk, voorkomend karakzeildoek.
ter, o.; —evolmente, ave. op vroolijke enz.
Fescennio, agg. verso —, fescinisch vers,
wijze ; —icciuola, f. klein (kerkelijk) feest, o.,
uitgelaten vers, o.; versi —I, uitgelaten spotkleine feestelijkheid, f.; — di hallo, klein
versen, my.
bal, o.; —icina, f. klein kerkelijk feest, o.;
Fe'scera, f. (Bot.) heggerank, m.
—ino, m. klein bal, kleine feestelijke bijeenFessino, m. kleine scheur, reet, v.; giocare,
komst, v.; —ivamente, avv. op feestelijke
fare a —, streepgooien (z. spel met geldstukenz. wijze ; —ivo, agg. feestelijk, plechtig ;
agg. Z.
ken); —o, m. h.z.d. als fessura;
giorno feestdag; messa —a, hoogmis,
p. pres. van fendere ; —olino, m. kleine
V.; scuola —a, zondagsschool ; apparato
scheur, reet, v.;
m. kleine spleet, v.;
feesttooi, m.; inno feestlied, o.; grida,
innesto a —, in de spleet enten; —ura, f.
acelamazioni —e, feest-,jubelkreten,mv.;
spleet, reet, scheur, v.; kloof v. (in handen,
vroolijk, opgeruimd, feestelijk gestemd, jubelippen); —nrino, m. h.z.d. als —olino.
lend ; teeder ; dire delle cose —e, aardige,
Festa, f. feest, o., feestdag, m.; sanctificare
aangename Bingen zeggen, complimentjes zegle —e, de feestdagen heiligen, vieren ; —
gen ; —o, agg. h.z.d. als festivo; —onato,
d'intero precetto of intera, geheel of
agg. met bloemen en kranzen versierd ; (Zool.)
groot (kerkelijk) feest ; mezza —a, balf-feestbecco bovenste gedeelte (met kI. veertjes
dag of van geringe beteekenis;
bezette ged.) v. d. vogelsnavel ; —oncino, m.
nazionale, burgerlijke nationale feestdag,
kleine bloem, -bladerkrans, m.; —one, m.
m.; —e mobili, immobili, veranderlijke, onbloem, -bladerkrans, m.; festoen, o.; guirlande,
veranderlijke feestdagen ; naamdag, m.; verv., wijnrank m. (die zich van boom tot boom
jaardag, m.; oggi 6 la sua—,lis vandaag
slingert); —osamente, ave. op feestelijke
zijn naam-, patroonsfeest, verjaardag; — di
wijze, onder hartelijke begroeting ; op vroolijke
hallo, bal, o.; dansfeestelijkheid, v.; — dell'
wijze; —osino, agg. bambino —, bartelijk,
armi, tournooi, o.; fig. vreugde, blijdschap, v.;
levendig, vergenoegd kind, o.; —oso, agg.
jubel, m.; erano tutti in —, zij waren alien
feestelijk, vroolijk, vergenoegd ; accoglienza
in groote vreugde, feestelijke stemming; far
—a, hartelijke, feestelijke ontvangst, V.; per— ad uno, iem. met groote vriendelijkheid,
sona —a, hartelijke, beminnenswaardige,
hartelijkheid ontvangen ; fagli due —e a
vroolijke persoon ; cagnolino vriendequesto bambino, woes wat vriendelijk,
lijk hondje, o.
hartelijk voor dit kind; far uitrusten, rust- Festichino, agg. lichtgroen.
dag houden, heiligen avond houden, ophouden Festuca, f. stroohalin, splinter, m.; vedere
met werken ; volg. far la — ad uno, iem. la — nell' occhio altrui e non veder
dooden ombrengen ; scherz. far la — ad la trave nell' occhio proprio, den splinuna coca, lets doorbrengen, verteren, opter in een anders oog zien, en niet den balk
maken ; prov. bisogna far la — quando
in zijn eigen oog.
e it santo, men moet elk ding op zijn tijd Fetale, agg (Fisiol.) den foetus betreffende.
doen; dare le buone —e ad uno, iem. Fetente, agg. stinkend, slecht, vuil, walgelijk
met zijn feest gelukwenschen ; conciare
riekend ; fe'tere (alleen in indic. pres. en
uno pel di delle —e, iem. geducht toetaimperf.) stinken ; slecht, vuil, walgelijk rieken ;
kelen ; ogni di non a —, 't is alle dagen
—ido, agg. stinkend, walgelijk riekend ;
finita
la
e
geen kermis, geen Zondag ; e
came —a e verminosa, stinkend en met
corso it palio, 't is gedaan met de pret;
wormen bezet yleesch, fig. geheel bedorven,
chi non vuole la — levi l'alloro, Z.
vuil ; assa --a, f. (Farm.) duivelsdrek, m.;
alloro ; coinandar la —, den baas, den
—iduiiie, m. stinkend goed ; hoop you', in
meester spelen, de lakens uitgeven ; fam. e—!
rotting overgegane waar ; fig. vuilnishoop, m.;
en daarmee is bet uit! —iuolo, —iola, f.
riool, o.; sluiphoek m. van booswichten ;
feestgeefster, v., vrouw die aan alle feesten
—ore, m. onuitstaanbare stank, m.; fig. —
deelneemt; —o, m. feestgever; regelaar, ondi vizj, zondigheid, ondeugd, v.; —oso, agg.
dernemer, !eider van een feestelijkh.; scherz.
Z. fetido.
persoon die bij geen enkel feest ontbreekt; Feti'ecio, m. fetich, m.; ruw afgodsbeeld, o.;
—ante, agg. en p. pres. van festare, v. n.
—eismo, na. feticbdienst, m.; blinde vereering
feestvieren, vroolijk, feestelijk gestemd zijn :
van een persoon; —cista, m. fetichaanp. pres. —ante, vierend ; agg. vroolijk, opgebidder, m.
ruimd, feestelijk gestemd; —egge'vole, agg. Feto, m. foetus, m.; lichaamsvrucht, v.; fam.
Z. —e'vole, —oso ; —eggiamento, —egzonderling mensch ; agg. zwanger, bevrucbt.
gio, m. feest, v., feestviering v. (van naam- Fetta, f. stuk, o.; snede, schijf, v.; una — di
of verjaardag); feestelijkheid, v.; openb. feest,
pane, een snee brood ; una — di came,
o.; —eggiare, v. a. feestelijk, plechtig vieren,
di cacio, een stuk vleesch, kaas ; it presvieren (feest); — la domenica, den Zondag
ciutto qui si vende a —e, bier verkoopt
vieren, houden ; den naamdag, patroonsdag
men gesneden ham ; fig. en fam. tagliare a
berdenken ; Firenza festeggia San Gio—e i nemici of farne —e, een bloedbad
vanni, Florence viert Sint Jan ; — qd., iem.
onder de vijanden aanrichten, den vijand aan
vriendelijk, feestelijk ontvangen ; v. n. feeststukken bouwen ; — di terra, lange strook
vieren, in vroolijke feestelijke stemming zijn ;
grond; strook, band enz. (aan yr. kleeding);
jubelen ; p. pres. —ante, vierend ; agg. jube—Ina, f. klein stuk enz.; —olina, f. kleine
,
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dunne schijf, snee; —ona, f. groote, dikke
snee brood ; —one, m. h.z.d. als —ona; (Vet.)
hoornkloof ; —u'eeia, f. Mein stuk, kleine
sch(jf, dunne snee ; band, strookband ; —aecina, f. kleine dunne snee brood of vleesch;
dun band.
Feudale, agg. het leenwezen betreffende, fendaal ; diritto leenrecht, o.; tempi —I,
tijden van het leensteltel, o.; idee —i, middeleeewscbe denkbeeldea ; —Ismo, m. teenwezen, 0.; heerschappij der gr. grendeigenaars ;
voorl. voor de middeneeuw.; —tta, f. leenverhouding, v., leenplicht, m.; feudaliteR, v.;
—ata'rio, agg. nobilta leenadel, m.;
—ista, m. kenner, leeraar in het leenrecht;
—o, m. leen, leengoed, o.; aver un possesso
in — dall' imperatore, een goed van den
keizer in leen hebben ; leenctins, m.; scherz.
kleine bezitting, v., klein landgoed, o.
Fez, m. fez, m. hoofdbedekking der Turken;
Turksche muts, v.
Fr, afkort. voor flglio.
Fl ! (inter.) foei I
Fia, Z. fiata.
Fiaba, f. fabel, T., sprookje, 0., leugen, m.;
blufferij, v.
Fiacca, f. groote vermoeidheid, afgematheid ;
overvloed, m.; geraas van brekend glas enz.,
gekletter; —amente, avv. op moede, afgematte, lustelooze wipe.
Fiaccollo, a —, hals over kop ; correre,
galoppare a —, over stok en steen rennen,
rovinare a —, hals over kop naar beneden
storten ; —eamento, v. bet breken, verwoesten, splijten, o.; vermoeienis, afmatting, verzwakking, v.; —ear e, v. a. breken, tot gruizelmenten maken, splijten, versplinteren ; — le
legna per it fuoco, bout fijn hakken om
't vuur aan te maken ; — addosso a qd.

it bastone, den stoic op iem.'s rug stuk
slaan ; —le eostole a qd., iem. de ribben
breken, d. w. z. geducht afranselen; Tam,. —
le coma, le ossa a uno, tern. geducht

afranselen, iem.'s trots, hoogmoed breken;

—rsi it collo, den hals breken ; fig. slecht

terecht kom en, in zijn ongeluk loopen ; zwak,
afgemat, vermoeid warden, maken ; fig. il
-

troppo studio alla lunga fiacca l'ingegno, te veel studie verzwakt op den dour
bet verstand ; — le passioni, de hartstochten onderdrukken ; —rsi, v. rid. breken, uit

olielicbt; un lame fa —, een licht, lamp
walnut ; —Ma, 1. fakkeloptocht, in.
Flow/eon& f. vermoeid-, mat-, slapheid, verslap-

ping, v.; lusteloosheid, gebrek aan geestkracbt,
langzaambheld, v.; parlare eon grande—,
zeer langraam, net moette sprekee ; —cone,
agg. traag, slap, lei, landerig, zonder geestkracbt.
Fiadone, m. h.z.d. als favo ; hanigraat.
Fiala, f. (Chia.) fivool, v.; fleseb, T.; mednflesch, v.
Fiale, Malone, m. h.z.d. als faro.
Fiamma, f. vlam, v.; fielder brand. vuur, bet
licht, o.; levar
epflikkeren, laaien ; — di
gas, gasvlam, -lamp, v.; —elettrica, gloeilamp, v.; fig. liefide, v., liefdesglotd,hartstocbt,
m.; —e, pl. schaamrood; a uno vengono
le —e, al viso, iem. komt het schaamrood
op 't gelaat ; bloedaandrang naar 't hoofd,
roode kleur van 't gelaat ; —e, pl. wimpel, m.;
—e da segnale, signaalvlaggen ; drappo
a —, gevlamde slot ; —e, pl. helsche vuur;
andare, mettere a fuoco e
in your
en vlam zetten, geheel verwoesten; essere
in —, brandee, in lichterlaaie staan ; fig. far
fuoco e —, zich alle moeite wen; —, (Bot.)
orabanche, v.; (Vet.) laatijzer, o.; vlam, v.;
teenen korf, m.; —ante, agg. viammend, het
lichtend ; rubini —1, vlamymende, schitterende
robijnen; hoogrood;
zeer school), aanzienlOk; —are, v. n. Z. —eggiare ; —asalsa, f. (Med.) brandend uttsl. in 't gelaat;
—ata, f. met opflikkerende vlam; bet brandend vuur ; darsi of premiere una
zich een weinig bij 't year warmen ; faucet'
vestito a una een kleed is dun (als Baas);
—atina, 1. klein bolder brandend your;
—ato, agg. gevlamd ; —eggiante, agg.
p. press. van —eggiare, v. n. vlammen, opvlammen, -flikkeren, vlammen uitslaan ; vuurspuwen ; glinsteren, schitteren (ste•ren); lionkeren (van goudstul, edelgesteeut); p. pres.
—ante, vlammend ; agg. flonkerend, glinsterend, schitterend ; hoogreod, vuurrood ; (Pitt.)
gevlamd, vlamvormig, als vlammentongen;
—ella, f. kleine vlam, v.; —eo, agg. vlainachtig ; —esco, agg. vtamachtig, viammend,
brandend, lekkend ; —icella, f. vlammetje ;
ifera'io, m. lucifersverkooper,
m.; —i' fero, m. lucifer, vlammetje, 0., fig. en
—,

—

fam. esser un

pigliar fuoco come

un
terstond your vatten ; spoedig toorelkaar vallen ; zich bovenmate inspannen,vernig zijn.
moeien, afwerken ; p. pass. —ato en fiacco,
gebroken, vermoeid ; agg. mat, moe, zwak, Fiamminga, f. ovaal preseeteerblad, o.
zich af- Fiammingo, m. (N. pr. etn.) Viaming, m.;
krachteloos, slap ; sentirsi
agg. Vlaamsch; scuola —a, Vtaamsch, Negemat gevoelen ; —atura, f. hz.d. als —aderlandsch schilderschool, v.
mento.
Flacchera'io,m. buurkoetsier, m.; —chero, Fia'mmola, f. (Bat.) egelgras, 0.; hegge clematis, v.
m. huurripuig, o.; fiacre, m., aapje, o.
Flaccherella, —chezza, f. matheid, ver- Flammolina, f. vlammetje, 0.; —ore, m.
h.z.d. als infiammazion-e,
moeidheid, zwakte, slapbeid, verslapping, v.;
fig. — di cuore, di ntente, zwakte van Fiancare, v. a. (Arch.) de zijkaaten opbouwen ;
de zijden stutten versterken; (Fort.) van de
hart, geest, lusteloosheid, v., gebrek o. aan
zijde beschutten, bedekken, bestrijken, flanarbeidslust; slapheid van 't vleesch, der spiekeeren ; fans. flaneala ad uno, tern. een
ren; —chiecio, agg. mat en zwak; —cco,
steek, zijdelingschen steek (woof* geven ;
sost. in.
agg. Z. p. pass. van fiaccare;
—ata, f. slag, stout m. in de zijde of van
verwoesting, vernietiging, v.; fig. nederlaag, v.,
terzijde af; battere un — a qe., met de
bloedbad, o.; kraken, barsten, knappen, kletzijde ergens aan stooten ; prik, slag met de
teren o. van gebroken glas enz.; fam. far un
sporen ; fig. stekend, bijtend weord, o.; dare
— of un gran —, erg vervallen ; — di
una — ad uno, tern. een zyklelingschen
legnate, een dracht v. stokslagen.
steek geven, steek onder water ; (Arch.) —
le
fakkel, m., licht,v., kaars, v.;
d'un ediflzio, zijvleugel m. van eon gebouw ;
—e amorose, de liefdesvlammen ; walmend
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voile bag, v.; gesehutsalvo van een
(Mar.
geheete Ode; —cheggiamento, in. (Fort.
flankeering,
hestriking eener We;
en Mil.)
den flank (v. d. vijand) ornringen ; —cheggiare, v. a. flankeeren, iliwaartsch omsloiten,
tegenaan liggen ; nobili edlfizij flancheggiano la strada, voorname huizen zoomen
de straat; due siepi fiancheggiano
viale, twee heggen omzoomen het pad;
(Fort.) de zijden versterken, dekken ; (Mil.)
den flank dekken, in den flank aanvallen ; fig.
onder de armen vatten, steunen; bevestigen,
met bewijzen ondersteunen (meening); fig. iem.
steken onder water geven ; —rsi, v. rifl. (Mil.)
de flanker dekken ; --chetta, f. zijpand o.
(van een kleed); —co, m. zijde, v.; flank, m.;
de zij, v., heup, m. (lichaamsdeel); cingersi
la spada al —, bet zwaard omgorden ;
volgersi sal —sinistro, zich op de linkerzij
keeren ; (Mil.) flank, m., vleugel, m.; (Fort.)
flank, m., flanklinie, v.; far —, op de zijde
beschermen ; (Mar.) flank, m.; breede zijde van
het schip; —chi d'un poste, uiteinde, v.,
kop m. van een brug ; (Arch.) zijgedeelte, o.,
vleugel, m.; porta di —, Wm; — d'un
monte, flank, afhangende zijde v. v. e. berg;
fam. aizare een rijkelijken maaltijd
houden; esser ai —chi d'uno, iem. aansporen, aanzetten ; batter it moeielijk
ademhalen (van paarden); al —, ai —chi,
dicht er bij, er naast ; di —, van ter zijde;
per —, van een der vleugels, der flanken ;
farm colic mani sui —chi, met de banden in de zijden in dreigende bonding ; starsi
colle mani a —chi, met de handen in den
schoot, ledig zitten; —cuto, egg. met sterke,
breede beupen.
Fiandra, f. (Geogr.) Vlaanderen, o.
Fiandrone, m. bluffer, grootspreker, m.
Fiasca, f. groote dikbuik. flesch v. (voor olie,
water); blikken bus, v.; slechte, vuile, gescheurde fiascohuls, o., —a'io, m. flesschenhandelaar, m.; maker van flesschenhulsen ;
—heggiare, v. n. wijn bij de flesch verkoopen ; fiasco maken, slechten uitslag hebben ;
—heria, f. bergplaats v. voor flesschen ; voorraad m. flesschen ; —hetta, f. kleine platte
Desch, flescbje, o., veldflesch, v.; kruitboorn,
m.; —hetteria, f. wijnhandel, m., wijnhuis,
o., wijnverkoop m. bij de Desch; —hettino,
m. zeer kleine flesch of fiasco ; —hetto, m.
kleine fiasco voor fijne wijnen; —o, m. fiasco,
m.; dikbuik. flesch met nauwen hats en stroo
omvlochten ; la bocca, la pancia del —,
de hals, buik van den fiasco; task. maat voor
vloeistoffen (= 2,3 L.); bete un — di vino,
een flesch wijn drinken ; sboccare
door een snell. beweging de olie haven den
wijn afschudden ; fam. asciugare, veder
11 fondo a un
een flesch tot den bodem
leeg drinken; attaccare 11—, den wijnverkoop beginnen (door een leege flesch haven de
deur te handen); far un
om een flesch
spelen ; —, fiasco, slechten uitslag, slecht gevolg hebben (vooral bij tooneelvoorst.); far —,
fiasco maken ; een buts krijgen, een blauwtje
loopen ; appiccare ad uno
iem. door
slinksche streken benadeelen ; fain. levare
questo vino da' —chi, aan sommige misbruik. een einde maken ; ram. a questo —
bisogna here, door dien zuren appel moet
men been bijten ; volg. come i — chi, a
rotta di collo, moogt gij den hals breken
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(ais een fiesch die vait); —one, m. groote
fiasco, flesch; fg. groote tegenvalter, groot
Pasco ; fare nu bet —, een 11100i htauwtje,
Waimea scheen Mien; —u'eeio, m. Kleine
frasco ; fam. een weinig wijn.
Fiat, bet zij zoo, moge het zoo zijn ; fam. eon
un —, in een oogwenk.
Fiata, f. maa-1, v., keer, m.; due —e, tweemaal; spesse —e, dikwijts ; tutta
telkens.
Fiattaccina, f. ademnood, Ill., heklemming, v.;
aver la —. moeielijk adernhalen.
Fiatamento, tn. het ademen, ademhalen, o.;
—are, v. n. ademen, ademhalen ; waaien, suizen ; fam. een woordje spreken, kikken ; te
to confido ma HOD ne fiata, ik zeg het
u in vertrouwen, maar kik er niet van ; bada
se to fiati, pas op dat ge er niet van kikt,
niets van laat merken ; non si pub —, men
mag Been woord kikken, zich niet bewegen ;
v. a. ademen, blazon ; besnuffelen ; —ata, f.
adem, m.; slecht riekende adem, m., dare
cette —e, uit den mond rieken : — o,
adem. asem, m.; puzzare 11
een vuilen
adorn hebben ; ademhaling, v.; tirare ii —a
se, tnademen ; trattenere ii —, den adein
inhouden ; grosso
diep, moeielijk ademhalen; uitademing, v., uitdampen, o., damp,
m., rook, gear, m.; viene 1111 cattily° —,
er komt een voile reek ; lichte wind, m.,
windje, o., ziei, v.; una stirpe si riduce
a un — solo, een geslacbt is op een na
gestorven ; stuk o. vee ; fig. sterkte, kracht, v.;
non aver — di ..., de kracht Met hebben
om...; riprendere —, weer tot zijn adem
komen, zich herstellen, nieuwe kraehten bekomen ; fig. non essereene piti
niets
meer van voorhanden zijn ; struinenti a —,
blaasinstrumenten ; a un —, in een teug;
dire la messa in un —, de mis in een
adem lezen, zeer suel lezen ; opera d'arte
fatty col —, op 't fijnst u-itgevoerd kunstwerk ; casea it — ad IMO, iem. verliest
den moed, verschrikt hevig (zoodat de adem
hem begeeft); esser it — di qd., iema-nds
steun zijn ; mozzare 11 —, den adem benemen ; riinanere senza
ademloos, sprakeloos blijven; scherz. niorire per maneanza di —, uit gebrek aan asem sterven ;
prov. finche c'ê — c'ê speranza, zoolang
er leven is, is er hoop ; reggere, tenere
11 — col denti, in doodstrijd liggen ; —one,
m. zware ademhaling, v., hijgen, luchtgebrek,
o.; —ore, m. h.z.d. als fetor ; — oso, egg.
kwalijk riekend.
Fia'tolo, m. vasal, leenplichtige, m.
Fiavo, m. Z. favo.
Fi'bbia, f. gesp, v.; slot, o.; knip, spang, m.;
gordel-, schoengesp, v.; —a'io, m. gespen-,
spangenmaker, m., -verkooper, in.; —Late, m.
kram, slot, m. (aan bijbels, folianten); —lame,
m. spang-, gespwerk, o.; —iare, v. a. Z. affibbiare —tone, m. groote gesp v. aan
paardentuigen.
Fibra, f. vezel, spiervezel ; fig. lichaamsgestel,
o.; uomo di — robusta, man van krachtig,
stork gestel, o., fig. stemming, v., aandoeniag;
le pia minute —e dell' animo, de Rinke
aandoeningen, vezels van 't gemoed ; houtvezel, o.; —e, pl. celvezels ; ader, v., ingewand,
o.; —e tessili, plantenvezels; —ellina, f.
kleine teere vezel, v.; —etta, f. korte vezel, v.;
f. (Fisiol.) vezeltje; —e, pl. fibrillen ;
—Mare, agg. (Fisiol.) tot de fibrielen behoo-
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rende: fijB, YeEelig, utt fibrillen bestaanoo; I vertroeteld, tot lierk()ozin~eR genei~d; kleinzertg, una dODna fa la -a eol nuarito,
-ina, f. (Fisiol.) nbrlene, v.; dlervezelstot, v.;
agg. veet fibriene bevatteDd; -0een man speelt de gesrenkte tegenover near
man; -ulneo, agg. van vijgenbout.
sita, f. vezeagbeid, v.; -080, agg. vezeUg,
utt vezels bestaande; tessuto -, vezelweel- Fida, f. weidereeat, 0., weldepacnt, V., weisel, 0.; sostanza -3, vezelachtige zelfstanland, o.
digbeid; sangue -, bloed, o, da-t rijk aan Fidagione, f. zekerhetd, borgsteltlng, V.; -amento, m. borgstelllng, v., zekeraetdstetlteg;
fibrien is.
Fi'bula, f. (Archeol.) h.z.d. als fibbia; (Anat.)
v.; vertrouwen, 0.; -aIlZ3, f. vertrouwen, 0.;
hoop, verwacbtme, v.: ho - di .oived.er
kunceen, o.
presto la patry, tk heb de hoop, het
Fiea, f. volg. vrouwel. geslachtsdeel; fare la
- aUa eassetta, de kas bestelen.
vooruitzicht, mijn vaderrand s-poedig weer te
Frea~ia, f. (Bot.) vtjgenboom, m.; --·a'io, m.
zlen , opennartlgneid, vertrouwelijkheid, v.;
borgstelltng, v.; borgtocnt, m.: -an7~re, v.a.
met vijgenboomen heptaute ptaats, -ata, f.
worp. m. met een vijg; flg. onbed. scnnttel. verloven , - 13 figlia, zijne dochter verwerk n., -3tO, agg. pane -, met vijgen loven, p. pass.-ato, verloofd; sost.verloofde,
gebakken brood, vljgenkoek, m ; -attola, f.
bruidegom, m.; -A, verloorde, bruid, v.
pannekoek, m.; parere una -, geneel ver- Fidare, v. n. vertrouwen; v, 3. toevertrouwen;
opdragen (een werk), - qd, in un perirrommeld, in vouwen zijn (kleederen).
FiceaDlento, m. insteken,inklemmen; in vastcolo, iem. in gevaar brengen : - alclillo,
slaan, tnramen, 0.; -Ilaso, m. tem. die overal tern. zekerheid geven: (Agr.) een land ats weizijn neus msteekt,potteukijker, m.;-are, v. a.
land verpachten; - iI canlpo ad uno, rem.
vrugeletde verleenen; -rsi, v. riO. (di, soinsteken, In-, vastklemmen, inslaan; Iicco i
Iibri in un cassettone, hij sta k de hoeken
pra, SU, qd, en ~.) zich op iets of iemand
in een la , - UR palo in terra, een paal
verlaten , lion si - di nessuno, niemand
in den grond slaan;- chiodi Del mitro,
vertrouwen , oro». da chi uti lido lui guspijkers in den muur slaan, - gli oechi
ardi Dio, da clli nen IIIi lido Ini gllardero io, God bescherme mij tegen rnijne
addosso ad IIIlO. de oozen vast op iemand
vestlgen, fig. -carote officea.·la ad uno,
vrtendea, tegen mijne vuanden zal ik 001: zelf
iem. wat wijs maken; - it capo, il naso
wel doen, -rsi a qd., zich geheel aan iem.
toevertrouweu , prot>. chi troppo lida cain qe., zijn neus ergens insteken; DOli fa
Ile ficea, 't heert niets te beduiden; -rsi,
pita Inale, chi si fida .·hnane hlganv. rill. zien indringen, begeven; -rsi a una
nato, wees vertrouwd en vertrou wd niem.;
festa, zich bij een feest opdringen; -rsi,
p. pass. -ato, vertrouwen gesehonken; agg.
zien verbergen,wegstoppen; -rsi ill capo,
vertTouwd, trouw, beproeid; panno -,
in cuore qc., zich iets in 't hoofd steHeo;
stoffa -a, duurzaam, houdbaar laken, stof;
-I'si pel' tllttO, overal bi] zijn, zich overal
lavoro -, goed uitgevoerd werk, 0.; -ata,
indringen; -to'ia, f. -o'io, m. slijkerige
f. trouwbelofte,V., eed m. van trouw; -atamente, lWV. op tTouwe., eerlijke wijze; -abodem m. (waar de voet in steken blijft);
-tore, m. die inslaat; stamper, m., heiblok,
tezza, f. trouw, getrouwheid. eerHikbeid
recntschapenbeid, v.; -ato, Z. tidare.
0.; fig. - di carote, di bugie, leugensverzinner, lcugenzak, m.; -bino, m., -a, f. FidecoID.ne88o, -lltiSSO, m.fideitommies, 0.;
stamgoed, 0., familiegoed,o.,onvervreemdbaar
indringer, m., -ster, v.; iem. die zich met alles
goed, 0.; -missa'rio, m. bezitter m. van een
bemoeit, bemoeia1. m.
fideicommies; -Cadente, agy. (Giur.) door
Ficc-o, ID. (Artigl.) tiro di -, schot van boven
eeo
oorkonde bevestig-end. bettligend; -insnaar beneden; tirare di -, recht schieten,
sione, m. (Giur.) borgtocht, m., borgstelling,
op 't zeUde punt schieten.
v.; --iussore, m. (Giur.) borg, m.; -o'rio,
Fiche.·eto, ficheto, m. vijgenbeplantin~, v.;
agg. een borgtoebt betretfende; vail een borg-iIlO, m. kleine, zachte vijg, v.
Fico, m. (Bot.) vijg,v., vijgenboom, m.; -d~E
tocht voortkomende.
gitto, Egypt.-, Adamsvijg; -dolndia, kak- Fidele~ agg. Z. fedele; -dente, agg. vertrouwend, vol vertrouweB; -entemente, avv.
tusvijg, v.; -salvatico, Z. caprifico;
-chi secclli, gedroogde vijgen; hout van
vol vertrouwen; -eliza, f. h.z.d. als fiduden vijgenboom; {am. ingrassal'si a~ -chi,
cia; -enzialto, afJD. vollatinisID68, pedant,
opgeschroefd.
mager worden; ridurre un vestito liD
- seeco, een kleed verfrommeieu; ram. Fidia, (N. pro grfX.) Phidias, m.
-Iesso, ziekeHjk., altijd klagende persoon; Fido, m. krediet, 0., borg, ro.; troltw, v., ga(am. -cbi, vleierijen, liefKooziR.gen; Car
loof, 0.; compral'e qe. a -, iets op den borg,
cento --ebi priolo di accettare, veel
krediet koopen; -, agg. trouw, vertrouwd,
complimenten maken eel' men aanneemt; (ilm.
zeker; -amico, t'fo\twe, vertrotlwde vriend ;
it pastolo -, de trOlrwe, goed-e heEdoc, m.;
avel' la voglia dei -chi fiori, iets verlangen, wat men niet kan bekomeo; far Ie
II b..ando -, het vertrovwde zwa~lfd, 0.;
occbi -i, scherpe oogen; eerlijk, pli'thtgeDozze coi -chi 8ecchi, Z. Bozze; far
-, niet gelukken; cercare dei -chi ill
trouw, vertrouwend.; smt. m. trouwe dienaa-r,
staaf, vertrouweHng, m.
vetta, gevaren, moeielijkheden zoeken; gittare it collare sur un -, de pijover den Fidu'cia, f. vertrouweB,0., ~oede boop, v.; lao
- di riusclr bene, tk heb goede hoop dat
beg werpen, aan den spyker hangen; serik zal slagen; - in Dio, vertfoowe-n 01) G.od ;
bare la paneia ai -chi, zich niet gaarne
- Rella sua stella, verlrO\twen op Jij-n
aan gevaar blootstellen; stare in un luogo
goed'geJuk; riporre - in qd., VBrtrouwen
cOllie i-chi, als baring opeengepakt zitin iem. steMen; aver, godere 1& pobbli~a
ten; (Med.) wrat, v.; (vet.) verbarde klier, v.
--. het algemeen vertrouwen genieten; -u(aaR paardenpooten).; -sino, agg. bambino
dale, aug. op vertrouwen beruslead; -uci-, venroeteld, vemend kind; -oso, agg.
-in080,
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ariamente, avv. in voile vertrouwen, op verde levendigheid v. van een kind ; roekeloostrouwende wuze; ucia no, agg. vol verheld, waaghalzerlj, v.; (Pitt.) kraeht, levendigtrouwen, op vertrouwen berustend ; erede
held van koloriet.
flduciaire erfgenaam, m. (d.w.z. die het ge- Fieri, m. worden ; (am. esser in , in wororvene aan een ander moet overgeven);
ding zijn ; l'areivescovo B e cardinale
venduta --a, verkoop m. met recht van
in , de aartsbisscbop B. stoat op de voorterugkoop ; titoli —j, bankaandeelen, bankdracht om kardinaal to worden.
noten ; sost. m. man van vertrouwen ; uci- Fiero, agg. wild, woest, gruwzaam, wreed, onato, agg. vol vertrouwen, blindelings ; ncistuimig ; atti
woeste, gruwzame
osamente, avv. ucioso, agg. vol vertrouwen,
lingen ; parole e, bittere, heftige woorden ;
vertrouwend.
a battaglia, hevig, verwoed gevecht, o.;
Fieskole, agg. Z. fievole.
sterk,
trotsch, hoogmoedig ; geldtrots,
FiedIre, v. a. fleditore, m. h.z.z. als fervire
moedig, krachtig ; un bambino , een sterk,
en feritore.
wild kind; (Pitt.) krachtig, koen (in 't schildeFiele, fele, m. gal, v., galblaas, v.; spargiren); luogo woeste plaats ; gewelwento di , geelzucht, v.; uomo pieno
dig, groot, verheven.
di , een man vol gal, haat, m., nijd, m.; Fierucolone, f. pl. poppen op papierengalzuchtig mensch, m.; bitter, bitterheid, v.;
lantaarns (in Flor. door de kinderen rondgeparole di , bittere woorden ; aver it
dragen).
nella lingua, vol bittere woorden zijn ; Fie'vole, agg. zwak, mat, krachteloos ; fiq. onintingere la penna nel zijn pen in
beduidend, gering; ezza, ita, f. zwakde gal doopen, d.w z. bitter, sche,rp schrUven;
held, matheid, krachteloosheid, gebrekkigheid,
aver mal
contro qd., toorn, haat tegen
machteloosheid, v.
iem. hebben ; paseersi di , zich het leven Fifa, f. (Nat.) gewone kievit,
vergalien, verbitteren ; non aver , een Fi'gere, Z. figgere, v. a. indrijven, -slaan,
vreedzaam, kalm, goed karakter hebben ; prov.
leggen, steken, insteken ; dove hai fitto
volto di miele, cuore di , honig in den
quel libro, waar hebt gij dat boek gestomond, en gal in het hart hebben ; anche le
ken ; inplanten, vestiges, bevestigen ; gli
colombe hanno ook zachtmoedige
occhi su qd., de oogen op iem. vestigen ;
personen kunnen wel eens toornig worden ;
rsi, v. rifl. zich storten, verbergen, verstoppoco
fa amaro molto nilele, een
pen ; rsi in capo qe., zich lets in 1 hoofd
weinig met bederft alle soep; chi wastica
bene it chiodo a
zetten; fain. en h.
non pub sputar dolce, wie altijd tegenuno, iem. bedotten, bed riegen ; p. pass. fisso,
stand ontmoet kan moetelijk zacht zijn ; But.)
ingedreven ; — dal telo celestial, door de
di terra, gewone duivenkervel, v.
goddelijke pijl doorboord (Dant); agg. vast,
Fienagione, f. tijd m. van den hooioogst ;
onbeweeglijk ; a eapo , met het hoofd naar
a'ia, f. hooizolder, M.; a'io, agg, voor
addosso ad uno, iem.
omlaag ; star
het hooien benoodigd; false a, zees, v.;
dicht op bet lijf zitten.
forea a, hooivork, v.; aiuolo, m. hooi- Fi'glia, f. dochter, v., meisje, o.; are, v. n.
koopman, -handelaar ;
agg. erba a,
jongen ter wereld brengen, werpen (van bonhooigras, o.; ale, agg. h.z.d. als
;
den); kalven (v. koeien); ooien (van schapen);
—a'rola, f. h.z.d. als graminga ; fienv. a. yoortbrengen ; astro, m., a, f.
greco, m. (Bot.) onder fieno ; —ile, m. hooikind, o., -zoon, -dochter ; ata, f. bet jongen,
schuur, v., hooizolder, in.
werpen, ooien, kalven enz.; wore m. (aantal
Fieno, m. hooi, o.; inaggese, eerste hoot,
gew. jongen); ati'ccio, agg. drachtig ; ao.; gras o. op de weide; animal da
tura,f. h.z.d. als—ata, tijd in. van het werhooietende Bier, o.; ezel, rn.; fig. domoor;
pen, ooitijd, kalftijd ; nel maggio e la
uomo di —, h.z.d. als uomi di paglia,
delle pecore, Mei is de ooitijd der schapen ;
Z. paglia ; mod. prov. dare it — alle
—o, m. zoon, knaap, jongen, In.; afstamnieling,
()eche, leegloopen ; —greco, (Bot.) boksklaM.; spruit, m. stamhouder, m.; fig. spruit, m.,
ver; fenegriek, o.; —oso, agg. grasrijk, vol
knop m. (van planters); o'ccio, in., a, f.
onkruld (gratin); hooiachtig.
peetekind, o.; ola'ccio, m., a, f. leelijk,
Fiera, f. jaarmarkt, mis, markt, v.; andare
een
ondeugend kind, o.; fam. un buon
alla
naar de jaarmarkt gaan ; gli ho
goedige kerel, m ; —ola'ggio, m., olanza,
portato la , ik heb wat van de jaarmarkt
f. schaar kinderen; nakomelingschap, v.; kinyour hem meegehracht ; fig. en ['arm minchi
deren uit een gezin, een huwelijk ; kindschap,
onare, eorbellare la , eene ernstige zaak
v.; olame, m. alle spruiten, scheuten enz.
schertsend behandelen ; rotta, mislukte
die aan den voet van een boom uitspruiten ;
onderneming, v.; aiuola, in., ola, f.
—oletto, M., a, f. kindje, o.; kleinejongen,
verkooper, in., -ster v. op de jaarmarkt;jaarklein meisje ; olino, in , a, f. als 't vorige
marktbezoeker, m.; —ino, rn. kl. jaarmarkt;
pl. jongen, my. van voma ar teederder ;
laatste dag rn. van eerie gr. jaarmarkt ; one,
gels of Kleine dieren ; —olo, m., a, f. Z.
in. gr. jaarmarkt ; hoofddag van de jaarmarkt ;
—nolo ; olone, m.
ona, L groot, sterk
—u'eola, f. flauwe, weinig bezochte jaarm.
kind, o.; groote, sterke jongen,
groot, sterk
Fiera, fera, f. wild, verscheurend Bier, o.;
m., u'eeia, f. zwak
meisje, o.;
mod, prov. trarre di bocca al cane la
kind, eenig kind hanno quel — solo con
- iem. het verdiende voordeel ontnemen ;
tutta la loro ricchezza, bij al bun rijkale, agg. dierlijk, beestachtig ; amente,
dom hebben zij slechts dit eerie kind; cola,
avv. op trotsche, hoogmoedige, wilde, woeste,
f. dochter, v., meisje, o., jong ding, o.;-11010,
gruwzame wijze; met kracht, energie; e,
M. zoon, in., kind, o., jongen, nn. knaap,
Z. o, aftg. ; erezza, f. wildheid, woesth.,
naturale (of bastardo), natuurlijke zoon,
onstuimigheid, v.; trotsch, hoogmoedig, geestbastaard, in.; minore, maggiore,
krachtig karakter,o.; la d'un bambino,
jongste, oudste zoon ;
secondo
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genito, eerst-, tweedegeborene zoon ; — di
latte, zuigeling, —adottivo, aangenomen
zoon ; — di famiglia, nog in huts leveude
zoon ; fig. l'odio e — della verita, de haat
is een kind der waarheid ; ciascuno é —
dente proprie azioni, ieder is het kind

zijner daden ; scheut, m.; uitspruitsel o. van
boom of plant ; —1, p1. nakomelingschap, v.;
—i dei —I, kinderen en kindskinderen ;
— di Dio, de Zoon Gods ; (am. povero —!
een goeie
arnie jongen ! esser un buon
jongen, kerel zijn ; prov. chi disse —1, disse
peiie e duoli, die kinderen zegt, zegt zorg
piccoli, guai piecoli ;
en iced ;
grandi guai grandi, kleine kinderen, kl.
zorgen, groote kinderen, groote zorgen ; i —1
dei gatti pigliano i topi, wat van katten
komt muist gaarne ; zoo de ouders zoo de kinderen ; essere fiiori di —I, boven den leeftijd van kinderkrijgen zijn (vrouwen).
Figmento, m. Z. fingimento; —nere, v. a.
Z. fingere ; —nolare, V. n. h.z.d. als
frignare.
Fi'gnolo, m. plaatsel. ontsteking v. van het
celweefsel ; bloedzweer, v.; etterende zweer, v.
Figo, m. Z. fico.
Figola'io, —golo,—gulo, m. pottenbakker;
—ulina, f. pottenbakkerskunst, v., -werk, 0.;
aarden vat; arte —a, h.z.d. als ceramica.
Figura, f. uitwendige vorm, m., gestalte, gedaante, figuur, v.; —tonda, quadrata,
bislunga, ronde, vierkante, langwerpige gedaante; — di un eon°, di una piramide,

gedaante van een kegel, piramide ; uiterlijk,
o., gestalte, gedaante v. (v. mensch); ha una
gran brutta —, hij heeft een buitengewoon
leelijk uiterlijt ; teekening, afbeelding, figuur,
v.; beck!, beeldwerk, 0.; la principale —
del quadro, de hoofdfiguur v. d. schilderij ;
—e accessorie, nevenfiguren ; in mezza
—, in tutta—, in heele, halve gedaante voorgesteld ; (Pitt.) studiare la —, figuurteekenen leeren ; (Giuc.) figuren, poppet' (in kaartsp.);
le —e d'un hallo, de dansfiguren ; danser,
m., danseres, v.; (Geom.) omtrek, o., plan, o.,
doorsnede, v.; (Mus.) reeks, groep van tonen ;
(Kett.) redekunstig figuur; — di parola,
figuurlijk gebruikte uitdrukking; — di pensiero, vergelijking, gelijkenis, v.; allegorie, v.;
simbool, o.; far pia meer in't oog vallen,
naar voren treden ; far la — di qd., iem.
voorstellen ; farla di ad uno, iem. een
poetsspelen ; a — di qe., naar den aard, de
wijze van lets ; in —, in figuurlijke zin ; per
- h.z.d. als per esempio ; sotto —, in
bedekten term ; in gelijkenis ; prov. oggi in
domani in sepoltura, heden rood,
morgen dood ; —a'bile, fig. voorstelbaar, afbeeldbaar, in bijzon. gedaante uitdrukbaar;
f. geschiktheid van voorstelling;
—a'ccia, f. slecht uitziend figuur ; far una
- een slecht figuur maken, zijn belofte niet
kunnen nakomen ; —ale, agg. (nett.) figuurlijk, in gelijkenis ; —almente, avv. op
figuurlijke w Uze ; —amento, m. voorstelling ;
—ante, agg. p. press. van —are, v. a., onder
een figuur, in eene gedaante voorstellen, uitdrukken; vorm, gedaante geven; i geografi
figurano l'Italia come uno stivale, de
aardrijkskundigen stellen Italie in de gedaante
van een laars voor; voorstellen ; lo scultore
figurb una bella giovane, de beeldbouwer stelde (maakte) een schoone jonge vrou-
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welijke. persoon voor ; un bronzo the figura un serpente, een bronswerk dat een
slang voorstelt; Dante figura I'avarizia
nella lupa, Dante stelt gierigheid onder
de gedaante eener woivin voor ; doen als of;
figurano di far le ealze, zij doen alsof
zij breien ; donna che aria da een
vrouw die zich gaarne laat zien ; figureeren,
deelnemen ; in questa faeeendo io non
voglio —, in deze zaak wil ik niet figureeren, meedoen ; voorkomen ; ii suo nome
non figura in quella nota, zijn naam
komt niet op deze lijst voor ; —rsi, v. riff.
zich verbeelden, zich voorstellen ; mi figuravo the ik verbeelde mij figuratevi, verbeeldt u, stelt u voor ! si hguri !
natuurlijk ! dat spreekt vanzelf !; p. press.
—ante, voorstellend, figureerend ; sost. (Teatr.)
figurant, niet spelend, stom persoon, m.; p. pass.
—ato, voorgesteld, gevormd ; app. afgebeeld;
pietre —e, steenen waarop zich afdrukken
van fossielen bevinden ; (Med.) inaterie —e,
uitwerpselen die bun oorspr. vorm behouden;
harde stoelgang, vetri, panni —I, beschilderde, met figuren bezette glazen ; stoffen ; canto —, Z. canto, (Rett.) zinnebeeldig,
figuurlijk ; parlare figuurlijke spreekwijze,
v.; —atamente, avv. in figuurlkike beteekenis ; —ativamente, avv. door een figuur,
vergelijkenis, simbool ; ais simbool ; —ativo,
agg. zinnebeeldig, allegorisch, simbolisch ;
arte — ve, beeldende kunsten ; earatteri
—1, teeken-, figurenschrift (ch. beeklenschrift);
—atore, m., —trice, f. voorstellen, m.; —azione, f. voorstelling, zinnebeeldige voorstelling ; h.z.d. als figura ; —eggiare, v. n.
z. in beelden, gelijkenissen uitdrukken ; etta,
f. Kleine figuur, v., klein beck!, o., kl. prent, v.;
(am. klein maar boosaardig persoon, m.; ram.
slechte handeling, v.; boosaardige streek, m.;
—ettina, f. kleine sierlijke figuur ; —ina, f.
kleine sierlijke figuur, beeld, afbeelding ; beeldje,
figuurtje uit aarde, was, gips; parere una
- klein van gestalte, figuur AM;
m. handelaar in gipsen beeldjes ; —ino, m.
h.z.d. als —a ; — della moda, plaat, figuur
in een mode-tijdschrift; model, mode-afbeelding; essere, parere una er uitzien
alsof men van een modeplaat is geknipt; een
modepop zijn ; ram. — di Lucca, modepop,
v., modegek, m.; iron. bel —, een mooie kerel;
—ista, m. (Pitt.) figuurschilder, m.; —o, m.
[am. slecht befaamd persoon ; gemeen sujet, o.;
brutto
onaangenaam
mensch, m.;
—ona, f. (Pitt.) groot figuur, meer dan !evensgroot figuur ; (am. fare una
een goed
figuur maken, zich zeer goed voordoen ; een
groote rol spelen ; —one, m. (Pitt.) zeer groote
figuur ; —u'ecia. f. onaanzienlijk, kl. figuur,
geen goed figuur, goeo.; ram. fare una
den indruk maken ; fare delle —cce, niet
mooi handelen.
Fila, f. rij, reeks, v.; una fila di case, di
earrozze, een rij buizen, rijtuigen ; (Mil.)
gelid, o.; nella prima, seconda —, in het
eerste, tweede gelid, o.; aprire, serrare le
—e, de gelederen openen, sluiten ; in —! in
't gelid ! aantreden ! fuoco di —, gelederenvuur, o.; —e, pl. leger, o.; gelederen ; ha
.

—

eombattuto parecchi niesi nelle —e

degli insorti, hij heeft verscheidene maanden in bet leger (de gelederen) der opstandelingen gestreden ; winkel m. van gekookte en
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gebraden vleesehwaren ; nave, vascello di I
Imieschip, o.; alla op de rij af; achter elkander, na elkander, aehtereen ; starnutisee quattro o eiuque volte Alla —,
hij niest vier of vdrinaal achtereen ; essere
in —, natant of achter elkander staan ; far
la —, opeengedrongen aebter elkander staan ;
queue makers; rimettere ha — una truppa,

een troepenaideeling epnieuw opstellen, in 't gelid brengen.
Fila'bile, agg. spinbaar, gemakkelijk te spinnen ; —a/ccica, f., —o, m. rafel, vezel, m.;
slijmvezels, -draden in bedorven wijn ; —ccicos°, agg. uitgerafeld ; vol stijmdraden, -vezels;
—ccio, m. h.z.d. als —ceico ; —ecione, m.
(Pescat.) zetangel, klos, m.
Filadelfia, f. (Geogr.) Philadelphia, o.
Filagna, f. (Arch.) brugbalk, -boom, m.; hangbalk, -boom (in stallen); sluitboom, m.
Filagrana, f. Z. filigrana.
Filaloro, m. indect. gouddraadtrekker, m.
dei
Filament°, m. draad, m., vezel, v.;
muscoll, spiervezels; kl. fijne zenuwstreng,
m.; wortelvezel, v.; (Bat.) stuifdraad, m.;
—oso, agg. vezelig, vezelachtig, draderig,
draadachtig ; —anda, f. spinnerij, v.; far la
een spinnerij oprichten ; —anda'ia, f.
spinster, v.; —a'ndria, f. (Nat.) draadworm,
m.; (Mar.) baard m. (zeegr. dat aan de huid
van de sehepen blijft zitten).
Filantropia, f. menschenliefde ; philantropie,
v.; —icamente, avv. op mensehelijke wijze;
—leo, agg. menschlievend, philantropisch;
—a'utropo, m. philantroop, menschenvriend,
m.; agg. nom° h.z.d. als
Filare, v. a. spinnen ; —a inano, a macchina, met de hand, machinaal spinnen;
tot een draad uittrekken (metalen, glas); —
sangue, bloed doen stroomen; la ferita
ricominciO a — sangue, de wonde begon
weer sterk te bloeden ; (Mar.) — la gomena,
het ankertouw vieren ; — aequa, water binnenlaten (een lek); v. n. in dune stralen uitstroomen ; kwalmen, walmen (als een dunne
draad van lampen); (Mar.) knoopen loopen;
varen ; una nave moderna fila fin a
venti nodi all' ora, een modern schip
loopt tot twintig knoopen per uur ; (MU.) h.z.d.
als sfilare ; fig. —sotile, zeer zuinig te werk
gaan ; —grosso, 't zoo nauw niet nemen;
— di qc., groote angst hebben ; — di paura,
van angst sidderen ; far — qd., iem. in toom
houden; mod. prov. prendere a — per
dare a —, zijn eigen zaken verwaarloozen
voor die van anleren; prov. non 6 pia it
tempo the Berta filava, wij zijn niet
meer in den goeden ouden tijd ; chi fila ha
—.

una camicia. eke non fila ne ha due,

de arbeid wordt niet altijd naar verdienste
beloond; it diavolo a sotile e fila grosso,
de zaak staat slechter dan men dacht ; p. pres.
—ante, spinnend ; prov. donna specchiante poco filante, een vrouw die veel voor
den spiegel staat voert weinig uit ; p. pass.
—ato, gesponnen ; agg. fig. discorso —,
goed ineenzittend gesprek ; sost. m. spinsel., o.;
garen, o., draad, m.; — d'un ragno, spinneweb, o.; scherz. riportare biechten.
Filare, m. rij, v.; un - di denti, een rij
tanden; fam. non la guardare in un
't zoo nauw niet nemen ; non ha a stare
in un — di core, men behoeft het er niet
zoo nauw mee te nemen ; —etto, m. kleine
—,
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ru, reeks, v.; (Min.) fijnkorreltge zandsteen,m.;
iuuro fatto a —, een maur uit steenblekken ; (Mar.) —1, pl. reilingea, my.
Filarmo'nico, agg. philharmonisch, muziekminnend ; society —a, muziekgezelschap, o.;
sost. m. muziekliefhebber,
f. (Mar.) kabelgaren, o.
Filastro'cca, —occola, f. langdradige, onsamenhangende verhandeling, v.; woordeaktamerd, v.; — di bugle, een weefsel van tengens ; — di corbellerie, een hoop Olilill, ra.
Filata, f. rij, reeks, V.; una — di case, een
rij huizen ; —amente, ave. goed samenhangend, geordend ; op de rij of ; —era, f. h.z.d.
als sfilata, filastrocca ; —e'ria, f. h.z.d.
als filatteria ; —essa, f. h.z.d. als filastrocca, —e'ssera, f. (Bot.)
als eentogambe; —i'ccio, m. spinsel o. uit afval
van zijde; fioretzijde, o.; —o, agg. Z. p. pass.
van filare; —oia'io, m. zijdespinner, m.,
spinner, m.;
m. spinnewiel, o.; spinmachine, o., spinnerij, v.; fam. fare, stare
qd. at —, iem. zijn rechten onthouden ; op
pensioen stellen ; —ora, f. spinster, v.; —ore,
m., —trice, f. spinner, m., -ster, v., arbeider,
-ster in een spinner ; —ura, f. het spinnen, o.;
—a macehina, machinaal spinnen, o.
Filattera, f. (Bibl.) gedenkbiad, o. (der Phariseen); gebedbriefje, o., amulet, o.; talisman, m.;
fig.bedrog, o., schelmerij, v.; dilatare, distendera la —, met zijn godsvrucht te koop
loopen, huichelen.
Filello, m (Anat.) tongband, m.
Filettare, v. a. met dunnen goud-, zilver- of
zijdedraad versieren ; met goud- enz. draad
garneeren; gouden rand, ldsten schilderen (op
rijtuigen); p. pass. —ato, met goud- enz. draad
versierd; agg. vestito — d'oro, met gouddraad, -passement gegarn. kleed ; mobilia
—a di ebano, meubelen met randen of strepen van ebbenhout; —atore, m., —trice, f.
versierder, -ster, garneerder met gouden randen, fileten ; —atura, f. versiering v. met
gouden lijsten of fileten ; —ino, m. dun draadje,
o.;
di barba, baardhaartje, o.; — o, m.
klein stukje draad, garen, dunne draad,
— di erba, grasspiertje, o.; — di barba,
baardhaartje, o.; — strik m. waarmede het
vogelnet bevestigd is ; halster, trens m. (van
paarden); fig. tuner uno in —, iem. kort,
toom houden ; dunne goud- of zilverdraad om
edelgesteenten to bevestigen ; (Orer) draadvormige insnijding in goud werk ; lijnversiering, v.; (Orol.) inkeping v. (v. 't horlogeglas); bandvormige, verheven rand, lijst, v.
(aan tafeAs); donne goudlijst, invatting, v.;
zijden band (ter garn. van kleed); kant m. van
geslepen vlakten (van edelgest.); (Anat.) tongbandje, o.; (Matti.) filet, lendenstuk, o., ruggemerg, o. van geslacht vee ; (Giuoc.) molen m.
(z. spot); far —, op den molen spelen.
Filiale, agg. kinderlijk ; amore —, kinderlijke
liefde ; —almente, avv. op kinderitike, liefdevoile wijze, als een kind beminnend ; —azione, f. verhnuding van 't kind tot de ouders;
kindschap, o.; —legitiina, naturale, rechtmatige, wettige, v.; natuurlijke afstamming, v.;
aeeertare la —, zijn wettige afstamming
bewijzen ; — delle idee, logische samenhang
m. der gedachten.
Filibustiere, m. vrijbuiter, zeeroover, m.
Fili'cola, f. (Bot.) boomvaren, m. o.
Filiera, f. trekijzer, o.; pletwals m. (v. metaal);
—
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walswerk, 0.; (Sell.) mes o. om rtemen te snijden; -lno, m. (Orer.) kleiu trekijzer o. (voor

gcudplaatjes).

Filiforme, agg. draadvormlg , (Med.) polso
-. zeer zwakke polsslag, m.
FiU'Kaine, foll'garhle, f. schoorsteen-, kachetroet, 0.; nero come la -,ZOO zwartals
roet, (.Agr.) brand, m., roet o. in koorn; ~i
DGSO, agg. roetaehtig, met roet bedekt, roetkleurlg , (Agr.) brandig.
Filigrana, fUaarana, f. tlllgraan , fijn gouden zilverdraadwerk; filigraanteekening, Y.;
watermerk o. (in pap); -ato, agg. filigraanachtlg, caI'ta -a, papler met nllgraanteekening.
Filino, m. klein draadje, 0.; - d'erba, gras-

sptertje, -halmple, o.

Filipe'ndnla, f. (Bot.) knolllge spteraea, v.
Fili'ppiea, f. philippiea, hettlge berispende
rede, toespraak, V.; slrafpredikatie, v.
FiliplJi, m. (Geogr. star.) Phlllppl, o.
Filippine, f. pI. (Geogr.) Philippijnsche eilanden, o. mv.
Filippino, m. Philippijner, m., prtestervan het
oratorium v. d. H. Ptitllppus Nerius.
Filippo, m. (N. pr.) Philippus, Philips, m.
"I'illrea, f. (Bot.) steenlinde, Y.
I'ilisteo, m. (N. pro bibl.) Philistijn, m.
Fili'tide, f. (Bot.) steenbreek, m.; venushaar, o.
Filo, m. draad. m., garen, 0.; fil di ferro,
ijzerdraad, 0.; - di paglia, stroohalm, m.;
(am. iociampare in un - di paalia,
over een stroonalm vallen ; voor de klelnste
moeielijkheden terugdeinzen; - del telegrafo, telefeuo, telegraat-, telefoondraad,
o. m.; -condnttore, geleidtngsdraad, m.,
snoer, 0.; un - di perle, dl corallo, een
snoer paarlen, koralen ; nn -, een weinigje,
een zeer klein deel; - di voce, een zwakke,
dunne stem; fig. en ram. non nn -, niets,
in 't minst niets; non ave.. nn - di gilldizio, niet bet minste overleg bezitten; della sinopia, (roodgemaakt) trekkoord, 0.;
battere il -, een Hjn met het trek-, roodselkoord maken; -a pionlbo, schietlood,0.;
-a, pI. uitgeplukte linnen draden, pluksel, 0.;
fig. draad, m., verloop. 0.; gang, m., samenhang:, m., loopende gedaebte, v.; - della
sto'ria, verloop, gan~ del' geschiedenis; I'ipl'endere il - della storia, den draad
van 't verhaal wederom opvatten; snede,
seherpte, v.; dare il - al rasoio, het
seheermes aanzelten; fig. passaI'e, 1I1ettere
a- di spada, over den kling jagen; fig.
camllaillare sn UII - di rasoio, met de
grootsle voorziebtigheid te werk gaan; mOI'to, omgezette scherpte van een mes;
lavoI'o di -, filigraanarbeid, m.; (am. esse.·e a-, altijd gereedzijn; - dell' acqua,
stroom, strooming, V., loop, m. van 't water;
andare per il - dell' acqua, stroomafwaarts gaan; - d"acqna, waterstraal, m.;
- delle reni, rug-gemer~, m.; (Mar.) aVeI"
il vento hi - di rnota, gunstigen wind
hebben; fig. het ~eluk mee hebben; far Ie
-a, draderig, schimmeligworden (kaas, deeg
enz.); il vino fa Ie -a, de wijn is bedorven; pigliar il -, iets ten einde bren~en,
middeJ, gelegenbeid ergens voorvinden ; aver
il - delle faccende, nauwkeurig met de
zaken llekend zijn; stare in - COli qd"
yoorziehtig met iem. zijn; stare ritto coi
-i, zieh met moeite op den been houden;
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zeer zwak zijn; essere un -, zoo dun als
een draad zijn, mager zijn ; uno si eonduee
con nn - di seta, lem. is met een zijden
draadje te leiden; a- al -, in recnte lijn,
rechtuit, regelrecnt, per - e pel" segue,
van haver tot gort, zeer nauwkeurlg kennen;
raecontare qc. per - e per segue, iets
haartljn, van a-z vertellen : sui -, op den
halm, op den stengel; vendere, conlprare
snl -, koopen, verkoopen zooals 't op dell
halm, op 't veld staat (graan), fli 610, onatgebroken, als een straal; versava san·
aile ftl 810, het bloed vloeide bij stroomen
langs hem; fig. nauwkeurlg, haarfijn; -lino,
m. fijne, dunne draad, m., dunne vezel,v.; fig.
een weinigje.
Filodramnla'tico, agg de dramat. kunst beminuende, sost. m. vnend der dram. Kunst.
Filologia, f. taalwetenschap, taalkunde, philologle, oudneldkunde , -colnparata, vergelijkende taalwetenschap, -gicanlente, avv.
volgens de wetten del' taaJkunde: ult philo}.
oogpunt , -o'gico, m. ptnlologtsch, taalkunstlg: studj - el, phtlol. studien, studie betretrenue de klass., talen en oudheldkunde ,
-o'iogo, m. ptnloloog, taalgeleerde, taal- en

oudnetdvorscner, m.

Filomena, -ela, f. Phllornele.v., nachtegaal, m.
Filoncino, m. Kleine stroomlng , kl. gang, v.
in mijnen , klein langwerpig broodje, o.
Filondente, m. kanevas, stramien, 0.; zeet-,
zeillinnen, o.
Filone, m. ader, metaalader (in gesteentem,
steenlaaz, kolenlaag, groeven, mljnen. gang,
v.; - della corrente, dlepste en sterkste
strooming, Y.; midden van den stroom , middelste kegels , plank, v. (voor de keaelbaan),
groot, langwerplg brood; (am. prelldere 11
-, de richling nemen.
Fllo'nlo, m. (Farm. ant.) philonium, 0., zekere
slikpot, m.
Filoso, agg. h.z.d. als filalnentoso.
.-'ilo'sofa, -fe'ssa, f. philos.vrouw, Y.; iron.
eigenwijze, pedante vrouw; -a'ceio, m.
dwaze, pbilosaphasler, m.; ingebeeld, verwaand, waanwijs persooD, m.; -ale, agg.
pietra -, steen der wijzen; -are, V. n.
philosopheeren, overeenkomstig het verstand
denken, navorseben; traehten zieh duidelijke
begrippen te vormen; over wijsgeerigevraagstukken strijden, diseuteeren; sutTen, peinzen,
zijn hoofd breken; p. pres. -ante, philosopheerend; sost. m. waanwijs persoon,iem. die
over alles zit te peinzen en te sutTen; - astro, m. waanwijs persoon; wijs~eer m. van
weinig beteekenis; -e'gaiare, v. n. d~n wijsgeer uitbangen ; gaarne pbilos.vra~en opwerpen; -ema, m. philosophema; philos.,wijsgeerig vraagstuk, 0.; onderzoeking, v.; philos.
uitspraak, v.;-etto, m. philos. van weinig
beteekenis; -la, r. philosophie, wijsbegeerte)
pbilos.. wijsgeerig steI8e), 0.; - della storia, de pbilos.,wijsbegeertedel'gesehiedenis ;
-naturale, natuur-philos.; ram. gelijkmoedigheid, ovel'geving, berusting, v.; ci vuol-,.
daar is berusting, bedaardheid voor noodig;
(Stamp.) dessendiaanleUer, v.; -icamente,
avv. op, langs philos., wij~geerigen weg; op
kalme, rustige wijze ~ -o'ftco, agg. philosophiseh, wijsg.; trattato, lavoro -, philos..
wijsg-eerig werk, 0., -verhandeling, v.;scnola
(setta), wijsgeer-, philosoph. sebool of seete,
riehling, v.; alla -a,op de wijzeder pbilos.;.
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vivere alla —a, vrij, teugelloos, ongedwon-
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lijke aangelegenheden, geldmiddelen van btjz.
personen); le inie —e non me to permet
gen levers ; —ismo, rn. philosophisme, o.;
tono, mijne middelen later het mkj niet toe;
schimn philosophie, o.; schi.jn-, waanwijsheid,
—ariamente, avv. van een finan. standpunl,
v.; —isto, m. schijn-philosoof; waanwtjs persoon ; —o, rxr. philosoof, wijsgeer, m., denker,
uitg.; naar de wijze van een financier ; —a'rio,
m., wereldwijze, m., aanhanger eener bepaalde
agg. de finantien betreffende ; tot het finan.
wijsgeerige richting ; fam. peinzer, suffer, verbehoorende ; to stato — di una nazione,
strooid, in gedachten verzonken mensch ; iem.
de finantieele toestand eener natie ; —iere,
die altijd zijne bedaardheid, gelkjkmoedigheid
m. financier, deskundige in geldzaken ; belasbewaart; philosoof; alla —a, naar den aard
tingambtenaar, leeraar in belasting-, finantieder philosopbie; —one, rn. groote, beroemde
leer ; tolbeambte, m.
wijsgeer, m.; —u'ecio, m. onbeduidende phi- Finare, v. n. h.z.d als finire.
losoof of wijsgeer, m.; —ume, m. troep, bende Finattantochê, cong. h.z.d. als fintanphilosophen (in veracbt. zin).
tochê.
Filote'enico, —te'nnico, agg. philotechnisch, Finche, cong. Z. onder fino.
kunstlievend ; kunst, handwerk begunstigend. Fine, m. en f. einde, o., slot, o.; dal panelFiltrare, v. a. filtreeren, doorzijgen ; v. n. doorpio sino alla —, van 't begin tot het einde ;
tutto avra,
una volta, aan alles za I
stjpelen, doordringen ; —azione, f. filtreering,
eenmaal een einde komen ; condurre, tiv.; het doorzijgen, doorsijpelen, doordruppelen ;
-o, m. filter, o., filtreertoestel, o.; —, liefrare a—, ten einde brengen, voltooien ; — e
desdrank, m.
quietanza, volled. afsluit. eener rekening ;
Filuca, f. Z. Feluca.
le —i, de grenzen ; gevolg, o.; uitslag, m.;
Filugello, m. zijdeworm, m., -rups, v.
le azioni umane non vanno giudicate
Filunguello, m. Z. Fringuello.
dal loro —, de menschelijke daden mogen niet
Filusello, rn. (m. in pl.) weefsel, o. uit floretvolgens hun uitslag beoordeeld worden ; einde,
zijde, v.; --zzo, m. kl., dunne draad ; —i di
o.; dood, m.; essere in —, den dood nabij
zijn ; prov. it
erba, grashalmpjes ; —i di barba, baardloda l'opera, het einde
haartjes.
loont den meester, bekroont het werk, eind
Filza, f. reeks, v.; snoer, o.; — di perle, cogoed al goed ; senza
onvoitooid, zonder
ralli, paarlen, koralensnoer, o.; fig. questo
slot, zonder einde ; non veder la —, het
discorso a una — di frasi, deze redeeind er niet van zien ; voler veder la —
voering is een aaneenrijgsel van zinledige
d'una persona, het eindgevolg, einduitslag
woorden ; bundel, m. acten, documenten ;
van iem. afwachten ; doel, o., plan, o.; bedoe(Cucitr.) rijgnaad ; krans, m. mirtentakjes ; rij,
ling, v. (in deze beteek. altijd m.); it — ginsMica i mezzi, het doel heiligt de middeorde, v., gelid, o.; a —e, in goede orde ; —etta, f. klein snoer, o.; actebundel, m.; —etlen ;
sommo, premio, bet hoogtina, —olina, f. kl. rijgnaald, m.
ste doel (n.l. God); a— di bene, met eene
Fi'mbria, f. (Archeol.) zoom, m., boordsel,
goede bedoeling; a tal —, ten lien einde;
in —, alla
franje, v. (aan kleed.); (Anat.) franje, o., aaneindelijk, ten slotte ; alladelle —e, ten aller laatste ; in — e in fatto,
hangsel, o. (aan darmen); —ato, agy. met
een zoom, boordsel voorzien ; (Anat.) met een
ten slotte, om to besluiten ;
agy. Z. lino..
franje, aanhangsel voorzien.
Finestra, f. venster, o ; licht-, luchtgat, o.;
Fimo, m. leer", m.; drek, m., mest, v.
lucht-, tochtgat, o.; —quadra, tonda, a
Finacchê of fino a che, h.z.d. als finchê.
sesto acuto, vierkant, rand, spitsboog of
Finale, agg. tot het einde behoorende, het
goth. venster ; atfacciarsi alla
naar
einde betreffende ; eindelijk, ten slotte ; esito
bet venster gaan ; — con l'impannata,
- einduitslag, m.; la sessione —, de sloteon l'inferiata, con le persiane, yeneindbeslissing;
zitting, v.; risoluzione
ster met luiken, traliewerk, jalousies ; —ineindelkjk, afdoende beslissing ; beslissend ;
ginnochiata, venster met naar buiten gebattaglia
beslissende slag, m.; conto
bogen posten, vensterraain, o.; — sui tetto,
- slotverrekening, finale afrekening ; giudidakraam, o.; mod. prov. fare una
sni
zio
laatste oordeel, wereldgericbt, 0.; gitetto ad uno, tern. benadeelen, bedotten,
orno
jongste dag,
(Teatr.) scena,
onder iern's duiven schieten; fam. uno ha
quadro
slotscene, v.; accent°
einduna
tern. ontbreken tanden ; fam. gapende
accent, o.; sillabo
laatste, eind-lettergreep,
wonde, v., gat, o.; gli ha fatto una
laatste, diepste oorcausa, cagione
nella pancia, hij heeft hem een gat in deb
zaak ; — sost. in. (Stamp.) slotversiering, slotbuik gestoken ; fam. en fig. aver messo
vignet, o.; (Mus.) slotgedeelte, o. van een muderetano alla
alle schaamte verloren
ziekstuk, finale, v.; —i, pl. spits, puntversiehebben, (letterl.: zijn achterste buiten het raarn
ring van traliebekken, viaggestok, gordijnsteken); fig. entrare dalla —, door kruilatten enz.; —mente, ave. eindelijk, ten slotte,
perij, kuiperij in een arnbt komen ; in. prov.
alles bijeengenomen.
e megli cascar dalla — che dal tetto,
Finamente, avv. op fijne, kunstvolle, mees't is beter uit het venster dan van het dak to
terlijke wijze.
vallen ; van twee kwaden moet men het minste
Financhê, financo, cong. onder fino.
kiezen ; prov. chi non l'ha all' uscio
Finanza, f. (m. in pl.) publ. ontvangsten en
l'ha alla
iedereen heeft zijn kruisje to
uitgaven ; staatsvermogen, o.; finantien, v. m.v.;
dragen ; Ilddio serra una — e apre un usministro delle —e, minister van finantien ;
cio, God schikt alles ten beste • it grasso
leggi, provedimenti di —, finantieele
non viene dalle —e, men wordt niet vet
wetten. maatregelen, m.v.; impiegato in —,
van niets doen ; —a'ccia, f. klein, gebroken,
beambte bij de belasting, bij het departement
dof venster, o.; —a'io, glazenmaker, m.;
van finan.; guardia di —, tolgaarder, tol-,
—ata, f. bet toeslaan van het venster; fare
belastingambtenaar; —e, pl. finanti6n, geldeuna — ad uno, iem. bet venster, de deur
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voor den news toeslaan ; — di sole, kort en
onverwacht doorbreken van de zon ; —ato,
agg. met vensters voorilen ; fig. als met venst.
doorboord ; — sost. m. rij, v. vensters ; —ella,
f. klein venster, venstertje, 0.; m. kl.
venster, Licht-, luchtopening, rijtuigvenster ;
venstertje, luikje, waardoor men in wijn- en
bierhuizen de koopers hij de fiesch of meat
bedient ; —ona, f. groot venster, 0.; —one,
in. kerk-, zaalvenster.
Finetto, m. zeer fijne, zachte wollenstof ; —ezza, f. fijnheid, zachtheid, waarheid, echtheid,
goede hoedanigheid, zuiverheid ; la dell' —
oro si misura per carati, de fijnheid,
zuiverheid van het goed wordt near karaten
gewogen ; bevalligheid, bekoorlijkh., hoofschh.;
gunst, goedheid, v.; mi faccia la — di,
heb de goedheid mij te....; —e della lingua, sierlijkheid in 't spreken ; sluwheid, v.;
list ; —e, streken, knepen.
Fi'ngere, v. a. voorgeven, beweren, veinzen,
huichelen, zich houden alsof ; finge di plangere, hij deed alsof hij weende;— una malattia, eene ziekte voorgeven, veinzen ;
—amicizia, amore, vriendschap, liefde
huichelen ; assol. zich voor een ander uitgeven; prov. chi non sa — non sa regnare, wie niet kan veinzen kan niet regeeren,
verzinnen, uitdenken, verdichten ; I poeti
lingono cose che mai non sono esistile, de dichters verzinnen dingen die nooit

bestaan hebben ; zich inbeelden, verbeelden ;

fingiamo che la cosa andasse proprio cosi, stellen wij ons voor dat de zaak
inderdaad zoo verliep ; —rsi, v. rill. zich
houden als, doen als ; mi finsi nuovo delle
cose, ik deed alsof ik niets wist ; p. pass.

tint°, verzonnen, geveinsd, gehuicheld, verdicht ; agg. valsch, huichelachtig ; uomo
valsch mensch ; amore gehuichelde, geveinsde Heide; barba —a, valsche baard,
m.; porta —a, blinde deur, v.; —e proteste, leugenachtige voorwendsels ; (Art.) le
cose —e, verzonnen dingen ; fantaisien ;
Battaglia —a, spiegel-, schijngeNecht, o.;
—i'bile, app. uitdenkbaar, verzinbaar, v.;
—imento, m. Z. Finzione; agg.
huichelachtig, de huichelarij bevorderend ;
—store, m., —trice, f. huichelaar, verzinner, m., -ster, v.; vinder, dichter, m.
Fini'bile, agg. voltooibaar, wat tot een einde
kan gebracht worden ; —mento, m. het beeindigen, o., voltooiing, v.; dare —a 1111 layore, een werk ten einde brengen ; (Art.) tot
in de kleinste bijzonderheden, de fijne trekken uitvoeren ; ter verfraaiing dienend toevoegsel, 0.; —1, pl, tuigwerk, getuig, o. (van
een paard); —1, pl. sierzaken, sieraden, m.v.
(armbanden, spelden enz.); tafelgoed, bedgoed,
o., meubileering, versiering, v. (van een huffs,
van kamers); lavori di —, versieringen,
garneering, v. (van werk, kleed); —mondo,
m. einde der wereld, vergaan, o. der wereld; fig. groot onheil, 0.; groote verwarring, v.
Finire, v. a. voltooien, voleindigen, ten einde
hrengen, afmaken, uitscheiden, ophouden ;
— dl lavorare, ophouden met werken ;
assol. gedaan hebben, eindigen ; l'oratore
ha finito, de spreker heeft gedaan; non ha
ancora finito vent'anni, hij is nog geen
twintig jaren oud ; —gli anni, zijn geboortedag vieren ; staken, niet verder voortzetten;
—,
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flniamo questl discorsi, laten wij dit
gesprek staken ; quando la llntte ? wanneer zult gij eens ophouden ?; non la finisce
mai, hij komt nooit aan een einde; opmaken, verteren ; in pochi anni ha finito
11 patrimonio, hij eeft in weinig jaren
zijn vermogen opgemaakt ; fans. averli finiti, zeer vermoeid zijn ; — alcuno, iem.

ombrengen, ten gronde richten, de rest geven ;

— in, eindigen in, met, uitloopen op; non
tutti i salmi finiscono in gloria, niet

alien psalmen eindigen met een gloria ;
nomi else finiscono in vocale, woorden
die op een klinker uitgaan ; l'Arno finisce
nel Mediterraneo, de Arno loopt in de
Middell. zee uit; verminderen, verdwijnen;
sono finite le forze, le sostanze, de

krachten en het fortuin zijn verdwenen, zijn
weg ; sterven ; fini in mezzo di torments,
hij stierf te midden der folteringen ; dove fa
a — questa strada, wear eindigt, loopt
deze straat op uit ; andar a— bene, male,
een goeden, slechten uitslag hebben ; — ministro, senatore, eindelijk minister, senaatslid worden ; finisco con andarmene, 't zal
nog zoover komen dat ik wegloop ; fam. non
mi finisce, 't bevredigt me niet, 't staat me
Diet aan ; non — mai, nooit eindigen, eindeloos, zonder einde zijn ; p. pass. finito,
voltooid, geeindigd, gedaan, uit lavoro non
onvoltooid werk. o.; scrittore volmaakt, op de hoogte zijnd schrijver ; birbante een uitgemaakte, volleerde scheim,
m.; uomo opgegeven, verloren mensch ;
fam. a un nom() 't is met hem gedaan ;
farla finita, er een einde aan waken ; 6
bell' e finita, 't is uit, er is niets meer aan
te doen ; begrensd, beperkt; tempo , begrensde tijdruimte, v.; limner() —, grandezza —a, eindelijk, begrensd getal, o.;
grootheid, v.; afgedragen, versleten, verteerd;
zich geheel afgemat,
uitgeput ; sentirsi
uitgeput gevoelen ; — di qc., versierd, aanf. eindelijkheid, begevuld met iets;
grensdheid, v.; —itamente, avv. op volmaakte
wijze ; van een beperkt sta ndpunt uit ; —flex.
za, 1. fijnheid, fijne bewerking, volmaaktheid,
meesterlijkheid, v.; —Ftimo, agg. b.z.d. als
confinante ; —Itivo, agg. eindigend, het
einde makend ; —ito, agg. Z. p. pass. van
finite ; —itura, f. Z. Rifinitura.
Finlandese, m. (N. pr. etn.) Finlander, Fie,
m.; —ia, f. Finland, o.; —nleo, agg. finsch;
lingue — che, fijusche talen, m.v.
Fino, fine, agg. fijn, dun, tenger, zacht; lavoro voortreffelijk werk, o.; zuiver, onvervalscht; —oro, fijn, zuiver goud; fig. sluw,
slim, geslepen ; tagliare, tritare una
cosa fina fina, iets zeer Klein snijden,zeer
fijn wrijven ; amore echte, ware liefde ;
amante oprechte, trouwe minnaar,
Fino, sino, avv. en prep. tot ; —a, tot aan
tot na ; di qui — la, van pier tot dear ;
11011 posso venir fin costa, ik kan niet
tot dear, daarheen komen ; —dentro a qc.,
tot binnenin iets ; fin a ora of finora, tot
heden, tot dusverre ; fin che of finchk tot
dat; durerit fin che Dio vorra, 't zal
zoolang duren als 't God belieft: a che,
a tanto che, fin tanto che of fintautochê, zoolang tot, zoolang als, zelfs ; prese
tutti i libri —i pia sciagurati, ht nam
alle boeken, zelfs de slechtste ; da, — di,
—

-

—
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yan ..., tot, sinds ; ti dico fin d'ora che...,
ik zeg u van nu af, dat....

Finocchiana, f. (Bot.) beerenwortel, -fenkel,
m., —ella, f. h.z.d. als ehiana ; —ino, dim.
yan —io, kl. zachte fenkeisteel, v.; agg. fenkelachtig ; —io, m. (Bot.) fenkel, m., fenkeizaad, o.; —marino, zeefenkel, m.; — di Bologna, eetbare, zoete fenkel ; —poreino,
gemeene varkenskervel ; aequa di —, fenkelwater, o.; fam. finoechi! verduiveld!
sino al —, tot aan 't einde van den maaltijd ; voter la sua parte sin at —, zijn
voile aandeei willen ; dar, pasear
h.z.d.
als infinocchiare; esser come
nella salsiccia, niets hebben in te brengen ; —ona, f. varkensworst met fenkelzaad.
Finora, avv. tot heden, tot no toe.
Finta, f. verdichting, v., verdichtsel, o., far
doen alsof, zich houden alsof ; (Scherm.)
schijn-uitval ; (Mil.) schijnbeweging ; (Sart.)

zak-overslag, m.; valsche haarvlecht, v., valsch
haar, o.; —acchiuolo, m. valsche, jonge persoon, m.; —a'ecio, m. leelijke huichelaar, m.;
—a'ggine, f. huichelarij, geveinsdheid, v.;
—amente, avv. op geveinsde, huichelachtige
wijze ; m. valsche pruik, v., opvulsel
van valsch haar, valsche vlecht, v.; —o,
Z. p. pass. van fingere.
Fintantochê, finatantochê, h.z.d. als

finehê.
Finzione, f. veinzing, huichelarij ; gevein., hui-

chelachtige handelwtjze, v.; verdichting, v.,
verdichtsel, uitvindsel, o.; leugen, m., onwaarheld, v.; list, v., bedrog, o.; verdichte vertelling, fabel, v.; (Giur.) —legate, rechterlijk
geoorloofd voorwendsel, o.
Fio, m. h.z.d. als feudo ; fam. pagare it —,
de verdiende straf krijgen ; — m. iepsilon, m.
(in 't oude Ital. alphabet); dall'a al —,
h.z.d. als dall' a alla zeta ; een
kleinigheid, v., niets; stimare qd. men
d'un iem. voor minder dan niets tellen.
Fioca'ggine, f. heeschheid, rauwheid in de
keel ; — aniente, avv. met heesche, rauwe
stem ; —hetto, agg. een wein. heesch ; —hezza, f. h.z.d. als —aggine ; —o, app. heesch,
schor ; Luce —a, mat, zwak Licht ; zwak, ontoereikend.
Fiocca, f. wreef, v. (van voet, schoen of laars).
Fioceare, v. n. in vlokken neervallen ; sneeuwen ; fig. in groote hoeveelheid komen, toestroomen ; fioccano le suppliehe, het regent verzoekschriften ; lioccano le bastonate da tutte le parti, het regent van
alle kanten stokslagen ; — di qc., vol zijn
van lets, overvloeien van; v. a. in menigte,
overvloed rondstrooien ; —chettare, v. a.
met strikken van band of lint versieren;
—ehettino, m. kleine, sierlijke strik ; fam.
the ha it — rosso ? heeft hij soms iets op
de anderen voor'?; —Ghetto, m. kleine strik,
kleine vlok, vlokje, o.; —co, m. strik, knoop,
m.; — della cravatta, strik van de das ;
band, strook, m.; strikje, o. (van ridderorde);
fam. cosa, persona col uitstekende
zaak, persoon ; fam. la si rigiri, eh' ha
perso keer je eens om, je hebt vvat
verloren (scberts om iem. weg te zenden); farla ad alcuno coi —I, iem. een poets spelen ; far qc. coi —I, iets met veel pracht
of plechtigheid doen ; baarvlok, m.; wolvlok,
m.; sneeuwvlok, m.; volg. witte vlek op de
hoornhuid (van 't oog); —coso, agg. vlokkig,
-
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vol vlokken; —ato, agg. in den vorm van

een strik.

Fio'cina, f. harpoen, m.; drietand, elger, m.

(om visch te vangen); haakspies, v.

Flo'cine, —o, m. schil, v. (der druif); —I, pl.

draf, o. (van uitgeperste druiven); pit, v.
der druif.
Fionda, f. h.z.d. als frombola ; —atore,
m. slingeraar, met clinger gewap. soldaat.
Fiora'ia, f. bloemenverkoopster, v., -meisje, o.;
—o, m. bloemenverkooper, -handelaar.
Fioraliso, m. (Bot.) korenbloem, v.; —ame.
m. menigte bloemen ; bloemwerk, o., bloemenranken ; —1, pl. bloemversieringen ; a —I,
met bloemranken versierd ; —aneino, m. Z.
Fiorrancino; —ante, agg. met bloemen
beschilderd ; —ata, f. (Fint.) schuim, o. op
de verfkuip ; —ato, agg. met bloemen gesierd,
getooid.
Fioreappn'ecio, m. (Bot.) ridderspoor, m.
Fiordaligi, f. h.z.d. als fiordaliso, m. (Amid.)
lelie, v. (als wapenbloem).
Fiore, m. bloem, v.; un mazzo di
een
ruiker bloemen, bloemruiker, m.; cogliere
—I, bloemenplukken ; campestri, veldbloemen, m.v.; — di giardino, tuinbloemen ;
artificiall, kunstbloemen ; —secchi,
gedroogde W.; bloesem, m.; fare —i, in bloei
komen ; essere in —, bloeien, in bloei staan ;
bloem, v , het beste, bet keurgedeelte ; essere
it — dei cavalieri, de bloem, de uitstekendste der ridders zijn ; —d'onestà, op en
top een man van eer; — di birbante, aartsschelm, m.; — di bellezza, uitnem. schoone
vrouw, v.; —verginale, maagdelijke kuischheid, v.; — di farina, bloem van meel,
bloem ; — della terra, uitstekende grond,
m.; — di latte, room; v.; — degli anni,
bloei der jaren; —1, pl. versieringen, fioraturen (in muziekstukken); keuze, bloemlezing,
v.; scbimmel, v., kiem, m. (op wijn enz.); 11
vino ha i —i, de wijn begint te kiemen,
bederven ; —I, pl. maandelijksche regels (vrouwen); (Chico.) sublimaat ; — di zolfo, di
zinco, bloem van zwavel, van zink ; — del
rame, groenspaan, koperrood, o.; rijp v.;
stuifmeel, o., meeldauw, m. (op planten); bjn
krip, o.; —i, pl. een der vier kleuren in 't
kaartspel = klaveren ; donna, asso di —,
vrouw, aas van klaveren ; a— d'acqua, op
de oppervlakte van 't water ; bevere a— di
labbra, maar even de lippen nat maker],
maar even proeven (bij 't drinken); fig. dire
a— di labbra, zonder nadruk zeggen, maar
even de lippen bewegen ; in —, in bloei, in
den bloeitijd, m.; glansperiode, v.; op 't hoogste
punt, o; (Cac.) op 't kookpunt; mod. prov.
essere e baceelli con alcuno, een
hart en een ziel zijn met fern.; tenersi di
,

ulna eosa come di un — all' orecchio,

al petto, met een zaak veel op hebben, ergens
zeer aan hechten ; prov. nei cova la,
serpa, onder de bloemen ligt de slang verborgen ; un — non fa ghirlande, een
zwaluw maakt geen lente ; un — costa un

quattrino e non ista, bene in petto a
tutti, wat den een past, past daarom allen
nog niet ; fico vroegrijpe vijg, v.; — di
senno, een weinig verstand ; — di eescienza, een vonkje geweten ; — h.z.d. als
fiorino, (florent. gouden munt met lelie
er op); (Bot.) — di primavere, meibloempje,
ganzenbloempje, o.; — del sale, h.z.d. als
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girosale ; —rancio, Z. Fiorrancio ;
— elflno , m. bloempje, o.; —ente, agg. Z.
p. press. van fiorire ; —eutin.ansente, avv.
naar de wijze der Florentijneii, naar oorent.
manie, spraakgebruik ; —entiaeggiare, v. n.
de Aorerrt. spraak, uitspraak navolgen ; zich
op z'n florentijnsch willen uitdrukken • —entiueria, f. r adping der florent. taal, ;
ken ; —entinesco, agg. florentijnsch (in
overdr. of nagebootste ma nier); —entinismo,
m. Oorent. spraakwending, v.; —eutinità, f.
Oorent. manier van uitdru-kk., Oorent. spraak,
V.; —entino, agg. florentijnseh ; alla —a,
op z'n florentijnsch • — sost. m. Florentijner,
m.; Fiorenza, f. Florence, o.
Fiorettare, v. a. den zang met versieringen
(t orituren) doen vergezellen ; opsieren ; redekundige versieringen in een geschrift aanbrengen ; —tatnra, f. het opsieren (den zang)
met trillers enz.; fiorietuur, v.; —o, m. bloempje,
o,; —1, pl. bloemrijke opsiering van den stijl,
van den zang; druk-, couranten-, vloeipapier,
o . ; bloemlezing, v.; Fioretti di San Francesco, titel van een legendeverz. over St.Franciscus uit de Vee eeuw ; floret, v., schermdegen, in.; (Cuc.) bouillon met geklopt ei ;
(Idraul.) fijn zand, slib, o., bezinksel, o.; floszijde, floretzijde ; —leipo, m. schoon bloempje,
0.; —ieultore, floricultore, m. bloemkweeker, bloemist, m.; —cultura, f. bloe ukweekerij, bloementeelt, V.; —i'fero, agg. bloemdragend; Fiorile, m. (Stor.) 8ste maand der
Republik. kalender ; florial. bloemenmaand, v.;
—ino, m. dim. van More, weinig gebruikt ;
—ino, m. Oorent. goudgulden, m. (met lelie
in 't wapen); —pieciolo, flor. zilver gulden,
m.; 2Oste van den goudgulden ; gulden, m. (Ned.,
Oosteer. gulden).
Fiorire, v. n. bloeien, in bloei, bloesem komen ;
in bloei staan ; 'met bloesem bedekken ; gedeien ; qui fiorisce la pace, ii cornrnercio etc., hier bloeit de Vrede, de handel,
enz.; leven, werken ; Danti foil in nulla
fine del dugento e sul principio del
trecento, Dante leefde (dichtte) op het einde
der 13e en in het begin der 14e eeuw (Chim.)
een neerslag, schuin, op de oppervlakte vormen (metalen bij 't smelten); prov. se sono
rose fioriranno, Z. Rosa ; v. a. tot bloei
brengen ; ii sole fiorisce tutti la campagna de zon bedekt het geheele veld met
bloemen ; p. pres. —ente, bloeiend, in bloei
staand; agg. giardino —, bloeiend, in bloei
staande tuin, m.; lig. città — di studj,
door ontwikkeling bloeiende stad ; — di gioventa, in bloeiende jeugd, in den bloei der
jeugd ; eommercio —, bloeiende, voorspoedige handel, in.; p. pass. —ito, gebloeid, aqq.
in bloei staand, met bloesem bedekt; i colli
—i di Firenze, de met bloemen bedekte
heuvels van Florence ; met bloemen beschilherd ; carta —a, behangselpapier met bloemen ; vino —, kiemig, schimmelig geworden
wijn, m.; —ista, m. en f. h.z.d. als —cultore; bloemenschilder, vervaardiger van
kunstbloemen; —ita, f. hoop, m. menigte
bloemen ; fare la — per le strade, de
straten met bloemen bestrooien ; — di neve,
licht sneeuwdek, o.; keuze, bloemlezing, v.;
—itamente, avv. op bloeiende, bloemr ijke
wijze ; —ito'io, m. (Conc.) zwakke kalkoplossing, v.; dare il — alle pelli, de huiden
in 't kalkwater leggen ; —itura, f. het bloeien,
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de bloei ; —e, pl. versieringen van den stil, den
zang, fiorituur, v.; ---one, m. groote bloem,
geschilderde of gebeeldhouwde bloem (voor
architect. versier.); rosette, bloem, v.; (mp.)
versiering, v., vignet, o.
Fiorraueino, fiorraneio, ru. (Ornit.) goudbaantje, o.; (Bat.) boterbloem, v.; —tune, m.
(41gr.) overblijfsel van 't hooi op den hooizolder, hooikrok, o; —velluto, m. (Bot.)
hanekam, m.
Fiosso, m. holte, v. van den schoenzool, m.
Fiottare, v. n. brommen, in den baard bronmen, morren ; huilerig klagen ; dransig zijn
(van kinderen); golven, zich bewegen, stijgen
(in eb en vloed, van de zee); —one, m. —ona,
f. brombeer, mopperig persoon, m.
Firenze, 1. (Geogr.) Florence, o.
Firma, f. onderteekening, bevestiging door onderteekening, v., handteekening, o.; naam, m.,
firma, f.; nrettere la —a nu documento,
zijn handteeken. onder een document zetten ;
contraffare la —, een handteekening namaken, vervalschen ; andare alla —, de
ondergeteekende stukken aan den patroon
brengen ; —falsa, vervalschte handteekening;
—collettiva, gemeenschappe lijke handteek.,
onderteekening ; aver la —, esser in vestito della —, procuratie der firma hebben ;
—are, v. a. onderteekenen, teekenen ;
v. rill. zijn naam teekenen ; liig. —rsi a ge.,
iets goedkeuren, billijken, erkennen ; —ata'rio, m. onderteekenaar, m.; fig. le poteuze
—e, de onderteekenende mogendheden ; —azione, f. onderteekening, v.
Firmamento, m. het firmament, uitspansel,
hemelgew elf ; (Bill.) veste, v.
Firmano, m. firman, m.; bevel, o. van den
Sultan (van Turkije).
Firmo, agg. h.z.d. als fermo ; (am. l'è —,
dat is zoo zeker als 2 X 2 = 4.
Fisamente, avv. Z. Finanrente.
Fisarmo'nica, f. (Mus.) physharmonica, v. op
een orgel gelijkend instrument.
Fiscale, m. fiskaal-beambte; ambtenaar van
de staatskas; fiskaal, m.; — agg. fiskaal, de
staatskas betreffende ; —eggiare, v. n. d.
rechten van den fiskus vertegenwoordigen ;
fiskaliseeren, streng, wantrouwend on.dem zoe
ken ; —ità, f. fiskale handeling, fiskaliteit, v.;
wantrouwend, zeer nauwkeurig onderzoek, o.;
—mepte, ave. naar den aard eens fiskaals;
op wantrouwende, zeer nauwkeurige wijze ;
—o, m. fiscus, m., staatsvermogen, o., -kas, v.;
cadere, andare al (nel) —, aan den fiscus vervallen, in beslag genomen worden.
Fiscella, f. kleine, uit teenen gevlochten korf, v.
Fiscttia'bile, agg. waard uitgefloten te worden; —amento, m. flulten, uitfluiten, o.;
—ante, agg. Z. p. pres. van —are; f stia:re,
v. n. fluiten (met den mond of met iFnstrum.);
— suizen, buiten (v. d. wind); sissen (slangen),
lispelen ; mi isclriano gil orecchi, de
ooren suizen mij ; fig. in slechten toestand verkeeren ; questo soprabito comineia a—,
deze overjas begint er slecht uit te zien ; v. a.
uitfluiten, bespotten ; farsi —, zich doen ottlachen ; volg. fischiarla ad uno —, iem.
een leelijke poets spelen ; —ata, fistiata, f.
het fluiten, uitfluiten, gefluit, 0.; far la —,
iem. uitfluiten (in 't theater); — atria, f. kickt,
kort gefluit, o.; con una —, terwijl men zieh
wat voorfluit ; —atore, m. —trice, f. fluiter,
m., -ster, v.; uitfluiter ; nabootser van de vo-
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agg. physionomisch ; —noino, —nomista,
gelstem; erella, f. vogelvangst, v. door
m. gelaatkundige, phisionoinist, m.
lokfluitje, o., ettare, v. n. zachtjes, in zich
zelf fluiten ; v. a. — un' aria, eon deuntje flui- Fiso, app. h.z.d. als lino of anent°.
ten ; ettio, m. aanhoudend gefluit, o.; et- Fissamente. ave. op vaste, doordringende, onwrikbare wijze; meta°, m. vast aanzien,
to, m. kort, zacht fluiten, tluitje,lokfluitje,o.;
het vestigen van den blik ; het vast worden;
—i, pl. soort pijpmacaroni ; fi'schio, m. fisare fisare, v. a. heen wenden, been richtio, m. het fluiten, o.; fluitje, o.; accorre
ten, ergens op richten, vestigen (den blik, het
a un suo , op zijn fluiten komen toeloooog); fissai in lui to squardo, ik zag hem
pen ; — del vapore, stoomfluit, v.; fluiten,
strak aan ; fig. — l'attenzione, — it peno. van stootnwerktuigen ; vogelfluitje,lokfluitje,
siero, de opmerkzaamheid, de gedachte yeso.; volg. non valere un Been duit, geen
tigen ; — una persona, een persoon, straf,
oortje deugen of waard zijn ; non imporstrak aanzien; — l'attenzione di qd.,
tarne ad alcuno un iem. drommelsch
iem's aandacht ergens op vestigen ; vastmaweinig kunnen schelen ; fischio, m. aanhouken, bevestigen; fig. bepalen, vaststellen ;
(lend gefluit ; fluitende ademhaling, v. (van
limiti di una questione, de grenzen eener
zieken); one, m. (Ornit.) roepereend, v.; —,
questie vaststellen, bepalen ; (Fotogr.)
m.; fam. algemeene, levenmakende uitfluiterij,
la
negativa, het negatie fixeeren, bestendig
v.; —otti, m. pl. pijpvormige vermicelli, pepmaken ; (Tint.) i colori copra una
macaroni, v.
stolfa, de kleuren op een stof bestendig mam. fichu, o.; driehoek, halsdoek, kanten
ken ; — bepalen dat ; — cosi, derhalsdoek, m.; a , drieh. uitgesneden ; —ino,
wijze vaststellen ; — Fora, het uur bepalen,
m. kleine fichu, kleine dameshalsdoek, m.
vaststellen ; — qd., iem. een bepaald uur,
van kant.
of bepaalde plants aanwijzen ; — un serviFi'sica, f. physica ; natuurkunde, natuurwetore, een knecht in zijn dienst nemen ; una
tenschap, v.; isperimentale, proefonderstanza, Mt quartiere, een kamer, een
vindelijk natuurk.; —celeste, natuurk. der
woning huren ; rsi, v. rifl. den blik ergens
hemellichamen ; molecolare, maternabeen wenden ; fig. rsi a qe., zijne gedachten
flea, moleculaire, mathematische tmtuurk.;
ergens vast op richten ; rsi eolla mente
heelkunde, v.; medico di . geneesheer voor
in una idea, zijn gedachten vast ergens op
inwendige ziekten ; ale, agg. h.z.d. als fivestigen ; p. pass. ato, fisso, fisato, vastsico ; amente, avv. volgens de wetten der
natuurkunde, in lichamelijk opzicht; —o,agg.
gesteld, gewend op ; sost. in. bkjeenkotnst, afspraak, v.; rendez-vous, o.; aver un een
physisch, physiek, lichamelijk ; proprietä,
rendez-vous hebben, afspraak hebben ergens
che, physische, natuurlijke, lichamelijke
eigenschappen;forza—a,physieke-,lichaamste komen ; azione, f. bet vestigen van den
natuurkundige
blik, het strak, onalgewend aanzien ; beveskracht, v.; seienze
wetenschappen ; esperienze che, physitigen, vast maken, fixeering (der kienren) vastsche, natuurk. proefnemingen ; medico ,
stelling, bepaling, afspraak, v.; ingespannen
geneesheer voor inw. ziekten ; sost. m. natuurnadenken, o. over iets ; verstrooidbeid, v. van
kundige, physicus ; leeraar in, kenner der nageest; idee-fire,o.; verheelding, v., verkeerde,
tuurk., matematiea, f. mathemat. natuurden geheelen geest in heslag nemende inbeelding ; ezza, f. vastheid, bestendigbeid, v.;
kunde, physisch, v.; tico, agg. de mathem.
physica betreffende ; sost. m. leeraar, m. in de
houdbaarheid, v.; (Fis.) vastheid, v. (tegenmathem. physica.
over vloeibaarheid); (Astr.) onbeweeglijkheid,v.
Finica'ggine, f. h.z.d. als fantastieag- Fissi'bile, app. h.z.d. als fendibile ;
gine.
f. splijtbaarheid, v.; ile, agg. h.z.d. als fendibile.
Fi•icoso, agg. sophistisch, wonderlijk, grillig.
Fi'sima, f. gril, luim, m.; zonderlinge inval, Fissiotia, f. h.z.d. als fiecamento ; —o, fiso, agg. vast, vaststaa nth on beweeglijk ; quesdi ...., iem. valt
m.; a 11110 viene la
to tavolino non sty
het zoo eensklaps in om ...; toorn, m.; woede,
dit tafeltje staat
v.; andare in , in woede geraken.
niet vast; fig. regola a, onveranderlijke,
Fisioeri'tieo, m. physische waarnemer ; iem.
vaste regel, tn.; servitore
vaste knecht
die de natuurverschijnselen bestudeert.
(tegen dagknecht); stelle e, vaste sterren,
Fisio'gnomo, m. Z. Fisionomo.
m.v.; (Fis.) vast tesamenhangend ; guardar
Fisiologia, f. physiologie, v.; leer van de leuna persona, iem. vast, onafgebroken
vensverschijnselen der bewerktuigde wezens ;
aanzien ; — nella memoria, vast in 't geanimate, vegetate, dierlijke, plantaarheugen geprent ; salario , vast salaris, o.
dige physiologic ; eomparata, vergelij- Fistiare, v. n. Z. Fisehiare.
kende physiologie ; o'gico, agg. physiolo- Fi'stola, f. (Med.) fistel, m.; (Areheol.) buis,v.
gisch ; ogo, m. physioloog, onderzoeker van
kanaal, o.; herdersfluit, v.; are, agg. buisvormig ; — v. n. h.z.d. als infistolire; azide natuur van menechen, dieren en planten ;
one, f. (Med.)het overgaan van een zweer in
leeraar in de physiologie.
sioinante, m. waarzegger, m. uit de gelaatsfistel ; fistelvorming, v.; —o, m. h.z.d. als a ;
volg. che ti venga 11 —! de drommel hale
trekken ; nomia, fisonomia, f. physion.,14
je ! mod. prov. va it — a processione pet
wetenschap om uit de gelaatstrekken den
convento, 't loopt alles verkeerd, in 't hongeestes-, gemoedstoestand van den mensch te
besluiten ; uitzicht, o.; gelaatstrekken, tn. m.v.
derd ; —oso, agg. fistelachtig; kwaadaardig
van een mensch ; gelaatsuitdrukking, v.;
(gezwel); een fistel hebbend; ula, f. Z.
—ola.
sehietta, sospetta, cupa, openhartige,
verdachte, sombere gelaatsuitdrukking, phy- Fistolaeca, f. (Bat.) scharlakenbes, v.
sionomie ; — d'una citta, het algemeen Fitologia, f. wetenschapp. plantenkunde,
botanie, v.; ogo, m. plantenkenner, bovoorkomen eener stad ; — d'un secolo, het
tanist., m.
„geestelijk karakter eener eeu w ;
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Fitoiie, m. (Mit.) Z. Pitone ; —essa, f. (Mit.) I
Z. Pitonessa.
Fitozoo, m. (Nat.) plantendier, o.
Fitta, f. weeke, onder den voet wegzinkende

FLA
— della mente, stroom, vloed van gedachten ; avv. cortere a —i, stroomgewijze
vloeien; prov. it — non ingrossa d'aequa chiara, snelle rijkdom is zelden eerlijk verworven ; prov. tutti vanno al
mare, alie dingen hebben bun natuurlijken
loop; —icello, —icino, m. riviertje, o., kl.
rivier, v.; —iclattolo, m. armzalig, half uitgedroogd riviertje ; —one, m, groote, water-

bodem, m.; (Agr.) diepte, o. van bet insteken
der spade; vangare a una, a due —e,
een of twee spaden diep omspitten ; — ru van
ingeheide palen ; buil, v. (in een ketel, in een
hoed); menigte, v.; soon una — di birboni,
jelui bent een troep schelmen ; una — di
rijke rivier, v., stroom, m.
corbellerie, een hoop domheden ; borende,
app. wat uit te vorschen is, nitstekende pijn, v.; (Vet.) doode huid, zadelhuid,
vorschbaar ; —fatti, f. indecl. h.z.d. als —one ;
v.; far —, hard, hoornig worden (paardenhuid).
—are, v. a. ruiken, beruiken, besnuffelen;
Fitta'bile, fittaiuolo, m. pachter, m.; —eassol. cane the non fluta, een hood die
re'ecio, agg. (Stor.) stain pachtersgeen reuk, neus !weft; fig. —i fatti altrui,
schepel, m.
een anders zaken uitsnuffelen ; fam. non —
Fittamente, avv. op dicbte, gedrongen wijze ;
una cosa, van iets niets weten; —sepol—ezza, f. dichtheid, gedrongenheid, v.
cri, m. indecl. oudheidsnuffelaar, archeoloog,
Fittile, agg. aarden, leemen.
stamboomopsnuffelaar, m.; —ata, f. het beFittivamente, avv. op verdichte, verzonnen,
ruiken, besnuffelen ; dare una iets even
kunstmatige wijze;—ivo,—i'zio, agg. kunstberuiken ; —atina, f. dare una lets
matig gedaan ; nagemaakt, vervalscht ; colui
vluchtig bezien; —o, m. het beruiken, benon par corpo deze schijnt geen schasnuffelen, o.; reuk, m., neus, m.; cane di
duwbeeld te zijn (D.); verdicht, verzonnen ;
buon bond met een fijnen neus; fig. kenlettere —e, verzonnen, met bedriegelijk doel
nis; aver qualche — di qc., van iets
geschreven brieven ; lodi —1, gehuichelde
eenige kennis dragen ; ergens reuk van hebben ;
lofprijzingen ; accordo schijnverdrag, co.;
—tone, m., —ona, f. uitsnuffelaar,m.,-ster,
maggioranza —a, bedriegelijke, schijn-,
v.; spion ; iem. die zich gaarne met andermans
valsche meerderheid, v.; bisogni —zj, voorzaken bemoeit.
Fin'tola, f. (Zool.) soort nachtvlinder, m.
gewende behoeften.
Fitto, m. verpachting, v. (van land), pacht, v.; Fizione, f. h.z.d. als finzione.
dare, allogare a—, h.z.d. als afflttare ; Flabello, m. (Archeol.) groote waaier uit palmpigliare a—, in pacht nemen, pachtgeld,
bladen of struisvogelveeren die op een stok
o.; pacbtsom, v.; pachtland,pachtgoedo.; fam.
gedragen worden (nog heden bij de pausel.
se non gli place ini rincari als
plecbtigheden gebruikt).
't hem niet aanstaat, mag hij doen wat hij Flaccidezza, f. h.z.d. als floscezza ; —do,
agg. h.z.d. als floscio.
wil ; pray. del — non ne beccan le passere, verpacht land geeft zekere rente ; fare Flagellamento, m. h.z.d. als —azione ;
—ante, agg. p. pres. van —are, v. a. geeseun — col veterana'rio, een overeenkomst
v. met den veearts hebben.
len, met den geesel, de zweep slaan ; tuchtigen, kastijden; kommer, zorg veroorzaken;
Fitto, agg. Z. p. pres. van figgere ; — agg.
dicht, gedrongen ; fam. stare come le
iddio ci flagella per le nostre colpe,
sardine, als baring opeengepakt zitten;
God kastijdt ons om onze zonden ; streng beearatteri compres-gedrukt geschrift, 0.;
rispen, laken ; vizj, de ondeugden geesetessuti —i, vast ineengeweven stof ; reti
len, hard tegenaan slaan, beuken ; le onde
flagellanono it lido, de golven beukten
—1, netten met enge mazen ; pettine fijne
kam, m.; — inverno, strenge winter, m.;
den oever ; —ante, v. geeselend ; sost. m.
—a notte, bolst van den nacht ; bastonare
geeselbroeder, geeselaar, m.; —atore, m.
canzonare fitto fitto, er ged. op los slaan ;
geeselaar, m.; iem. die eene geeseling geeft;
parlare fitto fitto tra se, ijverig, druk met
—azione, f. geeseling, kast(ding, v.; schilelkander spreken ; camminare — , met korte
dertj die de geest van Christus voorstelt;
snelle pa ssen loopen ; sost. m. dichtste gedeelte ;
—ifero, agg. geeseldragend ; —0, m. geesel,
nel — del bosco, in 't diepste, dichtste van
m., zweep met knopen ; fig. straf, kastijding,
zware beproeving, v.; fig. sterke berisping,
bet bosch.
Fittone, m. hoofd-, stamwortel, m.; (Fond.)
boetpredikatie, v.; mettere al — ileorpo,
verhoogde middensteen (in den hoogoven);
bet lichaam kastijden, geeselen (als boeteweg-, grenssteen, m., -paal, v.; (Vet.) dell'
doening); fig. overvloed, m., menigte; v.; quest'
anno delle frutta ce n'e dit jaar
unghia, wortel, m. van den hoef; —ura,
is er overvloed van vruchten; —oso, agg.
f. inslaan, indrijven, o. van palen.
Fittuario, m. Z. Afilttuario.
geeselend, beukend.
Fiuma'ccio, m. slecht ingedijkte rivier, v.; Flagi'zio, m. goddeloosheid, v.; —oso, agg.
—albo, m. (Omit.) waterhoen, 0.; —ale,
goddeloos.
Flagrante, avv. brandend ; (Giur.) klaarb1Uagg. tot de rivier behoorende ; pesee
keltjk, duidelijk ; furto
volbrachte diefriviervisch, m.; —ana, —ara, f. uit de oevers
in —, op hooter daad ; cogetreden, sterk gezwollen rivier, v.; hevige
stal, v.; in
gliere uno in —, iem. op heeterdaad bestrooming, vloed, stroom, m.; —ano, agg.
trappen.
v. d. rivier komend ; aequa —a, rivierwater,
co.; —e, m. rivier, v., stroom, m., vloed, m., Flaminato, m. (Archeol.) ambt, o., waardigheid, v. van Flamien (and rom. priester); —ne,
—reale, hoofdrivier ; —tributa'rio, nevenrivier, v.; rivierbed, o.; fig. — di parlare,
m. (Archeol.) Flamien, m. (priester van een
of andere godheid); — Diale, — Gradivo,
een stroom van woorden ; essere, parere
— Quirinale, priester van Jupiter, Mart,
un zeer snel, met groote voortvarendheid
Quirinus.
spreken ; — di lacrime, tranenvloed, m.;
—,
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Fla'mula, f. (Bot.) Z. Fiammola.
Flanella, f. Z. Frenella.
Flato, m. (Med.) boer, wind, m. (door den mond);
—ulente, —uoso, agg. opblazend, aan winden
lijdend, winden, boeren veroorzakend ; —ulenza, f. h.z.d. als flato ; winderigheid.
Flautare, v. a. h.z.d. als flutare ; —ato,
agg. gefloten, fluitachtig, zoet klinkend ; —ino,
m. (Mus.) kleine fluit, octavotluit, v.; —ista,

m. fluitist, fluitspeler, m.; —o, m. (Mus.)fluit,
v.; a—, scheef, dwaas ; potare a—, scheef
afsntjden.
Flaveseente, agg. h.z.d. als biondiceio ;
—I'zie, f. blondheid, blonde, gele, vaalroode
kleur, v.; —o, agg. geel, blond, vaal.
Fle'bile, agg. klagend, beklagenswaard ; treurig, hartroerend ; —mente, —vamente, avv.
op klagende, beklagenswaardige wijze.
Flebite, flebitide, f. (Med.) aderontsteking;
phlebitis, v.; —otomare, v. a. aderlaten ;
—omia, f. aderlating, v.; —omo, m. aderlater, m.
Flegetonte, m. (Mit.) Phlegeton, m.
Flemma, f. flegma, o.; koelbloedigheid, natuurl. ongevoeligheid, traagheid, onverschilligheid ; fam. geduld, geltjkmoedigheid, v.; Cl
vuole
daar is geduld voor noodig ; scappare la —, boos worden, 't geduld verliezen ; (Med.) slijmerig, taai vocht, o.; sl(jm, o.;
Whim.) flegma, waterig gedeelte dat na distill.
van den alcohol overbltjft; —gogo, aqg.
(Med.) slijmafvoerend ; —sia, f. (Med.) inwendige ontsteking, v.; —tieita, f. flegmatisch
karakter, o.; koelbloedigheid, v.; —tieo, agg.
(Med.) veel slijm bevattend of afzonderend;
umori — ei, slijmafscheidingen ; flegmatisch;
koelbloedig, onverschillig, geduldig ; —oso,
aqg. slijmbevorderend.
Flemmone, m. (Chir.) bloedzweer, phlegmoon,
m.; —oso, agg. bloedzweerachtig.
Flessi'bile, agg. buigbaar, buigzaam, lenig;
ingegno
veerkrachtige geest, m.; —bilita, f. buigbaarheid, buigzaamheid, v.; beweeglijkheid, v. (v. d. geest); —li'neo, m.
gebroken lijn, v.; —lone, f. bulging, kromming, v.; gebogenheid, v., kromheid, o.; verbuiging (van een woord); —o, agg. Z.p.pass.
van flettere ; —ore, agg. (Anat.) muscoli
—I, buigspieren ; —uositit
, f. bet gebogen,
gewonden
o.; winding, kronkeling, v.;
—uoso, agg. gebogen, gewonden, kronkelend ;
buigzaam, lenig ; —ura, f. bulging, v.; gewricht, o.
Fleto, m. geween, o.
Fle'ttere, v. a. buigen ; fig. zich bewegen ; overtuigen ; —rsi, v. rifl. zich buigen ; p. pass.
flesso, gebogen ; sost. m, bulging, v.; (Mat.)
buigingspunt, o. (eener kr. lijn).
Flocco, m. (Mar.) kluiver, m.
Flogistleare, v. a. (Chim. ant) met brandstof
verbinden ; phlogistiseeren ; —leo, agg. pblogistiseb, brandbaar ; net brandstof opgevuld ;
(Med.) ontsteekbaar, van eene ontsteking voortkomend ; —o, m. phlogiston, m., brandstof, v.
(die volgens Stahl in alle lichamen aanwezig
was); brandbare zelfstandigheid, v.
Flo'gosi, f. (Med.) ontsteking, v.
Flora, f. (Nat.) flora, f.; alle bloemen of planten van een landstreek ; beschrijving, ltjst, v.
van de planten van een land; (Mit.) Flora,
godin der bloemen ; --leultore, m. bloemkweeker, m.; —eultura, f. bloementeelt, v.,
-kweeking, v.; —damente, avv. op bloeiende,
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voorspoedige wtize ; in bloemrijkon m.;.
—dezza, f. bloeiende toestand, bloei, m.; fig.
— delle arte, del commerelo, bloeitijd,
in. der kunsten, van den handel ; — dello
stilo, bloemrtjkheid van stip; —do, agg.
bloeiend in bloei staand, vol bloesems of
bloemen ; bloemrtjk, sierlijk ; bloeiend, voordeelig; eommercio —, salute —a familia —a, bloeiende handel, gezondheid,
aanzienlijk, machtig geslacht; anni —1,jaren
der jeugd; —fero, agg. bloemen voortbrengend ; bloemdragend ; —le'gio, m bloemlezing, verzameling uitgezochte stukken (van
schrijvers).
Floscezza, f. slapheid, matheid, zwakheid,
uitputting; losheid, v. (van den grond); —iamente, op slappe wijze, zonder geestkracht ;
—io, agg. slap, mat, ontzenuwd, zonder geestkracht gioventa —a, krachtelooze jeugd ;
educazione, —a, verwijfde opvoeding, v.;
sangue bedorven bloed, o.; week, w eekelijk, los, murw ; seta —a, borduur-, floszijde.
Flosculo, m. (Rot.) bloempje, o.; afzonderhjke
bloesem van een samengest. bloem.
Flotta, f. vloot, v.; —i'glia, f. kleine vloot;
flottielje, o.
Fluente, agg. Z. p. pres. van fluire ; —idezza, f. fluidita, f. vloeistof, v., vloeibare toestand, m.; vloeibaarheid, v.; fig. -- di stile,
vloeiendheid van stip ; — di parole, woordenvloed, m.; —ido, agg. vloeiend, vloeibaar ;
fig. gemakk., gemakk. stroomend ; licht beweeglijk ; corpo —, open lijf, o.; sost. m. vloeibare
zelfstandigbeid, vloeistof, v.; it — elettrico,
bet electrische fluidum, o.; —ire, v. n. vloeien,
stroomen, vlieten, loopen ; p. pres. —ente,
stroomend; agg. beweegltjk; veste Capelli golvende kleeren, haren ; (Mat.)
veranderlijk (oppervl,); sost. m. rivier, v.,
stroom, m.
Fluminare, agg. van een rivier voortkomend;
ghiaia riviergrint, o.
Fluore, m. bet vloeien, stroomen, o., vloed, m.;
(Med.) afgang, loop, m.; —bianco, witte vloed,
m.; —fangoso, modderige massa ; —pietroso, kalkachtige neerslag, m. (v. water).
Flussi, flusso, in. (Giuoc.) roem, m. (vier of
drie opeenvolgende kaarten).
Flussi'bile, agg. vloeiend, vloeibaar; ventre
openlijf, goede stoelglng, m.; —ibilitit, f.
vloeiende toestand, m.; het vloeiend zijn, o.;
vloeibaarheid, v.; —onale, agg. rheumatisch ;
male —, rheum. pijn, v.; vloed, m.; —oncella, f. licht rheumatisme, o.; —one, f.
(Med.) vloed, m., rbeumatisme, o.; — di testa, — di denti, hoofd-, tandpijn, v.; vieeiing,
v., afgang, m.; — di saliva, speekselvloed,
m.; (Mat.) oneindig kleine, veranderl. grootheid, (inflnitisimaal-rekening); differentiaal ;
calcolo, metodo —, differ. rekening; —o,
(Med.) vloed, m., afgang, m.; — di sangue
per 11 naso, neusbloeding, v.; —bianeo,
witte vloed, m.; — di ventre, diarrhee, v ;
—e riflusso, ebbe en vloed, get(j, o.; fig. open neergaan, o. van personen ; voortdurende
beweging ; vloed, m.; (Chim.) smeltmiddel, o.,.
smeltmassa, v.; (Mat.) beweging, v. van een
punt, een lijn ; agg. vergankelijk, voorbijgaand.
Flutto, m. golfheweging, v., golfslag, m.; —i,
pl. springvloed, m.; golven,m.v.,—uamento,
m. bet golven, bewegen, deinen, o. (der zee);
fig. been en weer beweging, golving, bewe
;
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ging, v.; —nante, agq. Z. p. pres. van —are, I (v. wapens); foedraal, o.; fam. en fig. rimetter la spada nel —, weer aan zijn kosten
v. n. golven, in beweging zun, stroomen (van
komen, de gemaakte kosten terugwinnen ; vilwater); fig. besluiteloos zijn, zweven, op en neer
ten onderrok m. (vrouw); fain. inettersi II
gaan ; niet vast zijn ; fluctueeren (van prijzen);
— d'estate, zonder reden jaloersch worden ;
p. pres. —ante, golvend ; agg. onzeker, zwemod. prov. aver, mettere it — at bucato,
vend, golvend ; — tra rsi e rno, tusschen
dwaas handelen.
ja en neen zweven, onbestendig, niet vast ;
modo ongelijkmatige beweging, v.; —azi- Fodero, m. vlot, houtvlot, m.; verschansing v.
met boomstammen.
one, f. been en weer beweging, strooming,
v.; fig. inwendige beweging ; onzekerheid, be- Fodina, f. h.z.d. als scava, miniera.
sluiteloosheid, v.; (Com.) wisseling der prijzen, Foga, f. heetbloedigheid, v., vuur, o., onstuimigheid, v., woede, v., ijver, m.; correre eon
zwenking, fluctuatie der prijzen ; —uoso, agg.
- met veel haast loopen ; sterke stijging,
stormachtig, onstuimig (de zee).
steilte, v.; —are, v. n. en —rsi, v. rifl. zich
Fluviale, —atile, agg. de rivier betreffende,
haasten, ijlen, loopen, zich (op iets) storten,
tot een rivier behoorende ; acque —1, strootegenaanloopen; neerschieten (van roofvogels);
mende wateren ; pesca rivier-visscherij,
gli si fogO addosso come una belva,
v.; aan rivieren groeiend ; piante, erbe —I,
hij stortte er als een roofdier op af.
water-, rivierplanten.
Foggetta, f. kleine mots, v., kaproen, m.
Foca, f. (Zool.) zeekalf, o., robbe, v.
Foca'ecia, f. koek, m. uit brooddeeg ; ram. Fo'ggia, f. vorm, m., gedaante, manier, wijze,
v.; vestire alla — antica, naar de oude
rendere pan per —, met dezelfde munt
mode, ouderwetsch kleeden ; manier v. van
betalen.
zich uit te drukken, spreek wijze ; hoofdgeFoca'io, agg. pietra —a, vuursteen, m.;
deelte van den kaproen, kaproen, kap, m.; a
—iuolo, agg. terreno losse, lichte grond,
— di..., op de wijze van ; —are, v. a. vorm.; —1e, agg. h.z.d. als —igneo ; (Mat.) tot
men, gedaante, vorm geven ; p. pass. —ato,
het brandpunt behoorende; —ra, f. vuurschip,
gevormd, gefatsoeneerd; agg. goed, goed geo.; —arino, —arolo, m, stoker, m.; —atibouwd, goed gevormd.
co, m. belasting op de haardsteden ; —ato,
Fo'glia, f. blad 0. (van planten); — di fiore,
agg. vuurkleurig, vurig, vuurrood ; baio
bloemblad ; —intera, dentata, bifida,
brandvos, m. (paard); —attola, f. kl. koek,
seghettata, lanceolata, palmata, enz.
m. uit brooddeeg.
glad, tandvormig, getand, tweedeelig, uitgeFocata, f. (Agr.) nevenscheut, zijscheut, v.
zaagd, lancetvormig, handvormig blad, 0.; —e,
Foce, f. mond, m., uitmonding, v.; far — in
pl. gebladerte, o., loof, o.; rosa di cento —e,
mare, in zee uitloopen ; una piazza da
centifolia (roos) v.; la —, moerbezieblad o.
— a diverse vie, op een plein loopen veel
(v. zijwormen); tabacco in tabak in blastraten uit ; engte, bergengte, pas, v.; eng dal.
deren ; — d'oro, bladgoud, 0.; (Oren foelie,
o.; kloof, v.; zee-engte, v.; haven, v., bocht, v.
onderblad, o., lichtblad o. (van edelgest.); foeFocea, f. (Geogr. stor.) Phocea, 0.; —ese, m.
lie, v., kwiklaag v. (v. spiegels); (Arch.) blad
(N. pr. etn.) Phoceer, m.
o. (aan zuilen); — d'accanto, acantenblad,
Focherello, m. klein vuur, vuurtje, o.; —is0.; fam. aver strappata la een liefdesta, rn. stoker, m. (bij stoomwerktuigen); vuurverhouding voor goed afgebroken hebben;
werker, vervaardiger van vuurwerken.
mod. prov. rnangiar la —, een wenk, toeFociata, f. lange dalengte of kloof ; lange
speling terstond begrijpen ; non muover
bergpas, v.
niets gebeuren ; senza di iui non muove
Fo'cide, f. (Geogr. ant.) Phocis, o.; —io, m.
- zonder zijne toestemming gebeurt er Diets;
(N. pr. etn.) Phocier, m.
non aver forza di muover una geen
Focile, m. vuurstaal, 0.; (Anat.) spaakbeen, o.;
blad kunnen weghlazen, d.w.z. uiterst zwak
— maggiore della gamba, scheenbeen, o.
zijn
; tremar come una beven als een
Foco, m. Z. fuoco; —olare, m. haard, m.;
blad; fam. stretta a la — e larga la
vuurplaat, v.; fig. Buis, o.; haardstede, v.;
via, dite la vostra, ch6 ho detto la
familie, v., vaderland, 0.; fam. covare 11 —,
mia, (slotzin bij 't sprookjes vertellen en uitbij het vuur, den haard hokken ; ledig
noodiging om verder te vertellen), ik hell geluieren ; —olino, m. h.z.d. als focherello ;
daan, vertelt gij nu verder ; prov. non si
—one, m. groot vuur, 0.; (Artig. ant.) zundmuove — the Dio non voglia, zonder
gat, o.; kruitpan, m.; (Mar.) kombuis, v.; gr.
Godswil gebeurt niets ; —a'ccio. m. vuil, gekolenbekken, 0.; —osamente, avv. op vurige
scheurd, onbruikbaar blad, o. (papier); —eel,
wijze, hartstochtelijk ; —oso, agg. vurig, branpl. oud papier, scheurpapier, pakpapier, o.;
dend, gloeiend, ontvlamd ; fig. onstuimig, wild,
slechte courant, v., straatblaadje, 0.; —aceo,
moeielijk in toom te houden ; cavallo
foliaceo, agg. (Bot.) bladachtig, tot het blad
vurig paard ; passione —a, hevige hartsbehoorende, uit bladen samengesteld ; —ame,
tocht, m.; desiderio vurig verlangen, 0.;
m. hoop m. bladeren ; loof, gebladerte, o.;
vuurrood, vuurkleurig.
bladplanten, pl.; (Arch.) bladwerk, o., bladverFo'dera, f. voering, voeringstof, v.; (Mar.) aansiering, v.; —amento, m. h.z.d. als —ame ;
slag, hued v. (van een schip; foedraal, 0.;
—are, v.a. bladeren voortbrengen ; —ametto,
—a'ia, f. vlotbalk, m.; —are, v. a. voeren,
m. kleine versiering v. in bladerwerk ; —ata,
met een voering voorzien (kleeren); bekleeden,
f. een blad (papier) vol; zooveel als men op
versterken (muren); —rsi, v. rifl. scherz. een
een blad schrijven kan, in een blad papier
goede voering (in den maag) leggen, veel eten ;
pakken kan ; een zakje vol ; —ato, foliato,
p. pass. —ato, agg. gevoerd ; agg. bekleed,
agg. met bladeren bedekt ; bladvormig gebedekt, versterkt • fam. aver gli occhi —1,
werkt ; unguento zalf v. uit nardusbla(di panno — di prescluto), slecht zien ;
deren ; —atura, f. versiering v. in bladvorm ;
—atore, m. vlotter, vlotschipper, m.; —atura,
—azione, f. (Bot.) het uitkomen o. der blav; het voeren, o., voering, v.; —0,m. schede v.
—,

—,

—,
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deren ; tijd m. waarin de bladeren uitkomen;
(Bot.) Jigging v. der knoppen ; —etta, f.
blaadje, o., - (eerier plant), metaalplaatje, o.;
soort snuif, o.; h.z.d. als quartu'eeio, (zekere
wijnmaat); —ettante, m. dagbladschrijver,
m.; —etto, m. blaadje o. papier; klein dagblad, prulblad, o.; (Stamp.) halfvel, o.; —o, m.
blad papier, vel papier; un — di carta da
lettere, een vel postpapier ; drukvel o. (16
blz.); in in folio, ter grootte van een half
vel ; libro in —, in folio-boek, foliant, m.;
—volante, vliegend blaadje, vlugschrift, o.;
oorkonde, schriftelijke verplichting, bewijsstuk,
o., geschrift, o.; bisogna stare a quello
the dice it —, men moet zich aan bet geschrevene houden ; fam. dare, aver — bianco, onbeperkte volmacht geven, hebben ;
pubblici, dagbladen, mv., banknoot, v.;
— da cento, banknoot van honderd ; a —
a—, blad voor blad, bladsgewijze, zeer nauwkeurig ; —olina, v. blaadje, o.; blaadje eener
plant; —oso, agg. bladrijk, met veel bladeren; bladerig, afbladerend ; —nto, agg. bladrijk, lommerrijk.
Fogna, f. afvoerkanaal, o., zinkput, m., beerkuil, v., beerput, m., riool, o.; ondergrond van
de kuilen voor wijnstok ; (Giard.) gat o. (in
bloempotten); scherven, my. om dat gat te bedekken ; fam. onverzadelijk mensch,veelyraat,
m.; —amento, m. (Gram.) h.z.d. als elisione ; —are, v. a. met afvoerkanalen, gaten,
riolen voorzien (landen, straten); (Giard.) een
gat in bloempotten maken (voor waterafvoer);
fam. — le misure, een Nolte in de maten
laten (om valsch te meten); bedriegen ; (Gram.)
(letters, lettergrepen) afstooten, weglaten ;
p. pass. —ato, met afvoerkanalen voorzien ;
agg. niet invorderbaar (schulden enz.); valsch,
dubbeltongig ; —atura, f. afleiding, v., afvoer m. van water; (Gram.) uitlating, uitstooting v. (van lettergr.); —one, m. groot afvoerkanaal, o.; —nolo, m. kleine greppel v.
(fangs wegen).
Fognare, v. n. stormen, woeden, razes (van
wind, storm); —o, m. storm, sneeuwstorm, m.,
sneeuwjacht, v.; —o, agg. h.z.d. als —ato.
Fogo, m. wrokken, bet steken blijven (v. eten
in de keel); far —, steken blijven, zitten blijyen (eten in de keel); volg. the ti faccia
— ! the gli metta — ! ge moogt er van mijn
part in stitken.
Fo'ia, f. geilheid, v., wellustigheid, v., bronstigheid, v.; —oso, agg. geil, wellustig, bronstig.
Fola, f. sprookje, vertelseltje, o., domme praat,
v., grap, m.
Fola, f. gedrang, o.; gelijktijdig oprukken van
alien in het tournooi ; far la —, iu dichte
zwermen oprukken.
Folade, f. (Nat.) boormossel, m.
Folaga, f. (Omit.) meerkoet, m.
Folata, f. windstoot, m.; a —e, met rukken,
stooten ; lavorare a —e, niet aanhoudend
doorwerken ; met horten en stooten werken.
Foleire, fo'leere, v. a. afpunten, korten.
Folgorante, agg. Z. p. press van —are, v. n.
impers. hliksemen, weerlichten ; inslaan (bliksem); treffen, verblinden, schitteren ; fig. losdonderen (tegen iets of iem.), hevig berispen,
tegen iem. opspelen ; iets zeer snel doen, snel
in zijne bewegingen, als de bliksem op iets
vallen ; v. a. met een bliksemstraal treffen,
verpletteren, splijten ; p. pres. —ante, bliksemend; —, agg. helder, lichtend, verblindend;
ITALIAANSCH-NEDIRLANDSCH.
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sgardo bliksemend oog ; p. pass. —ato,
door den bliksem getroffen ; inorte —a, plotselinge dood ; —atore, m. bliksemslingeraar,
donderaar, m. (Jupiter); —e, m. bliksem, bliksemstraal, m.; fig. vernietigende macht, v.;
fig. — di guerra, dappere krtigsheld, m.;
—e'ggiare, v. n. blikseinen, fonkelen, schitterend ; snel als de bliksem zijn ; v. a. met den
bliksem treffen ; —oso, agg. als de bliksem,
aan den bliksem gelijk.
Foliaceo, agg. Z. fogliaceo ; m. Z.
fo'glio ; Farm. cassia-blad, o.
Folla, f. menigte, v., hoop, m., gedrang, o.;
eacciarsi tra la —, zich in 't gedrang
werpen ; fam. esserci la —, groote toeloop,
Neel klanten hebben ; perdersi, smarrirsi
tra la —, zich in het gedrang verliezen ; fig.
door de zwarigheden Overmand warden.
Follare, v. a. vollen, persen (taken); (Agr.) —
l'uva, de druiven persen, in de kuip doen ;
met de voeten treden ; —atore, m. voider,
wijnperser, m.; —atura, f. bet vollen o. (van
lakens, huiden), persen, trappen, treden, o.
Folle, agg. dwaas, gek, zot, zinneloos, onzinnig,
onbezonnen ; sost. m. dwaas, gek ; boceone
del —, stuk o. dat men (voor de eer van den
schotel) laat liggen; -eggiamento, to. dwaasheid, gekheid, onbezonnenheid, v.; —eggiare,
v. n. onbezonnen, dwaas handelen ; dwaasheden begaan ; prov. quando la donna folleggia la fante danneggia, als de huisvrouw eene zottin is, richt de dienstmaagd
schade aan; —emente, atm op dwaze,
domme, onbezonnen wijze ; —etto, m. kaboutermannetje, o.; fig. kleine drommel. kl. woelwater m. (van kinderen); —Ia, f. dwaasheid,
zotheid, onbezonnenheid, v.; gebrek aan oordeel, krankzinnigheid, v.
Voile, m. blaasbalg, m.; zak, buidel, m.
Foilieolare, agg. (Bat.) in kapselen, vliezen ingesloten (zaden); (Med.) Idropisia
klierwaterzucht,v.; —olato, agg. (Bat.) vliesvormig,
als een kapsel of buideltje gevormd ;
m. (Bot.) kapselvrucht, v., zaadkapsel, o.;
(Anat.) klierblaasje, o., gaiblaas, v.; (Chin)
etterzak, m.
Folta, f. h.z.d. als folla; —amente, atm
dicht opeengedrongen, hoopsgewijze ; —ezza,
f. dichtheid, gedrongenheid, v, — di eapigliatura, dichtheid, dikte van bet haar;
—o, agg. dicht, opeengedrongen, sa mengepakt ;
capelli —I, dicht haar, o.; bosco —,
maechia —a, dicht bosch ; tenebre —e,

diepe duisternis; sost. m. dichtste gedeelte o.
(by. van een bosch); nel — della selva,
in 't diepste van bet bosch ; it — della
misehia, in het dichtste van bet vechtgewoel.
Fomenta, f. pl. warme omslag, m., warm cornpres, o.; —are, v. a. met een warmer omslag, warm compres behandelen ; fig. broeien,
warm houden, koesteren, grootbrengen, voeden ; vizj, passioni, de ondeugden,
bartstochten voeden; —afore, m., —trice, f.
aanstoker, m., aanstookster, v.. begunstiger
m.; —azione, f. behandeling v. met warme
omslagen ; bevordering, begunstiging, aanhitsing, gisting, v.; —o, m. h.z.d. als —a ; fig.
aansporing, begunstiging; dare, ricevere
begunstigen; fig. gisting, v., brandstof, v.
Fo'mite, —o, m. brandstof; fig. giststof, v.;
— di malattie, gunstige bodem voor ziekten ; tonder m., font, v.
Fonda, f. buidel, m., tasch, beurs, v.; - della
;

,
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plstola, plstoolbolster, m.; overvloed, m., I

mentgte, v.; -, slinger, m.

Fondaca'io, -chiel'e, m. eigenaar m. van

een !akenwinkel.

Fonda' eele, m. dik bezinksel, zaksel, 0., betIe,
v.; -cci, pl. enger, dleper dan de Arno-spie-

gel liggende huizen (Florence); watergat, 0.,
-plas, v.; onverkocht gebleven waar, v.; winkeljuffers; -aco, m. lakenwtnkel, m.; (stor.)
magazijn, 0., stapelplaats, V., entrepot;o., fig.
menigte, v., overvloed, m.
Fondale, agg. tot den bodem (eener rtvler)
behoorende , eorse -, grondstrooming, v.;
--ameotale, agg. tot dengrond henoorende ,
ten gronde llggend , fig. wezenlijk, hoofdzakelijk, tot grondslag dienend; principj -i,
grondbeginselen, mv.: SIIOOO -, grondtoon,
m.; regote -I, grondregels, mv., -amentalmeote, avv. tot grond dienende, van den
grond ult, in den grond; -ameotare, v. a.
den grond leggen, begronden , -amento, m.
grond, m., grondslag, v.; grondmuur, m., tondament, 0., tundeerlng, v., stare male nei
-i, slecnt op zijn grondslagen, fundeering
staan, gettare Ie -a, den grond, grondslagen, fondamenten Ieggen; rovvinare dai
- I, tot op de grondslagen, tot den grond toe
verwoesten , cavare it -, de fundeering
graven; rifare dai -i, dalle -a, van
den grond at nieuwophouwen , fig. grondslag,
m., eerste begtnsel, 0., basis, v., grond, m.,
gegrondheid, v.; discorso ehe non ha-,
eengesprek dat geen grond heert,op niets berust; eon -, met goeden grond, gegrond;
sellza -, z. grond, ongegrond; fare - su
una cosa, ergens op bouwen, op rekenen;
non esserci -, geen reden, geen grond
ergens voorbestaan; -, achterste, fondament,
0.; stuit, m.; -, h.z.d. als fOlldazione.
Fondare, v. a. ~ronden, den grond le~gen;
qoesta casa e fondata assai bene,

voor dit huis zijn goede fundeeringen gelegd;
- una citta, een stad gronden; -chiese,
monasteri, kerken, kloosters stichten; Ie sue sperallze su ..., zijn verwachtingen
gronden op...; fig. -sull3 rena, op zand
bouwen; (Agr.) - Ie I·adiei, de wortels
verdeI' uitspreiden; -rsi, v.riO. zich gronden
op, rekenen, steunen op; -I'si in una arte,
een goeden groncl Ieggen voor de kunsten,
zich zekere kundigheden verwerven; p. pass.
-ato, ge~rond, gegrondvest; agg. gegrond,
zek~r; rag-ioni -e, gegronde redenen; neUa gramnlatica, goed beslagen, onderwezen in de spraakkunst; vast staand, vast
zittend (in denzadel); tel'reno -, laagvruchtbare aarde; -ata, f. bezinksel, bezaksel, 0.;
-atamente, avv. op gegronde, zekere wijze,
met volle kennis, opbekwame wijze; -atore,
m. gronder, stichter,bouwer, m.,oprichter, m.;
-azione, f. grondlegging, gronding, stichting, v.; -i, pI. grondsla~en, fundeeringen, mv.;
beneflcio d' antica -, beneficie, prebende
v. uit eeneoude stichting.
Fondello, m. binnenste, 0.; kern m. van een
oversponnen laken knoop, m.
Fo'ndere, v.a. smelten, vloeibaar maken,oplossen, gieten; - statue, campane, caratteri, beelden, klokken, lettersgieten; -a
erogiuolo, in den smeltkroes gieten; -i
colori, de kleuren wrij'ven, metelkander versmelten, vel'mengen; uitgieten, rondom vel'spreiden; fig. vel'kwisten; -rsi, v. riO. en
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v.n.ztchoplossen, vervloeleo, smeltsn ; p. past.
fOIO, vOIQ. fondato, gesmolteu, -erla, f.
gieterij, ijzergieterijt v.; - dl caB.olll, gescnutgteteru, v.;distl1leering,v., Ianoratorium, o.
Fondezza, f. b.z.d. als p."ofolJdita.
Fondla'rio, agg. op vaste goederen,landerijen
betrekklng hebbeode; grond ...; tassa -a,
grondbelasttng, v.; reDdlta -at grondrente,
grondopbrengst, v.; eredtto -, grondkredlet,
0.; -a, f. h.s.d als tassa -a.
Fondi' bile, agg. smeltbaar, gtet-, oploshaa r;
-Iglio, m. -13Uolo, m. bezaksel, bezinkset, uroesem, overblijfsel wijn (in vaten, Dess eben); {!l'ond sop. 0.; - itore, m.gieter, smeltel'; - dl caratteri, di eampane, letter-,
klokkengteter, m., verkwlster, m., -itura, f.
bet gieten, 0., smelting, v.
Fondo, m. grond, bodem, m., diepste gedeelte
o. van een hol , In - della valle, in de
daldlepte, - di un pozzo, bodem m. van
een put, diepte, v.; questo lag-o ha ventl
metrl di -, dit meer neett twintig meter
diepte; bezaksel, bezlnksel, 0., restantje o. (in
een Oesch); olio dei -i, troebele olle, v.; fiG.
Innerluke dtepte, Y., bodem, m.; nel- della
coscienza, op den hodem, in het diepste
van 't geweten : nel - all' anima. in net
diepste del' zlel; fig. karakter, 0., aard, m.;
e di - buono, hij is goed van aard, heert
een goed karakter, einde, 0.; da cima in -,
van 't begin tot 't einde , in - alia tavola,
aan 't eind van detafel; in - alia pagina,
onder aan de bladzijde; la stanza in -,
de kamer Han 't einde (van een ~ang); una
scaffale di noce eon - d' albel'o, een
boekenkast uit notenhout met eenacllterscbot
van populierhout ~ - d'nlla cassetta,.
bodem m. van een kistje, ondergrond m. van
een weefsel, achtergrond m. van eenschilderstuk; -i, pI. landbezit, landgoed, 0., bezitting,
v.; -i d'una casa, fondamenten, mv., keldel' m. van een huis, onderhuis, 0.; (Mil.)
fila di -, gelid o. achtel' elkander staande
soldaten; kapitaal, bedl'tjfkapitaaI, o. (eener
handelszaak); -i pubblici, staatsfondsen,
openb~re geldmiddelen; -i tli bottega, onverkochte waren,winkeJjutTers; - di cassa,
kasgeld, 0.; -i dei calzoni, achtel'ste, o.
van een broek; (Mar.) bassi -I, ondiepten,
mv.~ -i di caffe, kotliedik, o.~ (Mar.) buono,
cattivo -, goede, slechte ankergrond, m.;
3ndare a -, verzinken, ten gronde gaan;
Dlalldare 3 -, doen zinken, in den grona
boren; fig. cadere al -, in armoede geraken; fig· COlloscel'e qc., qd. a -, iem.
iets in den grond, nauwkeurig kennen; iII -,.
eindelijk, ten sIolte; (am. in un - di letto,
di cal·cere, in bed, in den kerker; Diettere in -, ten gronde richten; (Mar.) da.. ~
pigliar -, ankeren, het anker uitwerpen;
dar - a una cosa, pen zaak verkwistelJ,
opmaken; fam Iino darebbe -: a una
nave di sug-hero, iem. zou zelfs aIleschatten van Indie opmaken; non esserci -~
geen aanleiding, reden toe zijn; non avec·
ne fin ne -, geen einde aan zijn; veder it
- di (III fiasco. den bodem van de flesch
zien; voler veder una cosa sin al -,.
een zaak tot in den grond willen kennen; agg.
diep, dichtopeen staand; -lira, f diepte, diep
gelegen plaats, v.
FODdlltO, volg. p. pass. van fondere.
Fone'tico, agg. pllonetisch,hetgeluid, spraak-
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geluid betreffende; serittura —a, phonetisch geschrift,o.; regole —che, de wetten
van het spraakgeluid ; —icamente avv. op
phonetische wijze ; overeenkornstig het9 spraakgeluid, o.; accent° —, accent o. dat den
klank aangeeft, phonet. accent; segno —
uitspraakteeken, o; volta —a, klankgewelf,
o.; centro phon. klankmiddenpunt.
Fonocantica, f. leer van de geluidbreking;
—login, f. klankleer, v., wetenschap der
taalklanken ; —grafo, m. phonograaf, m.,
spreekmachine, v.; —metro, m. klankmeter,
phonometer, m.
Fonolite, f. (Min.) phonoliet, v., klanksteen,
In., porfierschiefer, o.
Fontale, agg. van de bron voortkomend ; oorspronkelijk ; —alm ente, avv. oorspronkelijk,
van den eersten oorsprong af; —ana, f. bron,
v., fontein, m., springbron, v.; —anella, f.
kleine bron, v., kleine sierlijke fontein, in.;
(elnat.) fontanel, v., opening v. in den hersenpan (bij pasgeborenen); — della gala, monding v. van den keelkop ; (Med.) fontanel, v.
(kunstm. opengeb. gezwel); —ane'vole, agg.
h.z.d. als —anoso ; —aniere, m. fonteinmaker, m.; —aniero, agg. een bron beschermend ; ninfe —a, bronnimf, v.; —ano, agg.
tot een bron, fontein behoorende ; acqua —a,
bronwater, o.
Forte, f. en m. bron, v., fontein, m.; le —i
dell' Arno, de bronnen van den Arno;
sacro —, — battesimale, doopvont, m.;
levare, ienere uno at —, iem. ten loop
houden ; fig. bron, v., oorsprong, m., grond, m.;
it vero e it — del bello, bet ware is de
bron van het schoone ;Maria — di grazie,
di niiserleordia, Maria, bron van genade,
van barmhartigheid; —I degli argomenti,
oorsprong, bewijzen voor de beweringen;
bronnen, my., oude, klassieke werken,
my., oorspronkelijke, onweerlegbare schriftplaatsen, werken ; —i della richezza pub.
blica, grondslagen, bronnen der openbare
welvaart; aver di buona uit goede,
zekere bron weten ; ricontrare ulna eosa
in iets met de bron, het oorspronkelijke
vergelijken ; prov. che vuole acqua chiara vada alla wie de waarheid wil
weten, moet tot den oorsprong, de bron opgaan ; portar acqua alla uilen naar
Athene dragen; —icina, f. kleine bron, v.,
kleine fontein, m.
Fonti'colo, m. kunstmatig gezwel, o., fontanel,
v., brand-, bijtmiddel, o.
Fori, prep. Z. fuori.
Forabosco, m. ((lrnit.) h.z.d. als serieciolo.
Foracchiare, v. a. met veel kleine gaatjes
doorboren ; fijn en dikwijls doorboren, perforeeren.
Forraggiamento, m. opzoeken van levensmiddelen, fourageering, v ; —iare, v. a. (Mil.)
voedervoorraad, levensmiddelen halen, fourageeren; —Jere, m. (MM.) soldaat m. die uitgezoriden wordt om levensmiddelen to halen ;
fourageur, —gio, m. vee-, paardenvoer,
o., voedervoorraad, fourage, v., levensmiddelen,
my. (bij 't leger).
Forama'cchi, m. indecl. (Omit.) h.z.d. als
serieciolo.
Forame, m. klein boorgat, o., gat, o., spleet
v. in den muur ; —inoso, agg. met veel
gaatjes doorboord ; —are, v. a. doorboren,
gaten inboren, doorsteken ; fam. lingua che
-

FOR

taglia e fora, scherpe tong ; v. n. indringen ; p. pass. —ato, doorboord; mento
kin, m. met een kuiltje; capo windbuil,
leegkop, dom persoon, m.
Foramello, m. wijsneus, m.
Fora'neo, agg. buiten de gemeente, parocbie
wonende, fork's, m.; parocchla —a, parochie die niet tot den bisschopszetel behoort ;
vicario kerkelijke bestuurder van gemeenten ; diocesane-vicaris, m.
Forasacco, tip. (Bot.) dreps, draverik, tn.;
—siepe, rn. (Omit.) h.z.d. als scriceiolo ;
—terra, f. plant-, stekhout, o.; —to, agg. Z.
p. pass. van forare ; —to'io r m. boorijzer,
drilboor, v.; —tore, m. boarder, m., iem. die
gaten boort; —tura, f. het doorboren, bet
boren, o., boring, v., zeefvel, o.
Foratiiii, m. pl. dunne pijpmacaronie, v.
Forbannuto, m. en agg. h.z.d. als bandito,
Forbice = —i; —cette, f. pl. kleine, zeer
fijne schaar, v.; —e, f. pl. schaar, v.; —
da eimatori, da giardinieri, da ehirurghi efiz. wolkammers-, hegge-, chirurgijnsschaar ; — da zeeca, must-, blikschaar,v.;
coniprare un par di —, een schaar koopen ; — degli scorpion!, del gamberi,
schaar, v., knijpers van schorpioenen, kreeften ; (Nat) bladkever, m., knoopenbijter, m.,
knooppunten van het vogelnet ; fam. —! wat
een eigenzinnigheid, hardnekkigheid ! fain. le
son° state —, alles is op zijn hardnekkigheid afgestuit ; dire sempre —, hardnekkig
bij zijn meening blijven; (Mil.) tenere una
truppa a —e, een troep schaarvormig opstellen ; (Fort.) eortina a —e, tusschenwal,
in. met naar binnen springenden hoek ; (am.
aver uno nelle iem. geheel in zijn
macht hebben ; condurre cad. Belle iem.
in een gedwongen toestand brengen ; menar
le — addosso ad uno, kwaad van iem.
spreken ; —aio, m. scharenfabrikant, -verkooper, m.; —ata, f. snede (ook verwonding),
v., knip m. met een schaar; spoor o. van de
schaar in slecht geknipt Naar, trap, tn.;
—echia, f. h.z.d. als forfecchia ; —eine,
f. pl. kleine, sierlijke schaar, schaarlje,nagelschaartje, o.; —one, m. groote schaar, v.;
fam. adoperare ii — addosso ad uno,
iem. geducht onder handen newel).
Forbire, v. a. reinigen, poetsen, glad wrijven,
polijsten, afwrijven, poetsen (paarden), afdrogen (tranen); p. pass. —Ito, gereinigd, gepoetst; agg. glanzend, blank ; stile, serittore —, zuivere, goed gepolijste stijl, schrijver ;
net, fatsoenlijk, beschaafd; —itamente, avv.
op zuivere wijze, in zuiveren, gepolijsten, afgewerkten stijl; —itezza, f. zuiverheid, reinheld ; fig. sierlijkheid, zuiverheid, korrektheid,
v. (van stijl);
agg. Z. p. pass. van forhire ; —ito'io, in. poelslap, in. (v. metaal).
Forbottare, v. a. h.z.d. als sorbottare ; —o,
m. stoot, slag, houw, m.
Fovea, f. groote houten vork, v., hooi-, mestvork, v., vork, v., gaffelvormige, op een vork
gelUkend werktuig; vorksgew. gesplitste tak ;
disselvork, v.; plaats v. waar de beenen aan
het lichaam zitten, kruis, o.; (Mus.) versnell.
of vertragingsteeken galg, v. (nicest
— che); fiiiire suite che, aan de galg
zUn Leven eindigen ; fam. gaigettaas, o., galgenstrop, m.; fam. far —, uit de school blijven,
den bunk steken ; fain. --che caudine,
caudinisch juk, o.; fig. vernederende, netelige
—,
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toestand ; passare of far passar sotto
le — ehe eandlue, Wm. wider bet caudinische juk (of alleen het juk) doen doorgaan ;
iem. vertiederen ; useir di sotte alle
ehe, uit een neteligen toestand geraken;
far le —che, flikflooien (om iets te krijgen ; volg. va alle — che, loop naar den
drommel! prov prego di ladro non passe
le — che, de verwenschingen van een scbelm
deren geen eerlijk man; —ata, f. een vork
vol (hooi enz.); slag, steek m. met een vork;
kruis o. (van 't menschelU'k lichaan3); —atura,
f. h.z.d. als inforcatura ; —ella, f. kleine
vork, v.; (Ay.) gaffelvorm. staak v. voor 't stutten van takken ; kl. vorkvormig gereedschap;
(Anat.) maagmond, maag, m.; lam. haarnaald,
v.; (Cacc.) knooppunten van bet vogelnet;
—ellata, f. (Bot.) snort zeegras, o.; —elInto, agg. h.z.d. als —uto; —heggiare,
v. rt. h.z.d. als biforcarsi ; —herelia,
—arella, f. (am. kleine galgenstrop, m.; ondeugende jongen, m.; —hetta, f. vork v. (om
mee te eten); coltello, — e cucchlaio
eompongono la posata, mes, vork en
lepel vormen het couvert; colazione in —,
warm onthijt (dejeuner a la fourchette); scherz.
— d'Adamo, de vijf vingers, mv.; (am. en
scherz. essere una buona een flinke
eter zijn ; parlare in punta di —, zeer
gemaakt spreken; Stor.) musketvork,
v. (vorkachtig ijzer om 't musket op te doen
rusten); (Tint.) roerstok, m ; —ata, een vork
vol ; steek m. met de vctrk; —iera, f. foudraal o., doos, bewaarplaats v. voor de zilve- ren vormen ; —Ina, f. Mein vork, v., kindervorkje, 0.; —o, rn. stok met vorksgewijs boveneind om kleeren enz. van de spi}kers te nemen ;
lam. comprare un abito al —, een costume
gemaakt en gedaan koopen ; gegaffelde tak, m.;
—one, m. groote vork v. (met twee tanden),
voorsnij-vork, vleeschvork; —uto, agg. gegaffeld, vorkvormig.
Forche, tong. Z. fuorche.
Forche'ntio, m. (Geogr.) Forchheim, o.
Forchiudere, v. a. Z. fuorchiudere.
Foreina, f. haarnaald, v.; un mazzo di —,
een pakje haarnaalden, -spelden ; kleine vork,
v., tweepuntige spies, v.
Forcipe, f. (Mr.) verloskundige tang, v.,
forceps, m.
Fo'reola, f. (Artig. ant.) affuitkram, m.; —o,
kleine hooi-, mestvork, v.; —n ata, f. een
vork vol thooi, most); slag, stoot, steek met
een hooi- of mestvork); —cone, m. hooi-, mestvork, groote driepuntige vork, v.; —onto, agg.
gevorkt, vorkvormig ; vorksgewijze gespleten.
Forconare, v. n. (Scherm.) uithalen (om een
slag toe te brengen).
Forcostuinanza, f. slechte gewoonte, v.
Fore, avv. Z. fuore.
Foreilino, forettino, m. klein gat, o., kleine
enge opening, v., kuiltje o. in den kin.
Forense, agg. gerechtelijk, de openbare rechtspraak betreffende; affari —I, gerechtszaken; magistratura
rechterlijlie macht,
dorpsoverheid, v.
v.; municipio
Forese, agg. buiten de stad wonend, landelijk,
boersch; sost m. en f. hoer, m., boerin, v.;
—ello, —etto, m. jonge hoer, boerenjongen,
m.; —ozza, f. flue nette boerenmeid.
Foresta, f. bosch, wood, o.; —ale, app. het
bosch, boschwezen betreffende; guardia—,
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boschwachter, houtvester, m ; instituto —,
boutvestersschool, v.
Forestaria, foresteria, f. bet vreemd
vreemtlelingschap, o., vreemdeskolonie, v.,
vreemd gebruik, o., verblijfplaats voor vreemdelingen (in kloosters);
m. monnik m.
die met de verzorging der vreemdelingen beagg. vreemd, van
last is; —iere,
buiten komend, buttenlandscb; gente —a,
vreemd, buitenlandsch yolk ; usanze —e,
vreemde, uitlandsche gewoonten ; sost. m.
vreemdeling, buitenlander, Bast, gastvriend;
camera del
logeer-, vreemdenkarner, v.;
prey. ploggia e — tre giorni e poi
annoia, regen en gasten vervelen reeds na
drie dagen; —ierume, m. vreemdsoortigheden, vreemde Bingen, gebruiken ; —o, agg.
wild, woest, eenzaam, onbewoond (plaats); in
't wild levend (dier); - groeiend (plant); nom°
—, op 't land, in 't bosch levend mensch ; ruw,
enbeschaafd, boersch mensch, m.
Foretano, (Stor. medioev.) buiten de stadsgemeente wonende ; onderboorige, hoer, bewoner der contado; curia del —1, gerechtshof o. voor hen the 't burgerrecht niet bezaten.
Forfare, v. n. h.z.d als errare, trasgredire,
ingannare; —atto, m. misdaad, v.
Forfecehia, f. (Nat.) oorworm, m.
Fo'rfice, 1. Z. forbice.
Fo'rfora, f., —re, m. uitslag, m., zeer o. op
't hoofd, zemelachtig uitslag m. (in 't gezicbt);
—a'ggine, f. h.z.d. als —a, —e ; —oso, agg.
met uitslag, boofdzeer aangehaald.
Fo'rgia, f. h.z.d. als fueina.
Fori, avv. Z. fuori.
Foriera, furiera, f. voorloopster, voorbode,
m.; —e, furiere, m. voorlooper, fourier,
kwartiermaker (van het Leger); (Mit.) fourier,
sergeant-fourier; maggiore, sergeantmajoor; —eria, f. (MU.) compagnies-bureau,
bureau, kamer v. d. sergeant-majoor ; —ern,
agg. voorlooper, vooraf aankondigend; le
rondini sono —e della prinuavera, de
zwaluwen zijn de voorboden van de lente.
Forma, f. vorm, m., gedaante, gestalte, v.; la
materia e la —, de stof en de vorm ; —
d'un nom°, d'un mot te, figuur, gestalte
van een mensch, gedaante van een berg ; curare, ainare la —, gewicht hechten aan
den uiterlijken vorm, gedaante ; (Lett.) —epistolare, briefvorm, m.; (Fibs.) —sostanziale of —generale, wezenlijke, algemeene
vorm, gedaante; —e, pl. vormen, mv.; giovinetta che ha —e leggiadre, een meisje
dat bekoorlijte vormen heeft; statua di —e
gigantesehe, beeld van reusachtige verhoudingen ; model, o , vorm m. (voor hoeden-enz.);
(Grain.) spreek-, uitdrukkingswijze, v., zin,111.;
certe —e latine, sommige latijnsche vormen, latinismen ; aard, m., richting, v.; mutare la — del governo, den regeeringsvorm
veranderen ; (Teol.) — del Sacramento,
gebruikelijk formulier bij het uitretken van
't Sacrament ; (Giur.) wetlelijk voorgeschreven
vorm ; formaliteit, v.; non e in —, 't is niet
in den vorm, niet zooals 't behoort ; voorschriften, regels, mv., richtsnoer, 0.; —e sociall
da osservarsi, vorrnen die men in den
maatschappelijken om-gang in acbt moet nemen ; (Art.) gietvorm, m.; lavoro di —e,
inzetten van rnozaiek in marmer ; (Stamp.)
vorm m. (voor een drukbladz.); — di cacio,
kaaskop, -vorm, m.; — d'un documento,
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het oorspronkelijke van een document ; avv.
m. = lievito, = fratnento ; —tone, m.
in —, a — di ..., naar de maniac, in de ge(Bot.) Turksche tarwe, v., mais, m.
daante, den vorm van ; per — che ..., zoo- Formica, forml'eola,f. (Zooi.) inter, v., (am.
zondat ; —a'bile, agg. vormdanig dat
andare a passi di —, zeer langzaam gaan ;
baar, wat in een bepaalden vorm kan gebraeht
scritto a —che, huitengewoon klein gewarden ; —Me, agg. het uiterlijk, de uitw.
schreven ; prov. ogni — ama it sit° buco,
gedaante van iets betreffende ; in den juisten,
ieder gaat gaarne naar zijn geboorteplaats
passenden vorm ; formeel, uitdrukkel,; queste
terug ; esser, far la — del sorto, zees
furono le sue —I parole, dit waren zijne
vothardend, hardnekkig zijn ; aver la — ad
h.z.d. als
uitdrukk. woorden ; lettera
una eosa, ergens hardnekkig naar streven ;
lettera circolare ; —alismo, m. forma(am. cervello di —, beperkte geestvermolisme, o.; het letten alleen op den uiterlijken
gens; (Med.) ger. roodachtig huiduitslag, m.;
norm; —alista, m. formalist, m.; tem. die
(Vet.) uitslag m. in de ooren der honden ;
zich aitsluitend aan den vorm, het uiterlijk
— del eavallo, kankerachtig gezwel o. aan
houdt; fam. tern. die veel aan komplimenten
den paardenhoef, m.; —alo en fam. formidoet of houdt ; —alita, f. formaliteit, v., komm. mierenhoop, m., -nest, o.; fig.
plirnenten, mv.; —a, pl. formaliteiten, uttertalrijke, dooreen krioelende menschenmassa;
lijke plichtplegingen, mv., vormen, my.; —a(am. stuzzicare ii —, in een mierenhoop
lizzare, V. a. een vorm geven, formaliseeren,
schoppen; vreedzame menschen
tot woede
m
bepalen ; v. n. de uiterlijke vormen nauwkeurig
brengen ; —are, Z. formicolare ; —ola,
in acht nemen ; —rsi, v. rifl. zich buitengef. Z. formica; —ola'io, m. Z. formicaio ;
woon verwonderen, aanstoot nemen over iets ;
—alamento, m. Z. formicolio ; —olare,
iets kwalijk nemen ; —almente, avv. op vorv. n. haastig been en weer loopen, wemelen
melijke, komplimenteuse wijze; met inacht(zooa!s de mieren); krioelen ; le strade forDeming der voorgeschreven vormen; (Log.)
mieolano di soldati, de straten wemelen,
overeenkomstig, volgens den uiterlijken vorm ;
krioelen van soldaten ; p. pres. —ante, we—amento,rn. h z.d. als --azione, f.; —anza,
melend ; agg. polso —, zwakke, onregel matige
f. (Calz.) strook leer o. (die op de leest onder
pols; huppelende, vliegende polsslag, m; —ohet bovenleer wordt gelegd); —are, v. a.
lazione, f. (Med.) onregelffraige, huppelende
vormen, maken, vorm geven, voortbrengen,
beweging v. d. pols ; —olio, m. haastig rondscheppen ; cone lettere si formano le
loopen, geloop o. (der mieren); gewemel, geparole, met de letters maakt men woorden ;
krioel o. (van menschen); (Med.) gekriebel o.
— it cuore a virtu, het hart tot de deugd
op de huid ; —one, —olone, m. groote, gevormen ; — it quadrato, carrel vormen,
vleugelde mier, v.; (am. essere of far — di
formeeren ; non sa una parola, hij kan
sorbo, che non esce per bussare, Met
geen wooed uitbrengen; — una questions,
naar de inblazingen van anderen luisteren.
een vraag formuleeren, in een bepaalden vorm Formida'bile, agg. vreeselijk, ontzettend,
brengen ; —rsi, v. rill. zich vormen, ontstaan.
a ngstverwekkend ; esereito
ontzettend,
zich opstellen ; i soldati si formarono in
groot, geweldig leger, o.; —abilmente, ave.
tre Tighe, de soldaten stelden zich In drie
op vreeselijke, ontzettende wijze ; —ato, agg.
gelederen ; p. pass. —ato, gevormd, gemaakt,
gevreesd, verschrikkelijk ; —aloso, agg. vreesontwikkeld ; agg. gereed, ontwikkeld, voiwasachtig ; h.z.d. als —abile.
sen ; e un giovinotto
hij is een voiwas- Fo'rmio, m. (Bot.) Nieuw-Zeelandsch vlas, o.,
sen jongeling, m.; ben, male —, goed, slecht
vlaslelie, v.
gevormd, gebouwd ; (Scutt.) door vormen ge - Formisura, avv. h.z.d. als fnor di misura.
maakt ; festa —a, plechtig feest ; carat- Fo'rmola, Z. formula ; —o, m. (Fond.) gat
tere (di stampa) romeinletters, druk- in den bodem, waarin bet gesmolten metaal
schrift o. (in tegenstelling van cursietletters);
vloeit.
parole —e, duidelkike, uitdrukkelijke woor- Formosith, f. schoonheid, v., schoone gestalte,
den ; lettere —e, bepaalde formulieren ; bisv.; —o, agg. schoon, welgevormd.
sehoppelijk gelei- of aanbevelingsbrieven ; Fo'rmula, f. formule, spreekwOze, woordver-atainente, avv. op geheel ontwikkelde
binding, wending, V.; korte, nauwkeurige nitwijze, in passenden vorm ; —atello. agg.
drukking, v.; voorschrift, o., regel, m., formu(Stamp.) carattere
klein drukschrift, o.;
tier, o.; (Mat. en Chim.) formule, v.; door
—ativo, agg. vormend, vormgevend ; —ato,
berekening gevonden en in teekens uitgedrukte
agg. p. pass. van —are; —ato, m. formaat,
algemeene regel ; —are, v. a. in een formule,
o., vorm, grootte van bladzijde of boek; —ain eene korte, nauwkeurige uitdrukk. samentore, m. vormer, m., gieter, voortbrenger,
vatten ; formuleeren ; —a'rio, m. bock o. dot
modelleur, vormmaker, in.; — dei decreti,
de voorschriften, rebels, formulieren (voor geopsteller m. der besluiten, afkondigingen ;
beden enz.) bevat ; verzameling van woorden.
—azione, f. vorming, gedaantegeving, ma- Forna'ce, f. brandoven, hoogoven, m.; — da
king, v., vormingswijze; formatie v. (d. aarde).
caleina, kalkoven, m ; — da mattoni,
Forma'ggio, m. kaas, v.
steenbakkerij, V.; — da fondere, smeltoven
Formal°, m. leestenmaker, m.
— per lavori di terra, pottebakkersoven,
Formella, f. (Agr.) gat o. one jonge boomen
porceleinoven, m., gebouw o. voor de ovens,
in te zetten, plantgat, o.; (Arch.) balkenveld o.
branderijen ; fig. groote butte, heete, verhitte
(aan plafonds); gat o. (voor mozaiekst.); (Vet.)
plaats; nit pare d'essere in una — ,
gezwel o. aan de hoornhuid van den hoef;
of men in een oven is; —acella, acetta,
voetgal, T.; —e, pl. vuurmakers,mv.; —aurae,
f. kl. oven, doofpot, kolenpot, m.;
m. (Art.) vakversiering, (aan kamerplafonds);
m. kalk-, steenbrander, eigenaar van eon oven
—ato, agg. met balkenveld, kassetten versierd
m.; —aciata, f. eene vulling, lading van den
kamerplafond.
1 oven ; een oven vol, de hoeveel te branders stof
Formentare, v. n. Z. fernientare; —to, I die op eens in een (brand) oven gag; baksel
;
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f. Forosetta, f., —o, m. frissche flinke boereno. (hoeveelheid van een bakoven);
dochter, v., -zoon, m.
bakkersvrouw, bakkerin, v.; —a'io, —aro,
m. bakker, m.; lam. accomodare, assicu- Forra, m. eng, steil dal o. (tusscben twee bergrare 11
wanden); watergeul, v.; —icina, f. klein steil
zich het nood. levensonderhoud
verschaffen, verzekeren ; ram. essere come
dal, 0.; —one, m. groot, steil dal, o., waterandare pel pane del —, overal voor iets
geul, v.
denzelfden prtjs moeten betalen ; —ata, f. Forse, avv. misschien, wellicht ; —verra,
misschien komt hij ; ongeveer, omstreeks;
een (bak) oven vol, hoeveelheid brood die in
er zullen ongeveer
saranno canto lire
eens gebakken wordt ; baksel, 0.; —ello, m.
honderd liren ztjn ; fuor di —, zonder
kleine oven, kl. haard m. (voor them. bewerk.),
fel, ongetwijfeld ; — the, h.z.d. als — ; — Dio,
gaskachel, braadoven, kachel, m., haardgat, o.,
zeker en gewis ; — Dio non gliel' aveva
vuurpot, m., rooster, m.; — da campagna,
draagbare, veldoven, m.; (Ayr.) —i, pl. ondetto, hij heeft het hem zeker en gewis gesost. m.
kruid enz. dat verhrand wordt om 't land te
zegd ; forse forse, zekerlijk ;
bemesten ; —0, m. oven, haard, kachel, m.;
twijfel, m., onzekerheid, v.; stare, rimanere
ciel del —, gewelf o. v. d. bakoven ; bakhuis,
in —, in twijfel, onzekerheid verblijven ;
0., bakkerij, v.; aver, aprir un
een
metterla in —, lets als twijfelachtig bebakkerij hebben, openen, een baksel, o., oven
schouwen ; essere in — della vita, in
levensgevaar verkeeren ; — 01.6, avv. h.z.d.
met brood ; — da campagna, h.z.d als
als —the.
fornella da e.; —portatile, veldoven, m.;
fam. opening, v., gat, o.; Dio, the — Lieve Forsennare, v. n. het verstand verliezen ;
—atezza, f. razernij, zinneloosheid, v.; —ato,
Hemel, wat een oven (als iem. wijd gaapt);
fam. zeer heete, warme ruimte, v.; (Fort.) —
agg. zinneloos, razend, van zijn zinnen beroofd ;
della mina, kruidkamer van de mijn ; fam.
gek, krankzinnig ; ook sost. m.
lingua else spazzerebbe un —, Z. onder Forsi, avv. Z. forse.
lingua; prov. chi none in — e in sulla Forte, agg. I. sterk, krachtig, krachtvol, van
sterken lichaamsbouw ; gezond, stevig, kris,
palla, als hij nog niet in 't ongeluk is, is hij
vaste,
toch goed op weg ; fare a'sassi pe' —1,
vast, dapper, onbevreesd ; volontit
krachtige, machdwaze dingen doen ; murarsi in un zich
krachtige wil ; ingegno
krachtige,
in den kiem bevinden.
tige geest, m.; argomenti
Fornicare, v. n. echtbreuk, hoererti plegen ;
overwegende redenen ; piazza —, versterkte,
—a'rio, agg. hoerachtig, echtbreukig, -breweerstandbiedende pleats, vesting, v.; — di
muro, di fosse, sterk door muren, grachkend ; —atore, m., --trice, f. echtbreker, m.,
geldkast, brandkast, v.; tan
-breekster, v.; hoereerder, m., -ster, v.; —aziten ; cassa
generale — di sessantamila soldati,
one, f. ongeoorloofde echtelijke omgang m.;
een generaal aan 't hoofd van zestigduizend
echtbreuk, hoererij, v.; (Bibl.) afval van God ;
boelen met vreemde goden.
soldaten ; esercito sterk, machtig leger, 0.;
sopportare core 1, z ware, moeiettike toehoerenhuis,
Fo'rn ice, 1. gewelf, 0.; boog, m.;
standen uithouden ; questo c it punto pia
bordeel, publiek huis, o.
Fornimento, m. versiering, uitrusting, gar— della questione, dit is het nioeielijkste
het sterke
punt van de kwestie ; sesso
neering v. (van kleed.); huisraad, keukengesterke,
geslacht o. (d. i. mannen); spirito
reedschap, toom-, zadeltuig, 0.; beslag o. aan
met geen vooroordeelen behepte geest, m.;
meubels, gereedschappen ; — di guerra,
sterke balk, sterke strik,
laccio
krijgsuitrusting, v., -twig, 0.; levensmiddelen,
trave
m., (Min.) pietra —, grauwgele zandsteen, m.;
mv.; —ire, v. a. voorzien van, uitrusten met ;
groot, hoog aanmerkelijk, aanzienlijk ; speze,
tooien, opsieren, bezorgen, verschaffen ; —nocontribuzioni —1, groote, hooge kosten,
tizie, berichten geven ; —armi,wapens verhevige
bijdragen ; — vente, corrente
schaffen ; —denari, voor geld zorgen ; —
wind, m., strooming, v.; parole —i, harde,
una dna di vettovaglie, een stad van
strenge woorden ; (Agr.) terra —, harde,
levensmiddelen voorzien ; uitvoeren, verwezenvaste grond, m.; essere — in una coca,
lijken, vervullen —rsi, v. rill. zich voorzien
ergens zeer sterk, ervaren in zijn; farsi —
van, verzorgen met, eindigen, tot een einde
in qe., zich ergens achter verschansen ; star
komen ; —rsi di fare qe., ophouden iets te
vaststaan, niet wankelen, toegeven ; sost. m.
doen ; p. pass. —ito, voorzien, uitgerust, versterk, krachtig menscb, m.; I —1 nascono
sierd ; agg. bottega —a di tutto, goed
del —I, sterken komen van sterken voort;
voorziene winkel; —itore, m. leverancier,
Iddlo 6 col —1, God is met de sterkmoeverzorger, bezorger, uitruster ; —Itura, f. het
digen ; sterkste gedeelte, voornaamste deel, o.,
uitrusten, voorzien (van een leger); uitrusting,
kern, m.; marciare col — dell' esercito
levering, v.; opsiering, versiering, v.; benoocontro it nemico, met het gros, het grootdigdheden voor versiering van kleeren, enz.;
ste gedeelte van het leger tegen den vijand
fournituren.
oprukken; nel — del bosco, in 't diepste
Fornuolo, m. lantaarn m. v. d. vogelvangst
van het bosch ; nel — dell' inverno, in
bij nacht.
't
strengste van den winter; (Calz.) stijfte v.
o.
gat,
o.,
opening,
v.,
scheur,
m.
in
Foro,
(in den schoen); hoogste punt, toppunt, o.;
den bodem.
nel — del pericolo, in 't gevaarlijkste
Foro, m. (stor.) forum o. (der romein. steden);
oogenblik, o.; toen 't gevaar op lhoogst was;
markt, verzamelplaats ; Forum o. te Rome,
fig. sterke zij, bekwaamheid, liefhebberij ; esgerechtshof, o., rechterstoel, m., rechtbank, v.;
juist mijn fort, daar ben ik
sere it mio
-secolare, ecelestiastico, wereldlijke,
geestelijke rechtbank; —interiore, —estejuist 't meest in t'huis; la Grammatica
non a it suo —, de spraakleer is no juist
riore, correctioneele, crimineele rechtbank ;
zijn fort, zijn sterkste zijde niet ; —, fort, o.,
de gezamenlijke advocaten ; it — toscano,
kleine vesting, v.; H. agg. sterk, wrang, zuurde Toskaansche rechtsgeleerden, babe.
—
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ben; —unie, m. scherp riekende, smakende
achtig ; un vino 6 —, de wijn begint zuur
dingen (ajuin, knoflook).
zeer scherpe,
to worden ; aceto motto
scherpe, sterke, Fortuitamente, avv. op toevallige wijze, onsterke aztju, m.; odore
zuur en zoet
voorziens ; —to, agg. toevallig, onvoorzten,
bijtende reuk, m.; dolce e
onverwacht.
(van sans); la lepre a buona dolce e —,
de haas smaakt zeer goed wanneer ztj met een Fortuna, f. geluk, o.; (Mit.) Fortuna, v., geluksgodin, de Fortuin, v.; cappricel della
zuur-zoete sans is gereed gemaakt ; com—, de grillen, luimen van de fortuin, lot, o.,
prare 11 dolce e —, de benoodigdheden
toestand, m., omstandigheid, v.; ridursi
naar een zuur-zoete saus koopen ; —I, p1. in
cattiva —, in slechte omstandigheden geneaztjn ingemaakte vruchten, groenten ; acqua
ken ; la — delle arini a varia, het geluk
sterk water, o.; avv. op sterke, krachder wapenen is wisselvallig; —contraria,
tige wijze; zeer sterk, erg, hevig; scrollare
nernica, tegenspoed, m., ongeluk, o.; dire
— la testa, hevig met het hoofd schudden ;
la buona —a qd , iem. de toekomst vooriem. geducht uitschelden ;
sgridare qd.
spellen, waarzeggen ; gebeurtenis, v., geval, o.;
furnare
sterk rooken ; lavorare
hoog
spesso gli toccano di queste —e, zulke
sterk, ijverig werken ; giuocare
spreek wat luider ;
dingen overkomen hem dikwijls; iron. sono
spelen ; parla pia
correre pia — d'un altro, harder,
delle mi6 —e, dat zijn zoo mijne buitensmiler dan een ander loopen; tener—, stand
kansjes ; colpo di —, geluk, gelukkig toeval,
houden ; niet wijken, toegeven ; — ! toe maar !
buitenkansje, o.; beni di —, geluksgoederen,
—emente, avv. op sterke, krachtige wijze ;
buitenkansjes, mv.; aver la ... di, het geluk
colpire
sterk treffen ; combattere —,
bebben van ...; aver —, geluk bebben, meedapper vechten ; zeer, in hooge mate ; essere
loopen ; far —, fortuin, zijn geluk maken;
sdegnato —, ten boogste vertoornd zijn ;
certe parole fanno sommige woorden
lamentarsi
zich bitter beklag,en.
worden spreekwoordelijk, vinden veel bijval ;
tener la — per it eluffo, de fortuin, het
Forteto, m. met laag bout, hakhout begroeide
plaats.
geluk bij de Karen vatten, niet ontsnappen laten ; prov, —e dornii, bet geluk komt iem.
Fortetto, app. een weinig scherp, sterk, bitter
wring ; vino un po' een weinig naar
soms in den slaap ; gelukkigerwijze ; per —
azijn smakende wijn ; —ezza, f. sterkte,
mi a riuscito, 't is mij bij toeval gelukt;
kracht, vastheid, v.; standvastigheid, v., moed,
—! gelukkig ! — else to sei arrivato, gem., volharding, v., stevigheid, v., versterking
lukkig dat gij aangekomen zijt ; prov. assai
(van muren), versterkingsstuk o. (in kleeren);
ben balla a chi — suona, wren het gesttjfte v. (in schoenen); (Mil.) vesting, verluk meeloopt, heeft goed dansen ; vale pia
sterkte plaats, v.; — d'una boscaglia,
un' oncia di — the una libbra di sadiepste gedeelte o. van een bosch ; scherpte,
pere, een weinig geluk is meer waard dan
wrangheid, zuurheid, o.; andare in —, zuur
een groote wetenschap ; geluk gnat boven verworden (van wijn); —ezzina, f. kleine versterstand ; chi ha — in amor non giuochi
king, klein inlegstuk, o.; —iccio, app. wrang,
a carta, gelukkig in de liefde, ongelukkig in
zuur, scherp, sterk ; —icella, f. (Bot.) h.z.d.
't spel ; fa.m. — di mare, stormachtig weer,
als acetosella ; —Icello, m. klein fort, o., kl.
o., storm m. op zee; fig. tumult, o., volksopvesting, v.; —ifica'bile, app. wat versterkt,
stand, m.; buona —! gelukkige vaart, refs !
met verdedigingswerk kan voorzien worden;
lam. kleine vlinder m. (die om 't Licht vliegt,
—ificamento, m. versterking, v., verdedials geluk voorspellend); a — of a scale e
gingswerk, o., —1ficare, v. a. versterken ;
a , bij toeval, toevalligerwijze ; metters1
sterker, krachtiger maken ; fig. versterken,
alla zich aan bet toeval, het lot overkracht geven ; it vino generoso fortifica
geven ; —a'ccia, f. groote tegenspoed, ongeto stomaco, goede wijn versterkt den maag ;
luk ; —ale, in. zeestorm, m., on weer, o., stormesercizj fortificano 11 corpo, oefening
achtig weer, o.; agg. het geluk betreffende ;
sterkt bet lichaam ; fig. — un' accusa, eene
gelukkig, toevallig, onverwacht ; tempo —,
beschuldiging bekrachtigen, door bewtjzen verstormachtig weer, o.; —are, v. a. gelukkig
sterken; — 11 fuoco, bet vuur aanwakkemaken, gelukkig ten einde brengen ; v. n.
ren, opstoken ; (Mil.) met verdedigingswerken
stormachtig weer bebben (op zee); opgewonomgeven, versterken, bevestigen ; —rsi, v. rifl.
den, boos an ; tumult, oproer veroorzaken ;
sterker worden, aan kracht winnen ; beter
—atamente, avv. gelukkigerwijze, tot geluk ;
groeien ; —rsi in un luogo, zich ergens
—ato, m. gelukkig, door 't geluk begunstigd,
verschansen ; p. press. —ante, versterkend ;
gelukbrengend ; una lettera —a, een brief
p. pass. —ato, versterkt ; citta —a, vermet aangename tijdingen; la guerra
sterkte plaats ; —Ificativo, agg. versterkend ;
stata —a per la Germania, de oorlog
—ificatore, m., —trice, f. bevestiger, verheeft voor Duitscbland eon gelukkigen uitslag
sterker, m., krijgsbouwkundige, m.;
gehad ; luogo een gelukkige, bevoorapp. tot versterking dienend ; lavori
rechte, door gelukkige gebeurtenissen uitmun—j, verdedigingswerken, my.; —ificazione,
tende plaats ; stormachtig ; tempo — slecht
f. versterking, verdediging, bevestiging ; verweer, o., tempi —1, slecbte tijden, my.; mal
dedigings-, bolwerk, o.; —I, pl. de vestingh.z.d. als sfortunato; fan en iron.
werken ; —igno, agg. eenigszins zuur, scherp,
esser — come .1 cani in chiesa, zoo gesterk, tot zuur worden geneigd ; —ilizio, m.
lukkig zijn als de honden in de kerk (nl. zeer
kleine vesting, citadel, v., fort, o.; —ino, agg.
ongelukkig); —e'ggiare, v. n. in stormachtig
legerversterking, v., schans, m.; —itiidine, f.
weer, op storm. zee zijn; fig. door het noodlot
h.z.d. als fortezza ; —ore, m. zuurheid,
been en weer geslingerd worden ; fig. in opwrangheid, scherpte; scherpe reuk of smaak,
roer, gisting zijn ; —e'vole, agg. h.z.d. als
—ato ; —oso, agg. aan slecht weer blootgem.; p1. zure smaak m. in den mond ;
avere i —1, een kwalijkriekenden adem hebsteld ; fig. door het noodlot geslingerd, het on—,

—
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geluk vervolgd, ongelukkig, ellendig, stormachtig, oproerig.

Foruneolo, m. Z. furnneolo.
Forviare, v. n. h.z.d. als deviare.
Fos za, f. kracht, sterkte, stevigheid,v.; uomo
di gran —, zeer sterk mensch, m.; —fisiea,
lichaamskracht, v.; —tnuseolare, spierkr.;
—e, pl. krachten, mv.; riprendere le —e,
zijn krachten terugbekomen (na ziekte); essere in —e, zich krachtig, sterk, gezond gevoelen ; kraehtuiting, v.; — d' ingegno, geesteskracht, v., verstand, o.; — d'immaginazioue, verbeeldingskr , fantaisie, v., energie,
werkende kracht, werking, v.; la — della
polvere, d'un veleno, del sole, de wer-

king van het kruit, een vergif, de zon ;
sole oggi ha poca —, de zon heeft vandaag weinig kracht ; cedere alla — della
ragione, voor het gewicht, de kracht der
rede wijken ; (Scient.) — centripeta e centrifuga, de middenpuntzoekende en middenpuntvliedende kracht; — di eoesione, d'attrazione, de cohesie-, aantrekkingskracht,
v.; — d'inerzia, volhardingsvermogen, 0.;
le —e della natura, de natuurkrachten,
de kracht der natuur ; le —e digestive,
vitali, bet verduwingsvermogen ; de levenskracht; contrasti di —e, tegenstand, m.,
-stelling v. der krachten ; macht, v., kracht o.
(van een staat, yolk); —e, pl. strijdkrachten,
mv.; — di terra e di mare, land- en zeemacht, v.; —e, pl. vermogen, o., geldmiddelen,
mv.; fain. —e, pl. openbare voorstellingen van
athleten ; dwang, m., geweld, o.; adoperare
la —, geweld gebruiken ; (Gram.) kracht,
beteekenis ; questo ntodo ha — avver.
deze uitdrukking heeft eene bijwoordelijke beteekenis ; in — di sostantivo, als
zelfst. naamw. gebruikt; a —, met geweld ;

eacciar a — una eosa dentra una
altra, met geweld jets in jets anders drijyen ; a —, a viva —, di viva —, per —,

met geweld, met alle geweld, gedwongen, met
tegenzin ; studiare per —, gedwongen studeeren ; esserci eostretto alla er met
geweld toe gedwongen zijn ; a — di..., door
kracht van ..., door middel van ..., door ...;
a — di quattrini si fa tutta nel mondo,

door, met geld kan men alles in de wereld
gedaan krijgen ; di —, di gran sterk,
bard ; lavorare di —, hard w erken ; di
poca zwak; di tutta uit alle kracht;
per amore o per —, goedschiks of kwaadschiks; eamicia di —, dwangbuis, o.; cases
di —, tuclithuis, 0.; — maggiore, hoogere,
niet van ons afhangende macht (force majeure);
— pubblica, openbare macht, politic, v.;
aver — di legge, kracht van wet hebben;
essere noodig, noodzakelijk zUn ; far —,
dwingen, noodzaken, geweld gebruiken ; prov.
contra la — la ragion non vale of ove
viene, ragion si parte, of chi ha
phI —, ha piti ragione, macht breekt wet,
macht gaat boven recht, bet recht van den
sterkste is bet beste ; l'unione fa la —,
eendracht maakt macht ; lain. per — si fa
l'aceto, geweld wekt verbittering ; Tam. en
iron. per — Sienna, door noodgedrongen,
op gedwongen wijze ; —a'bile, agg. bedwingbaar, overwinbaar ; —amento, m. dwang, m.,
geweld, o., inspanning, v.; het dwingen, noodzaken, o.
Forzare, v. a. dwingen, noodzaken; — qd. a

FOS
fare qc., ieni. dwingen om lets te doen ;
— qc., jets dwingen, openhreken ; — una
serratura, an useio, een slot, deur openbreken ; (Giuoc.) — la carta, te veel op een

kaart zetten, het geluk willen dwingen ; (Mil.)
una posizione, eene stetting stormerhand innemen, forceeren ; — una donna,
eerie vrouw verkrachten ; v. n. geweld gebruiken tegen jets of iem.; met alle kracht werken, alle kracht aanwenden ; una scarpa
forza sul eallo del piede, een schoen
drukt, klemt op de wreef ; una finestra
forza, een venster sluit te straf ; —rsi, v. rill.
zich alle moeite geven, alle krachten aanwenden ; p. pass. —ato, gedwongen, genoodzaakt ;
agg. levy —a, gedwongen lichting v. (v. soldaten); imprestito gedwongen leening,
lavori —i, dwangarbeid, m., galeistraf, v.;
marcia —a, iji-, geforceerde marsch, v.;
(illus.) rota —a, slechts met moeite voort te
brengen noot, geforceerde noot ; vino —, langzaam gegiste wijn, m ; sost. m. galeiboef, tot
dwangarbeid veroordeelde, m.; zeer sterk snuif,
v.; —atainente, avv. op gedwongen wijze,
met geweld ; —atore, m., iem. die dwingt,
geweld aanwendt; [am. athleet, worstelaar,
m.; —erina'io, m. vervaardiger van brandkasten, geldkistjes enz.; —erino, m. brandkastje, geldkastje, -kistje, o.,juweelkoffertje,o.,
—e'vole, agg. gewelddadig ; —iere, —iero,
m. brandkast, ijzeren geldkast of kist, v.; —ierino, m. kleine ijzeren kast of kist voor geld,
juweelen enz.; —oso, agg. h.z.d. als —uto en
—ato ; gedwongen, dwang...; prestito
gedwongen leening; eorso gedwongen
koers m. (v. geld.); —uto, agg. sterk, krachtig,
met groote kracht bedeeld ; herculisch.
Foseainente, agg. somber, op duistere wijze;
-

—,

dipingere — le condizioni dello stato,

den toestand van den staat met sombere kleuren afschilderen ; —o, agg. donker, duister,
somber; luce —a, roodachtig, doffe verlichting. v.; aura —a, sombere, nevelachtige
lucht, v.; °Maio zwaarmoedige, sombere
blik, m.; parole —else, duistere, onduidel.
woorden ; fig. dipingerc una eosa con
fosehi eolori, jets met sombere kleuren afschilderen ; sost. m. duisternis, donkerte, v.
Fosfato, m. (Chim.) phosphorzuurzout ; phosphaat, o.
Fosforeggiare, v. n. phosphoresceeren ; een
phosphor. glans geven; vanzelf lichten ; —eseente, agg. phosphoresceerend. vanzelf lichtend ; —escenza, f. (Ms.) phosphorescentie,
f.; het zelfstandig lichtvermogen, o.; —io,
agg. (Chim.) phosphorisch, phosphor bevattend ;
acido phosphorzuur, o.;(Fis.) phosphorisch,
zelllichtend ; luce —a, phosphorisch lichten,
0.; —0, m. (Chim.) phosphoor, phosphorus, m.;
—oroso, agg. (Chim.) acido phosphorig
zuur, o.
Fossa, f. gracht, v.; langwerpige kuil, m.; -di scolo, riool, o., gat, o. (voor 't inplanten
van olijfboomen enz.); winterkuil, m. (voor 't
bewares van vruchten, groenten); valkuil, m.,
scheepvaartkanaal; vestinggracht, v.; fig.
scavarsi da se stesso la —, scavarsi

la — sotto i piedi, zijn eigen graf gra ;en,
zijn eigen ongeluk bewerken; grafkuil, m.;
mettere qd. nella —, iem. begraven ; aver
i piedi of it capo nella —, met een been
in 't graf staan (zeer oud zijn); (Anat ) holte,
v. in 't menschelijk lichaam ; (Conc.) look
.
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stesso, bij zichzelf ; parlare — s6 stesso,
weekkuil, m.; fam. —e, pl. kuilen in de wanbu zichzelf mompelen ; levamiti —I pled',
gen, ingevallen wangen ; prov. ehe vier
ga uit den weg, loop me niet tusschen de
della — sa ehe eosa 6la morte, wie
beenen.
zelf iets ondervonden heeft, kan 't best meespreken ; prov. chi 6 d'una natura, sino Fra, m. = frate, broeder (geestelijke); — Jacopone,
— Girolamo, broeder Jacopone,
men
legt
nooit
geheel
en
al
alla — dnra,
broeder Hieronimus.
zijn aangeboren aard of ; chi non
servo e se to erede, al saltar della Fraeassamento, m. verwoesting, verplettering, v.; —are, v. a. verwoesten, verpletteren,
— se ne avvede, men erkent den meester
tot puinhoopen maken ; omverrukken, tegen
't best aan zijne werken ;—inolo, m. opzichden grond werpen ; tam. — l'ossa ad uno
ter over de openbare rioolen enz.; —ata, f.
eon le bastonate, iem. terdeege afrossen ;
breede, diepe gracht, vestinggracht, v.; —atel—rsi, v, rill. verwoest, verpletterd enz. worlo, m. kleine bekoorlijke beek, v.; —ato, m.
kleine waterstroom, m., beekje, kleine gracht,
den ; p. pass. —ato, verwoest ; agg. in puin,
gebroken ; fam. essere als geradbraakt
v., sloot, v.; —erella, f. kleine sloot, v., grepzijn; —io, tn. aanhoudend kraken, gekraak,
pel, m.; riool,o.; —setta, f. kleine gracht, v.;
o ; voortdurend geraas, o.; —o, m. het verklein kanaal, o.; kuiltje, o.; — del mento,
pletteren, verwoesten, tot puinhoopen maken ;
delle gote, kuiltje in den kin, in de wangen ;
gekraak, gekletter, o. van brekend glas enz.;
—setto, in. kleine kuil, kleine greppel, m.;
geraas, spektakel, rumoer, o.; far —, veel
—sicella, —ieina, f. kleine sloot, kleine
leven, geraas maken (van kinderen); fig. opgracht, v.
zien verwekken ; fam. onheil stichten, verFo'ssile, agg. fossiel, uit den grond, de aarde
derfelijk werken ; —one, m., —ona, f. vergegraven ; uit de mijnen gewonnen, uitgegrawoester, m., breker, m.; onrustig, apes overyen; earbone steenkool, m.; nitro —,
natuurlijke salpeter, m.; versteend, fossiel,
hoop gooiend mensch ; levenmaker, m.; vento
- verwoestende stormwind, m.; —oso, app.
van de oer-wereld voortkomend ; pesci, osvol leven, rumoer, geraas.
sa fossiele visschen, beenderen ; fig. letteratura verouderde letterkunde ; sost. Fraccurado, —urrado, m. kleerenpop, v.,
m. fossiel, o.; mijngoed ; —I, pl. fossielen, vermandenpop, v. (om kl. op te passen); mariosteente planten enz.; —izzarsi, v. rill. fosnette, v. (op stok); —1, pl. marionette() ; fare
sielenvorm aannemen ; versteenen.
- grappen verkoopen, den Hansworst spelen.
Fosso, m. diepe, breede gracht v.; (Min yes- Fracidare, v. a. Z. infradiciare ; —ezza,
—dicezza, f. vochtigheid, modderigheid, v.;
tinggracht, v.; —maeinante, molenbeek,v.;
verrotting, v.; —drecio, —diel'ecio, agg.
fig. en fam. esser a eavallo at —, meester van den toestand zijn, de vrije keus hebeenigszins nat ; —cido, —dieio, m. vochtigheld, natheid, v. (van den bodem); modderigben ; saltare it —, over de moeielijkheden
been springen ; fam. una adosso e una
heid, rotting (door vocht); fig. bederf, o.; verat —, een (hemd) aan 't lichaam (aan de bast)
rotting, V.; zedenbederf, o.; —eidume, —dien een in den wasch ; —one, m, groote, zeer
eiume, m. groote, hinderlijke vochtigheid ;
breede en diepe gracht.
hoop rottend geworden dingen ; rotheid, v.
Fotoge'nieo, agg. photogenisch, door 't licht
(van vruchten); fig. verveling, v., walg, m. tot
voortgebracht; —geno, m. (Chim.) photolast zijn, o.; —dieio, agg. nat, vochtig, doorgeen, o. (soort min. olie); —grafare, v. a.
weekt (van den bodem); sudato druipend
photographeeren ; lichtbeelden maken farsi
van zweet ; (am. briaco stomdronken ;
zich laten photographeeren ; —afia, f.
aangestoken, rottig (vruchten); prov. una pephotographie-kunst ; photogr., door 't licht verra —a ne guasta un panier delle bukregen beeltenis, lichtbeeld, o., photogr.
one, een rotte appel in de maand, maakt al
v.; —aficamente, avv. langs photogr.
het gave ooft tot schand ; slechte voorbeelden
agg.
weg, door photogr. verkregen ;
bederven goede zeden ; fig. bedorven ; soeie
photographisch ; ritratto photogr. portret,
tit —a, bedorven maatschappij, v.; malato
o.; carta —a, photogr.; voor photogr. die—, tisico zeer ziek, in hooge mate aan
nend papier ; —o'grafo, m. photograaf, m.;
tering lijdende ; inamorato smoorlijk
—grammetria, f. photogrammetrie, v.; meverliefd ; —mezzo. —inti tato, door en door
ting naar photogr. opname; —metria, f.
nat ; a farla —a, om weinig te zeggen ;
(Fis.) photometrie, meting, v. van de intensialla pill —a, in 't ergste geva I.
teit van 't licht ; —metro, m. photometer, Fraga, f. h.z.d. als fragola ; fraghe del
m.; lichtmeter, m.; —scultura, f. photoslabbro, frissche roode lippen ; —a'ria, f.
culptuur, v.; mechan. aanwending van pho(Bat.) Z. Fragola.
togr. voor plastische doeleinden ; —sfera, Fra'gile, agg. licht breekbaar, breekbaar;
f. photosfeer, v.; de de zon omgevende lichtLicht gebouwd ; gebrekkig, zwak, weinig weerkring, m.; —tipia, f. phototypie, v.; lichtstand biedend ; cuore zwak hart, o ; fig.
druk, m.
vergankelijk, snel voorbijgaande ; speranze
Fo'ttere, v. a. volg. gemeene uitdrukking voor
ijdele verve achtingen ; —lezza,
bijslaap ;
p. pass. poreo, bacon —,
f. breekbaarheid, zwakheid, vergankelijkheid ;
zijn zeer gemene scheldwoorden.
— umana, menschel. zwakheid ; la — delle
Fottivento, m. (Omit.) h.z.d. als nottolone.
unia,ne grandezza, de vergank. der aardFra, prep. tusschen, onder, te midden ; sara
sche grootheid ; —mente, op zwakke wijze,
costi — codestri libri, het zal daar zijn,
als een zwak kind.
onder die boeken ; fam. — le due terre, Fragmento, m. Z. Framtnento —nere,
zoo tusschen beiden in ; alles dooreen genov. a. Z. Frangere.
men ; — '1 sonno, nog half in slaap ; — due Frago, m. scherpe, sterke reuk, m.
giorni, — una settimana, binnen Brie Fra'gola, —voles, f. (Bon aardbezie, -bei, v.;
dagen, een week ; —poco, binnenkort ; — se
aver In voglia delle —e, een moeder
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vlek in den vorm eener aardbei hebben ; Francesca, f. (N. r.) Francisca ; —ano,agg.
tot de Franciskan rorde bOhoorende ; sost.
—aqa,
m. aardbeziebed, 0.; —one,
Franciscan, m.; —o, m. (N. pr.) Francischs,
m. groote aardbezie, v.
Frans, m.; schen. eavallo di San —, het
Fragolino, m. (Zoo/.) mode zeebrasem, m.
paard van den H. Franciscus, • de voet0;
Fragore, m. gekraak, krakend geluid ; geraas,
andare sill cavallo enz., te voet gaan;
rumoer, o.; sterke, bijtende, scherpe reuk,
m.; —osameiite, avv. met een geweldig ge— app. inela —a, Fransche appel; panno
Fransch laken ; —one, m. toskaansche
kraak, met groot, donderend geraas; —oso,
zilvermunt, v.; —ese, agg. Fransch ; alla—,
agg. krakend, geraasmakend; applausi —I,
op zijn Fransch, op Fransche manier; pardonderende btjval, m.
tire alla
vertrekken zonder afscheid te
Fragrante, agg. welriekend ; —za, f. sterke,
nemen ; bacio alla
aangename geur, m., welriekendheid, v.
kus op beide wangen ; mal —, syphilis ; ven. ziekte, v.
Fraile, agg. h.z.d. als fragile ; frale, agg.
h.z.d. als fragile; — sost. m. menscheltjk Francese, m. (N. pr. etn.) Franschman, m.;
—eggiare, v. n. Fransche uitdrukkingen,
lichaam, sterfelijk omhulsel, co.; —ezza, f.
spreekwijzen gebruiken ; —ino, m. fransch
h.z.d. als fragilith, (maar in moreelen zin).
broodje, 0.; —isino, m. gallicisme, 0.; franschYramboê, f. (Bot.) framboos, v.
spraakeigen, fransche uitdrukking ; —ume,
Framea, f. (Arm. Stor.) framee, v.; frankische
In. Fransche aard, m. (in veracht. zin).
lans, werpspies, v.
Framescolare, frammes—„ v. a. ondereen- Francheggiare, v. n. vrij, zeker, openhartig,
onbevreesd maken ; bernoedigen, ondersteumengen, dooreenmengen ; —ettere, framnen, beschermen; bevrijden ; —rsi, v. rill.
mettere, v. a. er tusschen leggen, insteken ;
tra la venni', frammette qualche buvrij, zeker, zonder vrees worden ; —ezza, f.
vrijdom, m., vrijheid, v. van verplichtingen;
gia, tusschen de waarheid steekt hij een of
anderen leugen in; —rsi, v. rifl. zich inmenzekerheid, vrijheid van den geest ; openhartig-,
gen, zich in 't midden leggen, zich ergens invrijmoedig-, vastheid, v.; onbevangenheid,
vlugheid, v.; —igia, f. vrijheid, onafhankeltjkmengen, als bemiddelaar optreden ; —zzaheld, v.; vrtjdom, in. (van eene of andere vermento, m. onderbreking, inmenging, inschuiplichting); voorrecht, o.; privilegie; —e, pl.
ving, v.; —mezzare, m., —ezzare, v. a.
privilegi6n, vrijheden, biijde inkomsten, m.v.
inschuiven ; — una cosa con un' altra,
(van veel steden in de Middeneeuw.); vrijdom
een zaak door een andere onderbreken, een
van tot, v. vracht, van porto's ; asylrecht ;
zaak in een andere schuiven ; le verse sono
framezzate da nervi e arterie, de adeonschendbaarheid, v.; toevluchtsoord; o.; en.
trare, mettersi, stare in —, zich in een
ren worden door zenuwen en slagaderen onveilige plaats bevinden ; vrijheid, v. van tweederbroken ; —mezzo, prep. h.z.d. als tra.
kamp, m.
Frainmassone, m. vrijmetselaar, m.; volg.
ketter, ongeloovige; —oneria, f. vrijmet- Franeia, f. (Geogr.) Frankrijk, 13.; —eo, agg.
frankisch, fransch ; allianza francorussa,
selarij, v.
fransch-russisch verbond, o.
Frammenta'rio, agg. uit brokstukken samengesteld, onvolledig, fragmentair; —ato, h.z.d. Franco, agg. vrij, bevrijd (van eenige yenplichting); porto
vrijhaven ; letters —a,
als —arid ; —0, m. fragment, brokstuk, co.;
gefrankeerde brief ; dar campo
vrij veld
een enkel stuk, o.; splinter, m.; d'osso,
(voor tweegevecht) geven ; fig. voile vrijheid
beensplinters, m.v.; —1, pl. puinhoopen ; broktot iets geven ; vrij, zonder (zorgen enz); moestukken, enkele gedeelten (v. oude schrijvers).
dig, edel ; portarsi sempre come ardito
Frammischiare, v. a. h.z.d. als —inescoe cavaliere, zich altijd als een moedig
lare ; —isto, agg. ondereengemengd, veren edel ridder gedragen ; far it —, den vrijmengd.
moedige, dappere spelen, vrijmoedig, geFrana, f. aardstorting, bergstorting, v.; breede
schikt ; andatura —a, lichte, vlugge gang;
spleet, kloof, v. in den grond ; —amento, m.
brutaal, al te vrijwoedig, -postig, al te vrij ;
instorting, v. (v. berg.) ; aard-, bergschuiving,
modo —, al te vrije manier ; essere — nel
v.; —are, v. n. instorten, invallen, afschuiven,
leggere, vlug in 't 'oxen zijn ; andar — in
afglijden ; spleten vormen ; —ata, f. h.z.d. als
una cosa, frisch, met goed vertrouwen iets
—amento en —a.
ondernemen ; con uno si pub andar
Franca'bile, agg. wat vrij kan gemaakt, gefranchi, met iem. kan men gerust in zee
frankeerd kan worden (brieven); una lettera
vã
e — sino al confino, een brief kan tot gaan, iets ondernemen ; la vada
par
aan de grenzen gefrankeerd worden ; —gione,
daar kunt ge u op verlaten, zeker
van zijn; vrtjgevig; avv. h.z.d. als francaf. h.z.d. als —chigia ; —amente, avv. op
,mente ; —one, zeer vrij, vrtjpostig.
vrije, onomwonden wils; zonder complimenten, zonder vrees, hinder, op moedige, dap- Francobollo, m. postzegel, v.; collezione
di —i, postzegelverzameling, v.
pere wijze ; scrivare zonder zwarigheden
schrijven; —amento, m. bevrijding, vrijma- Francoforte, f. (Geogr.) Frankfort, o. (sul
Meno, sull' Odero), Frankfort a/d Main,
king, v.; frankeering, v.; —are, v. a. vrijmaken,
a/d Oder.
bevrtjden, losmaken (van een verplichting);
frankeeren ; fig. en ram. una cosa non Francoda'lia, f. (Geogr.) Frankenthal, o.
Francogaliico,
agg. franco-gallisch, merofranca la spesa, iets is de onkosten niet
vingisch.
waard ; verzekeren ; —atura, f. frankeering,
v., porto, o., frankeerkosten, m.v.; —azione, Francolino, m. (Omit.) — di monte, hazelhoen; — degli Italiani, francolijnhoen, o.
f. h.z.d. als —amento.
Wrancatrippe, m. leeglooper, m., dagdief, m. Francomonte, m. (Geogr.) Frankenberg, 0.;
—one, m. frank, m.; —onese, agg. frankisch;
Franeesato, agg. door yen. ziekte aangetast.
—o'nia, f. (Geogr.) Frankenland, o.
Francesca, f. (Arc/lea) framee, tweesnijdende
Frangente, f. golfslag, m., vloedgolf, v., branstrijdbill der Franken.
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dim, v.; fig. onvoorzien ongeluk, o., zware
aantal spraakwendingen waartoe een schrijslag, in., -beproeving, v., groote moeielijkheid,
ver, redenaar zich beperkt ; aver tin piccolo
v.; —ere, v. a. breken, verbreken, vernietigen ;
zeer beperkt in zijn uitdrukkingen zijn;
— it ulive, de olijven uitpersen ; —a fres— diplomatic°, parleinentare, diplomat.,
co, de olijven verschgepl. uitpersen ; overwinparlementaire uitdrukkingen, woordenkraam,
v.; —se, phrase, frase, v.; spreekwijze, uitdruknen, temmen ; un patto, een verdrag
schenden ; la rattezza, minder steil
king, wijze van uitdrukken, dictie, v.; schoonworden ; verscheuren (met de klauwen); —rsi,
klinkende spreekwijze zonder veel pit ; —1
v. rifl. breken, gebroken worden, in puin valrettoriche, rethorische uitdrukkingen, gezeglen ; moede worden, verminderen (de geest);
den ; sono e nienti altro, 't zijn frasen,
breken (v. golven); —i'bile, agg. breekbaar ;
woorden en meer niet ; —musicale, toon—ibilita, breekbaarheid, v.; —imento, m.
zetting, v.; —eggiamento, m. aanwending
het breken, tot puin maken, verwoesting, v.;
v. van de bepaalde redewendingen ; gebruik
—itura, f. het uitpersen der olijven.
van enkele frasen ; uitdrukkingswijze ; —egFra'ngia, f. franje, v., kwast, v.; fig. weinig
glare, v. n. afzonderl. uadrukkingen,spreekbeteekenende versiering ; fare un po' di —,
vormen aanwenden, aaneenvoegen ; bene,
er iets bijdoen (bij vertellingen); le solite
male, a sproposito, zich goed, slecht,
frange, de gewone praatjes, gezegden ;
verkeerd uitdrukken ; phraseeren, een
—a'io, m. franjemaker, m.; fig. tern. die zijn
muziekstuk kunstvol en met veel uitdrukking
verhaal opsmukt ; —are, v. a. met franjes
uitvoeren ; —eggiatore, m. phrasenvormer,
versieren, bezetten ; —atura, f. gedraaid
-maker, m.; mooiprater, kletser, babbelaar, m.;
—eologia, f. phraseologie, verzamel. van
koord v. (van franjes); —olina, f. hi. sierlijke
franje of kwast, v.
redewendingen ; wijze van uitdrukken, dictie
Frangipani, f. wierook, m. uit amber en bisam.
v. van een schrijver; — sicula, siciliaansche
Fra'ngola, f. (Bot.) vuilboom, m.
phraseologie, uitdrukkingswijze ; —u'ccia, f.
Franoso, agg. vol spleten (bodem); met veel
slecht gevonden, aangewende uitdrukking, v.
aardstortingen.
Frasca, f. bebladerde tak, twijg, m.; — che,
Frannonnolo, in. oude gek, m.; kindsche
pl. dorre takken, strooisel, o.; fare le — che,
grijsaard, m.
strooisel maken (v. 't vee); niettere la —,
Frante'udere, v. n. misverstaan, verkeerd vereen tak uitsteken (ten teeken dat er wijn wordt
staan.
verkocht); loofwerk, o., takken (v. d. zijdeworgebroken,
in
Franto, p.pass. van frangere,
men); andare In (alla) zich inspinnen
puinhoopen.
(zijdeworm); Tam. lichtzinnig mensch, m.; —
Frantoiano, m. olieperser, opzichter over het
che, pl. domme praat, onbeduidende dingen ;
oliepersen ; —ata, f. hoop olijven die in eens
aver sempre 11 capo alle —che, het
in de pers gaan ; —o, m. oliepers, v., ruimte
hoofd altijd vol nuttelooze dingen hebben ;
w aar bet oliepersen geschiedt.
—che, pl. overdadige versiering ; nutteloos
Frantumare, v. a. in kleine stukjes breken,
bijwerk, o.; mod. prov. a pia debole la —
versnipperen ; —rsi, v. nil. in kleine stukjes
del pisello, de boonenstaak is zwakker dan
breken, in splinters gaan,versnipperen ;
de boon, de borg is nog minder solied dan de
m. stuk, o., splinter, m., puin, o.; —I, pl. puinschuldenaar ; saltare di palo in —, van
hoopen, mv., brokstukken, mv.; andare In
den hak op den tak springen; (am. essere
—i, in duizend stukken, splinters ; mandare
come l'uccello sulla —, zonder vaste verfare in —i, in duizend stukken, splinters,
blijfplaats zijn, nu bier dan daar zijn ; (am.
scherven breken, verbrijzelen.
che non visol l'osteria levi la — , als
Frappa, f. schulping, uitschulping, v., uitgemen iets niet wit zijn, moat men er ook den
sneden zoom, rand, m., schulp v. (van een
schijn niet an aannemen ; pray. che sta
kleed); (Pitt.) schildering van afz. bladeren ;
sotto la — ha quello che piove e quello
—are, v. a. uitschulpen (kleed); fig. op nietige
che casca, de zwakke moet bet van alle
wijze versieren ; vleien, bedotten, bedriegen;
zijden ontgelden ; chi s'impieeia colle —
—, v. a. met vele steken, slagen verwonden ;
che, la minestra sa di fumo, wie met
v. n. onzinnig snappen, kletsen, bazelen ; —adwaze lieden omgaat moet bet gelag betalen ;
tore, m. bluffer, praalhans ; bedrieger, m.;
11 boon vino non vuolo goede wijn
—atura, f. het uitschulpen (van kleeren);
behoeft geen krans ; (am. mutar — e non
—eggiare, v. a. (Pitt.) bladeren, boomen in
vino, wel het uithangbord maar niet de waar
bijzonderheid schilderen.
veranderen ; m. hoop takken, loof,
Frappoco, avv. h.z.d. als frapoco.
strooisel, o.; —ata, f., —ato, m. prieel, o.;
Frapponere, frapporre, v. a. er tusschen
but, v., dak o. uit takken en loot samengenel testo alleggen, zetten, schuiven ;
steld ; plaats v. waar het strooisel wordt becune parole del suo, eenige zijner eigen
waard ; dik onderhout, o., bussel loof, strooisel
uitdrukk. tusschen den tekst voegen ; — °sta.
o. (voor wintervoer der schapen); —egglare,
coil, hinderpalen in den weg leggen ; — inv. n. ritselen (in takken, loaf); van den eenen
dugj a qc., iets vertragen, uitstellen ; —rsi,
tak op den anderen springen (vogels, eekv. rifl. zich er tusschen zetten ; fig. zich er
hoorntje); fig. grappen, domme praat, onzin
inmengen, als bemiddelaar optreden, tusschenverkoopen ; loof halen, strooisel maken ; —egbeiden komen, zich er tusschen bevinden;
gio, m. aanhoudend geritsel, o., het geritsel,
—osizione, f. bet tusschenbeiden komen,
geruisch (der takken); —erella, f. kl. dunne
tusschenkomst, inmenging, bemiddeling, v.
twijg, m.; fig. ijdel, koket meisje ; f.
Frappe'ndere, v. a. h.z.d. als sbagliare.
onnutte, domme praat, v., dwaze bandeling,
Frasa'ccia, f. slechte, onpassende, leelijke
v., overtollige versieringen, overdadig nevenspreekwijze ; —a'io, m. frasenmaker, schrijwerk ; —e letterarie, letterkundige beuzever die slechts holle frasen schrijft; —a'rio,
larijen ; —etta, f. kleine twijg, m., loof, o.,
m. verz. spreekwijzen, taaleigenaardigheden ;
losse takken op de vogelbaan, v., ltimroede, v.;
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(Stamp.) frischet o. (aan de handpers); fig.

koket, lichtzin, ijdeltuitig meisje, o.; —ettnola, f. h.z.d. als —etta, —eherella ;
—chiere, m. nutteloos, lichtzinnig mensch,
Ilauwe praatjesmaker, m.; —onata, f. vogel-
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—e, m. monnik, kloosterbroeder, ordesbroeder,
m.; convent° di monnikklooster, 0.;
discrezione di —1, onvoorzichtigheid, onbescheidenheid in 't spreken, praatachtigheid,
v.; Tarsi monnik worden ; mod.prov.sto
coi —1 e zappo l'orto, ik ben geheel ter
uwer beschikking ; ik weet van niets; holle
dakpan, m.; (Stamp.) pastel, v. (ineengevallen
zetsel), verschoven vorm, witte vlekken
(in een gedrukte pagina); inktvlek v. (bij 't
schr(lven); (Set.) zijdeworm die zich niet inspint, maar ineenrolt; (Chico.) retorte, v.,
distilleerkolf, v.; (Zool.) grondeling m. (visch);
oliekoek, oliekrakeling, m.; broader, helper,
leerling; ram. nasce tin er gaat een
dominee voorbij (als er plotseling in een gezelschap algemeene stilte heerscht); —ella'ccio, m. liefdelooze, hardvochtige broeder;
—ellame, m. de gez. broeders en zusters;
—ellanza, f. broederlijkbeid, verhouding van
broeders en zusters, broederschap, o.; disdirsi la —, als broeders en zuster van elkander afgaan, scheiden ; christelijke broederlijkheld ; la cattolica —, de gemeenschap der
geloovigen ; — artigiana, verbroedering v.
der vakgenootschappen ; broederschap v. (geestel Uke vereenig.) v'erano tutte le —e della
citta, alle broederschappen der stad wareii
er; bewijs 0. van lidtnaatschap in een broederschap ; vertrouwelijkheid, nauwe vriendschap,
hartebjke verhouding, v., omgang, m., gelijkheid, stamverwantschap, v.; —ellastro, m.
stiefbroeder, m.; —ellesco, —elle'vole, agg.
broederlijk, hartelijk, vertrouwelijk ; parole
—e, liefdevolle woorden ; —ellevolmente,
avv. op vertrouweljjke enz. wijze ; —ellino,
m. kleine broader, m., broertje, o., jonge broeder, m.; —ello, m. broeder, m.; — earnale,
germano, eigen broader ; — di padre e
non di madre, halve broader; —uterino,
di niadre, halve-, stiefbroeder (moederzijds);
— i engiui, neven in den eersten graad
(broeders-, zusterskinderen); — di latte,
zoogbroeder; —adottivo, aangenomen hr.;
—i, pl. zonen van hetzelfde vaderland ; leden
van dezelfde broederschap; convertiet m. (in
tegenstelling van frate); fig. gezel, makker,
m.; — d'arrni, wapenbroeder,wapenmakker,
m.; due oggetti sono, paiono —1, twee
dingen gelijken op elkander ; prow. pan di
—1, pan di coltelli, genadebrood (dat men
bij brooder of zuster eet) srnaakt bitter; tre
—i, tre castelli, broeders moeten niet bij
elkander wonen.
Frateria, f. broederschap, v.; laden eener zelfde
orde; le —e, de broederschappen van een
diocees ; —nale, agg. h.z.d. als fraterno ;
—amente, am op broederlijke wijze, als
brooders; —are, v. n. broederlijk handelen,
broederlijk met elkander omgaan ; —ne' vole,
agg. Z. —llevole ; —nita, f. broederlijke
verhouding, broederschap, o., broederlijkheid,
v., verbroedering, v.; dei popoli, verbroedering der volken, der naties; —nizzare,
v. n. broederlijk met elkander omgaan, verbroederen ; i soldati fraternizzano col
popolo, de soldaten verbroederden zich met
het yolk, sloten zich bij het yolk aan ; —no,
agg. broederlijk, broeder ...; amore—,broe-

vangst v. met ltjmroeden ; verwilderde, met
onkruid begroeide m., te• dicht gegroeid
loot v. (aaa boomen); (Pitt.) warboel m. van
kleuren en voorwerpen ; fig. overtollige, overdadige versiering, v., smakelooze versiering;
fig. bonte menigte, v., een warboel, m., menigte
van dingen ; ordelooze massa, menigte, v.;
—one, m. twig, tak, m., reishout o. (tot aanmaken van 't vuur); takkebos, m.; fig. en [am.
seminare, avere, portare I —1, de vleugels laten hangen, laten sleepen (van zieke
vogels); zich met moeite op den been houden
(zwakke personen); ram. portare i —I a
valombroso, uilen naar Athene, water in
de zee dragen ; m. hoop takken, twljgen ; hoop takkenbossen ; fig. overtollige, overladen versieringen.
Frassignuolo, m. (Bot.) boonenboom, m.;
—nella, f. (Bot.) witte diptam, m., esschenkruid, o.; —ino, m. (Bot.) esch, m., esschenhout, o., lans, v., schacht v. uit esschenhout.
Frastaglia, f. Z. —io, m.; —ante, m. uitgesneden, uitgeschulpte dingen, o. mv.; —amento, m. het uitsnijden, uitscbulpen,
tanden ; —are, v. a. schuin en scheef doorsnijden, stuksnijden ; schuip-, tandsgewijze
snijden; met schulpvorm. stokken versieren ;
fig. doorkruisen, doorsnijden; fig. oppervlakkig
afdoen (zaken); fig. de woorden afgebroken,
hakkelend uitspreken ; hakkelen, stotteren ;
p. pass. —ato, van alle kanten doorsneden;
agg. terreno doorploegd, oneffen land, o.;
discorso —, verwarde, onsamenhangende
voordracht, rede, v.; abito —, met allerlei
rommel en schulpen versierd kleed 0.; —ata,
f. doorsnijding v. (in alle richtingen); verwarde
boel, warboel, m.; —ataniente, avv. op verwarde, onordelijke wijze ; stuks-, broksgewijze ;
—atura, f. h.z.d. als intaccatura ; —o,
m. klein afgesneden stuk, o., uitsnijdsel, o.,
snede, v.; schulp, tandvormig uitsnijdsel, o.;
uit kleine stukjes, opnaaisels gemaakte versiering, garneering van kleed.; overtollige, overladen versieringen, sierrommel, m., snorrepijperij enz. mv.; m. hoop m. uitknipsels, stukjes goed, schulpen, versieringen.
FrastornamentO, m. verhindering, beletting,
afhouding, v.; —are, v. a. (van lets) afhouden, beletten, atleiden, aftrek ken ; v er wijderen,
verbinderen ; l'intervento della Russia
frastorno la guerra, de tusschenkomst
van Rusland verdreef het oorlogsgevaar;
—uno, tem. ergens van afhouden, afraden;
—io, m. aanhoudend hinderlijk geraas, o.
Frastuono, m. sterk, door veel gelijktijdige
gelLiden veroorzaakt geraas, o; spektakel,
schandaal, o.; tra fischi, applausi e battere bastoni era un — else ..., door fluiten, handgeklap en stamper met de stokken
ontstond zulk een helsch spektakel dat
Fratacchione, in. dikke, stevige monnik, m.;
—cciotto, in. kleine, maar stevige monnik,
m.; —eel°, m. vuile, leelijke , kwaadaardige
monnik ; —a'io, m. vriend, m. der monnikderliefde; macchiarsi del sangue —, zich
ken ; agg. altijd bij de monniken huizend ;
zucca —a, groote, groene kalebas, m.; —ata,
met bet bloed zijns broeders besmeuren.
f. handelwijze, rede, v., preek m. van een Fratescamente, avv. op de wijze der monniken, als een monnik ; —esco, agg. als een
monnik ; monnikkenstreek m. (in veracht. zin);
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laten worden ; — uno, iem. om koud maken,
monnik, monniken . . .; erudizione —a, mannikengeleerdheid, v.; —ieello, m. mannikje,
dooden ; v. n. —rsi, v. rill koud, koel worden,
afkoeten ; —erello, m. geringe koude v., koel
armzalige, onbeduidende mina, m.; —ino,
in. goede, klethe monnik, —, agg. de monweer. o.; —ezza, f. kande, v., koelte, v.; fig.
nikken, kloosterbroeders betreffende ; —o'ckoelheid, onverschilligheid, traagheid, onbartelijkheid, v.; f. volg. infreddacio, m. groote, vroal6ke monnik, m.; —ism°,
tura ; —iecio, m. koelte, v.; agg. koel, een
het monnikendom, -wezen, o., —one, m.
weinig koud ; --ino, agg. een weinig koud,
monnik van grooten, zwaren lichaamsbouw ;
koel, kil; fig. zonder hartstoeht, ijver, vuur;
—otto, m. kleine, alike monnik ; —ucolo,
—o, m. koude, kou, v., koelte, v., vorst, v.;
m. mounikje, onbeduidende monnik, m.
ai primi bij de eerste vorst; sentir,
Fratina, f. vrouwelijke haardracht (van voren
aver —, koud zijn ; entrarti ii — addosso ;
kort afgesneden), poney-haar, frou-frou-haar.
Fratria, f. (Archeol.) gezelschap, kameraadnon voler useirti kou in de ledeschap,v., door stamverwantschap verb. yolksmaten bebben; de kou niet uit de ledematen
willen gaan ; pl. koude spijzen ; tintura
afdeeling ; onderafdeeling van de Phyle (in
Atbene); phratrie, v.; —cida, m. broeder-,
a —, ververij langs den kouden weg; [am.
una cosa non mi fa n'e — nê caldo,
zustermoorder, m.; agg. broedermoordend;
iets maakt me koud noch warm, is me geheel
guerra —a, broederoorlog, m.; —ci'dio,
onverschillig ; pray. lddio manda it —
m. broeder-, zustermoord, m.
Fratta, f. steile, door struikgewas en doornen
secondo i panni, God beproeft niemand
boven zijn krachten ; agg. koud, koel; —
ontoegauk. plaats; laag, ondoordringb.struikcome un marmo, zoo koud als steen ;
gewas, o.; fam. esser per le —e, in slechte
omstandigh. verkeeren ; —oso, agg. met struikstagione —a, koude jaargetijde, o., winter,
m.; Hoed-, levenloos, onmachtig, impotent ; fig.
gewas bedekt.
Frattarglia, f. (meest); —e, pl. ingewand, o.,
onverschillig, gevoelloos, lauw, geesteloos,
vreesachtig, bang ; (Farm.) pomata di semi
Klein vleesch van het slachtvee, omloop m.
(hart, nieren, lever enz.); fig. hoop waarde—1, zalf uit kallebaszaden ; a sangue
koelbloedig, in koelen bloede ; animali di
looze rommel, rommelzoo, m.; —ia'io, m.
pensverkooper. m.
sangue koudbloedige dieren, my.; (Agr.)
Frattanto, avv. inmiddels, ondertusschen;
terre —e, onvruchtbare bodem ; fiera —a,
—tempo, m. tusschentijd m. (alleen in) in
mereato slappe jaarmarkt, slappe lustequesto —, in quel inmiddels, onderlooze markt, v.; avv. zonder ijver, lusteloos ;
tusschen.
andare —e le core, de zaak gaat slap, er
Fratto, p. paw. van frangere.
gaat weinig in om ; averne una calda e
Frattura, f. het breken, breuk v.; (Chir.)
una —a, nu CMS lief dan weer koel behan(been)-breuk, v.; —longitudinale, traverdeld worden ; —oloso, agg. kleumerig, gevoesale, courminuta, overlangsche, overdwarlig voor de kou; —ore, m. Z. freddo;
sche beenbreut ; beenbr. met versplintering;
—ura, f. koelte, v., kou (van 't weer); prov.
(Min.) breuklijn (der gesteenten); (Giur.) — di
Sant' Antonio la gran —, San Lorenzo
careere, geweiddadig uitbreken uit de gela gran ealdura, 1'.mo e l'altro poco
vangenis; —are, y. a. breken, versplintedura, grootekoude met St. Antonius en groote
ren (been).
warmte met St. Laurentius, Buren Been van
Fraudare, v. a. Z. defraudare ; —e, f. Z.
beiden lang ; fig. koelheid, lauw held (v. karak(rode ; —olentemente, avv. op bedriegeter); luiheid, verveling. v., flauwe, geestelooze
lijke wijze; —olento, agg. bedriegelijk —oui of grap; —e, pl. kleinigheden, v. my., onlenza, f. bedrieg. handelwijze, v.. bedrog, o.
zin, m.: —urato, —urista, m. zoutelooze
Fra'vola, f. Z. fragola ; —ino, m. (Nat.) Z.
snapper, veryelende grappenmaker, kletsfragolino.
braer, m.
Fra'zio, m. walgelijke reuk, m.
Frega, f. h.z.d. als fregola; —ghe, p1. wrijFrazione, f. breking, verdeeling, v.; deel,stuk,
vingen ; far le —a uno, iem. wrijven, inbrokstuk, o.; — di un coinune, onderafdeewrijven ; scherz. iemand terdege afranselen ;
ling eener gemeente ; (Arit.) breuk, fractie, v.:
—a'ccio, m. onleesbare pennetrek, banepoot,
—deeimale, —finta, tiendeelige, onechte
m.; fare due —cci, een paar penseeltrekken
breuk ; —periodica, —continua, periogeven ; —acciolare, v. a. Z, sfregacciodieke, wederkeerende of kettingbreuk.
lare ; —acciolo, m. onleesbare handteekeFre'ecia, f. pijl, v., gordijnlat, v.; (Fort.) pijlning, pennekras ; oppervlakkige streek met het
vorm. toeloop. schans, v.; (Agr.) — dell'
penseel; —azione, f. wrijving, v., bet wrijaratro, del carro, dissel m. van ploeg of
ven, inwrijven, o.; far le —1, met de hand
wagen, as m. (van voertuigen); hoofdstam m.
afwrijven, met de hand wrijven ; fig. vleien,
(v. d. boom); (Geom) pip v. (lijn die van 't
liefkoozen, ftikflooien ; —amento, m. het wrijmidden der pees naar 't midden van de boog
ven, o., wrijving, v.; —are, v. a. wrijven (met
gaat); fam. dar la —, geld borgen (met plan
hand of doek), afwrijven; —rsi, gli occhi,
't niet weer terug te geven); —are, v. a. met
zich de oogen uitwrijven ; onderstreepen (een
de pijl treffen, doorboren ; fam. geld borgen,
woord); een haal. krul m. onder een geschrift
leenen; —ata, f. pijisebot, o., pijlwonde, v.;
maken ; fregarla a uno iem. een poets
fig. en fam. bijtend, scherp woord, v.; —atore,
spelen ; iem. uitscbelden ; —I piedi per un
—one, m. pijlwerper, schutter; schuldenmaluogo, ergens heengaan ; — la spada al
ker, geldleener ; f. het geldleenen o. (om niet
muro, den dappere uithangen ; —rsi, v. ritl.
terug te geven).
zich wrijven, zich in-, afwrijven ; ergens tegen
Fredda, f. naar 't noorden gekeerde bergzijde.
aanwrijven ; fig. —rsi intorno ad uno,
V.; —amente, ova. koud, koel, zonder ijver,
iem. st•oop om den mond smeren, ergens om
zonder vuur; rispondere koel antwoorvleien ; —ata, f. wrijving, f.; dare una —a
den; —are, v. a. koud, koel maken, koud
qe., iets wrijven, afwrijven ; —atina, f. kl.
—,
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afwrijving, korte wrijving, v.; —atura,
h.z.d. als —amento.
Fregata, f. (Mar.) fregat, 0. ; —one, m. klein
venet. fregat, 0.; vissehersboot, v.

Fregettino, —to, m. lichte, sierlijke invattin-

gen; bevallige fries, v.
Freghettino, —to, m. kleine krul, haal, m.;
kleine afscheidingslijn, v.
Fregiamento, h.z.d. als —atura ; —are,
V. a. versiering, omlijstingen, randen, lijsten
aanbrengen ; invatten, omboorden ; opsieren,
versieren ; — un' opera delle pia belle
eleganze, een werk met de fraaiste versieringen opluisteren ; — qd. d'una medaglia,
iem. met een medaille tooien ; p. pass. —ato,
ingevat, versierd, omzoomd ; agg. petto — di
decorazioni, een met ridderorden bedekte
borst ; —atura, f. initjsting, omranding, omzooming, versiering, opluistering, v.; —0, m.
versierende rand, m., omlijsting, rondomloopende versiering, fries, v.; geschilderde rand,
m., lijst v. om een muur ; (Stamp.) randlijst,
kop- of eindversiering v. (op drukw.), vignette,
v.; eereteeken, o.
Fregna, f. Z. frigna.
Frego, m. pennekras, v., -haal, m., -krul, v.;
tirare un — sotto una paroles, een haal,
streep onder een woord zetteii ; dare di —,
doorhalen, een kras, haal geven door (een
woord enz.); fig. vergeten ; een streep er doorbalen, Bras over laten groeien ; afscheidingsstreep of lijn, slotlijn, v.; lidteeken, schram m.
(van een wonde); fig. scheldwoord, v., schimp-,
m.; far — ad alcuno, tem. uitschelden.
Fre'gola, f. wrijving der visschen over steenen om de knit to schieten ; kuitschieten, o.;
fig. en fam. geilheid, geile begeerte, v.; aver
la — di una cosa, begeerte naar iets hebben ; andare in —, geil, bronstig worden ;
plaats, v., ttjd m. voor het kuitschieten, r0tijd, m.
Fre'golo, m. brokje, stukje, o.
Fremebondo, agg. sissend, bruisend, ruischend ; woedend, razend, brullend ; —ente,
agg. Z. p. pres. van fre'mere, v. n. snuiven,
woeden, razen, brullen, sissen, blazen (v. woede
van wilde dieren); tutto sopraffatto dally
Ira fremeva come un leone, geheel
door toorn overmeesterd, brulde ht als een
leeuw ; fig. door hartstoclat overmand zijn ;
— d'ira, van toorn woeden of razen ; bruischen, sterk been en weer schudden, razen
(onweer, wind); p. pres. —ente, brullend, razend, tierend ; agg. woedend, buiten zichzelf,
in hoogste woede ; —ito, m. het brullen (v. d.
leeuw); sehreeuwen, snuiven, brieschen, hinneken (van dieren); sissen, blazen ; knarsetanden
(v. woede); zwermen, gonzen (van vertoornde
bijen); razen, brullen (van storm. wind).
Frena'io, m. toom-, tuig-, zadelmaker, m.;
—are, v. a. den toom, teugel aanleggen ; in
toom houden, optoomen ; fig. beteugelen, terughouden ; — lo sdegno, zijn toorn inhouden,
overmeesteren ; — la lingua, de tong in
bedwang houden ; remmen (wagen); —rsi, v.
rifl. zich beteugelen, inhouden ; —atore, m.
beteugelaar ; (Ferrov.) remmer, m.; —ella, f.
soort toom, m., gebit, o.
Frenella, llanella, f. Hanel, o.
Frenello, m. h.z.d. als nmseruola; haarlint,
o., voorhoofdband, m.; (Anat.) h.z.d. als frenulo ; (Mar.) loft, v.
Frenesia, f. koortswaanzin, m., razernij, v.,

ijlen, 0.; fig. onbeteugelde, razencle begeerte, v.;
la — del guadagno, waanzinnige jacht
naar winst; dwaze gedachte, v., gril, m.;
ora gli a venuta la —, hij heeft nu den
dwazen inval gekregen ..; —etkamente,
ave. op waanzinnige, razefide wtize;

— eticare, v. n. Z. farneticare ; —etichezza,
f. Z. frenesia ; agg. razend, woedend, Wend (in koorts); krankzinnig ; pazzo

—, in den hoogsten graad krankzinnig, razend,
gek ; fig. essere — per qe., verzot op lets
zijn; applausi — ci, razende bijval, m.;

sost. m. koortsijler, tem. die tilt, in delirium is-

Fre'nico, agg. tot het middenrif behoorende ;
arterie — che, slagaderen van het mid-

denrif, o.

Frenitide, f. (Med.) hersenontsteking, v.
Freno, m. gebit, m., teugel, m., toom, m.;
teiiere a —, in toom houden ; rallentare
it —, den teugel laten vieren ; mettere,
pollee a —, in strenge tucht houden ; lig.
mordere, rodere it —, op den stang,teuget

bijten, alleen uit dwang gehoorzamen ; (Ferrov.)
rem, m.; a — abbandonato, met hangenden teugel, spoorslags.
Frenologia, f. phrenologie, schedelleer, v.;
—gico, agg. phrenologisch ; —o'logo, m.
phrenoloog ; tern. die den geestel. aanleg uit den
schedelbouw wit bepalen.
Fre'nula, f. (Anat.) bandje, huidje, o.; — della
lingua —, tongbandje, o.
Frequenta'bile, agg. wat veel bezocht wordt,
kan worden ; —are, v. a. veelvuldig bezoeken ; — le chiese, veel naar de kerk gaan ;
qd., veel met iem. omgaan ; — le visite,
Sacramenti,
veel bezoeken afleggen ;
veel de Sacramenten ontvangen ; — cose
giocose in versi, dikwijis vroolijke onder-

werpen in verzen bezingen ; — una pianta
Coll qe., den groei van een plant ergens
mee bevorderen ; —rsi, v. rift. zich bevolken,
bedekken met ; —rsi un una cosa, zich
veel met lets bezighouden ; p. pass. —ato,
veel bezochte plaats;
veel bezocht ; luogo
—ativamente, avv. in frequentatieven vorm ;
als herhalingsvorm ; —ativo, agg. (Gram.)
een herhaling uitdrukkend ; sbattere e — di
battere, sbattere is een frequentatief van
battere ; —atore, m., —trice, f. veelvuldige
bezoeker, m., -ster, v.; —azioiie, f. veelvul
dige omgang, m., herhaald bezoek, veelvuldig
gebruik, o.; —e, agg. veelvuldig, herhaald,
dikwijls ; gli strive —I lettere, 110 schrijft
jagende, snelle
hem veel brieven ; polso
pots; di —, h.z.d. als —entente,avv.dikwkils,
herhaaldelijk ; —enza, f. veelvuldigheid, veelvuldige herhaling, v., veelvuldig gebruik, o ,
veelvuldig bezoek, o.; la sua — alla Camera, zijne herhaalde aanwezigheid in de
Kamer; toeloop, m., verkeer, o., venter, o.,
menigte, v.; c'e molta — in un Wog°, een
plaats wordt veel bezocht ; (Med.) — del
polso, jacht, snelle slag v. den pots; — della
tossa, veelvuldige hoestbuien, mv.
Freseamente, avv. h.z.d. als reeentemente;
—ante, in. fresco-schilder, m.
Frescheggiare, v. n. in de koelte, de schaduw zitten ; de avondkoelte genieten ; —etto,
agg. een weinig koel, frisch ; —ezza, f. frischheld, koelheid, koelte, v.; — della sera,
della mattina, avond-, ochtenkoelte, frischdi stile,
held o. (van planten enz.) fig.
frischheid, levendigheid van den stijl; (Pitt.)
—
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di qd., iem. bont en blauw
fare una
frischheid der kleuren ; —Ino,agg.een weinig
't bekoel, frisch ; comincia ad esser
slaan, murw slaan ; fig. en fans. mengelmoes,
rommelzoo, v.
gint een beetje koel te worden ; —o, agg.
frisch, koel; venti —chi, koele winden ; Fricazione, f. Z. fregamento.
essere
een lage tentperatuur hebben (niet Friere, m. h.z.d als frate ; cavalier —, lid
koortsachtig zijn); terreno
versch omgevan een geestel. ridderorde, v.
ploegd land,versch,pas geplukt ; erbe —ache, Frisggere, v. a. bakken (in olie, vet, boter);
versche groenten ; uova —sehe, versche
koken, stoven, braden ; fain. —rsi una cosa,
niet weten wat met lets aan to vangen; fam.
eieren ; viso —, frisch gelaat, uiterlijk, o.; fig.
naar
andare of mandare a farsi
nieuw, pas gebeurd; vi do una iiotizia
frescha freseha, ik breng u een kersversch
den drommel zenden ; fam. andare a farsi
—, in verval geraken ; fam. non aver di
nieuwtje ; pane —, versch, pasgebakken
quel che si frigge, geen verstand, geen
brood; eta —a, jeugdige leeftijd ; —a dl
parto, in het kraambed liggend ; di studj,
overleg hebben ; v. n. koken, braden, borrelen ;
slijm uitwerpen (slakken); zacht weenen,moppas de studies voltooid hebbend ; forze
-sehe, frissche, versche troepen ; vento
peren, preutelen ; —rsi, v. rifl. en v. n. in
slechte omstandigheden verkeeren ; per sei
frisch opstekende wind, m.; di —, kortelings,
mesi dell' anno si frigge, gedurende
onlangs; a faccia —a, met onbescbaamd
gelaat, zonder blozen ; iron. star —schi,
zes maanden van 't jaar moet nij er zoo doorslecht er van wegkomen, in een neteligen toetobben ; buone parole e friggi ! mooie
stand zijn ;
sost. m. koelte, frischheid, friswoorden en meer niet ; p. pass. fritto, gesche lucht, v.; farsi
koel beginnen te
bakken, gekookt, gebraden ; agg.earciofi—i,
worden : pigliare
een luchtje gaan
in olie gebakken artisjokken ; pesci
gescheppen ; mettere in — una cosa, iets
bakken viscb, m.; fig. esser — of bell' e
verloren zijn ; fam. cose fritte e rifritte,
in frisch water, op een koele plaats zetten ;
mettere, tenere al —, frisch, koel houden ;
altijd wederkomende, herhaalde Bingen, oude
koeien ; —ibuco, m. zacht geween, gedrein,
fig. en fam. mettere al — qd., iem. in de
doos stoppen ; per ii —, in de morgen-, avondgedrans (v. kind.); (Omit.) fam. boomuiltje, o.;
—io, m. het koken, borrelen, pruttelen,sissen
koelte; (Pitt.) h.z.d. als affresco;dipingere
(zooals kokende olie doet); --store, m. verk.
a — of a buon —, fresco, op versche, nog
natte kalk schilderen ; —o'ecio, agg. frisch,
van gebakken eetwaar (fritti).
monter, goed uitziend (v. personen); —olina, Fri'gia, f. (Geogr. Stor.) Phrygi6, o.; —io, op.
m. aangename koelte (van 't weer); in questa
(etn. stor.) phrygisch, uit Phrygie komend;
terrazza c'e un — che consola, op dit beretto —, phrygische muts, v.; marmo
terras heerscht eene verkwikkende koelte;
phryg. marmer; Fri'gio, m. (N. pr. etn.)
Phrygier, m.
koel windje, o., luchtje, o.;
agg. vento
—u'ecio, agg. eenigszins koel, frisch ; —ume, Frigida'rio, m. (Archeol.) zeal voor koude
m. versche groenten,kruiden,mv.; versch voeBaden, koudwaterbad, o., koelkamer, v.
der, o.; —ura, f. koel jaargetijde, v., aange- Frigidezza, f. koude, v., sterke koelte, v.;
— del, clima, koud klimaat, o.; (Med.) sterke
name koelte, v., frisch weer, o., sterke koude,
verkoudheid, v.; —idith, f. het koud-, koel
v.; prendere una
een verkoudheid opdoen, verkouden worden.
delle membra, het koud zijn, v.,
zijn ;
Fretta, f. haast, v.; lesti, lesti ho
gauw
koudheid der ledernaten ; koud gestel, o., koude
of in
wat, gauw wat, ik heb haast; in
sappen, koudbloedigheid v. (v. visschen enz.);
gran —, in haast, in groote Mast; in — e
(Med.) verkoudheid, v., onvermogen, o., impofuria, in tutta —, in allerijl,in groote haast;
tentie, v.; —ido, agg. koud, koel, sterk afgenon cosi per —, niet zoo haastig; darsi—,
koeld, stijf van koude ; terreno
onvruchtzich haasten, spoeden ; prov. chi erra in —,
bear land, o.; animali
koudbloedige
a bell' agio si petite, blinde ijver schaadt
dieren, my., gebrek aan natuurlijke lichaamsslechts; chi ha
indugi, te groote spoed,
warmte, impotent; fig. onbekwaam, ondeugis zelden goed ; snelheid v. van beweging (der
del. ; temperamento , koud temperament,
hemellichamen); fare — ad alcuno, iem.
gestel, o.
tot spoed aansporen; —ezza Lijivaardigheid, Frigione, m. Z. frisone.
v.; — d'un verso, snelle versvoet van een Frigna, fregna, f. vrouwel. geslachtsdeel,o.;
versa —olosamente, avv. in haast, met
kleinigheid, v., prul, o.
grooten spoed, op overijlde wijze ; oloso, Frignare, v. n. zacht weenen, snikken, dran-oso, agg. haastig, ijIvaardig,overijId; proc.
serig zijn ; —io, m. aanhoudend zacht gela cagna —a fece i canini ciec ► i,
ween, o.
blinde ijver schaadt.
Fri'gnolo, m. zuurheid, wrangheid v. (v. wijn).
Frettare, v. a. (Mar.) den scheepsromp afboe Frigmfccio, m. kl. onaangenaamheid ; cercare di , zijn eigen ongeluk, schade zoeken.
nen, schoonmaken, afschrobben of schuren ;
—azza, f., —azzo, m. (Mar.) groote bezem, Frigori'fero, —I'fico, agg. koud makend.
m., schrobber m. voor 't boenen van den Frintalo, m. (Star.) Frimaire, m., derde maand
scheepsromp. van den Rev. Fr. kalender.
Fria'bile, agg. brokkelbaar, wrijfbaar, krui- Frine, f. (N pr. stor.) Phryne, v.
melig, bros; —Ulla, f. wrijfbaarheid, bros- Frinfino, frinfi, m. fat, modegek, ijdel jong
heid, v.
mensch, m.
Friburgo, m. (Geogr.)Freiburg,o.;—hese,m. Fringuello, m. (Omit.) vink, bloedvink, m.;
Freiburcer, m.
—niontanino, vlasvink, m.; —marine,
Fricande, m. (Cuc.) gelardeerd en gestoofd
goudvink, m.; prov. meglio a tin — in man
kalfsvleesch, fricandeau.
che tondo in frasca, Deter een vogel in de
Fricassea, f. (Cuc.) gekookt vleesch,fricassee;
hand dan tier in de Went.
una — di polio, hoenderfricassee; fam. Frinire, v. n. tsjirpen, piepen (van krekels).
—,
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Frinseilo,.m. stop, o., stopgat o. (in een kons);
lap m. (op een Weed); un vestitueeio tutti
—I, een overal gelapt kieed, o.; slecht genez.

FRO
—0, m. bet branders, jeuken, steken, prikkelen ;
fig. btjtende, stherpe uitdrukking ; geestige toespeling, steek, m.; —one, m. (am. lichte maar

woad, v., leelijk lidteeken, o.
niet te veronacbtzamen ongesteldheid, v.;
T. a. den bat van den tegenpartij
—ore, m. h.z.d. als frizzio.
Licht strijken (billiard); —ato, m. geraakt, langs- Froda, f. Z. (rode ; —amento, m. bedrog,
gestreken bat ; —0, m. licht aanraken, licht
het bedriegen, o.; —are, v. a. bedriegen (met
langsstrijken (v. d. bat).
iets); oplichten ; frodii mile lire al coFriseello, m. meelstof, v., stuifmeel, o.
mmie, bij lichtte, (bedroog) de gemeente op
Frisetto, m. fijnste, uitgezochte zijdestof, v.
voor duizend liren ; — qd. di qe., iem. beFrisone, m. paard o. met haarbossen aan den
rooven van iets wat hem reeds was toegezegd,
voet, paard van Friesch ras ; (Ornit.) h.z.d. als
onderkruipen, smokkelen, vervalschen, nam afrnsoiie.
ken ; —atore, m. bedrieger, oplichter, m.;
Frisore, m. h.z.d. als parruechiere, of
—e, f. list, v., bedrog, o., afzetterij, v.; (Giur.)
barbiere.
onrechtmatige winst waardoor een ander beFritta, f. (Vetr.) glasmengsel, o., glasmassa,
nadeeld wordt ; trovare in —, bij iem. gefritte, v.
smokkeld goed vinden, op smokkelarij betrapFrittata, f. eierkoek, m., -struif, v.; —rogpen ; —o, m. smokkelen, o., smokkelarij, v.;
nosa of con gli zoccoli, - met spek of ham ;
far un smokkelen ; roba di —, gesmok— in peduli, - met sneedjes brood ; —tripkeld goed, contrebande, v.; cogliere in —,
pata of avvolta, - met parmezaansche
op smokkelarij betrappen ; essere in —,
eieren laten vallen
kaas; Tam far la
strafwaardig Ain wegens smokkelarij ; —ozoodat zij een struif maken ; far una — di
lento, agg. Z. fraudolento; —olenza, f.
una eosa, iets geheel platdrukken (door er
Z. fraudolenza.
op to gaan zitten); far la — nel paniere, Froge, f. pl. neusgaten mv. (van het paard).
farn.en
geheel doelloos, nutteloos werk doen ;
Frollamento, m. het murw worden, - maken
fig. rivoltar la —, zijn woorden verdraaien ;
van bet yleesch; —are, v. a. murw, zacht,
—atina, f. kleine eierkoek, m., -struif, v.;
eetbaar maken (vleesch); murw kloppen ; fig.
—a--atino, m. eierkoek uit een enkel ei ;
toegeeflijk, inschikkelijk maken, in een slechtona, f., —atone, m. groote, dikke eierkoek,
ten toestand brengen ; v. n. murw, zacht warm.; —tella, f. pannekoek, m.; — di mete,
den; la beceaccia frolla in tre giorni,
appel-pannekoek, appelbol, m.; ram. vlek v.
de snip moet drie dagen bangen om murw,
(op kl. vooral op 't vest), vetvlek, v., buil,
week to warden ; fig. zwak warden, afvallen ;
bloedblaar, v.; (am. en fig. lichtzinnig, onbefain. far — uno in careere, iem. lang in
zonnen menscb, m.; —ellone, m., —ona, f.
de gevangenis houden ; far — un affare,
iem. die licht vlekken op zijn kleeren maakt;
een zaak tang . aanhouden eer men haar ten
smeerpoets, m.; —elloso, agg. vol vetylekken;
einde brengt ; — atura, f. h.z.d. als -amento;
—o, m. in olie of hoter gebakken spijs, v.;
- murwheid, v.; —o, agg. murw, zacht,juist
[am. far ii —, met Teel exemplaren zitten
goed one te eten (rauw vleesch); fig. oud,verbltj yen, weinig verkoopen (van krantenjongens);
vallen; essere di pasta —a, te zwak zijn
—ura, f. het koken, bakken, braden enz.;geom lange vermoeienis te verdragen ; een suibakken spijs, in de pan gebakken eten ; gebakkerpoppetje zijn.
ken visch ; comprare un par di libbre Fromba, f. h.z.d. als frombola; —o, m.
di —, een paar pond bakvisch koopen ; fig. en
h.z.d als ronabo ; —ola, f. stinger, m., steen
(am. kinderscbaar, v.; —bianea, kalfsbersens
m. voor den stinger; —olare, v. a. slingeren,
en merg ; tam. esser — per ogni padella,
met den stinger werpen, groote steenen werpen ;
van altes wat doen.
—olatore, m. h.z.d. als frombatore ; —oFriulano, (N. pr. etn.) inwoner van Friaul ;
liere, m. slingeraar, met st. gewap. soldaat.
m. (Geogr.) Friaul, o.
Fronda, f. twtjg, bebladerde, tak, m., loaf. o.,
Frivole, —lo, agg. nietig, ledig, van geen of
groene bladeren ; bosch, struikwerk, o.; —e,
weinig waarde, onbeduidend ; pretesto -.---,
pl. boombladeren ; —are, v. n. h.z.d. als
nietig voorwendsel ; lichtzinnig, onkiesch, verfrondeggiare, v. n. zich met loaf, bladeren
metel, misdadig; —leggiare, v. n. nietige,
bedekken, groen warden ; —escenza, f. h.z.d.
lichizinnige, niets beteekenende dingen doen of
als fogliazione; —i'fero, agg. (Bat.) loaf-,
zeggen ; —lezza, f. nietigheid, onbeduidendbladeren dragend ; —ire, h.z.d. als —eggibeid, nietszeggende dingen ; —e, pl. lichtzinnige,
are; —osita, f. bladerenriikdom, m., ontwikonkiesche, gemeene woorden ; lichtzinnigheid,
keling van bet loaf ; fig. onbeduidende versiev.; —e ! onzin ! domme praat!
ring, onbeduidend krulwerk, o.; —oso, agg.
Frizione, f. wrijving, inwrijving; — di armet loaf bedekt, dicht bebladerd, schaduwrtjk ;
nica, inwrijving met arnica.
fig. vol onbeduidende versieringen, overladen
Frizzamento, m. h.z.d. als —o ; —ante, agg.
met lof- en krulwerk.
74. p. press. van —are ; —antino, agg. een Frontale, agg. bet voorhoofd betreffende ; voorweinig bijtend, prikkelend ; sost. prikkelende
hoofds ...; osso voorhoofdsbeen ; regione
- voorhoofdstreek. m.; sost. m. hoofd-, voorsmaak, m.; —are, v. n. bijten, prikkelen, branden, jeuken (op de Mild); prikkelen (op de tong);
hoofdband, M., kopriem m. (van 't pant);
bijtend, scherp, pikant smaken ; pijn doen, een
voorhoofdgedeelte v. d. helm ; schoorsteenlijst,
onaangenaam gevoel opwekken ; fig. bijtend,
v.; voorzetsel van bet altaar; —e, f. en m.
scherp, geestig zijn (van menschen); vuole
voorhoofd, 0.; — alta, balsa, rugosa, acfare lo spiritoso ma non frizza, hij
cigliata, bong, laag, rimpelig, gefronsd voorhoofd ; fig. gezicht, gelaat, hoofd, o., vorm,
wit geestig zijn, maar er is geen pit in;
m., gedaante, v.; fig. moed, m.,onbeschaamdp. pres. —ante, bijtend, prikkelend, jeukend;
beid; non aver — di ..., den moed niet
agg. geestig, scherp, boosaardig ; —io,m.aanhoudend branden, gejeuk, gesteek, geprikkel ;
hebben om.. ; vuole una bella daarFrisare,
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toe behoort veel onbeschaamdbeid ; (Arch.)
voorzijde, v., front, o.; (ma.) front, in., voorste
zijde van de troe-penafdeeling; prima —,
eerste, veorste gelid ; far front maken ;
—! front ! (kommando); top m. (van een berg);
titelblad, o., Welding, v.; — d'un libro ;
terser of far —, het hoofd, tegenstand bieden ;
far — &Ile spese, maatregelen nemen om
de kosten te dekken; mostrar la bet
hoofd toonen, weerstand bieden ; a, alla
tegenover; a — a —, man tegen man ; a —
aperta, met open vizier, vrijmoedig met open
f4elaat ; a basses —, met hangend hoofd;
a prima —, op 't eerste gezicht ; aver,
mostrar —, reeds van buiten toonen, zien
laten ; teller ata la —, den kop opsteken,
trotsch zijn ; —icina, f. klein voorhoofd, voorboofdje, o.
Fronteggiare, v. a. tegenover stellen ; aan de
spits staan ; het hook' bieden, weerstaan, onder den duirn bouden ; una fortezza fronteggia la cittä, een vesting beheerscht, bedwingt de stad; met de voorzijde ergens been
gewend, gekeerd zijn.
Frontespizia'io, m. kenner van boekentitels ;
iem. die slechts een oppervlakkige geleerdheid,
belezenheid heeft; —zio, m. (Arch.) voorgevel, m., frontspies, o., voorzijde, v., titelblad o.
van een boek.
Froutiera, f. grens v. (van een land); grensvesting, V.; -, vrouwelijk hoofdsieraad, o.;
—ignano, m. vino —, muskaatwijn ; —ista,
m. bewoner van een perceel dat met de voorzijde aan een straat of rivier grenst ; —oneino, m. kleine deur- of venstergevel ; —one,
(Arch.) groote Bevel, m., groot front, o., siergevel, Ill. deur-, venstergevel, m., geveldak, o.,
achterkant m. van den haard ; schoorsteen-,
vuurplaat, v.; bovengedeelte, dekstuk o. v. een
meubel ; —oso, agg. b.z.d. als sfrontato.
Frouzale, m. hoofdsieraad, o., boofddoek m.
(van boerinnen); —olo, m. prullerij, v., allerlei
onbeduidende sieraden aan lichaam en kleeren ; opschik, m., strikjes en kwikjes ; spendere tutto it silo in i, al zijn geld aan
prullerijen, aan strikjes en kwikjes uitgeven ;
fig. nutteloos lof- en krulwerk, o., opsiering v.
van den still ; —nto, agg. diclit bebladerd, met
groen loof bedekt.
,

—

Frosone, m. Z. frusone.
Frotta, f. schaar, menigte, v., bende, v., groote
hoop, m., troep, v.; —e di lupi, benden wolven; a --e, schaarsgewijze, in menigte, bij

hoopen.
Frottola, f. kluchtlied, schertsend, met leerz.
spreuken doorweven lied, o., grappig lied in
knuppelverzen, straatlied, o.; fig. weinig beteekenende zaak, v., geschrift, o.; fig. grappenmakerij, klucht, v., sprookje, o.; —e ! onzin!
gekheid! —are, v. a. sprookjes. verzinnen ;
beuzeltaal spreken.
Fru fru, geruisch door het komen en gaan van
veel personen veroorzaakt ; geruisch, klateren
o. van *len kleederen.
Frucare, v. a. en n. Z. frugare ; —ata, f.
slag, houw, stoot, m.
Frucchiare, v. n. zich overal inmengen ; alles
aanpakken ; —ino, in. bemoeial, wijsneus, m.;
—gacchlare, v. n. overal snuffelen, titles
doorzoeken zonder eigenlijk doel.
Frucia'ndolo, m. ovendweil, V.; poetslap,
schuurlap, m.
Frugale, agg. genoegzaam, matig, eenvoudig
ITALIAANSCH-NEDERLANDSCH.
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in eten en drinken ; vita —, eenvoudig Leven,
o., eenvoudig, spaarzaam, boscheiden (maal,
eten); —ita, f. genoegzaamheid, matigheid, 0.;
eenvoud in. (van spUzen); —mente, eve. op
eenvoudige genoegzame wijze.
Frugare, v. n. en a. met een stokje alles doorzoeken, doorzoeken, snuffelen ; — per tutti
i cassetti, in alle kasten snuffelen ; — alto,
iem 's zakken doorzoeken, iem. onderzoeken ;
met een stokje aanraken, kittelen, treffen ; fig.
aanbitsen, aansporen ; —rsi, v. rill. in den zak
grijpen ; —rsi tutto, al zijn zakken doorzoeken ; p. pass. —ato, doorzocht, doorgesn Wield ;
agg. fain. parere un gatto snel en met
hangend hoofd weggaan ; —ata, f. het doorzoeken, doorsnuffelen ; —atina, f. dare una
een weinig rondsnuffelen, doorsnuffelen,
doorzoeken ; m. stok, m., roede, v.,
hengelroede, v.
Fra2;ilero, agg. vruchtbrengend, vruchtdragend, vrucht ...., fruit ....; —voro, agg. van
vruchten, plantenstoffen levend ; vruchtetend.
Frugnolare, v. n. met een lantaarn, bij nacht,
met fakkellicht vogels vangen, jagen of visschen ; —olo —uolo, m. dievenlantaarn, in.;
andare a —, h.z.d. als —are ; fig. des nachts
(op liefdesavonturen) rondzwerven ; fain. prendere un medico, nil prete a —, den eersten den besten geneesheer, priester roepen.
Frugolare, v. n. ronddrentelen, -zoeken, snuflend rondloopen ; veel beweging roaken en
weinig uitvoeren ; leegloopen ; —ino, m. —ina,
f. onrustig, ongestadig kind o. dat altijd wat
antlers wit of doet; —o, m. rusteloos mensch,
m., kind o. dat nooit bij een ding stilzit, woelwater, M.; mensch in. die alles ondernetnen
wit ; —one, m. steek m. met een stok orn iets
te doorzoeken ; pakwagen, fourgon, m.
Frui, m. het genieten, genot, o.; —i'bile,agg.
h.z.d. als godibile; —ire, v. a. genieten, zich
over iets verheugen ; —izione, f. genet, o.,
vreugde v. over iets.
Frulla, f. Z. frullo ; —ana, f. zeis, v.; —anatura, f. bet maaien, afsntjden v. 't gras;
—ano, agg. falee —a, h.z.d. als —atm.
Frullare, v. n. gezwerm, getladder, geruisch o.
(van opvliegende vogels); mi frullo una
starna quanto di qui a 11, zoo ver als

van Kier tot daar vloog een patrijs voor raj
op; suizen o. (van een steep (fie nit een stinger geworpen wordt); snel omdraaien ; frulla
la trottola, de tol draait, zwiert ; ram.
frolla ii cervello, la testa, het draait
hem in den kop, hij heeft zonderlinge loyallen ; far — 111110, iem. tot haast, vlugheid
aansporen, been en weer zenden ; fans. beenen does waken ; v. a. klutsen, kloppen ; — le
nova, de eieren klutsen, kloppen ; — le olive,
de olijven uitpersen ; p. pass. —ato, gek I utst ;
agg. pappa —a, brei met geklutste eieren ;
olio geperste, geklopte olie ; rn.
klutser, girare come lichtzinnig, onhestendig zijn ; essere un andare
via come un vlug, flink zijn ; — da
cioccolata, — da nova, chocolade-, eierklopper, (Omit.) watersnip, V.; -0,
schuimklopper, fn.; snor, m. (kinderspeeltuig);
fladrieren, opvliegen o. (van vogels); (Cace.)
tirare a —a, een vogel 't opvliegen settleten ; fig. pigliare uno a —, iem. op straat
staande houden ; fig. pigliare a — parole,
frasi, woorden, uitdrukkingen opvangen ;
geestige zetten terstond begrijpen, vatten ; ram.
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niets; non stimare un geen zier achten ; —one, m. meeltrommel, m., builkast, v.;
wapen v. d. acad. della Crusca, vandaar ; fig.
en fam. devoto del —, iem. die in gezochte
woorden of uitdrukkingen schrijft ; girare
ad uno la testa come un iem. !Heft
geen vaste beginselen ; is veranderlijk als een
windhaan ; —onaio, m. vervaardiger voor
builkasten.
Frumentaceo, agg. (Bot.) graanachtig ; —are,
v. a. h.z.d. als foraggiare ; —arlo, agg.
graan-, koornachtig, het graan gelijkend, betreffende, graan ...; commercio graanhandel, m.; leggi —e, graanwetten, v. my.;
—tata, f. gemengd voer van koorn, enz.;
—atore, m., Z. foraggiere ; —azione, f.
graanoogst, m.; —iffero,—tifico, aqg. graan-,
koorndragend ; —o, m. graan, koorn, o.; —1,
pl. graansoorten, mv.; —one, m. (Bot.) h.z.d.
als formentone.
Frumm la, f. opgewondenh., v.; het opgew. zijn ;
—are, v. n. rondloopen ; v. a. te doen geven.
Frusciare, v. a. wrijven, met een roede slaan ;
fig. vervelen, lastig vallen, kwellen ; —1o, m.
geruisch o. van veel personen, veel loopen ;
geruisch o. van takken ; groot geraas, 0.; —co,
—colo, m. Lange, dunne tak, m.
Friisone, m. (Omit.) kernbtjter, appelvink, m.;
fig. en (am. iem. die met oneerlijke bedoelingen het bof maakt.
Frussi, —o, m. priemspel, o.
Frusta, f. zweep, v., roede, gard, v., geese], m.;
kleerklopper, m., eierklopper, m.; —ago, m.
zweepenmaker, -verkooper, m.; —are, v. a.
met de zweep slaan, zweepen, met roeden
slaan, tuchtigen fam. pagare 11 boia perché ci frustl, Z. boia ; fig. geeselen (met
bittere woorden, verwijten ; (am. versbjten
(kleed); —ata, 1. slag m. met de zweep, zweepslag, m.; fam. val plu una — che cento
arri la, een zweepslag geeft meer dan honderd huut huut; bijtend, stekend gezegde;
—atore, m., —trice, f. geeselaar, m.; —atura, f. het geeselen, o., geeseling, v., tuchtiging, v.; —ino, m. rijzweep, v.; ram. jonge
gek, fat, m., modepop, v.; —one, tn. dikke
roede, v., zware boomtak, m.
Frustagno, fustagno, m. grof linnen, dril,
o.; una cacciatora di —, een jachtkiel, v.
uit dril.
Frustamattori, m. straatslijper, m.; —penne
m. ellendige schriper,m ; —, pl. —penne111,
m. kladschilder, m.
Frusto, m. stukje, brokje, deeltje, o.; a—a —,
stuk voor stuk ; mangiare a — a—, beetje
voor beetje eten ; mendicare la sua vita
a — a —, zqn leven door bedelen rekken;
aqg. versleten, afgedragen (kleed).
Frustraneo, agg. (Giur.) nietig, ongeldig, vergeefsch ; —are, v. n. nietig maken, verijdelen ;
— qd., iem. ontgoochelen ; —ato'rio, agg.
bedriegelijk, nietig, vergeefsch.
Frutice, m. (Bot.) struik, heester, m.; —oso,
aqg. struik-, heesterachtig.
Frutta, f. (pl. —e en a—), (boom)vrucht, v.;
—e, pl. ooft, fruit, o.; dessert, o.; alle —e,
op 't einde v. d. maaltijd, m.; le —e di frate
Alberigo, verraderlijke handelwijze, v.; gevaarltjk geschenk, 0.; fig. onbeschaamd, brutaal antwoord; —a'ggio —ame, m. allerlei
fruit, o., verschillende soorten ooft, v.; (Pitt.)
geschild. ooft, fruit-, vruchtenstuk, 0.; —a'ia,
f. strook m. grond tusschen twee ruen ooft,

FUC
boomen ; —luolo, m., —a, f. fruithandelaar,
-verkooper, in., -ster, v.; —are, v. a. en n.
vruchten voortbrengen, vruchten dragen, opbrengen ; voordeel aanbreng. ; 11 lotto frutta
bene allo stato, de lotertj brengt den staat
veel op ; rente, intrest opbrengen ; 11 suo
denaro gll frutta bene, zijn geld brengt
hem goede intresten op ; jongen voortbrengen,
werpen, kalven, ooien enz.; fig. goede, heilzame uitwerking hebben ; la sua predica
ha fruttato poco, zijn preek heeft weinig
geholpen ; p. pass. —ato, vrucht gebracht ;
agq. terreno —, met fruitboomen beplante
grond ; sost. opbrengst v. van den fruitoogst,
m.; —erella, f., —icello, m. kleine niet zeer
smakelijke vrucht, v.; —eto, m. boomgaard,
m., met vruchtboomen beplante grond, m.;
—idoro, m. (Stor.) Fructidor, m. twaalfde
maand van den Rep. kalender ; —iera, f.
fruitschaal, v.; —i'fero, agg. vruchtdragend,
vruchtbaar ; alberi —i, fruitboomen ; denari —i al sei per cento, geld dat zes
ten honderd opbrengt; nutbrengend, nuttig,
heilzaam ; —ificare, v. n. goede vrucht, goede
opbrengst geven, gedijen ; (Rot.) zich voortplanten (gewassen); winst, voordeel opbrengen ; v. a. tengevolge hebben ; —ificazion e, f.
het vruchten brengen, gedijen ; (Bot.) bevruchting v. (van planten); —1fico — —ifero ;
—i'voro, agq. vruchten etend ; —o, m. (p1. —1
en —a), vrucht v. (v. d. bodem); raccogliere
—I, de vruchten, den oogst (graan, groente)
binnenbrengen ; produrre, portare, render, dare —, vrucht brengen, (boom)vrucht,
v.; (pl. —a), ooft, fruit, 0.; fig. nut, voordeel,
o., winst, v., ricavare an — dalle sue
fatiehe, winst uit zijn arbeid trekken ; eettl

guadagni non fanno sommige voordeelen brengen geen Nut aan ; opbrengst, rente
v. (van een land); intrest v. (v. een kapitaal);
dare a —, op intrest leenen ; albeit.° da
- fruitboom, m., liefdesgenot, o.; fig. nakomelingschap, v.; kinderen, mV.; —I di stagione,
vruchten zooals bet jaargetijde ze meebrengt ;
fig. ziekten van bet betreffende jaargettjde;
—1 fuori di stagione, vruchten die niet
meer van bet jaargetijde an; dingen die ontudig hebben ; —1 di mare, zeerozen,
mV.; bestia da fokdier, o.; niandare
a —, bij den stier, den bok enz. brengen ; fam.
essere alle —a, bij 't nagerecht, dessert
ztjn ; fig. arrivare alle —a, te laat, zeer
laat komen ; far — ad alcuno, iem. van
dienst zijn ; prov. ogni — vuole la sua
stagione, leder ding wil zijn ttjd hebben ;
perdere I —I e 11 capitale, Z. capitale
—uare, v. n. Z. fruttare ; —uosamente,
avv. op vruchtbare, voordeelige wijze ; —uoso,
agg. vruchtbaar, veel opbrengend ; prov. anno
nevoso anno een sneeuwjaar een vruchtbaar jaar ; fig. nuttig, voordeelig ; studj —1,
vruchtdragende studies, my.
Ftiriasi, f. (Med.) luizenziekte, v.
Ftisia, ftisi, f. (Med.) tering, v.
Fa, agg. overleden, wijlen ; Francesco Salk)
del — Giovanni, Franciscus zoon van \Allen
Johannes.
Fu, m. (Bat.) witte valeriaan, m.
Fu fu, h.z.d. als fru fru; fam. fu fu e poi
non ha fatto nulla, hij heeft zich veel
moeite gegeven en toch niets verkregen.
Fucato, agg. geblanket, opgetooid, opgedirkt,
met allerlei dingen opgesierd.
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Fueiacea, f. Z. fusciacca ; —ee hio, —cco,
—selacco, m. baldakijn, o. van goud of zilver-

brokaat bij processies.

Facignone, m. worm m. in peren.
Fneilaieeio, m. slecht, onbruikbaar geweer,
o.; —ata, f. geweersehot, o., geweervuur, o.,
fare alle —e, met gew. op elkander schieten, vechten ; —atore, m. die een ander neerschiet ; —azione, f. het neerschieten, o., fucileeren, o.; —e, o. vuursteen, geweerhaan, m.,
geweerslot, o., geweer, o., buks, v.; — da
caccia, da milizia, jacht-, oorlogsgeweer,
o.; —a pietra, geweer met vuursteen t —a
retrocarica, — a repetizione, a una
canna, a due cantle, achterlaad-, repe-

teer-, eenloops-, tweeloopsgeweer, o.; (Anat.)
— maggiore della gamba, del braecio, als tibia, ulna ; — minore
della gamba, del braccio, h.z.d. als
fibula, radio ; een enkel lid van den keten
van 't guldenvlies; —iera, f. rij v. schietgaten ; —iere, m. (Mil.) fuselier, met geweer
gewapend soldaat, m.; —ino, m. licht jacht-

geweer, vogelgeweer, o.

Fueina, f. smidsvuur, o., smeltoven, m., sme-
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rennen ; fig. 11 tempo fugge, de tijd gaat
snel voorbij, vervliegt snel ; —, v. a. vermgden, ontwijken, nit den weg gaan ; fig. terugdeinzen ; verborgen, in veiligheid brengen ;
a fuggi fuggi of a seapo e fuggi, in
allerijl, in groote haast ; p. pres. —gente.
vluchtend ; agg. haastig, in allerij1;—,sost.
vluchteling, m., vluchtende, m.; p. pass. —gito,
gevlucht ; sost. m. h.z.d. als fuggitivo;
—gita, f. h.z.d. als fuga ; —gitivauiente,
avv. al vluchtende, als vluchteling; op de
vlucht; —gitivo, agg. vluchtig, vluchtend ;
fig. snel voorbijgaand, vergankelijk; sost. m.
vluchteling, weggejaagde, verbannene; deserteur, overlooper, m.; —gitore, m. vluchtende, m.
Fuina, f. (Zeal) steenmarter, m.
Fu'io, agg. roofachtig, diefachtig ; donker, verborgen.
Fulcimente, rn. steun, m., stut, m.;
agg.
ondersteund, gestut, bevestigd ; voorzien van ;
—cro, m. steun, m., ondersteuning, v., steunpunt, o.
Fulda, f. (Geogr.) Fulda ; —ense, agg. van
Fulda; sost. inwoner van Fulda.
Fulgente, agg. glanzend, lichtend, schitterend ;
sost. m. glans, m.; —enza, f. h.z.d. als fulgidezza ; —ere, v. n. Z. rifulgere ; —idezza,
—idita, f. bet lichten, glanzen, o., glans, in.,
schittering, v.; —ido, agg. glanzend, schitterend ; —ore, m. levendige schittering, v., glans,
m.; —urale, agg. den bliksem betreffende;
--gore, In. Z. folgore.
Fulicone, in. essere nero come un zeer
donker in 't gelaat zijn.
Fuli'ggine, f. Z. filiggine ; —inoso, agg.

derij, smidse, v.; fig. plaats waar misdaden
beraaind worden, slechte plannen gesmeed
worden ; —inata, f. Z. sfucinata ; —inato,
agg. gesmeed ; ferro gesmeed ijzer, o.
m. hommel, m.; mannel. bij, v.; fig. onnutte leeglooper, m.
Fuco, m. zeegras, o.; blanketsel daaruit gemaakt.
Fuesia, f. (Bot.) fucsia, v.; —sina, f. (Chim.)
fucsien, o.
Fuga, f. vluchten, ontwijken, o.; vlucht, v.;
— del gas, het ontsnappen, lekken van gas ;
Z. filigginoso.
pigliar la —, de vlucht nernen ; cacciare, Fulminante, m. zwavelstok, m.. lucifer, m.;
mettere, volgere in —, op de vlucht drijuna scatola di —i, een doosje Inciters;
ven, jagen ; la — in Egitto, de Vlucbt naar
slaghoedje o. (v. de percussiegeweren); —are,
Egypte; di —, vluchtig, haastig; leggere
v. a. met den bliksem treffen. dooden ; Glove
di — ono scritto, een geschrift vluchtig, in
the fulinina i giganti, Jupiter. Zeus die
haast doorlezen ; — di stanze, rij v. kamers ;
de reuzen met den bliksem verplettert ; imprec.
di lettere, doorloop. reeks brieven ; achDio nil fulmini se none vero, God, de
teruitloopen o. (van geschut na 't afvuren);
bliksem moge mij treffen als 't niet waar is;
(Mits.) fuge, v.; —ace, agg. vluchtig, haastig ;
fig. met kanonnen beschieten ; fig. slingeren ;
it papa fulminO l'interdetto, de Paus
fig. vergankelijk, voorbijgaand ; —acemente,
ave. op vluchtige, snel voorbijgaande wijze;
slingerde d. banvloek ; —occhiate, sguardi
—acita, f. vluchtigheid, vergankelijkheid, v.;
blikken werpen ; v. a. bliksemschieten ; fig.
korte duur, m.; —amento, m. het verdrijven,
woedend om zich slaan ; zich snel bewegen;
verjagen, o.; —are, v. a. op de vlucht drijven,
impers. bliksemen, weerlichten ; non vedi
verjagen, verdrijven, verschrikken ; —ato, m.
come fulmina ? ziet gij niet hoe het blik(Mus.) in fuge-stijl geschreven ; —More, m.
semt; p.pres. —ante, bliksemend ; agg. ontverdrijver, verjager, verschrikker, m.; —gente,
ploffend, m. e. knal uiteenslaand ; polvere —,
agg. Z. p.pres. van —gire ; —ge'vole, agg.
buskruit, o.; cotone
schietkatoen, o.;
vluchtig, snel voorbijgaand, vergankel.; —geknalgoud, o.; plotseling doodend ;
ore
volezza, f. vluchtigheid, vergankelijkheid ;
appoplessi a —, slagberoerte,v.; fig. lettera,
—gevolmente, avv. op vluchtige, voorbijg.
dringend(e) brief, bevel, o.; p. pass.
ordine
wijze; in groote haast; —giacchiare, v. a.
—ato, gebliksernd ; agg. fig. restare
als
h.z.d. als fuggire; —giascamente, avv.
door den bliksem getroffen zijn ; —afore, m.
vivere,
als vluchteling; in het verborgen ;
bliksemslingeraar, m.; Glove —, de dondestare —, zich verborgen houden ; —giasco,
rende Jupiter ; fig. donna —trice di oechiagg. vluchtig, verbannen, vluchtend, verborate, blikken werpende vrouw ; —azione, f.
gen ; andare da un luogo, uit een
bet bliksemen, donderen, inslaan, o. van den
plaats wegvluchten ; stare—, zich verborgen
bliksem ; verpletteren ; (Chim.) ontploffing, v.,
houden ; alla —a, thz.d. als het bijw.; sost. tn.
knal, m.; —e, m. bliksem, m.; —discenvluchteling, m.; —i'bile, agg. wat gevlucht,
dente, neerdalende bliksem ; —ascendente,
vermeden moet worden ; m. en
naar omhoog schietende bliksem ; viene un
f. indecl. luilak, leeglooper, dagdief, m.; —Ho—, de bliksem slaat in ; fam. conic an —,
zio, rn. indecl. aangenaam tijdverdrijf, o ;
als een bliksemstraal; fig. banbliksem, m.;
—gimento, m. bet vluchten, voorbOgaan,
--i del Vatican°, de banbliksems van bet
vermijden, o.; —gire, v. n. vluchten, ontvluchVaticaan ; fam. —a del sereno, donderslag
ten, ontwijken, ontsnappen ; snel loopen, ijlen,
bij helderen hemel (geheel onverw. gebeurtenis);
—
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— di guerra, m. moedige, verscbrikkelijke
krijgsheld, m.; — di morte, doodend sehOt,
o.; —eggiante, agg. bliksemslingerend, bliksemend ; —eo, agg. bliksem...; colpo —,

bliksem-, donderslag, m.; fig. als de bliksem
werkend; spada bliksemend, doodelijk
zwaard ; sguardo bliksemende-, schitter.
blik, m.; —io, m. aanhoudend en veelvuldig
bliksemen, 0.; —oso, agg. h.z.d. als —eo.

Fu'lvido, agg. Z. fulgido.
Fulvo, agg. roodblond, roodbruin, vaalrood.
Fuma'eehio, m. half gebluschte, nog rookende
brand, m.; glimmend stuk kool, v.; —eehi,

rookende uitdampingen v. d. grond ; lichte
damp m. boven moerassen ; ' m.
bovenste opening V. van de schoorsteen ; stookijzer o. (der kolenbranders); —ana, f. rookende
uitwaseming, v., lichte rook m. (boven aardspleten); —are fummare v. n. rooken;
; fig. gloeien,
dampen, damp-, rook uitstooten
opgewonden zijn ; — ad aleuno 11 naso,
van toornig, opvliegend karakter an; — ad
aleuno la testa, de koelbloedigheid, bet
hoofd verliezen ; v. a. rooken ; — una pips,
een pijp rooken ; assol. io non fumo, ik
rook niet, ben niet gewoon te rooken ; fam.
fumarsela, zich weqmaken, de plaat poetsen ; la gli fuma, t stijgt hem naar het
hoofd ; zich opwinden, opvliegen ; quando
avevo vent' anni la mi fumava dayvero, toen ik twintig jaar was, was ik een
echte driftkop ; p. press. —ante, rookend;

sost. m. haard, m., stook-, vuurplaats, v.;

gabella del —1, belasting op de stook-

plaatsen.
Fumairia, f. (Bot.) Z. fumestemo.
Fumaruola, f. kleine opening in den bodem

waaruit rook opsttjgt; —uolo, o. opening v.
in den schoorsteen m. (voor den rook); —sim., sigarenpijpje, o.; —ata, f. rookwolk, v., berooking v. der zijdewormen;
rooksignaal, o.; fare le —e in una vigna,
in een wijngaard rook maken (tegen de vorst);
—atiera, f. (Mar.) koperen plaat op het kruit
(v. rooksignalen); —atina, 1. fare una —
een weinig (tabak) rooken ; een trekje (aan
pijp of sigaar) doen • —More, m. rooker, m.;
(Ferrov.) comparamento per i —1, rookcoup6, v.; —e, in. Z. fumo; —ea, f. (Med.)
opblazingen, winden, mv.; —eggiare, v. n.
Z. —ieare ; —eo, —meo, agg. rookerig ;
—are, fummieare, v. n. rooken, rook geven ; dampen, verdampen ; —azione, fummig—, f. het rooken, uitrooken, o.; rooking,
uitrooking, v.; —oso, fummie—,rookig, vol
rook, rookend ; —do, agg. Z. inmost);
—gamento, m. Z. —azione ; —gio, agg. m.
Z. suffumigo ; —sta, m. kachelzetter, plaatser van verwarmingstoestellen ; rookverdrijver,
m.; —mare, Z. fumare.
Funietto, tn. anijslikeur, v.
Fumo, fummo, m. rook, m.; — :d'incenso,
wierook, m.; far —, rooken, rookerig ; saper
di —, rookerig, naar den rook smaken ; half
verbrande kool ; h.z.d. als fumacehle,
slakachtige plek (in metaal); tabacco da
rooktabak, v.; uitwaseming,v., damp, m., bedwelmende uitwerking van sterke dranken;
-

,

—,

i —i del vino gli hanno dato alla
testa, de wijndampen zijn hem naar't hoofd
gestegen ; fig. rook, ijdelheid, leege damp ;
tutto 't is allemaal rook; —1 d'ambizione, hooggaande eerzucht, v.; —1 della
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nohilta, adeltrots, m.; fig. teeken, vermoeden, o., kennis, v., lucht, v.; non aver — di
qe., van lets geen vermoeden, geen lucht
hebben ; (Giur.) vendita di —, afzetterij, v.

door zich voor hooggeplaatste uit te geven;

vendere zich voor heel voornaam uitgeven, wind verkoopen ; nero —, of nero di
—, Z. nero ; mandar in —, in rook doen

opgaan, verwoesten ; fig. op niets uitloopen;
[am. aver molto — e poco arrosto, veel
gelijken en Diets zijn ; prov. molto —e poco
arrosto, veel geschreeuw en weinig wol;
(Garb.) dare i —i, luchtgaten in de boutmijten maken ; uno rubberebhe 11— alle
candele, iem. zoo den rook van de kaarsen
stelen, is zeer inhalig; prov. 11 — della
patria riluce pia dell' altrui fuoco,

de misstanden in 't vaderland hebben nog meer
bekoorlUkheden dan de aangenaamheden in
andere landen ; chi s'inipaecia eon le
frasehe, la minestra sa di —, wie zich
in moeielijkheden steekt, moet de gevolgen er
van dragen ; quando it — pasee, l'aequa nasce, als de rook in de lucht neergedrukt wordt is er regen op handen ; —osita,
f. rookachtige damp, in.; rook, in.; bedwelm.
damp van alcohol enz.; opgeblazenheid, verwaandh. ; —osello, —osetto, agg. een weinig
opgeblazen, ingebeeld ; —oso, agg. rookerig,
vol rook ; benevelend, naar 't hoofd stijgend,
sterk, pittig (van dranken); fig. trotsch, opgeblazen, verwaand.
Fumosterno, fuinm—, m. (Bot.) gewone duivenkervel, v.
Funa'io, —olo, m. touwslager, reepslager, m.;
essere sempre da pie come 1 —1, altijd
op 't zelfde terugkomen, 't zelfde doen.
Funa'mbolo, m. koorddanser,
—acne, m.
touwwerk, o.; —ata, f. slag m. met een eind
touw ; het binden van gevangenen aan een
zelfde touw ; —e, touw, koord, in.; (Mar.) touw,
kabel, rn.; pl. zonnestreepen inv. die
door donkere wolken breken ; fam. attaccarsi alle —1 del cielo, zich aan een
stroohalm vasthouden ; de uiterste middelen
beproeven ; venir aequa gift come le —1,
stortregenen ; dare della — a uno, iem.
alle vrijheid laten ; dar la — a qd., iem.
met een eind touw slaan, met het folterkoord
pijnigen ; eonfessare senza vrijwillig
bekennen ; stare sulla —, in den grootsteh
angst verkeeren ; tirare a una aan 't
zelfde koordje trekken ; ram. tan po' pin —,
nog een weinig, nog een ruk.
Fu'nehre, fune'bre, agg. een doode betreffende ; earro — lijkwagen, m.; ceremonia
lijkplechtigheid; mareia treur-, doodenmarsch, T.; rill —1 degli antiehi, de
begrafenisgebruiken der ouden ; lament',
smartelijk geklaag, 0.; —erale, agg. tot de
begrafenis behoorende ; altare brandstapel, M.; —era'rio, app. de begrafenis betreffende; spese —e, begrafeniskosten, my.;
iserizione —a, grafschrift, e.; —e'reo, agg.
de lijkplechtigheid betreffende ; treurig, bedroefd, ernstig, somber ; ii suono delle
eampane, het sombere, droeve geluid der
klokken.
Funestare, v. a. met droefheid, kommer, teed
bezoeken ; lastig vallen, in unrust brengen;
una festa, con rise, een feest door twist
verstoren; — qd. eon dolorose notizie,
iem. door droevige berichten in kommer bren-
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gen ; —rsi, v. rill. zich kwellen, zich verontrusten ; —to, agg. noodlottig, rampzalig, onhelivol ; —gita —a, een noodlottige gang, m.;
risoluzione —I, noodlottige besllssing, v.;
una cosy porta effetti —I alla patria,

iets is van zeer zware gevolgen voor het vaderland; tempo —, noodlottige tijd.
Funga, f. h.z.d. als muffa; —a'eeio, m. niet
eetbare paddestoel, (Bot.) wild groeiende
wikke, v.; —a'ia, f. met veel paddestoelen
beg roeide plaats ; menigte paddestoelen ; (Min.)
zwamsteen, m. (zeer poreuse steen waarop men
champignons kweekt); —are, v. n. Z. infungave; —ato, agg. rijk aan paddestoelen ;
prov. anno anno tribolato, een jaar
dat veel paddestoelen geeft is een onvruchtbaar ongezond jaar.
Fulagere, v. n. een ambt, functie uitoefenen ;
— da presidente, voorzitter an, het ambt,
de functie van president uitoefenen ; —rbile,
agg. (Giur.) wat aangewend, gebruikt kan
worden.
Funghire, v. n. schimmelen, met schimmel
bedekt worden; fig. verschimmelen, altijd op
een plaats, in dezelfde betrekking blijven ;
—gite, f. (Min.) zwarnachtige versteening, v.;
—go, m. paddestoel, m.; —gill mangerecci,
eetbare paddestoelen, my.; —bianco, schimmel, v.; dief m. (aan een kaarsenpit, V.); (Med.)
zwamachtige uitwas, m.; wild vleesch, o., fig.
In una notte nasce un —, elk oogenblik
kan het verwachte gebeuren ; venir su come
un als paddestoelen opkomen ; di qui
allora possouo nascer taiiti —ghi,

FUO
fuoco ! brand ! brand !; doen ontvlammen van
hit kruit! I soldati fecero —, de soldaten
gaven vuur, vuurden ; —! your !(kommando);
arms da vuurwapens ; bocche da —,
vuurmonden, mv., geschut, o.; stare trovarsi al—, zich in 't vuur bevinden ; haard,
m., haardvuur, o.; starsi nel canto del
—, in 't hoekje van den haard, achter de
kachel zitten ; vuur-, stookplaats, vuur, o.;
zelfstandige huisinrichting ; questa parocchia ha cento —chi, deze parochie telt
honderd vuren ; groote hitte, v., gloed, III.;
questo vino mi ha inesso addosso
del —, deze wijn beeft mij wat verhit, is mij

naar 't hoofd geslagen ; Nudge aard, m., drift,
v., hartstocht, m., vuur, o.; 6 un 1101110
tutto -, die man is den vuur al vuur, o.;
it — della gloventalt, het vuur der jeugd ;
d'amore, liefdesgloed, m.; (Mat.) brandpunt o. eener ellips, lens; scherpe smaak, m.,
scherpte, v.; pigliar 11 scherp worden
(wijn); —artiliziato, lavorato, kunst-vuur ;
—chi, pl. vuurwerk, o., fig. —lavorato,
levendig kind, o.; —greco, — del Bengale,
Grieksch, Bengaalsch vuur, o.; —salvatico,
brandende ontsteking op de hold; roos, v.;
—volatico, vliegende hitte, v., gloed m. (in
't gelaat); — morto, helsche steen, m.; —chi
di Sant Elmo, St. Elmus-vuur (electrische
vlam op mastpunten enz.); — centrale, centraal (inwendig) vuur (der aarde); —chi di
gioia, vreugdevuren ; —fatuo, dwaallicht,
o.; prova del —, vuurproef, v. (Godsoordeel
o.); brandstapel, m.; condannare 'alio at
—, lent tot den brandstapel veroordeelen ;
dorare a —, in 't vuur vergulden ; sigillare a —, soldeeren ; (Mil.) esercizio a —,
exercities in 't vuur; andare, mettere a
—e liamme, in vuur en vlam opgaan, zetten ; te vuur en te zwaard verwoesten ; dar
—a qc., iets aan, in brand steken ; fig. ammo
darebbe —a un altro, iem. haat een ander
doodelijk ; fig. en fain. essere come racqua
e
als water en vuur zijn, als bond en
kat tegenover elkander staan ; fig. far — addosso ad ono, iem. terdege op de hielen
zitten ; iem. het your aan de schenen leggen ;
far — e fiamme per avec qc., alles aanwenden om iets te neither' ; cacciarsi, entrarsi per altri net voor jet"). door
't vuur gaan, altos voor hem over hebben ;
fare, dire core di —, huitengewone dingen
doen of zeggen; farsi di —, rood warden,
zeer blazer' ; fig. mettere troppa came
at —, to veel hooi op zijn vork nemen ; fig.
pigliar vuur vatten, boos worden ; sputar —, vuur en vlam spuwen (van drift,
woede); fig. attizzare it —, het vuur aanblazon, nog meer ophitsen ; fig. non dormire
at —, vlug, bij de hand an; venire per —
in un luogo, maar een oogenblik in een
plaats komen ; tam. non mettere esca at
goon olie op het vuur gieten ; mod. prov.
esser it gatto net —, de kat slaapt in den
haard, er is niets to eten ; prov. chi vuole

er kan innaiddels nog zooveel gebeuren ; fain.
far le nozze col —ghi, bij de grootste
uitgaven met spaarzaamheid te werk gaan ;
prendere 11—, boos, driftig warden ; tanto
piovve else nacque un eindelijk is het
dan toch gebeurd, gekomen ; (Bot.) — di
Levante, braaknoot, v., kraaienoog, o.; (Nat.)
—marina), zee-anemone, v., zee-egel, in.;
—osita, f. schimmeligheid, schimmel, v.;
(Med.) wild vleesch, o.; —oso, app. schimmelig, zwam-, paddestoelachtig ; lucignolo
walmende, slecht brandende pit, v.
Funicella, f., —o, m. dun touw, koordje, o.;
—chio, —olo, in. h.z.d. als —ello ; (Anat.)
—ombelicale, navelstreng, M.; —olare,
agg, uit touwen bestaande; apparecchio—,
hefwerktuig met touwen ; sost. m. draadspoorweg, rn.
Funzionare, v. n. zijn ambt, o., functie, bezigheld, v., uitoefenen ; da segretario, als
secretaris werkzaam zijn ; una naacchina
funziona, een machine is in werking ; —a'rio, m. openbaar ambtenaar, m.; —e, f. bezighekl, v., werkkring, m., functie, v.; le —i del
sindaco, de werkzaamheden van den burgemeester, m.; —1 sacre (of —i alleen); kerkelijke handelingen ; (Med.) werkzaamheid, werkdadigheid v. van een orgaan ; naturali,
natuurlOke verrichtingen, functies, v. m.v.;
(Mat.) — di Lana quantitit, functie eener
grootheid, v.
Fuoco, foco, m. vuur, o.; accendere, spenveder un uomo (una donna) da paw);
gere 11 —, het vuur aansteken, uitdoen of
to metta ad accendere it Inane o 11
blusschen ; far —, vuur maken, - aanmaken ;
fame°, wie een mensch spoedig wil leeren
mettere it — net letto, de beddepan,
kennen, moot hem het licht of het vuur aan
warme kruik in 't bed liggen ; pigliar —,
laten steken ; (Geogr.) Terra del —, Vuurvuur vatten, brand, m.; ha preso — una
la nd, o.
campana, een but is in brand geraakt; Fuor, fuora, Z. fuori ; —chê, forchê,
suonare a —, de brandklok luiden ; fuoco !
tong. behalve, uitgenomen, met uitzondering ;
—,
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niet bij de
—dopera, m., essere un
vraag te pas komen, er niet bij behooren;
—1, —a, fori, prep. (met di) buiten ; — di
paese, buiten 's lands ; — di tempo, buiten
tijds, op ongepast., ongeschikten tijd ; — dell'
also, dell' opinione, buiten gebruik, tegen
de gewoonte ; — di maniera, — di modo,
— di inisura, buitengewoon, overmatige,
bovenmatig ; — di nano, afgelegen ; — di
strada, van de straat, den weg of ; — di
commereio, niet in den handel ; — di coneorso, buiten mededinging ; avv. buiten, buitenshuis, ergens anders, uit, niet thuis ; oggi
vandaag eet ik buisono a desinare
tenshuis, ergens anders ; it padrone a —,
mijnheer is niet tbuis, is uit, in den vreemde,
in 't buitenland; la Germania 6 oggi
potente in easa e rispettata Duitschla nd is tegeuwoordig macbtig in zijn eigen en
geeerbiedigd in 't buitenland ; —via, fuorivia, buitenslandsch, uit den vreemde komend !
er in of er
Atoll ! er uit ! o dentro o
nit; in —, dit, dat uitgenomen ; —else, Z.
fuorche; passar fuor fuori, door en
door dringen ; aver — denari, geld hebben
uitstaan, uitgeleend ; aver — la parola,
zijn woord gegeven hebben; (Giuoc.) chiamarsi zeggen dat men uit is, de noodige
punter), slagen heeft ; fig. verklaren dat men
van een zaak afziet ; andar uitgaan, zicla
verspreiden ; mandar verspreiden (geruchten); dar —, in toorn, verwenschingen
uitbarsten ; day di —, overloopen, overkoken,
overstroomen ; esser — di figliuoli, buiten
de kinderen zijn, geen kinderen meet* krijgen ;
esser — del suo obbiigo, aan zijn verplichting voldaan hebben ; esser — di s6,
buiten zichzelf zijn (van woede, toorn), van
zijn zinnen, buiten kennis zijn; inetter
uno, iem. uit de gevangenis bevrijden ; non
esser di — else, niet onwaarschijnlijk zijn
dat ...; seappar, saltar, venir — con
una cosa, ergens (onverwacht) mee voor
den dag komen ; it di —, de buitenzijde; al
di —, naar het uiterlijk te rekenen ; in —
h .z.d
.z.d als — di ; —cli6, Z. fuorch6 ;
—via en —avia, h.z.d. als fuori via, Z.
fuori,—uscito, m. banneling, vluchteling m.
(uit bet vaderland).
Fu•ace, agg. roof-, diefachtig ; —agrazie,
m. en f. inded. jachtrnaker m. op titels, eerbewijzingen ; —aniente, m. h.z.d. als furto ;
—are, v. a. h.z.d. als rubare ; —atore, m.,
—atrice, f. roover, in., -ster, v.; dief, m.,
diefegge, v.; —bacchiolo, —otto, m., —ola,
—otta, f. sluw, uitgeslapen, geslepen persoon,
m.; —a'ecio, m. doortrapte schelm, geslepen
schurk, m.; —amente, avv. op schelm-,
schurkachtige wijze ; —beria, f. geslepenheid,
doortraptheid, schelmachtige gezindheid, slechtheld, v., schelmerij, v., schurkenstreek, m., bedrog, o., bedriegerij, v.; —eriola, f. kleine
schelmerij, kleine list, v.; —beseamente, avv.
op valsche, schelmachtige enz. wijze ; —besco,
app. schelm-, schurkachtig; modi —schi,
schurkenmanieren, v. m.v.; lingua —a,
parlare dieventaal, v.; slim, geslepen,
doortrapt; —etta'ecio, m., —a'ccia, f.
h.z.d. als —bacehiolo ; —betto, m. —etta,
1. schelm, in. (schertsend); —bi'zia, f. sluwheld, geslepenheid, doortraptheid, v.; —bo,
agg. sluw, geslepen, doortrapt ; oechl —i,
sluwe, listige oogen ; lingua —a, h.z.d. als
—

1. —besca ; uit geringen stand, arm ; verloopen ; sost. m. schelm, schurk, bedrieger,
afzetter, prov. quando vanno in
proeessione 11 diavolo porta la eroce,

als schurken been zijn wordt er altijd iets
kwaads gebrouwen ; Tam. —bollato, aartsschelm, aartsschurk, m.; —one, m. doortrapte
schurk m.; fare, m., furo, rn. dief, spitsboef,
m.; app. diefachtig ; —oncello, m. Z. ladroneello.
Furente, agg. woedend, in toorn ontstoken ;

sost. m. van heiligen toorn ontgloeide ziener,
profeet, m.; gek, verrukte, begeesterde, m.
Furetto, m. (Zoo/.) fret, o.
Furfanta, f., —e, m. schurk, schelm, spitsboef,
deugniet, m., vagebond, landlooper, m., -ster,
v.; prov. tre —i fanno una force', de galg
bestaat niet zonder schurken ; mod. prov. dare
l'udienza the it Papa da ai geen
gehoor verleenen ; —are, v. n. een vagebonden-, landloopersleven leiden ; schelmerijen,
boevenstreken uitvoeren ; --eggiare, v. n. als
een landlooper, vagebond leven ; —eria, f.
schelmerij, v., boevenleven, o., boevenstreek,
schurkenstreek, In.; —esco, agg. hoef-,schelmachtig ; menar vita —a, als een leeglooper,
dagdief leven ; —Ina, f. landlooperij, v.; battere la —, van koude klappertanden, Diets
aan 't lijf hebben, zeer ellendig leven ; Tam.
sonare la — ad aleuno, iem. ketelmuziek
brengen ; met veel geraas uittluiten, uitjouwen ;
—ino, agg. als een landlooper, vagebond ;
lingua —a, landloop.taal, v.; koeterwaalsch ;
one, m. doortrapte schelm, m.
Furfare, v. n. h.z.d. als ingannare, truffare ; —atore, m. h.z.d a Is truffatore.
Furgone, m. h.z.d. als forgone.
—

Furi, prep. Z. fuori.
Fu'ria, f. woede, v., toorn, m., razernij, V.;
dare nelle —e, montare sulie —e, in de
grootste woede, razernij geraken ; prendere
ad uno le —e, tegen lam. in woede geraken ; woede, onstuirnigheid, v.; la — delle
acque, de woede der golven ; groote haast, v.;
aver —, groote haast hebben ; scherz. l'uomo
delle —e, maestro delle—, de altijd haast
hebbende, baastige ; (Mit.) Furia, Furie,
wraakgodin, v.; le tre —e, de Brie furien;
fig. boos will, o., Xantippe, v., draak, tn.; a—,
op overhaaste wijze ; a — di popolo, door
de blinde volkswoede, v.; a — di pereosi,
door veel slagen, stomper); a — di raccommandazione, tengevolge van herbaalde,
veelvuldige aanbevelingen ; aver le —e, de
handen vol hebben ; esserci le —e, in vol-

len gang zijn, veel te does hebben, stormdruk
hebben; —a'ecia, f. aanval m. van blinde
woede, razernij ; —ale, agg. de furien betreffende ; —are, v. n. h.z.d. als infuriare;
—bondo, m. woedend, razend, toornig; fig.
zinneloos; lieenza —a, razende, dolle
gelatenheid, v.; —etta, f. lichte, spoedig voorbijgaande aanval van toorn ; —osa'ecio, agg.
op woedende, razende, dolle, krankzinnige
wijze ; —osamente, avv. woedend, razend,
in groote haast ; —oso, agg. woedend, razend,
driftig, toornig; pazzo doldriftig ; l'Orlando — dell' Ariosto, de Razende Roeland van Ariosto ; occhLate —e, woedende
blikken ; e lift 1101110 't is een driftig, erg
oploopend mensch ; stormachtig, onstuimig,
woedend (de zee); —rore, m. uitbarsting v.
van hartstocht ; woede, razernij, v., heftigheid,
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ten, v.; fuoco di —, smelthitte, v.; la —
hevigheid, v., geweld, o.; 11 — delle fiamme,
d'una status, het gieten van een beeld ;
delle acque, het geweld, de woede der
mettere in — qc., lets doen smelten (meest
dichterlijke
be—poeteco,
vlarnmen, golven ;
in een vloeistof); doen oplossen ; —o, agg. Z.
geestering, v.; levendige, teugellooze begeerte;
p. pass. van fondere ; —o'rio, agg. tot het
— di ricchezze, dorst naar rijkdommen ;
gieten behoorende; forno
gietoven, m.
a —, a gran —, op IN oedende. razende wijze,
met groote onstuimigheid ; far —, veel opzien Fuslera, f. klosmand, m.; —so, m. (pl. —i en
baren, grooten bijval genieten.
—a), spoel, haspel, klos, m., winde, v.; (Cacc.)
stomp eind van een hertgewei; visiteerstang
Furiere, m. Z. foriere.
m. (v. douaniers); (Gett.) vormklos m. (v. bet
Furlana, frullana, f. soort boerendans. v.
gieten van klokken); — della colonna, zuileFurstenavia, f. (Geogr.) Ftirstenau, o.; —berschacht, v.; (Stamp.) slotfileet, v.; (Torn.) kios,
gs, f. (Geogr.) Ftirstenberg, o.; —valde, f.
m., spil v. (v. d. draaibank); fain. diritto
(Geogr.) Ftirstenwald, o.
come an
zoo recht als een kaars.; fig.
Furterello, m. kl. nietsbeteekenende diefstal,
andare diritto come an — in un luogo,
m.; —ivamente, avv. op verboten wijze,
regelrecht naar een plaits toegaan ; fam. uno
heimelijke wijze, —ivo, agg. (Giur.) door diefpar the abbia mangiato la minestra
stal of roof verkregen, op onrechtmat. wijze
di —i, iem. ziet er uit alsof hij een bezemtoegeeigend ; oggetti —I, gestolen voorwersteel bad ingeslikt ; far le —a, spinnen (v. d.
pen ; fam. op verboten, heimelijke wijze ; ockat); far to —a torte, de echtelijke trouw
chiate —e, verholen, heimelijke blikken ;
breken (v. vrouwen); campare di —a torte,
cenno heimelijk teeken ; —o, m. diefstal,
van de schande zijner vrouw levee.
roof, m., ontvreemding, v.; commettere un
een diefstal bedrijven ; —grave of quail- Fusoliere, f. vlakgaande, platbodem schuit, V.;
praam, m.
neat°, zware diefstal ; —semplice, eenvoudige, kleine diefstal ; —violente, geweld- Fusolo, m. scheenbeen, o.; boom, m., as, v
van den molensteen, m.
dadig (met gebruik maken van geweld) diefst.,
m.; nascondere it —, het gestolene verber- Fusone, m. (Cacc.) eenjarig pert, o.
gen, helen ; di Wenere, —i di lettevoll, Fusone, m. menigte, v., overvloed, m.; a —,
in overvloed, volop.
verboden liefdesgenietingen; (111i1.) onverw.
aanval, in., verrassing v. (v. d. vijand); — di Fusta, f. kaperschip, o., schip o. met diep boord ;
f. fakkel, m., kienspaan, m.
mente, verstrooidlieid, v.
Fustagno, m. Z. frustagno.
Furuncolo, m. (Med.) h.z.d. als fignolo.
Fusta'io, m. vervaardiger van bet houten
Fusa'ggine, f. (Bot.) kardinaalsmuts, v.
onderstel van pakzadels ; zadelboommaker, m.
Fusa'io, m. spoelmaker, draaier, m.; spoelverkooper, m.; —iuola, —arola, f. (Arch.) spoel- Fustetto, m. (Bot.) legno ververssumak,
m.; pruikenboom, m.
vormige versiering, v.; eier-, pareirand, m.;
—luolo, m. gewicht aan den spoel, spoel- Fustielno, in. kl. stam, stengel, tak, m.
houder, m.; —are, v. n. h.z.d. als far le Fustigare, v. a. met roeden slaan, tuchtigen ;
—azione, f. geeseling, v., tuchtiging, v.
fusa, Z. fuso —ata, f. hoeveetheid garen
die op een spoel gaat; een spoel vol ; fila Fusto, m. stengel, in., steel v.; balm, m. (graan);
alberi di alto, piccolo
hoogstammige,
venti —e it giorno, zi,j spint twintig spoelaagstammige boomen ; fig. lichaam, o., romp,
len per dag ; —ato, agg. spoel-, olijfvormig.
m.; essere un bel —, van schooners lichaamsFuscellino, m. splintertje, staafje, stokje, o.,
bouw zijn ; iron. bel —! een mooie keret!
halmpje, stroohalmpje, o., fam. cercare una
een dwaas ; — della stadera, balk m. v. d.
cosa col lets met grooten ijver zoeken ;
cercare i difetti degli altri col —, de
weegschaal, v.; — del letto di ferro, ongebreken van anderen uitpluizen ; —1, pl. eerderstel o. van een ijzeren bed, o.; — della
ste streepjes (bij 't leeren schrijven); fam.
colonna, zuileschacht, v.; — della freecia, lancia,
cominciar da' —i, lets van 't begin of
speerschacht, v.; vat o. van
leeren ; rompere ii —, de vriendschap afeen bepaatde grootte, fust, o.
breken ; —ello, in. klein takje, rijsje, o.; kl. Futa, f. h.z.d. als fuga.
stukje hout, splinter, m.; halm, m.; vedere Futile, agg. gering, weinig beduidend, nietig,
it — nell' occhio altrui e non la trave
zonder grond ; pretesto nietig voorwendsel, o.; —argounento, bewering zonder grond ;
eel proprio, den splinter in bet oog van een
f. nietigheid, onbeduidendheid, v.;
ander en niet den balk in zijn eigen oog zien ;
aver le gambe come due —i, spillebeezaak zonder eenige beteekenis ; perdere it
tempo in mille —, den tijd met beuzelarijen
nen, zeer dunne beenen hebben ; essere un
—, zoo dun, mager als een boonenstaak zijn.
verkwisten; —ilmente, avv. op lichtzinnige,
Fusciacca, f. sjerp, v.; —o, m. Z. fuelacchio.
nietige wijze.
Fusciarra, f. onnut, lichtzinnig mensch; dag- Futuro, agg. toekomstig, komend, aanstaand ;
it tempo —, de toekomst; nel mese —, in
dief, m.
Fusea, f. (Mus.) h.z.d. als biscroma.
de toekomende maand ; sost. m. toekomst, v.;
it — e in mano di Dio, de toekomst is in
Fusellato, agg. h.z.d. als fusato ; —ino, m.
papillotte,v.; —o, m. klein, spoelvormig voorde handen van God ; (Gram.) toekomende tijd,
m ; in —, in de toekomst ; II —, de aanstaande
werp, o.; einde o. van de wagenas ; —era'gnolo, m. fam. zeer mager mensch, m.
(echtgen.); la —a, de aanstaande (vrouw);
Fusi'bile, app. smelt-, gietllaar ; —ibilitâ, f.
1 —1, de later levenden, de nakomelingen.
smeltbaarheid, v.; —lone, f. het smelten, gie-
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G, (spr. uit dsjie), m. en f. (voor a en o uitgesp. Gabella, f. invoerrecht, o., belasting v. op ingevoerde goederen ; fern. fare ii minehione
als een zachte k of gh), de letter g.
(of it gonzo) per non pagar done
Gabara, —rra, f. (Mar.) puin-, vrachtschip, o.,
houden, doen alsof men Riots gehoord had em
R.; —riere, m. vrachtschipper, m.
onaangenaamheden te voorkomen ; — dei eonGabbs, f. Z. gabbo.
tratti, h.z.d. als ufficiO del rigistro ; roba
Gabbaeompagno, m. bedrieger, afzetter, fiesh.z.d.
da belasthare, aan in voerrecht onderhevig
m
ind,ect.
—cristiani,
schentrekker, m.;
goed ; fam. shall*, qui non si paga —,
als —deo, m. femetaar, huichelaar, bidbroer,
pak mar gerust nit , hier wordt geen tel bein.; —mento, In. het bedriegen, afzetten, af—comtaald (tegen bluffers enz.); —a'bile, avv. aan
m.
h.z.d.
als
—minehioni,
trochelen ;
tol, belasting onderworpen ; fig. en [am. aanpagno ; —mondo, rn. bedrieger, afzetter.
neembaar, te billtjken, invoerhaar ; —are, v. a.
Gabara, f. Z. —no ; —nella, f. onderkleed, o.,
met tol, inyoerrecht belasten ; chi mi gakiel, v., wambuis, v., gasthuiskiel of jas, m.;
bella questa roba ? wie neemt het tolgeld
operatiekiel v. der heelmeesters; giovani
voor deze waar aan ? belasten, den tot ergens
di —, page chirurgijn of heelmeester, in.;
voor
hetalen ; fig. en fern. aannemen, toestemdienst
in
de
operatiezaal
laebesser di —,
men, gelooven ; — a uno tutte le bugle,
hen ; —no, m. groote, wijde mantel m. zonder
at de leugens van iem. voor gangbare munt
mouwen ; boerenmantel, m., caban, rn.; —re,
aannemen ; oh cotesto non ve la gav. a. bedriegen, afzetten, om den tuin Leiden ;
bella davvero, dat laat ik me nu tech waarfain. — San Pietro, het geesteltik gewaad
lijk niet wijsmaken ; non — uno, iem. niet
aan den kapstok hangen, over den beg werkunnen uitstaan ; — lino per qc., iem. ergens
avuta
la
grazier,
gabbato
lo
pen ; prov.
voor houden ; tutti lo gabellano per un
santo, als men de gunst verkregen heeft,
furfante, alien zien hem voor een schurk
wordt de weldoener vergeten ; Imo a una
aan ; —iere, m. tolbeambte, m.; —ino, m.
eerta somma, tem. voor een zekere som
toihuis, m.; —ino, —otto, m. tc4wachter,m.,
afzetten ; — nuo, iem. uitlachen, bespotten,
kl. tolbeambte, in.
belachelijk waken ; —rsi, v. rift. zich vergissen ; v. n. — di uno, zich over iem. vroolijk Gabinetto, tn. kabinet, Mein vertrek, v., zijkamer, v., geheim vertrek o. van regeerende
inaken ; gabbarsela, als ridersela ;
personen ; werk-, studeerkamer, v.; voorstel.
—santi, h.z.d. als —deo ; —tore, m. —trice,
geheime raad, M.; questione di —, kahinetsf. bedrieger, m., -ster, v , schetm, Ill.; —e'vole,
kwestie, v.; verzameling van natuur- of kunstapp. h.z.d. als ingannevole.
voorwerpen ; —numismatic°, muntenkabiGabbeo, m. (Sal.) houden stutwerk o. (in de
net, -verzameling, v.; — di lettura, leeszaal,
zoutmijnen).
fig.
v.; secreet, privaat, o.; —particolare, geGa'bbia, f kooi, kevie, v., vogelkooi, v.;
corriero di —, kabinetsmettere
qd.
in
—,
heimsecretaris,
gevangenis,
v.;
fam.
en
koerier.
iem. in de does stoppen; — di matti, troep,
v., gezelschap o. gekken ; (Apr.) korf v. (voor Gaddo, m. (N. pr.) h.z.d. als Gerardo.
't uitpersen der geplette ()Wen); oliezeef, v.; Gado, m. (Nat.) dorschviscb, v.
gadoliniet, 0.; zwarte steen
muilkorf v. (ult teenen voor de werkossen); Gadolinite, f.

vischfuik, T., vreetkorf, v., hoenderkorf, v.;
(Mar.) mastkorf of mars, v.; soort draagstoel
in. (door paarden gedragen); —a'io, rn. kooienmaker, -verkooper, m.; —ano, tn. (Ornit.) kl.
zeemeeuw, v.; fig. en [am. ezel, domkop, m.,
lummel, rn.; —ata, f. een kooi vol vogels;
— di matti, h.z.d. als gabbia di matti ;
—ere, in. (Mar.) marswachter, marsgast, ro.;
—na, —olina, 1. kleine, sierlijke kooi, y.;
—onata, f. een groote kooi vol vogels ; borstwering v. van schanskorven ; verschansing, v.;
—one, m. groote kooi, v.; (Mg.) schanskorf,
v.; afgesloten ruimte v. voor de misdadigers
in de gerechtszaal.
Gabbo, m. scherts, v., spot, m., grap, m.; pigliare in —, voor scherts opnemen ; farsi
— di qc., zich lets niet aantrekken, ergens
om lachen ; a, per —, uit scherts, om te
lachen.
Gabrielle, —ello, m. (N. pr.) Gabriel, m.
Gabbro, In. (Min.) gabbro; Korsikaansche
groensteen, m.

tn. (tot de silicaten behoorende).

Gaetano, m. (N. pr.) Gajetaan, m.
Gaffe, f. pl. (Mar.) bootshaak, m., va •arboom, m.
Gaggia, f. (Rot.) bloesem rn. v. d. accaciaboom;
—0, M.

(Bot.) accaciaboom, In.

Ga'ggia, f. (Mar.) mastkorf, mars, v.
Ga'ggio, m. pand, onderpand, o.; prestare
a —, woekerdrkjven ; —morto, verloren kapiricevere ii —
taal, o.; (Mit.) gijzelaar,
della battaglia, de uitdaging tot het ge-

vecht ontvangen ; schadeloosstelling, v., loon,
o., gage, v., bezoldiging, v.; penna eondotta
a —, verkochte pen.
Gagliarda, f. gagliarde, schertsend, vroolijk
volkslied, o., vroolijke dans, v., (Stamp.) galjardletter, v.; —amente, avv. met kracht, op
vroolijke, onstuimige, krachtige wijze ; —etto,
m. (Mar.) standerd, tn., tweepuntige lange
snuffle vlag, v.; agg. tamelijk sterk, vurig (wijn);
nog kras, krachtig ; —ezza, --la, f. krasheid,
v., kracht v. (des lichaams); moed, m., bestendigheid v. (v. d. geest); onverschrokkenheid, v.,
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vastheid, v., weerstandsvermogen, o.; —o, agg. Galantomismo, m. reehtschapenheid, V.; def..tag, fatsoenlak, eervol leven, o.; —omone,.
kras, sterk, krachtig ; wakker, dapper ; monter,
snel ; koen, moedig, onversaagd ; anlino
ominone, m. een eereman van kop tot teen ;
—uomo, m. (pl. —Ini), man van eer ; esser
ondernemende, standvastlge, krachtige zin, m.;
lngegno frissche, krachtige geest; aziII for dei —I, een eereman van kop tot
one —a, koene daad, v., waagstuk, o.; purteen zijn ; da —, op mijn eerewoord ; fam.
gante sterk werkend afvoermiddel, o.;
tempo a —, de tijd brengt alles in orde ; de
tijd houdt alttid woord ; agg. eerltik, deftig ;
vino —, vurige, pittige wiln; cervello
medico een door en door deftig, degelijk
stUfkoppigheid, v.; alla
h.z.d. als —ageneesheer.
mente.
offa'ggine, f. Gala'ssia, f. (Astr.) melkweg, m.
Ga'glio, m. Z. caglio;
lummelachtigheid, v.; —offamente, Galatel, m. pl. Galaten, my.
avv. op domme, dwaze wtjze ; —offeria, f. Galateo, m. titel van een bock (van Mgr. della
h.z.d. als —offaggine ; domme streek, m., geCasa) over de goede manieren ; fam. goede
meene, onbetameltike handeling, v.; —offo,
manieren, mv., fatsoen, o.; insegnare
m. domkop, dwaas, lummel, m.; deugniet, m.;
fatsoen, goede manieren leeren ; fare, dire
cose contro it
bedelaar, landlooper, schooier, m.; —oso, agg.
onbetamelijke dingen doen
gestrernde,
of zeggen.
veel zuur bevattend ; latte
geronnen melk, v.;
m. h.z.d. als Galattite, f. (Min.) melksteen, m.; —tofago,
bacello.
agg. van melk levend ; —to'foro, agg. melkGagno, ru. stal, m., schuur v. (v. 't vee); fig.
toevoerend ; —tometro, m. melkmeter, m.
Galazia, f. (Geogr.) Galatie, o.
intrige, v.; volg. bulk, maag, m.
Gagnolamento, m. janken, huilen, gehuil, Ga'lbano, m. (Farm.) galbanumhars, v.;
fero, agg. galbanum voortbrengselen.
gejank o. (van hond); —are, v. n. janken,
huilen ; fig. jammeren, weeklagen, gehuil o. Ga'Ibula, f. (Mat.) goudmerel, m.
(van den wolf); —io, m. aanhoudend gejank, Galeo, f. Z. galena.
Galeare, v. a. h.z.d. als ingannare, gabgehuil, o.
Gaiamente, avv. op vroolijke, lustige wijze ;
bare.
—ezza, f. yroolijkheid, lustigheid, V., dei Galeato, agg. gehelmd, met een helm getooid.
colori, levendigheid der kleuren ; —o, agg. Galeazza, f. (Mar. star.) galeas, v., groote
vroolLik, lustig, opgeruimd, levendig, feestelijk
galei, v.; —cone, m. (Mar. stor.) galjoen, o.,
gestemd ; aanvallig, opvroolijkend; levendig,
grout koopvaardij- of oorlogschip, o.; —otta,
in 't oog vallend ; rijkeltik, goed voorzien ;
f. (Mar. stor.) galjoot, m., vaartuig met een
uomo — a roba, a denari, rijk met have
mast, klein roeischip, o.; —otto, m. roeier, m.
en goed gezegend mensch, essere —a
op een galei, galeislaaf, m., galeiboef, m.; iem.
promesse, gut met beloften zijn ; aver
die tot de galeien, dwangarbeid veroordeeld
semper la borsa —a, afflict een goed vooris; slecht, goddeloos mensch, schelm, schurk ;
ziene beurs hebben.
tam. andare la cosa da —a marinaro,
Gala, f. strookachtig opnaaisel, o., versiering v.
op bet zelfde neerkomen.
(aan vrouwenkl.); gebreide strook, m., strookje, Galeffare, v. a. h.z.d. als beffare.
kantje aan het hemd, hemdboord, m.; essere, Galena, f. loodglans, o., galeniet, o.
andare, inettersi in —, zich op 't deftigst, Galenism°, m. galenisme, o., leer v. Galenus..
in gala kleeden ; stare suite —e, veel staat Geleopiteco, m. (Zool.) vliegende Maki, v.
maken, veel van opschik houden ; giorno Galeopsis, —opside, f. (Dot.) knoopige bondsdi —, gala-dag, feestdag, m.; abito di —,
netel, v.
gala-, statiekleed, o ; feestregeling, v., etikette, Galera, gales, f. (Mar. star.) galei, v., lang
v.; far —, weelderig leven ; het er goed van
en smal roeischip met twee masten ; snelzeil.
nemen ; fam. sarebbe dat zou moos
oorlogsschip ; verblijfplaats der tot galeistraf
zijn, dat wil wat zeggen.
of dwangarbeid veroordeelden, de galeien,
Galatia, f. schildpad, v., zee-schildpad, v.
v. mv.; dwangarbeid, v., tucbthuis, o.; fig. en
Galanga, f. (Bat.) kalmoes, m., kalmoesfam. pezzo di —, avanzo di —, galgenwortel, m.
brok, v., schurk, schelm, m.; fig. ongelukkig,
Galan°, m. strook m. tot versiering van vrouarmzalig !even, o.
wenkleeren.
Galerr cut°, m. (Archeol.) kleine buil, kleine
Galante, agg. galant, smaakvol gekleed, opgemuts, v.; —ero, m. (Archeol) hoed m. van
sierd, lief, aanvallig, fijn, ridderlijk (in den
Mercurius ; muts v. der priesters en priesteresomgang); mondo fijn gezelschap, o., fijne
sen ; ronde bonnet v. van pausen en kardinalen..
samenleving, v.; sost. m. galant, minnaar, boel, Galestrino, —oso, agg. terreno mergel
m.; fare it —, den verliefde spelen ; —eggihoudende, leemige bodem, m.; —o, m. (Min.)
are, v. n. zich fijn, deftig, sierlijk, galant
mengsel o. van mergel en kalksteen ; leem, m.
voordoen ; den galant, minnaar spelen ; —e- Galiga'io, m. leerlooier, m.
mente, avv. op hofibke, galante enz. wijze ; Galigamento, m. h.z.d. als abbarboglia
—eo, m. h.z.d. als amoreggiamento ;
mente ; —are, v. a. h.z.d. als abbagliare.
—eria, f. liefheid, voorkomendheid, beleeld- Galilea, f. (Geogr.) Galilea, o.
heid, gala nterie, v.; —e, pl. gala nterie-, sieraad-, Galileismo, m. leer v. van Galilei.
luxe-artikelen, my.; fam. c una 't is een Galiosso, m. kegelspel, o.
fijn ding ; verliefde taal, sierlijke on- Galizia, f. (Geogr.) Galit16, o.
beduidende woordenkramerij, v.; liefdeshandel,
f. (Bat.) galappel, m., -noot, v.; fig. zeer
m., liederlijkheid, v.
licht voorwerp ; pesare quanto una
Galantina, f. cappone in —, gerecht van
bijna niets wegen ; fig. lichtzinnig, onbestendig
een vetten, koud opgedienden kapoen ; in gelei
persoon, m.; (Vet.) gal v. (aan paardenpooten);
gele?..,d wild of gevogelle, galantine, v.
(Med.) brandblaar, v., blaar, v. (tengevolge
Galanto, m. (Bat.) sneeuwklokje, o.
van een slag); striem m. (op de huid); blaasje
—,

—,

-

—,
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0. (in 't glas); luchtblaas, v., eikel, m.; —muscata, muskaatnoot, o., — del cipresso,
vruellt, v. van den Cipres ; a —, op de oppervlakte van een vloeistof ; . (Mar.) vlot ; stare
a —, rimanere a boven drijven, boven

blijven, niet zinken ; fig. vooraan, op 't eerste
gelid zUn ; la verita sta sempre a —, de
waarheid komt and boven.
Gallare, v. a. bevruchten (het ei door den
haan); treden; v. n. bevrucht worden (ei door
d. haan); p. pass. —ato, bevrucht ; agg. nova
—C, broedeieren, my.; —strone, rn. onvolkomen, slecht gesneden haan ; —tura, f. bevruchting, v. (v. h. ei door den haan).
Gallare, v. n. Z. —eggiare ; —eggiamento, m. het boven drijven ; —eggiare, v. n.
op de oppervlakte van een vloeistof drijven ;
boven drijven, -blijven ; l'olio galleggia
acqua, de olie drijft op bet water;
(Mar.) vlot zijn, vlot blijven ; fam. galeggia
lo stomaco, bet rommelt in den maag ; —
nel giubbilo, in een zee van vreugde zwemmen ; p. pres. —ante, drijvend ; agg. mulino
- drijvende molen, m.; batterie drijvende batterijen.
Galleria, f. galerij, v., lange zaal, v., overdekte
gang, v.; reeks van kamers voor 't tentoonstellen van verzamelingen ; (Mil.) galerij, v.,
mijngang, v.; (Minier.) galerij ; (Mar.) uitbouw
m. aan den achterhoek van 't schip ; —ina, f.
kleine galerij.
Galles, m. (Geogr.) principato di —, vorstendom Walis ; principe di —. prins van
Walis.
Galetta, f. una langwerp. eivorm. druif, v.;
- scheepsbeschuit, v.
Galettino, m. long haantje, o.; —etto, m.
jonge haan, m., haantje, 0.; fig. overmoedige
jongen, m.; far 11—, trotscb, overmoedig zijn ;
aver mangiato inerda di —, hoenderdrek gegeten hebben, nl. den profeet willen
spelen ; —1, pl. in olie gebakken koeken ; agg.
figiuoli —1, groote, witte boonen.
f. (Geogr. stor.) Gallie, 0.; Gallo, m.,
Gather, m.
Gallicanism°, m. gallicanisme, 0.; leer der
gall. kerk ; —ano, agg. chiesa —a, gallic.
kerk ; sost. m. Gallicaan, aanh. van de gall.
kerk ; —eismo, m. gallicisme, o.; fransch taaleigen, 0.; —cizzare, v. n. gallicismen gebruiken ; —co, agg. gallisch ; morbo —,
Fransche ziekte, v., syphilis, v.; —come, m.
een menigte gallicismen.
Gallicinio, m. hanengekraai, o.; gedeelte v. d.
nacht waarin de haan kraait, middernacht;
—Ina, f. hen, v., kip, v., hoen, 0.; —eappelluta, nana, kuifhoen, dwerghoen, o.; — di
Faraone of faraona, Afrikaansch hoen, o.;
fig. en fam. latte di —, zeer zeldzame, bijna
niet te vinden lekkernij, v.; volg. warme drank
uit melk, eieren en suiker ; lait de poule ;
giuoco delle —e, privaatloterij ; mandare
a —, ten gronde gaan ; fam. raspatura di
- onleesbaar schrift, o., hanepooten, my.;
scrivere come una onleesbaar schrijyen ; soffiare H nano alle —e, alles willen weten ; pray. —vecchia fa bum; brodo,
vrouwen die op gevord. leeftijd huwen krijgen meestal nog veel kinderen ; chi di —
nasce convien the raspi, wat van de kip
komt scharrelt graag, d.w.z. verloochent zich
niet ; — the schiainazza ha fatto
een kakelende kip heeft een ei gelegd, d.w.z.

,
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die zich te veal verontschuldigt bekent schuld ;

mangiare l'uova nel corpo alla —, nog
niet verdiend brood eten ; é — mugellese,
ha cent' anni e mostra un mese, iem.
ziet er jonger nit dan hij is ; —a'ccia, f.

oude, taaie hen, v.; (Bat.) scabiosa, v. schurftkruid, o.; —a'ceio, m. h.z.d. als tacchino;
—a'ceo, agg. hoenderachtig, tot het hoendergeslacht behoorende ; sost. m. —I, m. pl. de
hoendervogels, my.; —a'io, m. hoenderhof,
-stal, m., -hok, o.; hoenderdief, m.; vo/g.
bankhouder m. bij 't lottospel ; —aro, at.
hoenderkweeker,-fokker,m.; —ella, f. (Omit.)
waterhoen, o., waterkoet, m.; —e, pl. (Bat.)
rapunkel, veldsalade, v.; —e, pl. volg . (A str.)
zevengesternte, o.; plejaden, mv.; —oiia, f.
groote hen, kip, v.; —lone, m. h.z.d. als

gallastrone.
Gallo, m. haan, m.; —d'India, h.z.d. als tacchino ; fig. trotsch, hoogmoedig; m.; inetter
su —, far it trotscb, hoogmoedig, overmoedig warden ; al canto del —, bij 't aan-

breken van den dag ('t kraaien v. d. haan);
fig. passo di —, kort stuk, o.; esser it —
della Checco (of di monna Flora), op
elken voorschoot (alle meisjes) verlieven ; prat.
ogni — raspa a se, ieder is zichzelf bet
naast; trist' a quella casa, dove gallina canta e gallo taco, 't is in een Buis
slecht gesteld als de vrouw de broek draagt.
Gallo'ccia, f. (Mar.) trijswerk, o.; —cce,f. pl.
beleghouten, my.
Gallomania, f. gallomanie, zucht v. om de
Franschen na te bootsen.
Gallona'io, m. galonmaker, m.; maker, verkooper van galons, tressen, franjes enz.; —are,
v. a. met tressen, lussen, boordsels, belegsels
versiersen, galloneeren ; p. pass. —ato, agg.
abito, beretto —, met galon versierde (gegalloneerd) kleed, v., hoed, m.; fig. plebe —a,
met titels en waardigheden overladen domkop,
m.; —Ono, m. smal galon, 0.; —e, m. goudof zilverboordsel, galon, o.; streep van gekleurd
laken op den naafi van de broek.
Gallone, m. groote galappel, m.; m. been,
m. tusschen heup en dt ; —oso, agg. met uitwas voorzien.
Gallo'ria, f. bovenmatige vreugde, v.; groote
jubel, m.; far —, zich luidruchtig verheugen;
van vreugde opspringen —arsi, v. rid. h.z.d.
als far galloria.
Galozza, —o'zzola, —uzza, f. galappel, m.,
uitwas m. op bladeren, bast (door steek v. insekten); brand-, bloedblaar, v.; luchtblaasje, o.,
luchtblaasje in 't water ; stuk suiker, o.; klontje
in 't deeg.
Galulle, f. pl, zevengesternte, Plejaden, my..
Galluzzare, v. n. h.z.d. als far galloria.
Galloppare, v. n. galoppeeren, in galop, sprongen loopen ; fig. zeer snel loopen ; —Ma, f.
galoppade, v., si ringsgewOze loop, zeer snelle
loop, m.; —atone, m. iem. die galoppeert, in
galop loopt of rijdt ; —ino, m. loopjongen, m.;
fare it loopwerk verrichten ; —o, m.
galop, m.; andare di —, a gran —, galoppeeren, in galop loopen.
Galobani, m. pl. (Mar.) pardoenen, my.
-

Galo'scia, f. Z. Caloscia.
Galuppo, m. (Mil. star.) trosknecht ; treinsol-

daat, m.; fig. schooier, deugniet, m.

Galva'nico, agg. (Fis.) galvanisch; corrente —a, galvanische stroom.m.; —ismo,

m. galvanisme, aanrakingselectriciteit, v.;
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a. galvaniseeren ; door den galv.
genezen ; galv. vergulden of verzilveren ; —ometro, in. galvanometer, m., stroomaanwijzer, m.; —oplastica, f. galvanoplastiek, v.,
het makers van metaalafdrukken tangs galv.
weg ; —oplastico, agg. galvanoplastisch;
—osco'pio, In. galvanoscoop, m.; werktuig
om de aanwezigheid van een galv. stroom te
bepalen.
Gamarra, f. borstriem m. (v. paardentuig).
Gambit, f. been, o.; (Anat.) benedenschenkel, m.;
—izzare, v.

—e lunghe, asciutte, grosse, diritte,
storte, lange, dunne, dikke, rechte, kromme
beenen ; aniivali a due, a quattro —e,
twee-, viervoetige dieren ; lam. aver bnona

- goede beenen hebben, een goed looper
zijn ; non aver — per arrivare, niet sterk
genoeg zijn om aan te komen ; fig. aver — a
up& coca, in eene zaak goed ervaren, thuis
zijn ; fam. —matta, zwak, ziek been, o.; —e
delle tavole, seggiole, pooten van tafels,
stoelen ; — d'una letters, been, o., haal van
een letter ; andare, fuggire, dare a —e,
baastig loopen, vluchten ; fam. andare, mandare a —e levate, in zijn ongeluk loopen ;
fam. andare gamba gamba, flink te voet
gaan ; fam. dare alle —e a uno, iem.
tegenspreken, jets in den weg leggen ; fam.
lamentarsi di gamba sana, zich noodeloos beklagen ; fam. 11011 si reggere in —e,
zich met moeite op den been houden ; fam.
raddirizzar le —e ai caul, zeer verwikkelde zaken ontwarren ; het onmogelijke beproeven, den moriaan willen wasschen ; fam.
fare it passo secoudo la --, zich naar
de omstandigheden schikken ; volg. distendere le —e, sterven ; prov. chi non ha
testa abbia —a, wie niet sterk is moet
slim zijn ; (Mar.) kinkel m. in 't touw, in den
kabel ; (Mar.) gambastem v. in 't orgel ;
f. misvormd, ziek been, o.; —ale, agg.
stam m. (van boonen); stengel m. (v. bloem);
(Ca/z.) leest v. voor de laarzenschacht v.,
laarzenschacht, v.; (Arn stor.) beenharnas, o.;
beenbekleeding, v.; hooge leeren slobkous, v.;
—ata, f. schop, slag met het been ; fam. aver
la —, (den geliefde) in den steek laten ; dare
la —, een andere (clan de eerste) huwen.
Gambadona, f. (Mar.) puttingtouw, o.
suikererwGambasino, agg. piselli
ten, my.
Gambe'cchlo, in. (Omit.) strandlooper, m.
Gamberessa, f. wijfje o. van den kreeft;
—ero, m. kreeft, m.; fare, andare come
achteruit loopen ; rosso conic un —
cotto, zoo rood als een kreeft.
Gamberone, m. met aderspatten bezet, opgezwollen been, o.; mensch m. met zeer lange
beenen ; —eruolo, m. h.z.d. als gambiera ;
—etta, f. sierigk, fijn gevormd been ; far —a,
qd., iem. een beentje lichten ; (Omit.) tureluur m. (vogel); —etto, m., dare it --a qd.,
iem. een pootje lichten ; fig. iem. den voet Itchten (uit een ambt); —iera, f. (Arm. stor.)
beenplaat, v., beenharnas, o.; —ina, f. beentje,
kinderbeen, o.; —o, m. steel, v., stengel, balm,
m., staart, m., been m. (van een letter); steel,
schacht, v., handvat o. (van gereedschap); ronding v. (van een vingerring); —one, m.groot,
sterk been, o.; fig. en [am. koenheid, v., hoogmoed, m.; dare —a qd., iem. overmoedig
laten worden, to veel toegeven ; pigliare
overmoedig, brutaal worden ; —ule, m. nauw—,
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sluitende kuitenbroek, v.; —uto, app. gesteeld,
van een stengel voorzien, langbeenig.
(Geogr.) Gambie, o. v.; Gambiarivier, o.
Gambugio, m. kopkool, v.
Gamella, f. (MU. en Mar.) kookpan, v., soep-,
eetschotel, m., soepketeltje, o., eetbak m. (der
matrozen).
Gamma, f. (Mus.) scala van het oude toonstelsel van Guido.
Gammautte, m. (Chir.) klein chirurgicaal
mes, o.
Gamma, f. (Stor.) vrouwenrok, m.; bruiloftsgewaad o. der boerinnen ; ino, m. korte
vrouwenrok, m.
Gana, f. groote lust, begeerte, hevig verlangen ;
operare di gran —, jets zeer gaarne doen.
Ganaiuoli, m. pl. h.z.d. als lupin'.
Gana'scia, f. kinnebak, m.; fam. demenare,
sbattere le —sce, eten ; fig. zich later), omkoopen ; mangiare a due —sce, me t gr.
of bet
welbehagen eten ; fam. o dente o
een of bet ander ; —sce, pl. greep v. der tangvormige werktuigen ; (Arm.) —see, pl. gedeelte
van den haan der vuursteengew. waarin de
steen bevestigd werd ; —, pl. stoottanden van
bet Wilde zwijn, wing, v., muil, m.; —ino, m.
iem. lietkoofam. pigliare qd. per it
zend bij den kin vatten ; —ione, m. een flinke
muilpeer, v.
Gancettino, —cetto, m. kleine haak, m.;
—ciata, f. bet aanvatten, zoeken (in 't water)
met een haak, bet visscben naar jets; —o, m.
haak, enterhaak, bootshaak, puthaak, m.; anker, m., slot-, vensterduim, m.; fig. diefachtig,
schurkachtig persoon, m., oplichter ; fig. valsche gevolgtrekking, v., voorwendsel, o.; fig.
—ci, hanepooten, my., onleesbaa r geschrift,
gekrabbel, o.; fam. mettere ad uno on
alla Bola, : iem. het Ines op de keel zetten ; --ire, v. a. met een hank vatten, naar
zich toetrekken ; fig. en fam. jets door list zich
toeeigenen, binnenpalmen.
Gaud, M. (Geogr.) Gent, o.
Ganderse'mio, m. (Geogr.) Gandersheim, o.
Ganga, f. (Omit.) pyreneesch zandhoen, o.;
(Min.) gangsteen, m.
Gangame, m. (Anat.) navelbolte, v.
Ganganso, m. net, o. met enge mazen.
Gauge, f. (Geogr.) Ganges, v.; —e'tico, app.
de Ganges betreffende, er toe behoorende ;
sost. m. oeverbewoner der Ganges.
Gaugherare, v. a. met haken of pinnen voorzien ; naar elkander halen, aan elkander hechten ; —atura, f. hechtplaats, v., plek waar
jets aaneengehaakt, vastgepend is ; —ello,
—etto, m. kleine haak, kleine duim m. of pin,
v.; —o, m. haak, duim, m., pin, v.; deur-,
vensterduim, hengsel, o.; sfilare la porta
dal —I, de deur uit bare hengsels lichten ;
fig. buiten zichzelf brengen ; fain. en fig. rimettere l'uscio, nei —I, een zaak weer in
de kluts niet
orde brengen ; fig. star in
kwijt raken, zichzelf meester blijven, bet hoofd
niet verliezen ; uscir di —, ui t zijn vel springen, woedend worden ; esser fuori de' —i,
niet weten waar bet hoofd staat ; (Cacc.) dare
plotseling van Netting veranderen (de
un
een hock omslaan ; fam.
Naas); far un
uomo fatto a —I, een zonderling, vreemdsoortig mensch ; een virze kwast, tn. —ire,
v. n. angstig wachten, van ongeduld, hoop,
ver wachting verteren ; fam. far tenere
Gambia, f.
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—a, iem. in gespannan verwachting houden;
stare a —, van verwachting, verlangen Nina
sterven.
Ga'nglio, m. (Anat.) zenuwknoop, ganglion,
m.; (Vet.) knorbeenachtige uitwas, m.; (Med.)
peesverharding, v., overbeen, o.
Ga'ngola, f. klier, amandel, v.; vo/g. lidteeken
e. (van een uitgesneden klier); fam. far — ad
alcuno, iem. nijd of toorn opwekken ; —oso.
agg. klierachtig, scrofuleus.
Gangrena, f. Z. canerena.
Ganimede, in. (N. pr. mit.) Ganimedes ; fig.
gek, fat, m., modepop, v.
Gannire, v. n. janken (van vreugde of pgn,
van honden).
Gante, m. (Geogr.) Gent, o.; —ese, agg. gentsch ;
sost. m. Gentenaar, m.
Ganza, f. (Mar.) lus, v. (in een touw).
Ga'nza, f. beminde, boelin v. (in niet eerbare
beteekenis); —are, v. n. een niet eerbare liefde
hebben ; v. a. [am. — uno, iem. vrijhouden,
voor hem betalen; —eriiio, m. verliefde
mensch, vrouwen-, meidennalooper, m. —o, m.
minnaar m. (in niet eerbare beteekenis).
Gara, f. wedstrijd, wedijver, m.,strijdigheid, v.;
—e letterarie, letterkundige kibbelargen,
my.; fare a
om strijd doen, wedgveren;
iron. fanno a —a chi dice pia spropositi,
schijnen to wedijyeren wie de meeste
reden
dotnheden zal zeggen; venire in
tot twist geven ; a
om het best, in wedijver, wedstrijd.
Garabullare, v.a. en n. h.z.d. als ingannare,
Garamoncino, m. (Stamp.) galjardletter, v.;
—one, m. (Stamp.)garmond of kl. romein letter,
Garaucina, f. krapverf, v.
Garante, m. burg, m., borgblgver, m.; fig.
essere, riinanere — di qc., borgblijven,
instaan voor iets; —tire, v. a. borgblijven,
goed blijven voor, horgstellen ; fig. verzekeren,
er voor instaan ; chi mi garantisce che..
wie staat er mij voor in dat ...; —zia, f.
borgstelling, borgblijving, v., borgtocht,
dare, prestare
borgblgven ; ricevere
- zekerheid, borgtocht ontvangen.
Garavina, f. (Omit.) h.z.d. als gabbiano.
Garba'ecio, m. onbeleefdheid, v., onfatsoenlijk
gedrag, o., onbeleefde, grove, boosaardige aanmerking, v.; —are, v. n. bevallen, aanstaan,
behagen, passen ; fam. o questa la nil
garba ! o, dat zou mij juist passen ; v. a.
passend waken ; —atamente, avv. op yriendelgke, beleefde wgze; met veel bevalligheid,
bekoorlijkheid ; —atezza, f. vriendelijkheid,
beleefdheid, v., gunst, v., goedheid, v.; nil
farebbe la zoudt u de beleefdheid willen hebben ...; —atino, agg. fatsoenlijk, beleefd, welopgevoed (kinderen); —ato, agg.
beleefd, vriendelgk, fatsoenlijk; bevallig, bekoorlijk, sierltjk, aangenaam voor 't oog);
—eggiare, v. n. h.z.d.als —are; —ino, m.
fijne beleefdheid, sierlijkheid, v.;
m. Zuidwestenwind, M.; —0 9 m. vorm, m., snit, v.,
snede, v., ronding, v.; (Arch.) sierlijke vorm,
m., ronding, v.; bevalligheid, sierlijkheid, in
houding ; fatsoen, o., beleefdheid, beminnenswaardigheid, yriendeigkheid, yoorkomendheid,
v.; uomo, donna di —, man of vrouw van
fijne manieren; brutto
mal
onfatsoenlijk, onbeleefd gedrag, o.; verstand, goed
oordeel, inzicht, o.; (Mar.) mal, v.; a —, in
bevalligen, aangenamen vorm; op passende,
uitstekende wijze, v.; non fa una cosa a
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hij doet nooit lets zooals het behoort;
senza — nê grazia, zonder eenige takt,
altpd op onpassende, verkeerde wijze; nê
aver — tie creanze, tot niets degelijks deugen of in Etaat zijn.
Garbu'glio, m. verwarde, ingewikkelde zaak,
v.; —gli diplomatici, diplomatieke intriges ;
politieke woelingen, ophitsingen, v. mv.; far
- onrust stoken ; prov. 11 -- fa pe' malestanti, van de algemeene verwarringen trekken de niet-bezittenden het meeste voordeel.
Garde'nia, carde'nia, f. (Bot.) gardenia, v.
Gardingo, m. Z. guarding°.
Gareggiamento, m. wedijver, wedstrgd, m.,
—eggiare, v. n. wedgveren, om strijd lets
doer ; fain. twisten, kibbelen ; —eggiatore,
m., —trice, m. deelnemer, m., -ster, v. aan
een wedstrijd; kibbelaar, twister, m., -ster, v.;
—eggioso, agg. twistziek, strijdlustig.
Garenna, f. konijnenstal, m., -hok, o.
Garetta, f. (Mit.) Wm vrije wachtpost, m., wachttoren, tn., sehildwacht-, schilderhuisje, o.,
wachtershuisje, o.
Garetto, m. (Anat.) kuit, v., hielpees, v., kniebuiging, v.; fig. bulging, ronding, V.; (Vet.)
spronggewricht o. (van het paard).
Gargagliare, v. n. Z. gorgogliare.
Gargame, M. voor, v., loop, m.
Garganella : here a —, in den mond gieten ;
in een teug ledigen ; —nello, m. (Omit.) h.z.d.
als mergo ; —tiglia, f. halsketting, m.
Gargarismo, m. (Farm.) gorgeldrank, m., het
gorgelen, uitspoelen der keel ; (Mits.) h.z.d. als
gorgheggio ; —izzare, v. a, gorgelen, tot
gorgelen of uitspoelen der keel gebruiken; als
gorgeldrank bereiden ; v. n. en —rsi, v. rill.
gorgelen, de keel uitspoelen ; —izzazione, f.
het gorgelen, gorgeling, v.
Ga'rgia, f. kieuwopening v. (der vissches).
Gargo, agg. sluw, geslepen, slim ; valscb, boosaardig ; —one, m., —ona, f. zeer sluw, valsch
persoon, m.
Gargotta, f. kroeg, m., tapperij, v.; goedkoope
gaarkeuken, v.; —, h.z.d. als gola ; —ozza,
f. Z. gorgozzule.
Garth°, m. versmaat, v.
Gari'glio, kern, pit v. (noot).
Gariglione, m. klokkenspel, o.
Garofanare, v. a. een reuk of smaak van
kruidnagelen geven ; p. pass. —ato, een kruidnagelreuk hebben ; acqua —a, kruidnagelwater, o.; viola —a, f. anjelier, m. (bloetn);
—ata, f. (Bot.) gemeen nagelkruid. o.; —am ino,
app. pero
nagelpeerenboom, tit.; —and, tn.
(Bot.) anjelier, m., kruidnagel,
agg. b.z.d.
als —anino.
Garonna, f. (Geogr.) Garonne, f.
Garontolare, v. a. met de vuist onder den
oksel slaan ; een vuistslag geven ; —olo, m.
vuistslag, stomp m., kneep v. in den oksel;
bull, buil, v , uitwas,
Garosello, agg. twistziek ; —oso, agg. strijdlustig, kwaadaardig.
Garpa, f. (Vet.) etterzweer, v. (paarden).
Garrese, m. schoft v. (v. trekvee).
Garrimento, tn. Z. garrito ; —ire, v. n.
krijschen, schreeuwen, snateren, kweelen (van
vogels); sjirpen (krekels); fig. kijven, kriischen,
twisten, schelden; v. a. — qd., iem. uitschelden ; — con uno, met iem. kijven. twisteh;
—itivo, ayg. kijvend, twistend ; —ito, m. gekijf, het twisten, o.; fig. berisping, v., verwijt,
o.; —itore, rn., —trice, f. twistende, kijvende
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persoon, m., kletser, m.; —ulitit, f. snapachagg. (Anat.) gastro-enterisch, maag en darmen
tigheid, babbelachtigh., lasterzucht, v.; —ulo,
betrellende ; tubo maag- en darmkanaal,
agg. krijschend, kijvend, twistend, babbelacho.; —oenterite, 1. (Med.) ontsteking v. van
tig ; fig. —a litteratura, bazelachtige, onmaag- en darmkanaal ; —omanzia,.f. waarbeduidende letterkunde, v.
zeggertj v. uit ronde glazen, uit den bulk;
Garza, f. (Omit.) kleine zilverreiger, m.;
—onomia, I. gastronomic, fijnproeverij, fijne
smalle witte sluier van zijde of gaas ; gaas, o.;
kookkunst, —o'nomo, m. gastronoom, fijn(Mar.) dubbelknoop, strik in. (aan 't touweinde);
proever, lekkerbek, m., kenner, bereider van
h.z.d. als ganascia ; —are, v. a. (Lanif.)
fijne spijzen.
kaarden (wol); —atura, f. het kaarden, o.; Gatta, f. kat, v. (yr. dier); fam. — morta, on—ella, f. wolkaarijzer, o.; —o, m. bet kaarnoozel mensch ; far la — inorta, zich dom,
den o. (van wol, laken).
onnoozel houden ; uscir di — morta; zijn
Garzona, m. boeren-, stalmeid, v.; —one,m.
onverschilligheid laten varen ; eensklaps bejongen (knecht); dienaar, oppasser,m.; boeren-,
langstellen ; mod. prov. chiamar la gatta
stalknecht, m.. leerling, winkelbediende, m.;
gatta e non micia, de dingen bij bun
prov. bisogna essere prima — e poi
waren naain noemen ; far la — di Masino,
maestro, um meester te zijn moet men eerst
houden alsof men slaapt, niets bemerkt ; cornleerjongen wezen ; —eggiare, v. n. groeien,
prare la — in sacco, de kat in d. zak koogroot worden.
pen, zich Men beet nemen ; non portals — in
Garzuolo, m. binnenste bladeren, hart o. (van
sacco per alcuno, geen blad voor den
salade, kool); (Cer.) gekneedde en gebleekte
mond bouden, ronduit zijn gevoelen zeggen ;
was, v.
pigliar una — a pelare, een moeielijke
Gas, indect en gasse, m. (Chim.) gas, o., luchtzaak ondernemen ; — ci cova, daar steekt
vormige vloeistof, v., lichtgas, o.; lume a —,
wat achter; essere, eomprare it lardo
gaslicbt, o.; accendere it —, het gas aandalla moeielijk te Nerkrijgen zijn ; c'e
steken ; tubi del —, gasbuizen, my.; motore
(cova) la — nel eamino, de kat slaapt in
a —, gasmotor, m., gasmachine, v.; contaden haard, er is niets te eten ; iron. lesti
tore a —, gasmeter,
— acido carbocome una — di piombo, zoo vlug als een
nico, koolzuurgas ; —idrogeno, waterstofmeikever in den winter ; fam. cascar ingas ;—solforico,zwavelwaterstofgas; —ospiedi come le —e, evenals de katten altijd
sigeno, zuurstofgas ; — of gassi mefitici,
op de twee beenen terecbtkomen ; altijd weer
schadelijke gasses ; fam. mandare at — qe.,
er bovenop komen ; non voler la — a una
jets niet meer gebruiken, bij den ouden rommel
cosa, zich voor iets niet veel moeite willen
gooien ; —saiuolo, m. werkman m. in de
geven ; prov. alla pentola the bolle la
gasfabriek, v.; —iforme, agg. gasvormig ;
- HOD si accosta, wie zich eens gebrand
—ificare, v. a. gasvormig maken, tot gas
heeft vermijdt bet vuur ; tanto va la — al
maken ; —ometro, m. gasmeter, m., gashoulardo the vi lascia to zampino, de
der in. (in gasfabr.); —oso, agg, gasvormig,
kruik gait zoolang te water tot zij breekt ;
acque
—e,
koolgasachtig, koolzuurhoudend ;
quando la — 11011 e in paese i topi
zuurhoudende wateren, spuitwater, o.; limoballano, als de kat niet thuis is dansen de
nata —a, spiritende limonade, v.
muizen over tafel ; the colpa n' ha labeslaglijn,
v.,
seizing,
v.
Gaschetto, m. (Mar.)
se la massaia a niatta ? wat kan de kat
Gasparo, rn. (N. pr.) Kasper, m.
er aan doen als de boerin eene zottin is ; als
'Gastigamatti, m. indecl. zweep, v., geese], m.,
het spek goed bewaard wordt, blijft de kat
knoet, stok m. (om te tuchtigen); —amento,
er of ; (Min.) occhio di —, kattenoog, o.
m. het tuchtigen, o., tuchtiging, v.; —are, v. a.
(half-edelgesteente); —bic'ia, f. '(scherz.) getuchtigen, straffen, benadeelen, schaden bevangenis, v.; —arecio, m. leelijke, valsche
rokkenen ; 11 freddo ha castigato le
kat; —afora, —fiira, f. zachte zoete koek,
piante, de koude heeft kwaad aan de planm., gebak, o.; —aioia, f. kattegat, o.; fig.
ten gedaan ; fig. geeselen, door zachte tuchtisluiphoek, m., toevluchtsoord, o.; —a'ria, f.
ging trachten te verbeteren ; la commedia
(Bat.) kattekruid, o.; —eggiare, T. n. de
gastiga ridendo i costuini, bet blijspel
kleur veranderen (als katteoogen); —esco,
trachte al lachende de zeden te verbeteren ;
agg. katachtig ; volg. andare in —, op liefdesfig. —i rami d'una pianta, de overtollige
avonturen uitgaan ; —ino, m. katje, o.; —
takken, spruiten van een plant verwijderen ;
strook tule (diem de vrouwen om de hats of
—rsi, v. rill. zich beteren, zich bedroeven, pijn
den hoed dragen); (Bat.) —i, pl. katjes, my.
gevoelen, zich kwellen ; prov. chi uno ne
(z. als aan wilgen); —o, m. kat, v. (soort naam);
gastiga, cento ne minaccia, de tuchtikater, m.; — d'Angora, Angora-kat, m.;
ging van een enkelen, dient bonderden tot
—maminone, m. (Nat.) meerkat, v., aap, m.
waarschuwing ; —Mezza, f. Z. castiga—pardo, luipaard, m.; —zibeto, civetkat,
tezza ; —More, m., —trice, f. tuchtiger,
v.; —tigre, tijgerkat, v.; —soriaiio, gem., -ster, v.; iem. die tuchtigt; —atura, f.,
streepte, gevlekte kat, v.; fam. en fig. —fru—agazione, f., —o, m. tuchtiging, bestrafgato, verwonderd, dom rondziende lummel,
fing, straf, v.; fig. kwelling, ptin, v.; fam.
in.; (Mil. star.) muurbreker, stormram, m.;
parere un — di Dio, zeer pijnlOk, smarte(Arch.) beer, m., stutblok, o.; fam. — of final
lijk, kwellend zijn.
- geslepen, doortrapt mensch, m.; fam. voce
•Gastalgia, v. maagkramp, v.; —ricismo, m.
di — scorticato, klagende, jankende stem,
(Med.) chronisch maaglijden, o.; —rico, app.
v.; mod. pray. cavare la castagna dal
(Med.) gastriscb, den maag, bet onderlijf befuoco con la zampa del —, de kat de
treffende; arterie —che, maag-slagaderen,
kastanjes uit 't vuur laten halen ; rant. essere
v. mv.; sughi —i, maagsappen, o. my.; febit — di easa, in een Buis in en uitgaan als
bre —a, gastrische koorts, v.; —rite, f. (Med.)
hoorde men er thuis ; stare come eani e
.gastritis, o., maagontsteking, v.; —oente'rico,
als bond en kat met elk. leven ; essere
—,

,
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quattro
met weinig, te weinig personen
zijn ; prov. a — vecchlo topo giovane,
een oude kerel heeft een jong meisje gevangen ; een oude man heeft een jong meisje gehuwd; i fiiglluoli dei —I niangiano I
topi, wat van katten komt muist gaarne;

(Min.) occhio di gatto, Z. gatta ; —mamone, m. (Loot.) h.z.d. als mandrillo ; fig.

zeer leelijk mensch, rn.; —one, m. groote kat,
dikke kater, m.; avv. gallon gattoni, op
handen en voeten; heimeltjk, in alle stilte ;
far 11 —, heimeltjk wegsluipen ; —ACM°,
klein mager katje, o.; (Zool.) kattehaai, m.;
(Mest.) handzaag, v.
Gattice, m. (Bot.) zilverpopulier, m.
Gattoni, pl. m. ontsteking v. d. oorklier.
Gaudeamus, galdeamus, fam. stare in
—, in groote vreugde Leven, vroolijk zijn ;
—ente, agg. Z. godenti ; (Stor.) frati

zekere ridderltike broeders : fratres gaudentes ;
sost. m. mensch die bet Leven geniet, alleen
voor 't genot leeft ; far la vita dei —, het
er goed van nemen, in vreugde en genot leven ;
—entone, m. brasser, slemper, m.; —io, m.
vreugde, vroolijkheid, tevredenheid, v.; mal
commune 6 mezzo —, gedeeld leed is half
leed (of halve vreugde); —iosamente, avv.
vol vreugde, op vroolijke wijze ; —ioso, agg.
vroolijk, lustig lied, o.;
blij, vroolijk ; canto
de blijde geheimen, o.
(Eccles.) misteri
my. (v. d. rozenkrans).
Gavaina, f. (Fabbr.) groote smidstang, v.
Gavardina, f. huisjas, m.
Gavazza, f. groote jubel, m., vreugdegeraas, o.;
—amento, —azzo, m. uitgelatenheid, groote
vreugde, v.; —are, v. n. zich buitenmate verheugen, in dolle vreugde, uitgelaten zijn, feestvieren, zwelgen.
Gaveggiare, v. a. h.z.d. als vagheggiare.
Gavetta, f. opgerold pakje snaren ; (Orel.) gouddraad o. na de eerste trekking ; —, (Mar.)
etensbak, schafibak, m.; —o, m. rondedans, v.
Gaviale, m. (Nat.) Ind. krokodil, m.
Gavigne, f. pl. okselholte, v.; holte v. achter
het oor.
Gavillare, v. n. Z. cavillare ; —1110, m. Z.
cavillo.
Gavina, f. (Ornit.) stormmeeuw, v.; —, (m, e

pl.) (Med.) ontsteking v. van de oor- of speekselklier, v., gezwollen klier, scrofulose, v., lidteeken o. van uitgesn. klier ; —inoso, agg.
h.z.d. als gangoloso.
Ga'vio, m. radvelg, v.
Gavitello, m. (Mar.) baken, o., boei, ankerboei, v., ton, v.
Gavo'cciolo, m. pestbuil, v.
Gavo'nehio, m. zeeaal, v.
Gavone, m. (Mar.) bootsmansgat, o.
Gavotta, f. (Mus.) gavotte, v.; muziek voor een
vroolijke dans, v.
Gavozza, f. draagkorf, v., bea, v.
Gazofila'ccio, m. bewaarplaats v. van schatten ; schatkamer, v., aalmoezenbus v. in den
tempel te Jerus.
Gazza, f. (Omit.) ekster, m.; —marina, Z.
gazzera ; fam. pelar la — e non far
stridar, iem. afzetten zoodat hij 't bemerkt ;
[am. nido fatto — morta, sterven als

men juist begon uit de zorgen te zijn ; mod.
prov. aver la — pelata la coda, zich

niet in 't zonnetje laten zetten; —era, f.
(Omit.) h.z.d. als gazza ; —marina, zeekoet, m.; —erare, v. a. bedriegen, foppen, af-
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zetten ; —eria —arra, f. veel vreugdebetoon,
o., luidruchtig feestbetoon, 0.; bet losvuren der
kanonnen (als vreugdeteeken); geknetter o. van
vuurwerk ; geraas o. van veel stemmen of
instrumenten ; —erino, —ino, agg. eksterkleurig, blauwglanzend ; pruno witte hagedoorn, m.; —erotto, m. jonge ekster, m.; fam.
onervaren persoon, groen, groenmuil, m.; babbelaar, snapper, m.
Gazzarra, (Mar. stor.) klein als oorlogsschip
uitgerust vaartuig, v.
Gazetta, f. krant, v., dag-, weekblad,o.; lingua, stile di —, krantentaal, v., -stijl,
lam. andare per le —e ; essere messo

sulle —e, door iedereen besproken worden ;

(Stor.) gazzette v. (kl. munt uit Venetie);
fig. battere le —e, van koude beven ;

—a'ccia, f. slechte krant, v.; straatblaadje,
s.; —ante, —sere, m. krantenschrtiver, m.
(in veracht. zin gebr.); —ettina, f. kl. krant,
v., blaadje, 0.; —ettino, m. h.z.d. als —a;
(am. far ii —, kletsen, praatjes rondstrooien,

andermans zaken bedillen.

Gazzino, agg. Z. gazzerino.
Gebo, m. bok, m.
Gecchimento, m. h.z.d. als umiltâ; —ito,
agg. h.z.d. als umiliato.
Geco, m. Gecko, m. (soort hagedis).
Gedeone, m. (N. pr. bibl.) Gideon, m.
Gee'nna, f. (Geogr. bibl.) Gehenna, f., dal bij

Jerus, waar aan Moloch kinderoffers werden
gebracht ; fig. hel, v., hellepoel, m.
Gelamento, in. het bevriezen, verstijven, bevroren zijn, o.; —are, v. n. bevriezen, verstijven (van kou); tot ijs worden, invriezen ;
v. a. doen bevriezen, in ijs veranderen; met
een ijskorst bedekken ; assol. vruchtenijs maken ; —rsi, v. rill. bevriezen ; l' olio s' e
gelato nell' orcio, de olie is in de kan
bevroren ; fig. —rsi ii sangue ad uno,
van schrik verstijven ; p. pass. —ato, bevroren ; agg. koud, ijsachtig, ijzig ; /1g. hardnekkig, hardvochtig ; bevroren ; mani —e, bevroren handen; acqua —a, ijswater, o.,
ijslimonade, v., ijs, 0.; pezzi —1, stukken
vruchtenijs, o.; sost. vruchtenijs, ijs, o.; — di
limone, di fragola, di crema, citroen-,
aardbezie-, roomijs, o.; —ata, f. h.z.d. als —o;
—atina, 1. gelatine, v., vleeschsap enz. met
vischlijm stijfgemaakt; vischlijm, v.; carta
—a, geglansd, gesatineerd papier, o.; fam.
tremola the par —, hij beeft als een lovertje ; —atinoso, agg. gelatienachtig ; dikgemaakt als gelatiene ; brodo dikke vleeschsoep, v.; —ato, p. pass. van gelare ; ici'dio, m. vorst v. (die de planten benadeelt);
koude, ijzige koude, v.; —idezza, f. koude,
vorst, v.; het koud zijn ; —ido, agg. bevroren,
koud, ijskoud, verstijfd van kou ; koude voortbrengend, aanduidend; fig. hardvochtig ; fig.
verstijfd (van schrik); sost. m. h.z.d. als —o,
m. vorst, koude, v.; it — abbruccia le
piante, de vorst doodt de planten ; tjskoude ,
questo non 6 freddo, e un -, het weer
is niet alleen koel, maar zelfs ijskoud ; ii
termometro niostra —, de thermometer
wijst vorst aan ; ijs, 0.; vi era 11 — alto un
palmo, het ijs was een vuist dik ; vrees, v.,
angst, v., Tarsi di —, van vrees, schrik verstijven; prendere un —, het bloed in de
aderen voelen verstijven ; prov. ne caldo n
rimase mai in cielo, Mlle en koude
blijven nooit lang uit; —one, m. buitengew.
—
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strenge koude of vorst; —I, p1. vorstbuip. pass. —ato, met oogen, knoppen bezet ; agg..
L en, N. my.
met edelgesteenten versierd ; corona —a,
Gelasma, tn. (Med.) lachkramp, m.
met edelgest. bezette kroon ; fig. met oogen,
Geldra,
f. schaar, menigte, V.; rot, v.; disp.
vlekken (als de pauwenstaart)irersierd;—eo,
tuig, pak, o.; boeventuig, o.
agg. als een edelsteen, een edelsteen toekoGellio, m. (N. pr.) Gellius, m.
mende ; sal —, h.z.d. als sal gemma
Gelosa, f. (Mar.) ranke, licht kenterende boot, v.
—iero, m. juwelier, m.; —rfero, agg. rijk
Gelosamente, avv. op ijverzuchtige wijze ;
aan edelgesteenten (bodem); knoppen, oogen
—sia,
f. ijverzucht, afgunst, jaloesie, v., groote
aanzettend ; —ills, f. kl. sierl. edelsteen, m.
zorgvuldigheid, v.; conservare qc. eon —, Gemmiparo, agg. met twee aaneengegroeid.
iets met veel zorg, angstig bewaren ; destar Gemone, m. kristalmoer, v.
—e, argwaan, m., verdenking, v., nijd m. op- Gemo'nie, f. pl. en scale —e, f. pl. (Areheo1.)
wekken ; aver delle —e, afgunstig, nijdig
gemonie, v., trap m. aan den Tiber van wekken
zijn ; pigliar — da una persona, op iem.
de lijken der terechtgestelden in de rivier geijverzuchtig, jaloersch zijn ; dare — ad alslingerd werden ; fig. onteerende straf; mericult°,
iem. reden tot jaloesie enz. geven ; jatare le —, in hooge mate verachtelijk,strafloesie, v.; vensterblind, o., zonneblinde, v.;
baar zijn ; esser tratta alle —e, op de
—so,
agg. ijverzuchtig, afgunstig, jaloersch,
bitterste, schandelijkste wijze gehoond worden.
zorgvuldig, uverig; esser molto — d'un Gemunda, f. (Geogr.)Gemtinde, o.
figliuolo, met grooten zorg voor de gezond- Gemuto, p. pass. van gemere.
held van een kind waken ; zeer gevoelig zijn, Gena, (Zool.) f. hyena, f.
voorzichtig te behandelen (gereedschap); ba- Gena, f. wang, m.
lanela —a, zeer gevoelige weegschaal, v.; Gendarme, m. gewapende politieagent, m.,
cose
—e,
dingen waar men voorzichtig mee
gendarm, m ; ram. grof, leeltjk vrouwspersoon ;
moet zijn ; ufficio, affare gewichtig ambt,
—eria, f. gendarmerie, v.
zaak ; bailment° —, rank, licht kenterend Genealogia, f. genealogie, v.; kennis, wetenvaartuig, o.
schap v. van de afstamming der geslachten ;
Gelsa,
f. moerbezie, v.; —eto, m. moerbeziegeslachtsregister, o., stamboom, m., afstamboomenbeplanting, v.; —o, m. moerbezieming, v.; —icamente, avv. in genealogische
boom, m.
volgorde ; —leo, agg. genealogisch ; de afGelsomino, m. (Bot.) jasmijn, m.; — di bella
stamming, den geslachtsboom betreffende ;
notte,
avondbloem, v., valsche jalappe, v.; —
albero—, stamboom, m.; —ista, m. geneadi Catologno, grootbloemige jasmijn, in.
loog, kenner der afstammelingschap, der geGemebondo, agg. zuchtend, steunend, weeslachten ; —atico, m. h.z.d. als genetliaco.
klagend ; ge'mere, v. n. zuchten, steunen, jam- Genebro, m. Z. ginepro.
meren, weeklagen ; fig. bedroefd zip; druppe- Genera'bile, agg. teelbaar, voortbrengbaar ;
len, zweeten ; it marzo le viti gemono,
—ilita, f. mogelijkheid v. am voortgebracht,
in Maart druppelen, zweeten de wijnstokken ,
geteeld te worden.
genie una trave, een balk kraakt; ge- Generala, f. Z. generalessa ; —ato, m.
mono i torehi, de persen zuchten (onder
waardigheid, v., graad, rang van generaal ;
hetgeen zij drukken moeten); fig. — sotto i
ambt van een ordegeneraal, duur m. van dat
torchi,
gedrukt worden ; kirren, klagen (dui ambt ; —ale, m. generaal, aanvoerder van
ven, oiler); —icare, v. n. druppelen, druipen,
een troepenafdeeling, van een legerkorps ; bedoordruppelen ; una botta gemica, een vat
velhebber, m.; — di brigata, di divisione,
druipt, lekt.
di armata, brigade, divisiegeneraal ; bevelGemello, agg. gelijk geboren ; tweeling
.;
Yoer. generaal, m.; —maggiore, tenente —
fratelli
tweelingbroeders ; paarsgewijze
generaal-majoor, luitenant-generaal, M.; — di
geregeld, tot hetzelfde pair behoorende ; letti
fanterie, — di mare, generaal der infan-i, naast elkander staande gelijke bedden ;
terie; admiraal, En.; — d'un ordine, genebottoni
dubbele knoopen (v. manchetten);
raal m. eener (geestelijke) orde ;
agg. de
sost.
m. pl. tweelingen, my.; —1 d'oro,
soort betreffende ; algemeen; voce
algedubbele gouden knoopen ; (Mar.) —e, f. pl.
meene, de algemeenheid eener zaak uitdrukschaal, v., wang, v., versterkingstukken der
kend woord; proposizione
algemeene
masten ; (Astr.) Gemelli,h.z.d. als Gemini,
met de bijzonderheden betreffende bewering ;
Tweelingen, m.v. (teeken v. d. dierenriem);
capitano, direttore, console
kapi-inare, v. a. verdubbelen, herhalen ; —rsi,
tein, directeur, consul-generaal; superiora
v. rill. zich verdubbelen, herhalen ; —inazialgemeene overste eener orde ; adunanza
one, f. verdubbeling, v.; —ino, agg. dubbel,
algemeene vergadering, v.; battaglia—,
tweevoudig.
hoofdslag, beslissende slag, m.; assalto
Gemire,
v. n. h.z.d. als ge'mere; —itlo,
algemeene aanval m. (met alle troepen); venti
--itivo, m. het doordruppelen, dooragen, af—1, hoofdwinden, m. mv., -windrichtingen,
druipen, uitzweeten (van planten); uit-, doorv. my.; sost. m. de algemeenheid, v., het algedropen, doorgezegen vloeistof, v.; —Ito,
gemeen, o.; non distinguere it — dal
m. gezucht, gesteun, gejammer, geklaag, o.,
particolare, bet algemeene niet van het
zucht, v.
bijzondere onderscheiden ; spacciare alGemma,
f. edelsteen, m., edelgesteente,juweel,
cuno pel
iem. met algemeenheden afo., kleinood, o., steen, m. met gesned. figuren ;
scbepen ; (MU.) battere la —, de generale
ringsteen, m.; lam. teller aleuno come —
marsch slaan ; in —, in 't algemeen, gewoonin
anello,
iem. in hooge waarde houden;
lijk; —eggiare, v. n. in 't algemeen sprefig.
—e dello stilo, uitgelezen still; (Agr.)
ken, in 't algemeen nemen ; —essa, f. vrouw
knop, m., oog, o.; —e, p1. oogen, my. (in den
v. van een generaal ; —issimo, rn. opperbepauwenstaart); (Min.) sal —, steenzout, o.;
velhebber, generalissimos, tn.;
f. alge-are,
v. n. oogen, knoppen zetten, kieinen ;
meenheid, soortgemeenheid, generaliteit, v,;
,
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—a, pl. algemeenheden, algemeene beweringen ; — degli uoiuinl, gezamenlijkheid der
menschen, alle menschen ; (Mit.) generaliteit,
v.; de gezam. generaals ; in —, h.z.d. als
—mente, —izio, agg. den generaal, bevelhebber betreffende ; casa —a, generaalswoning, v.; —izzare, v. a. veralgemeenen,
generaliseeren ; — un' idea, een denkbeeld
een algem. vorm even ; —mente, avv. in
't algemeen, over 't algemeen ; adoprare
una voce een woord in algemeenen zin
gebruiken ; —parlando, om in 't algemeen
gesproken.
tteneramento, m. h.z.d. als —azione ; —are,
v. a. telen, voortbrengen, verwekken ; la terra
genera le piante, de aarde brengt de planten voort ; fig. veroorzaken, bewerken, tengevolge hebben, opwekken ; — sospetti, verdenkingen opwekken ; prov. abbondanza
genera fastidio, oyervloed verwekt afkeer ;
(Geom.) beschrtIven ; una linea si genera
dal moto d'un punto, een lijn wordt door
de beweging van een punt beschreven ; (Mat.)
un movimento, een beweging voortbrengen ; —atio, agg. Z. —ativo, agg. geeigend, geschikt om voort te brengen ;
forza —a, voortbrengings-, teelkracht, T.;
—ativamente, avv. voortbrengender, telender wijze ; —atore, m., —atrice, f. voortbrenger, m., -ster, v.; verwekker, m., bewerker,
m., oorzaak, v.; (Geom.) punto — d'una
linea, punt dat (door zijn beweging) een lijn
beschrijft ; (Mac.) stoomvoortbrenger, generator, m., gedeelte van den ketel dat den stoom
yoortbrengt; —azione, f. voortbrenging, v.;
teling, verwekking, v., afstamming, v., geslacht,
o., familie, v., nakomelingschap, v.; di — in —,
van geslacht tot geslacht ; soort, v.; v'erano
animali di ogni er waren dieren van
allerlei soort ; qualunque — di inorte,
elke denkbare doodsaard, m.; (Geogr.) beschrtjving v. (van BA of figuur).
Ge'nere, m. soort, geslacht, o., aard, m., hoedanigheid, gesteldheid, v.; mercanzl di
ogni koopwaren van allerlei soort; un
Buoy() — di pittura, een nieuw soort, manier van schildering, v.; dirne d'ogni
allerlei domheden zeggen ; —umano, menschelijk geslacht, o.; (Gram.) geslacht o. van
een zelfst. naamw.; di — maschile, femminile, neutro, van 't mannelijk, vrouwelijk, onzijdig geslacht ; —I, p1. voorthrengselen,
waren ; — di moda, mode-artikelen, mv.;
—i di consume, levensmiddelen, verbruikswaren ; —i esteri, buitenlandsche waren;
pittura di —, genre-schilderij, schilderkunst,
v.; quadretto di —, genre-stukje ; in —,
h.z.d. als generalmeute ; in — di, wat
aanbelangt, wat betreft; —icainente, avv.
in 't algemeen, in den gewonen, algemeenen
zin ; —icith, f. algemeenheid, v., algemeenen
zin, m.; —e'rico, app. tot den genus, de soort,
het geslacht behoorende ; idea —a, het soortbegrip, 0.; caratteri —ci, soortkenmerken,
kenmerken die aan een bepaalde soort eigen
zijn ; senso algemeener, breedere zin van
een woord ; nome geslachtsnaam, m.,
soortaanduiding, v.; differenza —a, snortverschil, o., verschil tusschen een of meer soorten of geslachten ; —0, m. schoonzoon, m.
Generositit, f. grootmoedigheid, edelmoedigheid, v., goedheid, v.; edele gezinning, v., voornaamheid, voorname afstamming, v.; (— del
—,

natall), vruchtbaarheid, v., groot voortbrengingsvermogen, o.; vuur, o.; pit v. (van wijn);
edele gesteldheid, v., sterkte : —oso, agg.
edelmoedig, vrtjgevig, goedig, edel van karakter; — con tntti, minzaam jegens allen ;
maniere —e, beminnenswaardige, goedige
woorden, mv.; edel ; —a stirpe, d'erol,
doorluchtig geslacht van holden ; sterk, vurig ;
vruchtbaar, veel opbrengend (land); pittig,
krachtig (wijn).
Ge'nesi, f. voortbrenging, verwekking, v., ontstaan, o., ontwikkeling, v.; — delle lingue,
de ontwikkelingsgang der talen ; — delle
idee, ontwikkeling der gedachten ; (Bibl.)
Genesis v. eerste boek van Mozes ;
agg. overeenkomstig de ontwikkeling, bet ontstaan ; genetisch ; het ontstaan van sets betreffende, hetzelve verklarend ; —etli'aca, f.
waarzeggerij v. uit bet geboorteuur, planeettrekkerij, v.; —etli'aco, agg. de geboortedag,
het geboorteuur betreffende ; computi —ci,
berekening v. van bet geboorteuur ; versi —1,
geboorte-, verjaarsverzen, my.; sost. geboortedag, verjaardag, m.
Ge'ngero, m. h.z.d. als zenzero ; —iovo, m.
h.z.d. als zenzero.
Gengia, f. pop. voor gengiva, f. tandvleescb, o.
Genia, f. boos, goddeloos geslacht, o., misdadige
bende, v., gepeupel, boevenpak, o.
Genia'ccio, m. slecbte gemoedsaard, m.,
kwaadwilligheid, v.; —ale, agg. vroolijkheid
opwekkend ; vermakelijk, grapoig ; mense —1,
vroolijke gastmalen, o. my.; ritrovi —I, vroolijke bijeenkomsten, my.; overeenkomst. den
eigen geest, den eigen gemoedsaard; stud]
1, lievelingsstudies, my.; letto, toro
huwelkjk shed, o.; geestig, vol geest, geniaal,
geestkrachtig, scheppend, vernuftig ;
f. vroolijkheid, vergenoegdheid, v., bevalligheid,
welgevalligheid, sympathie, welwillendheid, v.;
genialiteit, geestkracht, v.; —o, m. beschermgeest, genius; (goede of kwade) demon, m.;
(goede of kwade) engel, m ; — tutelare, beschermgeest ; = angelo tutelare, beschermengel, m.; neiging, lust, liefde, v.; aver a —
qc., neiging, bijzonder geschiktheid voor sets
hebben ; andare a —, aanstaan, bevallen,
behagen ; dare nel indruk op 't gemoed
maken ; karakter, o., aanleg, m., eigenaardigheid, v., geest, m., gemoedsaard, m.; essere
di — diverso, van verschillend karakter of
geest zijn ; — d'una lingua, geest van een
taal ; genie, 0:; aangeboren bekwaamheid v. d.
geest; scheppings-, voortbrengingskracht, v.;
(Arte.) Genius, m. figuur in de gedaante van
een gevleugeld kind; (Mit.) geniekorps, o.,
ingenieurs-pontonnierskorps, 0.; —civile, burgerlijk ingenieurskorps ; avv. di —, con —,
met veel lust en liefde ; contro tegen zijn
wil of neiging, v.
Genita'bile, agg. h.z.d. als —rativo ; —ale,
an. tot de voortteling behoorend ; menbra,
organi —I, geslachtsdeelen, -organen, my.;
f. geschiktheid om voort te brengen,
voortbrengingsvermogen, o.; —ivo, m. (Gram.)
genitivus, m.; 2de naamval, m.; —ito, m. zoon,
m., de voortgebrachte, m.; —store, m., —Itrice, f. voortbrenger, m., -ster, v.; vader, m.,
moeder, v.; —I, pl. de ouders, mv.; (Geom.)
h.z.d. als generatore, —trice ; —itura, f.
voortbrenging, v., verwekking, v., geboorte, v.,
dierlijk zaad, 0.; prima —, eerstgeboorte, v
—
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Ge'nnalo, geinnaro, m. Januari, m.; fam.
kleumerig, kouwelijk mensch ; ecco — al
canto del fuoco, daar zit die kleumer weer
achter de kachel ; sudare di —, veel leed,
zorg he ben • fam. uno k lontano da una
cosy phi che non k — con le more, iem.
heeft geen lust, aanleg voor lets ; is zeer ver
van de waarbeid ; prov. ingenera, in
Januari wordt de kiem gelegd voor 't gansche
jaar ; Dio ci guardi da un bison —, God
behoede ons yoor een warmen Januari.
Ge'nova, f. (Geogr.) Genua, o.; —ese, m.
Genuees, m.; —ina, f., —o, m. Genueesche
oudgulden, m.
Ge'nove, f. pl. Z. genue.
Genserico, m. (N. pr. stor.) Genserik, m.
Genta'ccia, —a'glia, f. slecht, gemeen yolk,
gepeupel, schoelie, o.; —ame, na. hoop, m.
gemeen yolk, oploop m. van gemeen yolk;
—e, f. lieden, pl., yolk, o., menschen, my.,
menigte, v.; Cl concorre molta —, er komt
veel yolk bijeen ; stasera c' ê gran — al
teatro, dezen avond is er veel yolk in den
schouwburg; non curt) quello che la —
possa dire di me, ik geef er niets om wat
de menschen van m0 kunnen zeggen ; bassa
- laag yolk, o., yolk uit de lage klasse;
— minuta, gewone burgerklas, kleine burgers, kleine boeren ; — di scarriera, landloopersvolk, o.; povera arme lieden ; fam.
— dell' altro mondo, lieden waarmede
niets te beginnen is ; yolk, kr0gsvolk, o,; far
- troepen, manscbappen verzamelen, aanwerven ; fam. een oploopje veroorzaken ; — di
mare, sclaeepsvolk, o.; — di servizio, dienstboden ; fam. buona —! hela , yolk ! di buona
—, van goede afkomst ; — mia, —I mie,
goede lieden; bisogneva vedere —1 mie,
quant' erano, gij badt eens moeten zien,
kinderen, boevelen er waren ! yolk, o., natie, v.;
la — italiana, de Italianen; (Bibl.) ---i, pl.
heidenen ; l'apostolo del —1, de Apostel
der Heidenen, der volken (de H. Paulus);
gins, diritto delle
volkenrecht, o.;
allegra Dio Valuta, vroolijke
prov.
menschen helpt God ; —erelia, f. yolk o. van
weinig bereekenis ; gering yolk, o.
Gentildonna, f. voorname, adelijke vrouw, v.
(ook aan 't hoofd van brieven); —lie, m. heiden, m., afgodendienaar, m.; nazioni —I,
heidensche, barbaarsche volken ; —ile, agg.
(Star. rom.) tot denzelfden stam, hetzelfde geslacht behoorende ; van voornaam, oud, doorluchtig geslacht; edel, edelmoedig, fijn ; animo, cuore
edele zin, m., edel hart, o.;
vriendelijk, aanvallig, beminnenswaardig, voorcon tutti, tegenkomend, aardig ; esser
over iedereen beleefd zijn ; sierlijk, fijn ; favor°
sierlijke, fijne arbeld, m.; aspetto
teere,
aanvallig, lief uiterlijk ; pianta
bekoorlijke bloem, v.; constituzione
vroeg rijpe vijg, v.;
teer gestel, o.;
pera, mela
zachte, fijne appel, peer, v.;
legno —, week, zacht hout, o.; pietra,
marmo fijnkorrelig steen, m., marmer, o.;
lima—, fijne vijl, v.; terra —, goede, zachte
bodem, m.; gentil sesso, bet zwakke geslacht, o. (de vrouwen); fig. gentil sangue
romano, edel romeinsch bloed, o.; —ilescamente, avv. yolgens heidenschen card ; —ilesco, agg. beidensch ; bevallig, aanvallig,
fijn, edel ; —ile'simo, m. heidendom, o., de
heidensche wereld, v.; —11ezza, f. bevallig—,
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held, fijnheid, sierlijkheid (van arbeid);beminnenswaardigheid, fljnbeid, vriendellitheid, beleefdheid (van personen); behoe(ltaaMbeid,
zorgvuldigheid ; toccare un oggetto cob
molta een voorwerp behoedzaam, yourzichtig aanvatten ; zachtheid, teerheid (van gestel, gelaatskleur, yleesch); beleefde, voorkomende, welwillende handelwOze, daad ; ml
farebbe la — di salutarmi 11 suo padre ? wilt gij zoo vriendel0k,beleefd zijn uw
vader van mij te groeten ?; far —, zich \Tienwelwillend betoonen ; fam. lavoro che
e una uiterst fijn werk, o.; adel, m.,
voorname afkomst, v.; prov. poverty non
guasta armoede neemt geen adel weg ;
richezza non fa —, rijkdom maakt geen
adel; agg. fijn, sierlijk, teer, aanvallig (meestal van kind.); f. de heidenen,
my., de heidensche wereld, v.; agg.
het geslacht, den stam betreffende; nome
geslachts-, familienaam, m.; stemma —,
familiewapen, o.; —Imente, avv. op vriendelijke, beleefde enz. wijze ; —lotto, m.h.z.d.
als signorotto ; —luomo, m. edelman, m.,
man van voorname afkomst ; — di corte,
kamerheer, beer m. van 't hof; scherz. —
per procura, valsche edelman, bedrieger,
fiesschentrekker, m.; —luomineria, f. adelstand, m., jonkerdom, o.
G entucola, f. lieden van lage afkomst; gering,
gemeen yolk, o.
Ge'nue, f. pl. fare molte dikw0Is buigen,
veel buigingen, plichtplegingen maken ; —flessione, f. kniebuiging, v., het knielen ; —tiesso, p. pass. van —fle'ttere, v. n. en —rsi,
v. rill. nederknielen, op de knie vallen, de knie
buigen ; —fletto, p. pass. nedergeknield ; agg.
knielend; stare —, knielen, op de knieen
liggen.
Genuinamente, avv. op ware, zuivere, onvervalschte wijze; —itit, f. zuiverheid, waarachtigheid, onvervalschtheid, v.; —ino, app. natuurlijk, oorspronkelijk ; echt, waar, zuiver,
onvervalscht ; deserizione —a, ware, onvervalschte beschrOving, v.
Genziana, f. (Bot.) gentiaan, m.
Geoce'ntrico, agg. geocentriscb, van uit bet
middenpunt der aarde bescbouwd ; luogo —
d'una pianeta, plaats eener planeet van
uit bet middenpunt der aarde besch.; geocentrische plaats, v.
Geode, f. (Min.) ijzernier, v., steenamandel,
geode, v.; —de'sia, f. veld-, land-, meetkunst,
v.; —de'tico, agg. geodetisch, de veld-, landmeting betreffende; struntenti —ci, landmeetkundige werktuigen, my.; linea —a,
kortste lijn, die tusscben twee punten kan
getrokken worden ; —gnosia, f. geognosie,
v., leer v. van de samenstelling en den bouw
der aardkorst; —gno'stico, agg. geognostisch ; —gonia, f. geogonie, v., leer v. van
bet ontstaan, de ontwikkeling der aarde:
—go'nico, agg. geogonisch, het ontstaan van
den aardbol betreffende ; —grans, f. aardr(jkskunde, geographic, aardbeschrijving, v.; —deseritiva, flsica, politica, antica, moderna, comparata, beschrijvende, physische, politiscbe, oude, nieuwe, vergelijken4e
aardrijkskunde ; leerboek, o., kaart over de
geographie ; —grafleamente, avv. van eon
aardrijkskundig, geographisch standpupt Mt;
—gra'fleo, agg. geographisch, aardrijksktIndig, tot de aardrijkskunde behoorende ; cartes,
—,
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IRappa -, geograpblsche kaart, - atlas, ra, I Gerla, t. draagkorf, m., bakkers.korf, m.; ~(f.
groote menlgte, v.; a -e, iQ overvloed; -h.o~
r.
ID. oude korea- or graanmaat, v.; -inata, f.
een kort vol.
geologisch; -0''''0, m. geelosg, m., kenner, Gerlo, m. (Mar.) beslaglijn.
leeraar der geo~; -maBte, Ill. geolURt, GerlDana~ f. zuster, v.
m., waarz~ger m. door panten 8R ItRen; GermaBello, m. (Ormt.) kletnedumereeBd, v.;
-ma'iltico, ag,. geQmantiscb; -malizia,
-ano, m. (Ornit.) dutkereend, v.;- dt mare,
1. geomantte, waarzeggerij aM puntenen lijnen
seekoet, m.; -I"eale, wildeeend, v.;-aootto,
(die in 't zand gemaakt worden); zand-, aard- m. jonge eend.
waarzeggerij, v.; -nletra, ra. landmeter, m., Germa'nia, (Geogr.) Germanle, Duttsehland,
-metria, f. geometrte , land-, vetdmeetkunst,
0.; -anieo, agg. germaansch,duttsca , -aV.; -piana, planlmetrte , -solida, stereooismo, m. germanisme, 0.; duitsehewending,
metrie, v.; -nletrieamente, langs geomev.; d. taalelgen, 0.; -anizzare, v. a. germantseeren, duttsch maken, verdultscnen ,
trisehen weg, door geometrte, -metricare,
v. a. door middel der geometrle vlnden ~ fig.
-ano, m. (N. etn.stor.) f76rmaan, m.
sluw verzinneo, uitdenken; -me'trico, ayg. Gernlanita, f. broederlijkbeid, v., broederlijke
geometriseh; tot de meetkunst behoorende;
verwantsehap, v.; -ano, agg. liehamelijl{;
proporziooe -a, geometrtscne proportle,
fratello -, liehamelijke, elgen broeder; fig.
verhoudtng , -metrizzal"e, v. n, volgens de eeht, waar, sost. m. h.z.d. als frattello -.
regelen der geometrie te werk gaan, geome- Gernle, m. kiem, v., embrlo, 0., zaad, 0.; fig.
trisch onderzoeken; -pooiea, f. wetensehap
oorsprong, m.; i -I d 'una malattia, de
van den landbouw; -ponieo, agg. denland- kiemen, eerste oorzaak eener ztekte; fig. zoon,
bouw betreffende.
nakomellng, m.,stam,m.,geslacht, 0.; -inale,
Goo'raia, f. (Geogr.) Georgie; -Iaoo, m.
agg. de kiem omvattend, kiemdragend; sod. m.
Georgier, m.
Germinal, m., 7e maandv.den Republ. kalenGee'rgica, f. georglca, t.; Iandl. gedtcbt van
der, -inare, v. a. h.z.d. aIs germoglia..e ;
Virgilius; noeken over den landbouw , -leo,
v. a. doea ktemea, tot ontkieming brengen ,
agg. tot den landbouw behoorende; lavo."j
-Inativo, agg. tot kiemen geschikt, bet kit-ei, veldarbeid, landbouw, m.; -aoftlo, m.
men bevorderend; -ioazione, f. ktemlng, v.,
vriend m. van den landbouw; soetete -a,
bet ontktemen, ontsprutten, 0.; -hie, m.,h.z.u,
landbouwvereeniging, v.
als germe; -I, pI. h.z.d. als minebiate;
Geosta'tiea, f. geostatiek, v.; leer over het
-oglia'bile, agg. gesehikt om te kiernen, te
evenwicht der vaste lictlamen.
ontspruiten; -ogliamellto, m. bet kiemen,
Gera'Bio, ID. (Bot.) Geranium, m.
ontspruiten, 0.; -ogliare, V. D. kiemen,ootGerarca, m. aarlspriester, gerarcb, m. (geest.
kiemen, ontspruiten, uttkomen (planten); fig.
opperhoofd der Gr. Kerk); somnle, suprelno
del sang_e del martlrl genftOglia la
-, m. hoofd tierhierarcbie,Paus, ro.; -ehia,
liberta deUa patria, uit het lrtoed del'
f. bierarchie, priesterheersehapptj, V.; lig· rangmartelaren ontkiool-t devrijheid van het vaderorde der elk. ondergeschikte machthebbenden
land; v. a. ~pruiten. knoppen doenvoortbrenill Kerk ofStaat; trapsgewijze opklimming der
gen, tot ontwikkeling brengen, doen ontkieambteoaren; (Eccles.) elk der driebieraretlieen
men, ontspruiten; p. pass. -ato, gekiemd,
waarin de Engelen worden ingedeeld; -ehigesproten; agg. pianta -a, plant metjonge
eament~, avv. in hiefarchischeorde,in rangsebeuten; -ogliazione, f. D.z.d. als - 0 orde; -chico, agg. bierarehiseb; lig. in
alianlellto; -0'gUo, m. spruit, m., scheut,
ambtelijke rangopvotging, v.
v., atlegger, m.; fig. spruit, m., gevolg,o., uitGerardina, f. zevenblad, o.
werking, v.
Gel·a,. f. (Geogr.) Gera; -aDO, m. Inwoners Geroboanlo, m. (N. pro bibl.) Jerobeam, m.
van Gera.
Gerofante, ierofante, m. hierofant, m.,
Gerardo, m. (N. pr.) Gerard, m.
opperpriester ID. bij de elesioiscbe eft andere
Gera'tieo, ieratlco, agg. hieratiseb,priester- misterien.
lijk; de heiligegebruiken betretTende; 8crit- GerogIl8~are, v. a. door bieroglipben voortora -A, Ilieratiscll (prieslerlijk) schritt der
stallen; v. B. hierogHpbisclle teekeas maken;
fig. ooleesbaar of domllooensebrijven; -i'Ooude Egyptenaren.
Gel"ba, f. (Bot.) zegge, v.; -a'lo, ffi. met z{lgge
eo, agg. bteroglipbiseb, door beeJdschrilt
begroeide plaats, v.
Yoorgesteld; fig. zmnebeeldig, raadselaelltig,
GereMia, m. (N. pro bi&l.) Jeremias,m.;-ata,
duister; sost. m. bieroglief, Y.; -ci, pI.hierof. Jeremiade, v., klaaglied, o.
~liefeD; be~ebriften del" oodeEgyptenaren ;
Gerente, ffi. (Com.) gerant, m., zaakvoerder,
fig. moeielijk te feten sebrin, 0.; /ig. m. gezaakgelastigde, beheerder, m.; -responsa'heimzinnig persoon, m.
bile, veraniwoordelijke redaeteur, m.van een Gero'lamo, Glro'lamo, m. (N. pr.) Hieronymu8, m.
krant; -enza, f. beheer, 0., zaakverzorging, v.
Gerfaleo, w. (Mil. stor.) naamvan eenmiddel- Gerologla, 1. f,itesprek over zaken.
Gerootoeo'lnlo~ -tro flo , ID. gastbuis o.
groot geschnt, 0.; (Nat.) Giervalk, m.
Gergo, m. bargoenscb, koelerwaalsch, 0.; brabvoor oude lieden; zlekenhuis, o.
beltaal, v.; taal onder zekere 800rt Haden ge- Gerrettiera, f. Z. aiarettiera.
bruikelijk, dieventaal, v.; -diplolnatica, Gersa, f. blankelsel, o.
avvoeateseo, diplomaUscb brabbeltaal, ad- Geru'ndio, m. (Gram.) gerundium, 0., (vorm
vocaten bargoenscb, 0.; -one, m. h.z.d. als
van het werkwoord); (am. dar nei -((j, gek
gergo ; parlare -, eenonverstaanbaretaal,
worden, het verstand verHezen.
koeterwaalseh spreken.
Gerosalemme, f. (Geogr.) Jerusalem, 0.;
Gel'la, f. geel oker, o.
-0801hnitaoo, m. Inw. v. Jezus.
Ge'rieo, m (N. geGgr. bibl.) Jeric.ho, o.
Gesola, f. (.iUar.) kompashuisje, o.
-0' grato, m. gsograat, aardrij4lskundige, Ill.;
-I~&ia,
geologie, v.; leer -vaft hefent!taaB
en d&1 beuw (fiw nrde; -lo'&IcG, aga.
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worden toegeschreven ; fig. niet oprechte, valGessaio, m. gipswerker, vervaardiger van
gipsen voorwerpen ; gipsverkooper, m.;
sche handelwyze, v.
olo, m. gipswerkec, -verkooper, m.; —are, Geto, m. boei, v.; broek v. om de pooten der
jachtvalken ; fam. becearsi 11 —, vergeefv. a. Z. ingessare ; —ato, agg. met gips
sche moeite doen, met het hoold tegen den
overtrokken; carte —a, gipspapier, o.; vino
wand loopen.
—, met gips geklaarde INTO; —etto, m. stuk
gips of knit om op schoolborden te schrijven; Gettalone, m. (Bot.) balderik, m.
—o, m. gips, o.; — da legno, stukadoors- Gettame, m. Oval, m.; wegwerpsel, o.; dingen
die men wegwerpt ; —are, gittare, v. a.
gips, v.; — di marmo, gipsmarmer, stukadoorwerk, o., gipswerk, gipsafgietsel, o., -afI. werpen, slingeren, gooien ; —via, wegwerpen ; fig. verkwisten, laten bederven, ten gronde
druk, m.; la sala dei —i, de zaal der
gipsafgietsels ; designare, eopiare dal —,
richten ; —via i denari, het geld het yenster uitwerpen, nutteloos verkwisten,wegwernaar gipsafdruksels teekenen, copieeren ; pigliare tin paese col
pen ; uitspuwen, opgeven, van zich geven ; una
een land zonder
fonte getta molt' aequa, een fontein geeit
slag of stoot bezetten ; —oso, agg. gipsachtig,
gipshoudend, m.
veel water; una ferita getta sangue,
marcia, uit een wonde loopt bloed, ester;
Gesta, f. (meestal in pl. le —e le —a), daad,
v., heldendaden, v. inv.; onderneming, v.
— sangue dalla bocea, dal naso, nit
Gestare,
v. a. dragen (v. d. lichaamsyrucht);
den mond, den neus bloeden ; — fuori per
—ato'rio, agg. sedia —a, draagzetel, m.,
boeca, uitspuwen ; — un eolore, een kleur
—azione,
draagb. troon in. (van den Paus);
verspreiden, uitwerken ; macehie, vlekken
geven, met vlekken worden ; —odori, reuk
I. (Fisiol.) bet dragen, draagtijd m. (van de
lichaamsvrucht), duur m. der zwangerschap.
verspreiden ; schenken, geven, uitbotten, uitGesteggiare, = gestieolare, v. n. hevig de
spruiten ; —polloni, oogen aanzetten (wijnulna rendita, rente afwerpen ; la
stok);
handen en armen bewegen ; bij spreken bewegingen met de armen maken, gesticuleeren,
nuova tassa getta ottanta
l'anno, de nieuwe belasting brengt 80 miigebaren maken ; —lament°, tn. heyige beweging van armen en handen bij 't spreken ;
lioen 's jaars op ; lam. serivere come la
penna getta, schrijven zooals bet uit de pen
gesticulatie, v.; —latore, m., —trice, f. iem.
die bij 't spreken veel hew. met armen en
komt (zonder er veel zorg aan te besteden);
—all'aria, onderste boven, in wanorde, door
handen maakt; —azione, f. gesticulatie, gebarentaal, v.; beweging met armen en handen ;
elkander gooien, werpen ; fig. instellingen om-stire, v. n. bandbeweging maken, met gebaverwerpen ; —a terra, neer-, tegen den growl
ren vergezellen ; —sto, in. houding, beweging
werpen, verwoesten ; fig. —gill unaparola
(van 't lichaam); handbeweging,v., gebaar,o.;
amara, een bitter woord slikken, geduldig
esprimere, significare qe. col solo —,
verdragen ; — in faccia, in 't gezicht werpen (een beschuldiging enz.); — l'ancora,
iets alleen door een gebaar uitdrukken ; un
— involontario di stizza, een onwillek.
bet anker uitwerpen ; — le fondamenta,
gebaar van toorn.
de grondslagen leggen ; — un port e, een
f. = amministrazione; —ore,
Gestione,
brug werpen (over een rivier); — sospiri,
m. = amministratore of fattore.
zuchten slaken ; v. n. vloeien, stroomen ; una
fonte non getta pia, een fontein vloeit
Gestro, m. vertrekking v. van het gelaat,grimasse, v., frats, v.; finiamola con tutti
niet meer, geeft geen water meer; uitbotten,
questi
laat die grithassen, fratsen nu
(planten); —rsi, v. rill. zich werpen, storten ;
maar achterwege; oso, agg. fratsachtig,
si gettO di sotto, bij wierp zich naar begrimasachtig ; gezicbten trekkend.
neden ; si gettO in flume, hij stortte zich
m. Jezus ; — Cristo, Jezus Christus;
in de rivier ; —di steno, inginocchioni,
Gesa,
—! — mio! mijn God ! o God ! (uitroep van
zich languit, op de knieen werpen ; naar toe
smart of verwondering); bambino, Kindje
snellen, storten ; tutti se gettarono sulfa
Jens, Christus-Kind, o.; — inorto, gekruiste
sponda del flume, alien storten, snelden
morto, er
Christus; (am. parere un
naar den oever ; —rsi in un elbo, zich
zeer bleek, ellendig uitzien ; scherz. —pietoso,
een spijs werpen, haastig, gulzig eten ; —rsi
bank v. van leening, pandjeshuis, o.; comalla strada, al ladro, zich aan straatpagnia di —, societeit van Jezus, orde der
rooverij, 't dievenhandwerk overgeven ; —rsi,
sterven (van
Jeztiten; (am. andare da
zich nederzetten, -laten (vogels); —rsi gift,
kindereu); darsi al buon —, tot inkeer kogaan liggen, op 't bed werpen ; fig. alle hoop
men, aan zijn zieleheil denken ; esser tutto
opgeven, den cooed verliezen ; —rsi via, bui- e Madonna, zeer vroom zijn of houden ;
ten zichzelf geraken (van pijn, wanhoop); II.
far —, de hamlet) vouwen (voor 't gebed, tot
una statua, een beeld giev. a. gieten ;
kinderen); far — con tre (of con eento)
ten ; p. pass. —ato, gegooid, geworpen, geslinman I, van ganscher harte darken; buona
gerd, gegoten ; agg. fatica —a via, weggenotte (of addio)
alles is gedaan, alles is
worpen, vereeefsche moeite ; abitato the
weg; —ato, agg. frate —, of alleen —, monpar gettato a suo dosso, kleed dat aan
nik m. der Jezuaten (door Paus Clem. IX op't lijf gegoten schijnt; —ata, gittata, f. het
gebeven); —ita, m. Jezuit, m.; lid o. van de
werpen, o., worp, m., afstand m. van een
societeit van Jezus, v. d. JezuTtenorde; fig.
worp ; het uitwerpen (der netten); scheut, v.,
valscb, huichelachtig menscb, m.; —itante,
uitspruitsel, o. (plant); —atello, m. te vondem. en f. aanhanger, m., -ster, v., vriend, m.,
ling gelegd kind, o., vondeling, m.; —atore, m.
vriendin, v. der Jezuaten ; —itessa, f. vriendin,
metaalgieter, m.; —Ito, m. werpen, o.,
—itieamente,
aanhangster, v. der Jez.;
avv.
werpsel, o. (wat de terugtrekkende zee op het
op de wijze der Jez.; —itico, app. Jeznitisch,
strand laat); (am. far — di una eosa, leis
den Jezuften eigen; itismo, m. Jezultisme,
wegwerpen, aan den kant werpen; (Mar.) bet
o.; beginselen, my. zooals zij aan de Jezuaten
uitwerpen o. van ballast; —o, m. werpen, o.,
—

—
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worp, m.; (J-Iar.) het overboord werpen; far
doen bevriezen, tot ijs maken , -rsi, v, rifle
-, de lading (bij een storm) overboord werbevriezen, tot Us worden; p. pass. -ato, bepen; uitwerpen o. van net net, het anker;
vroren; agg. ijskoud; fig. gevoelloos, ounarmstraal v. (water die een fontein ultwerpt),
hartig , flg. onverwondnaar , -0, agg. ijzig,
(Med.) uttvloellns, v.; -I di san.ue, bloedijskoud; -oso, agg. ijzig; stagione - 3 ,
verltes, 0.; (Arc.h.) vooruttspnngend deel; gie- koude, winterjaargetijde; -nolo, m. ijske~el,
ting, v., bet gleten, atgtetsel, 0.; fare,lavom., (Gioiell.) Witte, doorschijnende vlekin edelgesteente,
rare di -, gteten, gietwerk, gegoten werk,
0.; fig. it prhllo -, eerste worp, m.; ontwerp, Ghiado, m. buitengewone strenge koude, v.;
plan, 0.; nel prhuo -, bijden eersten worp,
mes, 0., dolk, m.; morto a -, dooreen mes-,
terstond; di -, gegoten , lavoro di -, giet- dolksteek gedood.
werk, gegoten stuk,o.: fig. di un --, uit een Ghiaggiuolo, m. (Bot.) Z. giaggiolo.
stuk, zonder voegen of naden , gelukmattg , Ghla'ia, f. kiezel, -zand, 0.; klezetstortlng, v.,
mortel, V., metselspijs, v., muurvutling, v.; kiezeigrond, m.; -ata, 1. ktezelstortlng, V. (tot
muro di -, muur die door grlnt of stukjes droogmaklng van moerass. bodems); -one, m.
steen wordt aangevuld, vulmuur, m.
grove kiezel, m.; -oso, agg. vol klezel, met
Gettolle, m. speel-, legpenntng, ID.
kiezel vermengd; -o'ttolo, m. kiezeJ, m., kl.
klezelsteen, m.
Ghe'bbio, m. (am. maag, m.
Ghianda, v. eikelm. (vruchtv, d. elkenboom),
Gheffo, m. Z. &uetro.
Ghe'ggia, f, Z. acceggia.
(Anat.) eikel,m. (einde van net mannelijk lid);
(stor.) looden werpgeschut voor den slinger;
Gheldl'ia, f. (Geogr.) Gelderland, o.
Ghepal'do, m. (Zool.) jacnt-lutpaard, gue(Stor.) doosje, O. in den vorm van een eikel,
(waarin een sponsje met reukwater), reukpard, m.
Glle'ppio, m. (Ornit.) torenvalk, m.
doosje , lodderein (eau de Ia reine) doosie O.
Gherardo, m. (N. pr.) Gerard, m.
(in Holland bij de boerinnen nog in gebruik);
(Vet.) doodelijke ziekte del' paarden, (beg. met
Gheri'glio, m. kern v. van de noot.
een eikelv. ontsteklng). -a'ia, f. (Ornit.)
Ghel'liuo, m. (Mar.) Greling, greiling, m.
Ghermhlella, f. goocnelkunst, v.; fig. hedrog,
vlaamsche gaal,meerkol, m.; - nocciolaia,
0., schelmerij, v.; andare avallti a fOl'za
notenkraker, m., -aiolle, m. groote nannedi -e, zich door schelmerijen voorthelpen.
laar,zwelser, m.; -erino, agg. faglioli -i,
G aermtre, v. a. met de klauwen, nagels grij- kleine witte gemakkelijk kokende noonen:
pen, vatten, pakken, fig. gewelddadig aan zich -i'fel'o, agg. eikeldragend; -io, m. jaarl,
nrengen, wegnemen , - uno per II petto,
opbrengst van den elkeloogst, eikeloogst, m.;
tern. bij de borst pakken, -rsi COli uno,
-oso, agg. rijk aan elkels , anno -, anne
met iem. nandgemeen worden; -to re, ID.
canehereso, een geed eikeljaar is een ongezond jaar,
wegnemer, m.
Giliara, f. Z. glliaia.
Ghel"ofanella, f. Z. gal'ofanata.
G bel'one, m. klinkje, o. (drieh. stukje op een Ghiarabaldana, f. kleini~beid, V., bagatel, 0.,
hemd, onder de borstopening); geer, v.; mod. een ding van niets, prul, O.
provo quel che non va nelle Inaniche Ghiareto, -I'ccio, m. h.z.d. als greto.
va nei -i, wat men aan den eenen kant Ghiarone~ m. h.z.d als ghiaiolle; -oUo,
m. h.z.d. als ghiaiottolu.
spaart moet men aan den anderen kant weer
uitgeven; (Arald.) lan~werpige vierkantjes, GhiaUire, Y. n. blatfen, ketTen, aanslaan (van
honden).
reepjes in 't wapenschild.
Ghetta, f. slobkous, overkous, reiskous, v.; Ghiazzerino, ghiazarino, m.pantserhemd
uit ijzeren malien. malienkolder, m.
gbetti da cacciatol"i, jagerkousen, bovenste ~edeelte, schacht V. van de halve laars; Gilibellinismo, m. party, zaak v. der ghibellijnen; -ino, m. (Stor. med.) ghibellijn, m.,
(lUettalurg) 100dglit, 0., goud-, zilverglit, 0.;
aanhanger m. der keizerlijke partij (tegenoyer
-are, aan het goud- of zilver-, loodglit toevoegen; -ina, f. kinder-slobkousje, 0.; -Olle,
guelfo); agg. ghibellijnsch; essere ne guelfo Ile -, Z. onder auelfo.
ID. lange slobkous; lange, over de knie reiGiliera, f. ring. m., beslag', O. (aaa stok), greep
kende kous.
Ghetto, m. GheUo,jodenkwartier, 0.; fig· joden- v. (aan gereedschap), schroer, v.; (Arch.) h.z.d.
a18 testata; - di cacio, h.z.d. als forola
dom, 0.; fig. vuile, stinkende plaats, v.; (am.
fal" un -, allen tegelijk praten, een joden- di c.; -ato, agg. met eenrinf1;, greep,schroef
voorzien; -, (Arm. stor.) werpspies, v.
kerk maken; -UDle, m. groot geraas, O. van
veel stemmen; far UD - , h.z.dals far Ull Gilien ghieu! niets, in 't geheel niets.
GhigliottiJl3, f. gUillotiene, v.; valbijl, v.;
abeUo.
-are, V. a. guillotineeren, met de guil!otiene
G Ilezzo, agfJ. zwart, zwartbruin,donkerkleurig.
of valbijl tel' dood brengen.
Ghia, r. (Mar.) uithaler, m.,joltouw, O.
Ghiabaldana, f. h.z.d. als ghiarabaldana. Ghlgna,1. 8noe1', snuit, m.; leelijk, vertrokken,
grijnzend gezicht, 0., tronie, v.; - di fnrGhlaccesco, agg. ijzig, als ijs; -a'ecia, f.,
fallte, galgenironie, v.; -are, V. n. grijnzell,
-a'ecio, ID. ijs, 0.; lastra dl -, ijsschol,
v.; strenge koude, V., koud, ijskoud'weer, 0.; hoonlachen; -ata, f. grijnslach, hoonlach, m.,
gegrijns, 0.; -azzare, v. n. h.z.d. als sghigfig. gevoelloosheid, hardvochtigh.; fame romnazzare; -0, ID. hoonlachen, grijnslachen,
pere II -, het ijsbreken; de terughoudendlachen, O.
heid 13 ten varen; (Gioiell) witte, doorschijnende plek in edelgest.; ferrare a -, op Ginda, f. -aggio, m. hijschtouw, 0.;-ante,
m. (J'lar.) vlag~ehoogle, v.; -are, V. a. op't scherp zelten (v. paarden); imprimere a
hijschen, opwinden; -arena, f. -azzo, m.,
-, inpersen (vel's. in leder); -a'la, f. ijskelder, m.; fig. zeer koud vertrek, 0.; winkel m. hijschtouw, reep, v.; -one, m. (iUar.) kroon
v. d. reepslager.
waar men ijs verkoopt; -a'io, m. gletscher,
m.; -aillolo, m.ijsverkooper, m.; -are, V. a. Ghlnea, f. blauwe katoenen stor, v. (uit fl'.
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gezegd ? jawel ; non gia, sours niet; al
Oast-Ind.); halflinnen, o.;guinje, v. (Eng.
tempo di glit, eertijds ; Wit mai, Z.
enen stof, halfmunt); —eone, m. gew. kalo
giammai ; gia che, = glacch6; tong.
linnen, o.
daar, dewijl, welnu.
Ghl'ngeri, fam. essere, mettersi In
Glacca, f. kiel, v., jak, o., buis, o.; —hetta, f.
zich optooien, gala kleeden.
jacquet,
o., jakje, o., manteltje, o.; —hettina,
Ghlotta, f. langwerpig koperen pan m. om het
f., —o, m. kort manteltje, jacquet, o.; —hetto,
afdruipend vet op te vangen ; druippan, m.
m. kort jak, o., kort manteltje, lijfje, o.
Ghiotta'ccio, m. buitengewoon vraatzuchtig
menscb, m.; overdreven lekkerbek, m.; —a- Gla'echera, f. h.z.d als giarda.
mente, avv. op snoepachtige, smullerige, Glacchiata, f. het uitwerpen van het net;
trek m. met het net ; vischvangst met een rond
vraatzuchtige wijze ; —eria, —ezza, f. snoepnet, o.; fare una — di persone, een goede
achtigheid, lekkerbekkea, vraatzuchtigheid ;
vangst, vangst doen (van dieven enz.); —lo,
—o, agg. snoepachtig, smullerig, fijnbekkig;
m. rond net, o., werp-, slagnet, o.; mod. prov.
fig. begeerig, belust; esser — di cern digettare 11 — in sulle siepe, nutteloos en
vertimenti, erg belust zijn, veel genot
tevens schadelijk werk doen ; fam. gettare
vinden in sommige vermakelpheden ; smake11 — tondo, geen uitzondering maken.
lijk, lekker, fijn smakend; lekker, smakelijk,
m. (Cac.)
goed toebereid ; cose ghiotte, lekkerbeetjes, Gia'ecio, m. Z. ghia'ccio ;
leger, o., nest, o. (v. 't wild); — en dia'ecio,
my.; dingen waarin men veel smaak heeft ;
sost. tijnproever, lekkerbek, m.; fam. esser
m. (Mar.) dwarshout, o., jukpen v. (voor kleine
due —1 a un tagliere, twee personen die
booten).
zich ijverig met dezelfde zaak bemoeien ; sa Giacco, m. (Nat.) meerkat, v.
pin 11 taverniere che 11 —, er is alad Giacea, f. (Bot.) vlokkenbloem, v.
baas boven baas ; prov. un conto fa it — Glacenza, f. het liggen ; — di cans!, d'affari, het liggen, onafgedaan blijven van zae l'altroil taveriaaio, men moet de rekeinfruttifera di capitali, het
ken ;
ning niet buiten den waard maken ; wie buirenteloos liggen van kapitalen ; —cere, v. n.
ten den waard rekent moet tweemaal rekenen ;
liggen, uitgestrekt liggen ; — In lotto, te bed
—oncello, m. kleine lekkerbek, snoepertje,
liggen ; gelegen zijn; questa villa glace
m.; —one, m. fijnproever, smulpaap, smutassal bene, deze villa is zeer goed gelebroer, lekkerbek, veelvraat, m.; —oneggiare,
gen; — con qd., met, bij iem. slapen ; neerv. n. gaarne goed eten, snoepachtig, een smutwerpen, op den grond liggen ; porre a —
broer zijn ; —oneria, —o'rnia, f. fijnbekqd., iem. op den grond werpen, uit den zadel
kerU, snoepachtigbeid, v., lekkerbeetje, o.,
lichten ; begraven liggen ; qui glace, bier
smullerijtje, o., lekkernij, v.; fig. bekoorlijkbeid,
aantrekkelUkh., verlokking, lokspijs, v.; —unie,
rust, ligt begraven ; fig. — nell' oblio, vergeten zijn ; — in servitit, in knechtschap,
f. lekkernij, v., lekkerbeetje, o.
slavernij zijn, liggen ; fam. qui giace Noce°,
Ghiova, f. h.z.d. als zolla.
bier ligt de knoop, de moeielijkheid ; stare
Ghiozzo, m. (Zool.) rivier-donderpad, v. (zek.
a —, uitgestrekt liggen; prov. chi muor
visch); fig. domkop,m., lummel, m.; onnoozele
e chi vive si dit pace, de dooden
pals, m., ongelikte beer, m.
e
glac
worden spoedig vergeten ; p. pres. —ente,
Ghirlbizzare, v. n. wonderlOke invallen, luionvermen hebben, grillen yerkoopen ; droomen, sufliggend ; agg. gelegen ; ereditit
onbeheerde goedefen ; —atore, m. droomer, suffer ; zonderlinge
deelde erfenis ; beni
ren ; goederen zonder meester ; Linea —,
snaak, m.; —io, m. grit, m , zonderlinge inval,
m., kuur, v.; gli e venuto 11— d'andargrondlUn, v. (v. een geom. figuur);
—ito'io, m. leger, o., rustplaats, v.; —intent°,
seise via, bij k,reeg het zoo eensklaps in 't
m. het liggen, uitgestrekt liggen ; bijslaap, m.;
hoofd our weg te gaan ; —oso, agg. grillig,
jammerlijke, ellendige toestand, m.; —Itura,
wonderlijk, vol kuren en luimen.
Ghirigoro, m. krul, v., dooreengeslingerde
f. liggen, o., ligging, v.; —incommoda, ongemakkelUke ligging; plants v. (der woorden);
pennetrek, m.; moeielijk leesbare afkorting, v.;
popperige met veel lofwerk en krullen opgep. pass. van
stand, rn., positie, v.;
sierd werk, o.; fig. kringbeweging, draaierU, v.;
giacere.
het been en weer getrokken worden.
Glacintino, agg. hyacinthkleurig; donkerrood,
zwartrood, donkerkleurig ; —to, m. (Bot.) hyaGhirlanda, grillanda, f. bloemen-, bladerkrans, m., guirlande, v.; fam. morire colla
cinth, v.; (Min.) hyacinth, m. (edelgesteente).
als jongman, als maagd sterven ; (Mur.) Glaco, m. (Arm. Stor.) pantserhemd, o. uit
buitenste rg steenen van een steenen vloer ;
gevlochten ijzerdraad.
(Arch.) eenigszins vooruitstekend dakrand, m.; Glaco, m. (Nat.) Jako, gaze papegaai, m.
prov. un Sore non fa —, een zwaluw maakt Glacobbe, m. (N. pr. bibl.) Jakob, m ; —ea, f.
geen zomer ; —are, v. a. Z. Inghirlandare;
(dot) Jabobskruid, o.
—etta, —Ina, f. kL sierlOke bloemkrans, m. Glacobino, m. Jacobijnermonnik, m. (fr. naam
Wilding°, M. (Ornit.) h.z.d. als stilozzo.
v. Dominicanermonnik); (Stor.) Jakobijn, m.,
Ghlro, m. (Zool.) hazelmuis, v.; zevenslaper, m.
revol. club in Frankrijk tUdens de Fransche
Revolutie ; —Ito, m. (Eccles.) Jacobiet, m.
Ghlronda, gironda, f. ouderwetsch snaarinstrument, o.; slag-titer, m.
(aanh. van den H. Jakobus); (Stor.) Jakobiet,
Ghisa, f. gietijzer, o.
m. (aanh. van Karel Il van Engeland).
Ghisso, m. giekboom, m.
Gia'conio, m. (N. pr.) Jakob, m.; scherz. le
Gbh, avv. eens, eenmaal, eertUds; fu imgambe fanno gia como giacomo, de
peratore, hij was eens keizer ; reeds, bebeenen worden krom (v. ouderdom of zwakte).
reids ; son— arrivati, zij zijn reeds aangeko- Giaconetta, f. jaconet, o., fijne katoenen stof.
men ; spoedig, weldra, terstond ; gilt saran no Giaculato'ria, f. kort gebed, schietgebed, o.
qui, zij zullen terstond bier zijn, ja, jawel ; Giada, f. (Min.) jade, v.; nephriet, o.; niernon dico belle heb ik niet goed steen, m.

GIA

422

Giaffa, f. (Geogr.) Jaffa, o.
Giafossecosache, giafosseche, cong. de-

wijl, daar.

Giaggiolo, m. (Bot.) zwaardlelie, v.; Duitsche,

Florentijrische iris, v.

Giaguaro, m. (Zoo/.) Jaguar, m.
Giaietto, m. (Min.) git, o.; zwarte barnsteen, m.
Gialappe. f. (Bot.) jalappe, v.
Gialda, f. (Arm. stor.) laps, werpspies, v.; —0niere, m. lansdrager.
Giallamina, f. (Min.) klamei, v., galmei, v.,

zinkspaat.

Giallastro, agg. geelachtig ; —eggiare, v. n.
geel worden ; —ezza, f. geelheid, v., gele
kleur, v.; —redo, —igno, agg. geelachtig,
in 't gele vallend; —o, agg. geel,goudkleurig;
fig. bleek, vaal ; fam. — come ii zafferano, zoo geel als saffraan ; zwavelgeel;
farina —, maismeel, o.; febbre —a, gele
koorts, 17.; fam. raro come i can gialli,
zoo zeldzaam als een witte raaf; fam. vino
che ha pie —1, wijn die wat wrang is;

sost. rn. het geel, gele kleur, verf, v.; prow.
non tutto 11 rosso a buono ne tutto 11
e cattivo, menschen die een kleur heb-

ben zijn niet altijd de gezondste noch de bleken de ongezondste; —santo, uit den kruisdoom vervaardigd geel ; — di Sienna, —antico, — di Spagna, namen van verschill.
soorten geel marmer ; — di terra, geel oker,
m. o.; —ogno, —o'gnolo agg. geelachtig,
bleekgeel ; verbleekt, verschoten,
9
vaal ; —olino, m. keulsch geel, co.; donkergele schildersverf ; —ore, —nine, m. geelheid, gele kleur,
v., to sterke gele kleur ; scherz. geeltje, goudstuk, o.; f. gele stof, y. (in sommige
bloemen).
Giambare, v. a. h.z.d. als burlare.
Giambattista, m. (N. pr. bibl.) Johannes de
Dooper ; (N. pr.) Jean Baptiste.
Giarnbeggiare, v. a. h.z.d. als canzonare.
Gialnbico, agg. (Metr.) jambisch ; —bo, m.
(Metr.) jambe, v., (versvoet —); jambisch
vers, o.; —i, pl. Jamben, mV.; fam. scherts, v.,
spot, m.; dare it —a qd., tern. bespotten,
uitlachen, vroolijk maken over iem.; voler
— di alcuno, iem. voor den gek willen
houden.
Giambracone, m. bijnaam van zekeren Giovanni Banducci, die een zeer wade pofbroek
(braconi) droeg, en dien men toeriep : che la
duri ! o —! vandaar : fam. che la duri,
dlceva —! als maar lang duurt (een
gelukje enz.).
Giammai, ave. eens, eertijds; als negat. non
—, of alleen —; faresti to questo ? —!
zoudt gij dat doen ? nooit!
Giammaica f. (Geogr.) Jamaica, o.
Giammengola
, f. kleinigheid, o., prul, lor, o.
Gianetta, f. wandelstok, stok, m.; spaansch
riet, 0.; (Arm. stor.) piek, spies, v.; —ata, f.
slag m. met den wandelstok ; steek m. met
de piek.
Giannetto, ginnetto, m. zeer snel paard o.
van Spaansch of Barbar-ras,
Gianni, Gian, m. (N. pr.) verk. v. Giovanni,
Jan, m., Jantje, o.
Giannitzzero, m. (Mil.) janitsaar, m. (Turksch
soldaat).
Giansetnio, m. (N. pr. stor. eccl.) Jansenius,
m.; —ismo, m. (Stor. eccl.) jansenisme, 0.;
—ista, m. jansenist, m.
Giappone, m. (Geogr.) Japan, o.; —ese, agg.
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japaneesch, japansch, terra —, jap. aarde,
catechu, v.; sost. m. Japanees, Japanuer,

Giara, giarra, t, giarro, m. drinkglas o.

met twee handvatten en zonder voet; honip.;
hannap, in.

Giarda, f. plagerij, v.; jok, m.; scherts, v., grap,
m.; fare la — ad alcuno, iem. plagen,

foppen, voor 't lapje, voor d. gek houden ; (Vet.)

giardone, m., kniegezwel o. (v. 't paard).
Giardina'ggio, m. tuinbouwkunst, v., tuinbouw, m.; —ineria, f. h.z.d. als —na'ggio,
—netto, m. kleine tuin, m., tuintje, o.; scho-

tel met fruit en kaas (voor nagerecht); vruchten-ijs van verschillende vruchten ; —niera
f. tuiniersvrouw, tuinierster, v.; bloementafel,
v., -mand, m., jardiniére, v.; open wagen, m.
met een dak er boven; —iere, m. tuinier,
m; —0, m. tuin, m.; sier-, bloementuin,
Jig. bekoorlijk landschap, o.; e ii
— dell' Europa, Italie is de tuin van
Europa ; — pensile, hangende tuin, m.;
publico, openbare tuin; piante da —,
tuinplanten, my.; limoni di —, in potten
getrokken citroenen ; secreet, o.; openbare
plants, v.
Giardoiie, tn. (Vet.) hazenspat, v.
Giargone, tn. onechte amethist, m.
Giarlotto, m. (Mar.) sponning, v.
Giarrettiera, f. kousen-, broekband, m.; ordine della —, orde van den kousenband.
Giasone, m. (N. pr. mit.) Jason, m.
Giassiacosache, gia sia cosa che, cong.

ofschoon, hoewel.

Giattanza, f. Z. iattanza ; —nra, f. Z.
iattura.
Giava, (Geogr.) Java, o.; giava, f. schatkamer

v. (op een schip); schip op 't welk men schatten bewaarde.

Giavazzo, m. h.z.d. als giaietto.
Giavellotto, tn. (Arm. stor.) werpspies, v.
Gibbo, m. h.z.d. als gobba ; vooruitstekende

bergspits, v.

Gibbone, m. (Zoo/.) gibbon, m. (langarmige

asp, m).

Gibbosita, f. het gebocheld zijn ; fig. bultigheid,

(van een land); —oso, —uto, agg. gebocheld,
bultig ; met een bochel, bult voorzien.

Giberna, f. (Mil.) patroontasch, v.
Gibetto, m. galg, m.
Gibilterra, f. (Geogr.) Gibraltar, o.
Witcher°, gi'earo, In. (Bot.) kalfsvoet, m.;

gevlekte arumskelk, v.

Giga, f. middeneeuw.sch snaarinstrument (als

de viool).

Giganta, —essa, f. gigante, reuzin, v.; —e,
tn. (Mit.) gigant, m., reus, fam. zeer groot
mensch, m., agg. —esco, In. reusacbtig, reusachtig grout ; iinpresa —a, reuzenwerk, o.,
-onderneming, v.; —eggiare, v. n. reusachtig zijn, worden ; —sopra gli altri, boven

de anderen uitsteken ; —eo, app. h.z.d. als

—esco; —escamente, avv. op reusachtige,
buitengewone groote WijZe ; —ino, agg. h.z.d.
als —esco ; —omachia, f. (Mit.) giganten-

strijd, strijd, in. van de giganten tegen de goden.

Gigi, rn. (N. pr.) verkort voor Luigi, Lodewijk,

Louis, m.

Gigliatceo, agg. lelieachtig, lelievormig ; sost.
—ee, f. pl. liliaceen, lelieachtige planten, v.
my.; —ato, (Stor. med.) florent. goudguiden

(met lelie in 't wapen); app. lelievormig,

met een lelie versierd ; quattrini —i, Florent. geld, o.; —eto, m. met lelien beplante
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plek ; leliebed, o.; —o, m. (Bot.) lelie, v.;
— bianco o di Sant Antonio, witte lelie ;
— rosso of salvatico, vuurlelie, v.; — pavoaazzo, h.z.d. ale glagiolo ; lett° v. (als
wapenteeken); I Mel della easa di
Fraaeia, of I
d'oro, de Mies van het
fiorentino,de lelie
Fr. koninklijk heis;
o santo ! kruis of
uit het nor. wapen !
munt (bij 't raden); —I delle guance, schitagg. terra
terende zniverheid der trekken ;
—a, leetnaard, v.; —one, m. (Mar.) helmstok
m. (van 't roer).
4g ignore, m. leerling, m. (in de middeneeuwsche gilden).
Gigotto, m. (Macell,) hamelbout, m.
Gilé, m. vest, o.
Gilemme, m. h.z.d. als giulebbe,
Gimê, m. (Bot.) gelsomino del —, h.z.d. als
mugherino scempio.
Gina, f. Z. aging.
Gineceo, in. (Archeol) vrouwenvertrek o. (bij
de Grieken); (Bot.) gyneccum, o.; stempel,
m., vruchtknoop, m.; —cocrasia, f. vrouwenheerschappij, v.; m. hospitaai o.
voor vrouwen.
Ginepra, f. jeneverbes, v.; —a'io, —eto, m.
met jeneverbessenstruiken begroeid ; fig. verwarcle, ingewikkelde zaak; intrige, v.; entrare, cacciarsi in un zich in zeer
lastige, onaangename zaken mengen ; —o, m.
jeneverbessenstruik, m.; vrucht, bes, v., hout,
o. van den jeneverbessenstruik.
Giuestra, f. (Bet.) Duitsche brem, m.; —a'io,
—eto, m. met brem begroeide plaats ; bremstruik, m.; —ella, f. (Bot.) verfbrein, m.;
agg.panno—, met brem geverfde slot; —one,
m. (Bot.) gaspeldoorn, m.; —uzza, f. h.z.d.
als —ella.
Ginevra, f. (Geogr.) Geneve, o.; —ino, agg.
uit Geneve voortkomen; sost. m. inwoner
m. van Geneve.
Gingillare, v. n. zijn tijd met nietigheden doorbrengen, verbeuzelen, beuzelen, dralen ; — per
la strada, fangs straat sleuteren, drentelen ;
—ino, m. kleinigheid, beuzeling, beuzeiarkj, v.;
speelgoed, o.; fig. iem. die door allerlei beloften
en kl. geschenken lets zoekt te verkrijgen ;
postjesjager, m.; —o, m. kleinigheid, v., speelgoed, v.; sieraadje enz. dat geen bijzonderen
naam draagt, ding, o.; pl. charivari (aan
horlogeketting), allerlei sieraadjes en prullen;
portare alla catena dell' orologio
tanti —I, aan den horlogeketting allerlei
sieraden en prullerijen dragen ; speelgoed
o. (v. kinderen); een of ander smakelkik gerecht; niaiigio minestra, lesso e qualche aitro ik eet soep, ossenvleesch en
nog een of andere kleinigheid ; —one, m.,
—ona, f. tildverspiller, -verbeuzelaar, m.,
-ster, v., luilak, dagdief, treuzelaar, langzaam
werkeod, niets ultvoerend persoon, m.
Ginnasiale, agg. het gymnasium betreffende ;
licenza bewijs o. van de gymn. studies
te hebben volbracht; —arca, m. (Archeol.)
gymnasiarch, m., leider, bestuurder van een
oefenplaats voor lichaamsoefeningen ; leider m.
der heilige spelen ; —io, m. (Archeol.) gymnasium o. (pl. voor de lichaamsoefen. bij Gr.
en Romeinen); gymnasium, o. (inrichting van
onderwijs).
6inna'stica, f. gymnastiek, v., turnen, o.,
kracht- en lichaamsoefeningen ; —co, agg.
gymnastisch ; giuochi —ci, gymn. spelen,
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oefeningen ; sost. m. gymnast, turner, m.
Ginnetto, m. Z. giaunetto.
Gi'nnleo, agg. gyinnisch, de naakte lichaamsoefeningen betreffende ; eertami —ci, gymnisch° spelen, wedstriiden; —nosofista,
gymnosophist, m.; philosophen die
bijaa naakt &gen; —osperme, f. pl. (8®C)
naaktizatlige planten, gymnospermen, mv.
Ginoechla'ia, f. h.z.d. als spronala ; —are,
v. a. iem.'s knie omvatten ; —Ma, Lstoot
met de knie, aan de knie ; battere una
de knie stooten ; met de knie ergens tegen
stooten ; —ello, m. (Macell.) varkenspoot,
knieleder, o., kniebedekking, v. (ruiter en
paard); wond, open knie (v. paard); lidteeken
o. daarvan ; (Arm. stor.) kniescheen, knieschild, o.; —etto, m. (Bot.) knoop m. in de
halmen van grasachtige planten ; veelbloemige
Salomonszegel, v.; —o, m. (pl. —eehi en
—cchia), knie, v.; (Mar.) kniestuk, o., verlengstuk, o.; rotello del —, knieschijf, v.;
stare in knielen, op de knieen liggen;
mettersl in —, gaan knielen, nederknielen ;
fam. en fig. Insndiarsi i een daad van
onderwerping doen ; fam. far venir it latte
alle —a, Z. onder latte ; —one, —oni, ovv.
op de knieen, knieiend; star, essere in —,
op de knieen liggen ; levarsi, alzarsi di —,
tilt de knielende houding opstaan.
Gib ! gib IA ! interj. hu! hunt ! (aansporing
voor de paarden); fain. andare, venire gib
gib, op z'n doote gemak komen, gaan.
Gloacchino, Giovacchino, m. (N. pr.)
Joachim, in.
Gioale, agg. Z. gioviale.
Giobbe, in. (N.pr.bibl.) Job, In.; fam. povero
come —, zoo arm als Job.
Gioca'ecio, in. vervelend of verderfelijk vet,
schadelijk spel ; —are, v. a . spelen ; — alla,
palla, al billardo, alle carte, agli
seaceki, bal-, biljart-, kaart-, schaakspelen;
— d'ingegno, di mallzia eon olio, zip
geest, zijn boosaardigheid tegen iern. botvieren ;
— di bastone, met den stok slaan, in de
lucht slaan ; — di sehiena, achterult slaan
(met krom. rug, van paarden); scherz. — di
mano, stelen ; fam. into giocherebbe sfi
pettino da lino, iem. zou alttsl willen spelen, is een hartstochtelijk speler ; fig. — al
sicuro, zeker te werk gaan ; fain. a the
giuoco si gluoca wat moet dat beteekenen, wat spelletje speelt gij nu; v. a.inzetten;
quanto hal glucato, hoeveel hebt gij ingezet ? —rsi una coca, lets op 't spel zetten ; tam. —rsl ranima, tines verspelen,
verliezen ; —rsl una persona, iem. bij den
neus nemen, beetnemen ; — che..., wedden
dat...; v. n. en —rsi, spelen, zich vermaken ;
v. a. — qd., iem. plagen, beetnemea ; v. n.
— a to me gil hal, zonder inzet, op 't eerewoord spelen ; —a ite e venite, om comptant geld spelen ; spelen, speelruimte hebben ;
bene, male, goede, slechte uitwerking
hebben ; rartigleria gluoca, de artillerie
speelt, laat zich hooren ; — per prime, h.z.d.
als primeggiare; prop. chi gluoca per
bisogno perde per necessita, die speelt
om er beter van te worden, raakt er nog dieper onder ; —ata, f. spel, o., speelpart4, v.;
la prima — m'e andata male, het eerste
spel is me tegengeloopeu ; inzet, m.; —grossa,
piecola, groote, kleine inzet; —atore, m.
—trice, f. speler, m., speelster, v., medespeler,
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m.; manea II quarto —, de vierde man (14
't kaartspel) ontbreekt ; —atorone, m. hartstoehteltjke, Overige, bekwame speler, m.;
—tolo, m. h.z.d. als bolocco ; —herellare,
v. n. of en toe, nu en dan spelen ;— eon qc.,
met iets spelen, iets spelend hi de hand heen
en weer hewegen ; —hetto, m. kl. kort spel ;
— di parola, woordspel, o., woordspeling, v.;
—he'vole, agg. h.z.d. als place'vole ; —0,
m. h.z.d. als gluoco ; —a forza, f. noodzakeltikheid,gedwongen fraaiigheid ; essere —,
gedwongen zUn ; —olare, v. n. goochelen,
goochelkunstjes doen ; spelen met iets dat men
in de hand heeft ; schertsen; —olare, —olaro, m. goochelaar, koorddanser, m.; —olarmente. avv. h.z.d. als —osamente;
—olatore, m., —trice, f. = giocollere, m.;
—era, f. goochelaar, m., -ster, v.; —olino,
m. spetletje, tijdverdrUf, o.; —1, p1. gekheden,
fratsen, my.
Glocasta, 1. (N. pr.) Jocaste, v.
Glocondamente, avv. op aangename, vermakelijke wijze ; —are, v. a. opyroolUken, vermaken ; —rsi, v. rill. zich vermaken ; v. n.
vroolijk, opgeruimd zijn ; —e'vole, agg. opvroolUkend, vermakelijk ; —ezza, —ita, f. vrooopgeruimdheid, vroolUke, opgeruimde
stemming, v.; luogo di grande zeer
aangename verbltifplaats; —o, agg. vroolijk,
lustig, opgeruimd ; vermakelUk, opyroolUkend,
aangenaam, joviaal ; faccia —a, vroolijk gelaat ; luogo aangename, aangenaam gelegen plaats, v.
Giocosainente, avv. op spelende, schertsende
wijze ; dire qe. — e non sul serio, iets in
scherts en niet in ernst zeggen ; op vermakelijke, aangename wUze ; parlare, serivere
—, op zeer onderhoudende wijze schrijven,
spreken ; —ita, f. vroolijkheid, grappigheid, v.,
vroolijke aard, m.; scherts, vroolijke, grappige
uitdrukking, v.; —0, agg. vroolijk, tot schertsen geneigd (v. personen); grappig, vermakelijk
(v. woorden, gebeurtenissen); serivere cose
—e, vroolUke, grappige dingen schrijven ;
raccontare eose —e, grappen, uien, snakerijen vertellen ; opera —a, vroolijke, grappige opera, v.
Gioele, m. (N. pr.) Joel, m.
—ana, f. halskwab, v. (v. runder.
enz); scherz. dikke, vleezige hals ; (Geogr.)
bergketen, m.; —ale, agg. het juk betreffende ;
fig. —nodo, huwelUksjuk, 0.; —amento, m.
dagwerk o. met een juk ossen ; betaling, v.
daarvoor; —are, v. a. in 't juk spannen ;
—a'tico, m. ploegloon, o.; dare I buoj al
zijn ossen voor het ploegen geven ; —hetto,
m. (Arch.) vooruitspringing v. van het dak;
—o, m. juk, 0.; fig. slavernU,knechtschap, v.,
dwang, m.; — matrimoniale, huwelUksjuk ;
0., paar o. (te samen gespannen ossen); (Geogr.)
bergrug, m., bergspits, v.; (Star. rom.) juk o.
als symbool van onderwerping ; (Arch.) jukbalk, m.; (Mec.) dwarsbalk m. v. d. weegschaal ;
dwarshout o. van den tier, m.; —oso, agg.
door bergen omgeven, bergachtig.
Gio'glio,agg. (Agr.) raygras, onkruid, o., dolik,
m.; —ato, agg. met dolik, onkruid begroeid.
Go'ia, f. vreugde, blijdschap, v., vrede, m.;
gioie domestiehe, huiselijke vrede ; Bars'
zich aan de vreugde overgeven ;oh
ally
—! welk een vreugde !; la sua sono gli
studj, de studie is zijn grootste vreugde ;
edelgesteente, o.; vendere tutte le —e, al
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sijne juweelen verkoopen ; scattolino deile
—0, juweelkistje, o.; fig. kostbare bezitting, v.,
juweel, 0.;.fig. en ram. belly een fijue kerel; ("IMO.) versterking, v., rand, m. aeh den
mond van een kanon ; --ale, agg. Z. giovi
ale ; —are, v. a. Z. goTre ; —ollare, v. a.
met edelgesteenten bezetten, versieren ; tabacchiera —ata, met briljanten bezette
snuifdoos, v.; —elleria, f. juwelierskunst, v.;
—elliere, in. juwelier, m., handelaar m. in
edelgesteenten ; —ello, m. juweel, kleinood, o.,
sieraad, o.; —osamente, avv. —oso, agg.
vroolUk, blUde; —re, v. n. zich verheugen,
vroolijk, tevreden gin; — di qe., zich ergens
over verheugen.
Giolaro, --Hare, Z. giullare.
Giolito, m. (Mar.) rustig schommelen o. voor
anker ; rust, v.; fig. behagelijke rust, v.; genot
o. der rust; genot, o.
Gioniella, f. Z. giumella.
Gio'gnere, v. n. Z. giugnere.
Giona, m. (N. pr. bibl.) Jonas, m.
Gio'nata, m. (N. pr. bibl.) Jonatas, m.
Giordano, m. (Geogr.) Jordaan, m.; (am.
scoglier
zUn woorden yrUen loop laten.
Giorgeria, f. pralerij, dapperheid, v.
Giorgia, f. (Geogr.) Georgia, o.
Giorgina, f. (Bat.) dahlia, georgine, v.
Giorgio, m. (N. pr.) Georges, Joris, m.; fare
11
bluffen, den dappere uitbangen.
Giorna'ecio, m. ongeluksdag, slechte dag, m.;
—ala'eeio, m. slecht, gemeen dagblad, 0.;
dagblad zonder waarde of kennis opgesteld ;
—ala'io, m. krantenverkooper, -venter, m.;
—ale, agg. h.z.d. als —aliero ;
sost. m.
dagboek, journaal, o., kas-, uitgavenboek, o.;
serivere una partita nel
een post in
't journaal of in het kasboek inschrUven ; dagblad, o., krant, v.; associarsi a un —, op
een dagblad abonneeren; stile da —I,
m.; —aletto, m. klein dagblad, o.,
kleine krant, v.; —aliere, m. daglooner, m.;
—aliero, agg. dagelijksch ; —alino, m. kl.
maar goed dagblad, 0.; —alismo, m. journalisme, o.; krantenwezen, o,; het schrUven, redigeeren enz. van kranten of dagbl.; —alista,
m. journalist, dagbladschrijver, m.; —all'stico, agg. journalistisch, het dagbladwezen,
het dagblad betreffende ; —almente, avv.
dagelUks, alle dagen, elke dag ; —alone, m.
groot dagblad, o.; —ante, m. iem. die den
dagdienst been; f. oppaster, v.; —ata, f.
dag, m., duur m. van een dag; dagtijd, m.;
lavorare tutta la —, den ganschen dag
arbeiden; le —e cominciano ad allungare, de dagen beginnen te lengen ; dagreis,
dagmarsch, v.; andare, essere, stare a —,
op dagloon werken ; betaling v. voor het dagwerk ; dag m. van een veldslag ; veldslag, m.;
far —, venire a —, in 't open veld strUden
a grandi —e, met groote dagmarschen ;
vivere, compare alla bij den dag, van
den eenen dag in den anderen, zorgeloos leven ;
accadere alla dagelijks gebeuren ;
—ata'eeio, f. slecht weer, o.; ongeluksdag,
—atina, f. gelukkig, goedvolbrachte dag,
m.; —ata'rlo, h.z.d. als — aliere ; —ea, f.
(Star.) soldatenmantel, m.; in den slag gedragen
wambuis, o.; fig. aflibblarsi, eingersi,.
mettersi la —, van iets met een zeer ernstig gelaat spreken, zich als een deskundige aanstellen ; toga, v., ambtsgewaad, o.;
domkop, lummel.
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Giornello, m. trog, m., kalkbak, m.
Glorno,
dag, m. , dagtijd fn. (van zonsop- tot
tonsondergang, natuurlUke -); nell' equIno•
zio i ghoul sono uguali alle notti,

GIO
ronddoolen ; v. a. — qd., om lets strUden, als
prtjs voor 't steekspel inzetten ; iem. plagen,
foppen ; — at baretto, al saracinO, naar
den Turkenkop steken (bkj cavalerieoefen. of
bu ringr(jden); p. pres. —ante, in 't tournooi
vechtend; sost. m. ridder, m. die aan 't tournooi deelneemt; fig. tener — qd., iem, op
den voet volgen ; —atore, m. h.z.d. als

met de naehtevening zijn de dagen even lang
als de nachten ; al principlo, alla fine
del
b(j het aanbreken, bij het einde van
den dag ; Tarsi dag worden ; a —chlaro,
bel
—,
op klaarlichten dag; di primo
te ; —oni, aver essere, stare, andare
bij 't aanbreken van den dag; dag, m.
a—, rondloopen, het land afloopen.
(tijdperk van 24 uur, burgerlijke -); l'Aprile Glosuê, w. (N. pr. bibl.) Josue, m.
e un mesi di 30 glorni, April heeft 30 Giovamento, m. genieten, genot. nut, voor
dagen;
medio, middelbare (lag; — sidedeel, o.; verlichting, v.
rale, sterredag; (Com.) —I di grazia, di Giovana'glia, giovin—, f. menigte jongefavore, respijtdagen, my.; — della sealieden ; jongvolk, o.; hoop groenbekken ; —asdenza, vervaldag, m.; — del giudizio of
tro, m. giovin—,m.jongmensch van slechte
ii gran —, de jongste dag, oordeelsdag, m.;
opvoeding,jonge deugniet, slungel, m.; —vane,
festivo, di lavoro of feriale, feest-,
—vine, agg. jong, jeugdig, in jongens-, meiswerkedag ; — di riposo, rustdag ; — estrejesleeftijd zijnde ; essere sempre
altij(1
mo, ultimo, fatale, sterfuur, o.; —1 magri,
jong blijven, er altijd jeugdig uitzien Plinio
vaste dagen ; — nevi, zwartjes dagen (waarop
Plinius de Jongere ; 11 — Cicerone,
het gebruik van melk en eieren ook verboden
Cecero Zoon (in tegenstelling van den Vader);
fig. onrjjp, groen, onbezonnen ; den wettelijken
is); —, namiddag m. (in tegenst. v. morgen);
vieni lunedi 11 —, kom maandag namidleeftijd (voor ambten) nog niet hebben ; eadag ; —1, pl. levensjaren ; flnire 1 suol
jong paard ; sost. m. en f. jongevallo
un bel
eens, op zekeren,
sterven ; nn
ling, jongmensch, jonge man ; jong meisje,
op een goejen dag; un — vertu da te, op
jonge vrouw, v.; un bel een knappe jongeeen goejen dag zal ik eens bij u komen ;
een moot meisje ;
ling ; una bella
verrit
the
er zal een dag, een tijd
1 —1, de jeugd, jonge lieden ; i —1 sono per
komen dat ...; buon, felice —! goeden dag !
solito incosiderati, de jeugd is (de
illuininato a —, daghelder, a giorno verjonge lieden zijn) gewoonlijk onbezonnen ; —
lieht; chiaro della lace del —, zoo klaar
di studio, leerling, m.; — di baneoJoRge
als de dag, vast en zeker ; diamante legato
klerk, bediende, winkelbediende, klerk ; —1,
a —, a four (alleen in den rand) ingezette
pl. leerlingen ; jonge planten, scheuten ; prov.
diamant ; punto a —, wijde steek, stiksteek,
vale phi un vecehio in un canto the
m.; ricamo a —, doorbroken borduurwerk ;
un — in un camp°, de grijsaard bij den hoard
(Stamp.) earatteri a —, ver uiteengezette,
is soms meer waard dan een jongeling in de
gespatieerde letters ; far dal — notte, den
legerptaats; —eggiare, v. n. volgens de jeugil
ganschen dag slapen, van den dag nacht mahandelen ; —esco, —11e, —mile, —Wile,
ken ; essere in — in —, dicht bij de bevalagg. jeugdig, den knapen-, meisjesleefttid beling zijn ; fig. kort op handen zijn ; non farsi
treffende ; Ann' —I, jongelings-, meisjesmai — in viso at alcuno, altijd een droejaren ; —etto, m. —a, f. knaap, jongen, jonvig gezicht zetten ; non aver ball i suol
geling, m., meisje, o., bakvisch, m.; —ezza,
—1, ze niet able vijf goed bijeen hebben,zwak
f. jeugdige leeftijd, m., rijpere jeugd, v.; —km.
van geest zijn ; rimettere In buon — alm. zeer jong,jongens-, meisjesachtig ; —otta,
euna eosa qd., iets weer in orde brengen,
f. jongensstreek, m., jeugdige, onbezonnen baniem. geheel schadeloosstellen ; stare in —,
delwijze ; —ottiuo, m. aardige pages, knaap,
nauwkeurig onderricht zijn ; stare in —
m.; —otto, m. flinke, krachtige jongen, jongcogli altar', able zaken geregeld elken dag
gezel, vrijgezel, m.
afhandelen ; l'altro —, onlangs, kort geleden ; Glovanna, f. (N. pr.) Johanna, v.; —1, m. (N.
a
bij 't aanbreken v. d. dag ; a —1, binpr.) Johannes, Johan, Jan, m.; San —, St.allegro e
nenkort, eenige dagen ; a
Johannes de Dooper (patroon van Florence),
a —1 burbe•o, den eenen dag is hij vroolijk,
vandaar: fam. aver parecchl San —
den anderen mopperig ; a' mlei —1, in mijn
addosso, reeds verscheidene Jaren adder
tijd, in mijn jonge jaren ; di —, bij dag, overden rug hebben.
dag ; di— in —, van dag tot dag, dagelijks ; Giovare, v. n. nuttig, voordeelig, dienstig zUn ;
vivere di — in —, van de hand in de tand,
helpen, dienen ; qui non giova plangere,
bij den dag !even; essere al ordine del
hier boat, helpt schreien Diets ; eke giova
aan de orde van den dag zijn ; (Part) op de
tribolarsi la vita wat helpt het of men
dagorde staan ; prov.11 buono — si conosee
zich het leven al zuur maakt ? impers. giova
da mattina, een goeden morgen heeft een
notare, het verdient aangeteekend te worgoeden dag; ogni — ne passes uno, elke
den ; ml giova una eosa, lets is mil nutdag is er edn ; elke dag telt.
tig, dienstig voor mij ; v. a. helpen, ondersteuGiosafatta, in. (Geogr. bibl.) Josafat (dal MI
nen, begunstigen ; —rsi, v. rill. di unit coon,
Jerusalem); ram. pagare alcuno nella
zich eene zaak ten nutte makes zich bedievane di —, iem. in het dal van Josafat
nen van iets ; lam. geen tegenzin tegen Jets
betalen, d.w.z. op den jongsten dag of nooit.
hebben ; se te ne glovi, ti dart, 11 mio
Giosia, m. (N. pr. bibl.) Josias, m.
bicehiere, als gij er niet vies van at, zat
Giostra, f. steekspel, tournooi, o.; lanssteken,
ik u mijn glas geven ; fam. far a giova
o.; fig. kamp, m., tweegevecht, o.; plagerij,
giova, elk. wederk. helpen ; —ativo, ago.
scherts, v., grap, m.; fare la — ad uno,
nuttig, dienstig, heilzaam ; —atore, m. —triiem. voor den gek houden ; —are, v. n. in het
ee, f. iem. die nuttig is, voordeel brengt,,
steekspel kampen, tournooivechten, strijden;
helper, m.

GIO

426

Gill

laten heendwalen ; (Com.) — un credito a
'Glove, m. (N. pr. mit.) Jupiter (lat.); Zeus (Gr.)
uno, eene vordering aan iem. overdragen;
m.; (Astr.) Jupiter, m. (planeet); pop. — voor
— una camblale, een wine! endosseeren;
Gloved' ; prov. quaiido it sole Insacca
in —, non 6 sabato che piove, als de
— partite, posten of-, inschrpeti ;
nari, geld een andere bestemming geven;
zon Donderdags droef ondergaat, regent het
— II discorso, het gesprek op las antlers
nog voor Zaterdag.
brengen ; — la Spada, met het zwaard
Gloved', m. Donderdag, m.; —grasso, Donzwaaien ; — un colpo, een slag toebrengen ;
derdag voor vastenavond ; —santo, Witte
un cerchio, een cirkel trek(Disegn.)
Donderdag.
ken ; v. n. zich draaien, wentelen ; la terra
Giovenale, m. (N. pr. lett.) Juvenalis, m.
gira attorno al sole, de aarde draait,
'Giovenca, f, jonge koe, vaars, v.; —o, m.
wentel om de zon ; rondloopen, ronddrentelen ;
jong rund, o., jonge os, stier, m.; —Ile, agg.
ho girato tutto II giorno, ik heb den
Z. Giovani le ; —tit, f. jeugd, jongelingschap,
ganschen dag rondgeloopen ; gira di qua,
v., jeugdige leeft0d, m.; fig. — del ingegno,
gira di la ilnalmente l'ho trovato, ik
de jeugdige frischheid van den geest; — (als
heb bier geloopen en daar geloopen, eindelijk
collectief); la — d'oggigiorno, de tegenheb ik hem gevonden ; in omloop zijn (munwoordige jeugd, v.; prov. la — vuole it suo
ten, bankpapier, geruchten, enz.); een omloop
sfogo, de jeugd wil uitrazen, de jeugd moet
hebben; cerchio che gira venti metri,
baar ti,jd hebben.
een kring van twintig meter omloop, om•Giovere'ecio, agg. schoon, frisch, aangenaam
yang ; een andere richting nemen ; la strato genieten ; aanvallig, Devallig ; —ve'vole,
da gira a manna, de straat maakt een
agg. nuttig, dienstig, tot nut of voordeel strekdraai, wending naar links; un vino ha
kend ; —volmeute, avv. op nuttige enz. wijze ;
girato, een wijn is omgeloopen (slecht ge—volezza, f. nuttig-, dienstigheid, v.; voorworden); ram. —largo a'canti, de hoeken
deel, nut, 0.; —viale, agg. joviaal, vroolijk,
met een groote bocht omgaan, d.w.z. voorblij van zin, opgeruimd ; — de planeet Jupizichtig zijn ; — it capo, duizelig worden;
ter bewonend of betreffend ; —vialitä, f.
vroolijkheid, opgeruimdheid, jovialiteit, v.;
fam. ma che ti gira maar wat valt u nu
in ? — sotto ad alcuno, tegenover iem.
vroolijke zin, m., natuur, v.; —vine, m. enz.
zijn woord niet houden ; (Mar.) — di bordo,
Z. Giovane ; — Italia, Jong-Italie, 0,;
h.z.d. als virare di bordo ; la nave —,
staatk. geheim genootschap, o.
het schip draait om zijn ankers ; fam. — qe.
Gira, f. (Com.) schriftel. overdracht van een
nella mente, iets in 't hoofd zitten, onduiwissel op een anderen persoon ; endossement, o.
delijk invallen ; —rsi, v. rid. in een kring
tara'colo, m. (Bot.) lotusboom, m.
ronddraaien, om zijn as draaien ; girati da
Giradito, m. (Med.) zweer, v. aan een yinquest' altra parte, draai u wat om; p.
gertop.
pres. —ante, draaiend ; sost. m. (Corn.) iem.
Glraffa, f. (Zoo'.) giraffe, v.; fig. en fam. vrouw
die een wissel endosseert, overdraagt; endosmet zeer langen hals en smalle schouders.
Giramento, m. het draaien, wenden keeren ;
sant, m.; — m. (Disegn.) teekenen, trekken
van lUnen (eener fignur); —I di foglia,
draaiende beweging, v.; omwenteling, ombladversieringen, m.v.; het draaien, wenden ;
draaiing, v.; delle core del mondo,
in un —d'occhio, in een oogwenk, m.
de wenteling der aardsche dingen ; — del
capo, duizeling, duizeligheid, v.; fig. kwade Girarrosto, m. spitdraaier, m.; girasole, m.
luim, in.; aver —i di capo (of alleen —i),
(Bot.) zonnebloem, v.; (Min.) zonnesteen, m.;
zenuwachtig, in boozen luim, boos humeur
—ta, f. draaiing, wending, v., draai, loop, m.,
in.
wandelingje, o.; (kaart) geven, o.; (Com.) enzijn ; —mondo, m. landlooper,
.Gira'ndola, f. vuurrad, o., vuurzon, v. (IA
dosseering, v., endossement, o.; trasmettere
per —, door endossement overdragen ; — In
vuurwerken); fig. onbestendig, rusteloos persoon ; fig. intrige, list, v., streek, m.; m. prov.
bianco, in blanco gireeren, endosseeren ;
—o'rio, m. iem. aan wien een wissel wordt
dar fuoco alla een intrige smeeden, op
overgedragen, endossementhouder, m.; —Ina,
touw zetten ; fam. dare nelle —e, de kluts,
f. kl. wending' kl. draaiing, v.; dare una —
het hoofd kwijt raken ; —are, girondolare,
all' arrosto, bet gebraad een weinig omv. n. ronddoolen, rondloopen, slenteren ; hoemelen ; dwaze, slechte invallen krOgen ; inkeeren; fare una een wandelingje mam.
veranderlijk
agg.
ken ; —tivo, agg. moto h.z.d. als m.
triges smeeden ; —ino,
eireolare ; —to, m. aan 't spit gebraden
mensch, weerhaan, m.; onrustige hop, m.;
—one, in. —ona, f. straatslijper, boemelaar,
vleescb, o.; —o'io, m. (Fond.) kruk, v. aan
de vormspil; —ona, f. lange wandeling, v.;
m., -ster, v.; andare a —I, rondsienteren,
—o'rio, agg. h.z.d. als circolare ; —volta,
boemelen.
—vo'Itola, f. draaiing, kringbeweging, v.,
m. (Bot.) Z. Geranlo.,
van
girare,
v.
n.
pres.
draaiing
om de as, v.; fam. ti do um pugno
p.
(Com.)
'liirante, m.
da fart' fare dieci —e, ik zal je een slag
draaien, in een kring ronddraaien ; — un
geven dat je tienmaal orodraait; dare, fare
ivaelnello, een koflemolen ronddraaien ;
een kl. omweg maken; slingerende
un
— una eorda, een lus draaien ; — un
loop, m. van een rivier; hoek, m. (van een
luogo, om een plaats draaien, loopen, doorstraat); fig. wankelmoedigheid, veranderlijkkruisen ; fam. — it mondo, de geheele weheid, v.; —voltare, v. n. rond-, omdraaien,
reid doortrekken; — uno scoglio, een klip
zich omdraaien, omkeeren ; fig. dwaze invalomzeilen ; fig. — una diakonal, eene
len krijgen, de kluts kwijt raken, gek wormoeielijkheid ontwtjken ; (MU.) — une forden ; —azione, f. h.z.d. als —amento.
tezza, eene sterkte omtrekken, omgeven, geheel omvatten ; ringhiera che gira tutta Gire, v. n. gaan ; girsene, glrne, vertrekuna °Mesa, een hek dat de kerk geheel
ken ; fig. sterven ; —leggendo, zich met
lezen vermaken ; fig. — in guazo, groot
omgeeft; — lo sguardo, den blik overal

Gill

427

GIU

vermaak vinden, ten voile bevredigd zijn.

veertiguur gebed, o. (met uitstell. van 't H.
Sacrament); in —, in een kring, op de beert
af; moneta in —, gangbare mufti; fuori
damspelen, dammen ; fig. veranderlijk, onbedi —, huller' koers, Met ganghaar; giro
stendig mensch, in. , iem. die de huif naar den
giro, rondom, den geheelen kring langs;
wind hangt, weerhaan, m.; lam. dare nelle
—one, m. groote kring ; d'acque, draai—e, gek worden, met molentjes loopen ;
kolk, v.; werveiwind, m.; —one, —oni, avv.
—a'io, m. vervaardiger, m. van rollen (v.d.
stare —, leegloopen, ronddrentelen.
windas); fig. onbestendig mensch, weerhaan, Girola, f. Ital. leeuwerik, m.
m.; zonderlinge snaak. m.; —are, v. n. doel- Girolainino, m. (Eccles.) h.z.d. als geronimita.
loos rondloopen, draaien, rondslenteren ; —ellina, f. kleine rol, m., rolietje, o.; kI, schijf, Giro'lamo, m. (N. pr.) Hyronimus, m.
v.; —ello, m. kl. ronde schijf, (leer enz. tus- Giromanzia, f. kringwaarzeggerij, v.
schen twee buiseinden); leeren schijfje, o., wiel- Girometta, giruinetta, f loflied, o. op alle

Ginelia, f. tandradje, o.; rol, m. (v. d. windas),
steen, m. (v. h. dambord); fare alle —e,

schijf, o.; stronk, m. der artisjokken ; (Mascell.)
deelen van de kleeding eener vrouw.
dijstuk, o.; (Arm. stor.) sjerp, v. (over de wa- Gironda, f. (Geogr.) Gironde, v.
pens); —ellone, m. leegl., boemelaar, slente- Girondolare, v. n. Z. Girondolare ; giraar,m.; —etto,m. kl. wandeling, v.; —e'vole,
rouzare, —zolare, v. n. h.z.d. als gironagg. draaibaar, beweeglijk, slingerend, gedolare ; —ottolare, v. n. h.z.d. als —ankromd; fig. wankelmoedig.
dolare; —ovagare, v. n. leegloopen, zonGirfalco, girifalco, g m. (Omit.)
der doel rondloopen ; —ovago, (pl. —ghi),
jachtvolk, m.
agg. rondloopend, -dwalend, het land atlooGirgenti, m. (Geogr.) Agrigentum, Girgenti,
pend, als vagebond rondloopen ; mercante,
o.; —ino, m. inwoner van Agr. of Girgenti.
merciaio —, venter, leurder, teut, m.; mesGirigo'lio, m. overladen versiering, v., krultieri —ghi, rondtrekkende handwerkslieden ;
werk, o.; (Miss.) versieringen, triflers, m.; fig.
monad —ghi, bedelmonnik, reizende, trek— di parole, onverstaanbaar gezegde, haskende monniken.
pelarij, v.
Girotta, —uetta, f. weerhaan, m.; —are,
Girimeo, m. zonderlinge inval, gril, m.; voor—ottolare, Z. Gironzare.
stell. van goochelaars, koorddansers.
Girumetta, f. grappig lied, o.
Girino, m. kikvorschenbroed, o., kikvorsch- Gismondo, m. (N. pr.) Sigismond, m.
masker, o.; —I spermatici, spermatozoan, Git, m. (Bot.) h.z.d. als nigello ; zaad, o.
zaaddiertjes, zaadcellen, m.v.
dezer plant.
Giritondo, agg. rond, in een kring rond- Gita, f. uitstapje, uitvluchtje, o.; kleine reis, v.;
loopend.
toertje, o.; ambts-, dienstreis, v.; toer, tn.;
m. (Bot.) h.z.d. als ervo en lero,
route, v. van een postbode ; (Mil.) lieenza
draaitolletje, o.
di —, verlof, o. naar 't buitenland; zet,
Giro, m. cirkelomloop, m., cirkellijn, v.; cir(in 't schaakspel); far —e, uitstapjes, wankelloop, m., draaiing, v. (in een kring), omdelingen maken; fain. andarsene in —,
loop, m.; far un — attorno a se stessa.
zqn tijd met rondloopen verbeuzelen ; —ereleen wenteling om zijn eigen as maken ; omla, f. kl. uitstapje, o.
wenteling, v.; questa ruota fa cent° —i Gittaione, m. (Dot.) Z. Git.
al minuto, dit rad maakt honderd omwen- Gittare, v. a. Z. Gettare.
telingen in de minuut; kring, m. (in hel
giu'e, giu'so, avv. onder, beneden, in
en hemel bij Dante); gli einpj i, de bellede diepte (met la, cola, qua en costa,
kring, m.; wandeling, kleine reis, rondreis,
verbonden tot laggik, colaggiti, daar
uitstapje ; — del niondo in ottanta
beneden ; quaggia, costaggia, bier
giorni, reis om de wereld in 80 dagen;
beneden ; andar
naar beneden gaan;
—tondo, zeker kinderspel waarbij men
vervallen, minder worden ; buttar
nederin een kring staat en waarbij gezongen
werpen, op- tegen den grond werpen ; fig.
wordt; giro giro tondo, overeenkomende
veel van de kracht berooven, slap, zwat mamet ons ; ringel. ringel rijen, of Gover,
ken ; quella malattia to ha banal()
Gover zijnen enz.; mettersi in —, zich
—, die ziekte heat hem erg aangepakt, verin een kring plaatsen ; — di parole,
zwakt; fig. zees sterk kritikeeren, doodslaan ;
omschrijving, omhaal van woorden ; omloop,
fig. zonder veel kunst iets schrijven, op 't pam., circulatie, v. (van geld enz.); hanno
pier smitten, zoo maar neersmijten ; fig. butmesso in — molti biglieti falsi, men
tarsi , den moed verliezen ; dar
erger
heeft veel valsche bankbiljetten in omloop
worden ; ha ridato
h0 is weer ingestort
gebracht ; fig. mettere in — chiacchiere,
(in een ziekte); fig. naar binnen gooien, vereen praatje, gerucbt in omloop brengen ; (Corn.)
zwelgen (van spijzen enz.); queste ingiustiverkeer, o.; commerciale degli atzie non le posso mandar zulke onfad, handeisverkeer ; — d'una cambiale,
rechtvaardigbeden kan ik Met verkroppen ;
giro, endossement, o. van een wissel; banco
tirarla —a uno, kwaad van iem. spreken ;
giro-, wisselbank ; omv., m. eener stad, stadsin —, afwaarts, van af, naar beneden ; dal
muur, m.; 11 — d'un cappello, de hoofdcollo in —, van den hats of naar beneden ;
wijdte v. e. hoed ; rand, m. (van vaten);eimtutti ii giovaul da veuti mini in —, alle
pire in —, tot den rand toe vullen ; colmo
jongelieden beneden de twintig jaar; — di
in —, overloopens vol ; rondje, o. (bij 't kaart11, — di lit, di qua, bier-, daaromtrent;
spelen); ora si fa it — e si smette, wij
abiti — di 11, hij woont ergens hieromzullen nog een rondje maken en dan scheiden
trent; fig. avrit trent' anus o— di 11, hij
we uit ; — di vaizer, een walstoer, een
zal dertig jaar of daar omtrent zijn ; I weg,
walsrond ; toertje, o. (bij 't breiden); (Eccles.)
eraf! — da cotesta seggiola I van dien
— di quarantore of esposizione del—,
stoel af! cappello: hoed af! — le
—

—
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maschere maskers al! giti gin, altUd
verder naar omlaag; langzaam voortgaande;
all' in —, bergafwaarts, naar omlaag; all'
in — bisogna andar cauti, bergafwaarts
moet men voorzichtig gaan ; prov. all' in —
tutti I santi aiutano, bergafwaarts helpen
alle heiligen, d.w.z. gaat het gemakkeltjk.
Giuba, giubba, 1. manen, m.v. van den leeuw ;
—ato, agg. gemaand, met manen getooid;
—bba, f. mansrok, m.; —lunga, rok, m.;
stalen pen, v.; onderkleed, 0.; wambuis, 0.;
borstrok, v.; fig. —rivolta, weerhaan, m.,
wankelmoedig, onbestendig mensch, m.; fain.
farsi tirare per la —, zich lang laten
manen ; —ettino, m. onderlijfje, 0.; —etto,
m. pak, o., pakje, o.; lijfje, o., keurslijf, 0.;
—ona'io, m. vervaardiger van Ines, corsetten ; —one, m. mansjas uit grove stof,
lange boerenjas of rok, m.; wambuis, kamis001, o.; borstharnas, 0.; z ware overjas, m.;
scherz. seiiotere, spolverare ad alcuno
iem. geducht de ooren wasscheri ; fain.
spogliarsi in —, zijn overkleed of doen,
d.w.z. ale krachten aanwenden tot lets.
Giubbilamento, m. gejubel, vreugdegeroep,
o; —are, giubilare, v. n. jubelen,juichen;
V. a. — qd., iem. pensioneeren, op wachtgeld
stellen ; p. pass. —ato, gejubeld ; gepensioneerd ; sost. m. jubelaris, die een ambtsfeest
vierdt ; —azione, f. het jubelen, juichen ;
pensioneering, op wachtgeld stelling, v.; —eo,
m. (Eccles.) jubile, o.; (Stor. bibl.) l'anno del
- jubeljaar, o., jubelfeest, jubile, v. (van een
ambtsvervulling, enz.); celebrare 11 suo
ztjn jubile vieren ; —lo, m. aanhoudend gejubel, gejuich, 0.; —o, m. gejubel, vreugdegeroep, gejuich, o., groote vreugde, v ; con
del euore, in de hoogste vreugde
SOMMO
des harten ; —oso, agg. jubelend, juichend,
feestvierend.
Gluca'ggine, f. domheid, lummelachtigheid,
v.; —ata, f. domme, lummelachtige handeling, v.; —herello, m. —ella, f. eenigszins
lummelachtig mensch, m ; —herellone, m.,
—ona, f. fig. groote ezel, m., domme gans,
v.; —heria, f. h.z.d. als —ato ; —he'vole,
agg. Z. Giochevole ; —o, agg. dom, lummelachtig, simpel ; sost. m. ezel,domoor,lummel ; —a, domme gans, v.
Giuda, m. (N. pr. bibl.) Judas, Juda, m.;
Iscariote, Judas-Iscarioot; fig. verrader,
huichelachtig persoon ; bacio di —, Judaskus, v.; (Bot.) orecchio di —, judasoor, o.;
—aicamente, avv. naar joodsche, phariseesche wijze ; volgens al de gestrengheid der
wet; —aico, agg. judeesch, den stain van
Juda toebehoorende ; joodsch; rito
mozaische ritus, m.; stirpe —a, joodsche ras,
co.; fig. zich streng, woordeljk aan de wet houdend ; interpretazione —a, woordelUke
uitlegging, woordkloverij, v.; bitume
jodenpek, o.; asphalt, o.; (Bot.) erba —a, heninepnetel, v.; spina —a, h.z.d. als maraca ;
—aismo, m. jodendom, o., moz. godsdienst,
m.; —aizzare, v. n. joodsche gebruiken, wetten enz. navolgen ; fig. z. woordelijk aan de
voorschriften, aan den tekst houden.
Giudea, f. (Geogr. bibl.) Judea, o.; —eo, m.
(N. etc.) Judeer, tot den stain van Juda behoorende, Jood, m., —a, 1. Jodin, v.; — agg.
joodsch ; fig. zich woordelijk aan de voorschriften houdend; hard, enghartig, verstokt ;
—esco, agg. h.z.d. als —aico.
—,
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Gindlea'bile, agg. wat beoordeeld kan worden, beoordeelenswaardig ; (Giur.) rijp om
voor den rechter gebracht to worden ; sost.

m. beschuldigde ; —amento, m. bet vonnissen, oordeelen, o., rechterl. uitspraak, v.; meening, beoordeeling, v., oordeel, vonnis, 0.;
—are, v. a. richten, veroordeelen, oordeelen ;
Cristo vertu — I vivi e i morti, Christus zal de levenden en dooden komen oordeelen ; beslissen ; it trihunale ha giudieato,
de rechtbank heeft beslist ; beoordeelen, voor
lets houden, besluiten, gevolg trekken ; facolta di —, oordeelskracht, 0.; straffen, bestraffen, onderzoeken ; — la sua coscienza,
zijn geweten onderzoeken ; —rsi morto, zich
verloren achten ; —rsi a un ordine religloso, in een geestel. orde treden ; —rsi in
letto. bedlegerig worden ; —rsi in un dato
luogo, een bepaalde pleats voor zijn begrafenis aanwijzen ; prov. chi and giudica
se condanna, die een ander oordeelt veroordeelt zich zelf ; —ativo, agg. rechterlijk ;
norme —e, rechterlijke grondbeginselen ;
(Filos.) facolta —a, oordeelskracht, o.;
—ato, m. rechterl. beslissing ; stare al —
di alcuno, zich aan iemans beslissing onderwerpen ; — h.z.d. als —atura ; —atore,
m., —trice, f. beslisser, oordeelaar, m., die
een zaak beslist of het oordeel er over uitspreekt; —ato'rio, agg. h.z.d. als giudielate ; —atura, f. rechtersambt, o., rechterl. stand, m.; —criminale, —civile, strafrechterlijke en burgerlijke rechtspleging, v.;
—azione, f. h.z.d. als —amento en aggiudicazione.
Giu'dice, m. rechter, m.; —istruttore, rechter van ' instructie, onderzoeksrecht.; eoneilliatore, di pace (ook buon uomo), vrederechter ; —eompetente (naturale), bevoegde rechter ; fig. beoordeelaar ; lo fecero
— del fat to, zij onderwierpen de zaak
zijn oordeel ; scheids-, kamprechter ; — di
un concorso, prijsrechter, m.,zaakkundige,
beslisser, m. (bij een wedstrtjd); — del ea mpo,
scheidsrechter bU een tournooi, v.; (Stor.) gran t,
m.; rechtspreker, m.; (Bibl.) Richter, m.; libro
del —1, het Boek der Richteren ; titel van
den goeverneur van Sardinie ; fig. keener, beoordeelaar ; essere
e parte, reciter in
ztjn eigen zaak zijn.
Giudleessa, (Stor. bibl.) Richterin, v. (Deborah); scherz. beoordeelster, beslister, v.
Giudielale, —ziale, agg. tot de rechtspraak,
rechtspleging, 't rechterambt behoorende; rechterlijk, gerechteltjk; magistrato
rechterlijke overheid, v.; (nett.) eloquenza
gerechtelijke redeneerkunst, welsprekendheid ;
astrologic —, de toekomst voorspellende,
sterrewichelartj, v.; giorno
jongsfe dag,
m., laatste oordeel, o.; het oordeelsvermogen betreffende ; —cialmente, avv.
langs gerechtelijken weg, in den vorm van een
rechterl. vonnis, o.; —ciario, —elo, —eioso,
Z. Gindiziario, —zio, —zioso.
Giuditta, f. (Y. pr. bibl.) Judith, v.
Giudizia'rio, agg. tot de rechtspraak behoorende, rechterlOk ; autorita, potesta —a,
rechterlijke macht, v.; seienza —a, rechtswetenscbap, v.; careen —e, voorloopige
hechtenis, v.; —110, m. rechterlijke uitspraak,
v.; vonnis, o.; beslissing, V.; gerecht, o., rechtbatik, v.. gerechtshof, o.; chiamare, citare
in
voor de rechtbank roepen ; — beslis:

—,
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sing, uitspraak, v. (bij een wedstritd); straf,

kastijding, v.; — di Dio, kastijding Gods;
meening, v., gevoelen, o., oordeel, o , beoordeeling, kritiek, v.; (Log.) —sintetico, analitico, synthetische, analytische gevolgtrekking, v.; fam. begrip, verstand. inzicht, overleg, o., oordeelskracht, v.; aver motto —,
veel aanleg, inzicht hebben ; persona senza
persoon zonder overleg; volerci verstand, overleg noodig zijn ; mettere verstand gebruiken ; —divino, goddelijke wijsheld, v.; (Stor.) — di Dio, Gods oordeel, o.;
water-, vuurproef, v.; —temerario, voorbarig, overijld oordeel ; cattivo vooroordeel, o.; —universale, finale, estremo,
laatste oordeel, jongste gericht, wereldgericht ;
giorno del —, jongste dag, oordeelsdag, m.;
piove, tuone etc., che pare it giorno
del —, het regent, dondert enz. alsof de wereld vergaan moet ; — di Dio, h.z.d. als
giustizia di Dio ; fare —, gerechtigheid
uitoefenen ; a— di qd., naar iem.s oordeel,
meening; a-- dell' occhlo, dell' orecchio, naar het gezicht, gehoor te oordeelen ;
con —, met overleg ; prov. chi non ha —
abbia gambe, wie niet sterk is moet slim
zijn ; col — si fugge ogni precipizio,
met overleg kornt men alle gevaar te boven;
it — viene dopo la morte, de straf komt
na de zonde ; chi ha pin, —e phi n'adopri, wie veel verstand heeft moet het ook
veel gebruiken ; —ziosamente, ave. met
overleg, doorzicbt, verstand ; —zioso, agg.
vol overleg, doorzicht ; verstandig, slim, overlegd ; —zzino, m. een helder kopje, kl. scherp
verstand, v. (van kind.)

Gin'gero, m. (Agr.) Z. Inger°.
Giuggiare, v. a. h.z.d. als giudicare.
Gin'ggiola, f. vrucht, v. van den jujubesboom ;
fam. —e ! of a una —! 't is een bagatel,
kleinigheid, v.; een ding van niets ; —iolino,
agg. jujube-kleurig ; roodgeel ; (Farm.) siroppo
jujubesap, o.; —iota, m.(Bot.)jujubeboom, m.; —lolone, m. fam. eenvoudige,

domme menschel. lummel, m.

Giu'gnere, v. n. Z. Giungere.
Giuigno, m. Juni, v.; —olo, agg. pera —a,

vroege peer, v.

Giugulare, agg. (Anat.) tot de keelholte, den

gorgel behoorende ; sost. f. halsader, v.; — v. a.
de keel afsnijden, vermoorden.

Giugurta, m. (N. pr. stor.) Jugurtha, m.
Giulê, gilê, m. middeneeuwsch kaartspel, o.;
—cone, m. een vierkaart ire 't giule-spel, o.
Giulebbare, v. a. met suiker opkoken (vruchten); zoet maken ; fam. —rsi una persona,

een lastig mensch tegen wit en dank moeten
verdragen ; —ebbe, m. zoete drank m. (van
suiker, water. vruchtensap en eiwit); verkoelende drank, m.; fam. essere un —, al te
zoet, walgeltjk zoet zijn ; fam. en fig. —lungo,
lange, vervelende verhandeling.
Giulecco, m. —ecca, f. boevenkiel, v.
Giu'lia, f. (N. pr.) Julia, v., Julie, v.; — agg.
(Bot.) erba
geel leverkruid, o., duizendblad, o.; —ano, app. (Star.) juliaansch ; era
a—, Juliaansche tijdrekening, v.; —o. m. (N.
pr.) Julius, m. (Stor.) kl. zilvermunt, v.
Giulieri, (Geogr.) Mich, o.
m. agg h.z.d. als giulivo, agg. vroolijk, vergenoegd ; —ivamente, avv. op vroolijke, vergenoegde wijze ; —tare, iaro, m.
goochelaar, m. reizende volksza.nger, m.; fig.
,
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en fam. hansworst, m., tot allerlei grappen
geneigd persoon ; —laresco, —eresco, agg.
grappenmakerig, de goochelaars, grappenmakers betreffende ; —leria, f. goochelaarskunstje, grappenmakerij, v.; grappige, snaaksche streek, m.
Giumella, f. hoeveelheid, v. die men tusschen
twee handen kan nemen, twee handen vol ;
a—, in menigte, met handenvol, met beide
handen.
Giumenta, f. ezel, muildler, merrie, o., ezelin,
v.; —iere, m. muildier-, ezeldrijver, m.; —o,
m, lastdier, muildier, o., ezel, m.
Giunare, v. n. h.z.d. als digiunare.
Giunca'ia, f. met biezen begroeide plaats,
bieschbosch, o.; —chef o, m. h.z.d. als —aia ;
—ata, f. weeke, platte kaas, v.; —o, m. (Bat.)
bloembies, o.: —marino of di Spagna,
Spartogras, o.; — d'India, Z. Canna d'India ; fam. cereare it nod° del —, zwarigheden zoeken waar ze niet zijn ; m. prov.
vale pia it — che la carna, de schaal
is meer waard dan de pit; (Mar.) jonk, v.
(Chineesch schip); —oso, agg. biesachtig,
vol hies.
GiunchVglia, f. (Bot.) narcis, m.
Giu'iigere, giu'gnere, v. n. ergens
men, aanlanden ; assol. sono giunti molti
soldati, er zijn veel soldaten aangekomen;
esser giunti ai phi alti sand, tot de
hoogste betrekkingen opgeklomnien, gekomen
zijn ; gelukken, slagen ; se giungo a yincere questa difficoltil, als het mij gelukt
deze moeielijkbeid te overwinnen ; uitstrekken ; una fosses che giunge fin al fossone, een sloot die zich tot aan 't afvoerkanaal uitstrekt ; v. a. verbinden, aaneenvoegen,
aaneenknoopen ; inspannen (trekdieren); toevoegen (woorden); — qe., iets erlangen, verkrijgen ; inhalen, vatten, zich meester maken ;
treffen (slagen), het doel bereiken ; foppen, om
den tuin leiden ; —rsi, v. rift. zich verbinden,
vereenigen ; vleeschelijke omgang met elk.
hebben ; p. pass. —unto, aangekomen, bereikt ; agg. verbonden ; a mani —e, met gevouwen handen ; verrast, onistrikt, bedrogen ;
mat—, h.z.d. als malcapitato ; sost. m.
h.z.d. als giunteria.
Giuniore, iuniore, app. jonger, de jongere.
Giuni'pero, m. (Bat.) h.z.d. als ginepro.
Giunone, f. (N. pr. itlit.) Juno, v. (bij Rom.),
Hera, f. (b. d. Gr.)
Giunta, f. bet aankomen, o., aankomst, v.; a
prima —, terstond na de aankomst; zonder
dralen, op den eersten blik ; terstond bij 't
begin ; toevoeging, toegift, v.; dare qc. di
- iets op den koop toegeven ; er nog iets
bijvoegen ; aanhangsel, o. (van een boek), voorgift, v.; voorgegeven punten,m.v.,prov. a pin
la — che la derrata, de schaal is meer
waard dan de pit, de nevenzaak beteekent
meer dan de hoofdzaak; gewricbt, o.; (Mar.)
onderstuk, o. van den sleepbalk ; (Vet.) koot,
m. (aan een paardenpoot); kommissie, afvaardiging, v.; —esaminatrice, examen-kommissie; — di Governo, Staats-kommissie;
—are, v. a. bedriegen, bedotten ; —ato, agg.
(Vet.) cavallo —corto of —lungo, paard
met lange of korte koten ; —afore, m. —trice,
f. bedrieger, m., -ster, v.; valsch persoon;
—eria, f. bedriegerij, schelmerij, v., bedrog,
o., a fzetterij, v.; —o, agg. Z. p. pass. van
giugnere; —nra, f. aaneenvoeging, ver-
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eeniging, V.; voeg, V.; scharnier, 0.; —e, pl.
(Gittr.) cauzione —a, borgtocht, m. op grond
gewricht, o.; —zione, f. h.z.d. als congiunvan gezworen verzekering.
gimento.
(Matra, f. (Geogr.) (Jura-gebergte);
Giiioco, gloco, m. spel ; — del bitlardo,
agg. tot het Jura-gebergte, de Jura-formatie
delle carte, della palla, biljart-, kaart-,
behoorende.
balspel, 0.; aver it vizio del — , een speter Glare, m. Z. Gins; —econsolto, m. rechtsan ; —marziale, item crudo, strijd, slag,
geleerde, jurist, m.; —i, m. eedgerecht, 0.; de
m.; (Stor.) —chi, pl. wed-, kampspelen,m.v.;
gezworenen, jury, v.; — d'onore, rechtbanti
van eer ; d'un concorso, d'una espospelletje, partijlie; facciamo un laat
sizione, bekronings-commissie, v.; —ia, 1.
011S een partijtje spelen ; speelplaats, v.; —
di mano, di destrezza, di prestigio,
gerechtshof, o., rechterstand, m., de rechters,
di bussolotti, goochelkunstjes, m.v., —chi
m.v.; —idicamente, avv. op juridieke,
di satin, di pegno, gezelschapspel, pandrechtsgeleerde wijze, volgens het recht, van
verbeuren; — di parole, woordenspel, o.;
rechtswege ; —i'dico, agg. gerechtelijk ; aver
contro alcuno Ulm azione —a, een pralig. zaak, handeling, v.; vedere dove it —
va a riuseire, het spelletje, de zaak eens
tes met iem. hebben; prove —che, rechtsaanzien, de kat uit den boom zien ; si vedra
geldige bewijzen ; ente juridiek persoon,
un bel —, men zal aardige Bingen zien ;
m.; scienze —cue, rechtswetenschappen ;
andare per via —a, den rechterlijken
(Pitt.) lichtspeling, v., spel, o. van 't licit;
vroolijkheid, genoegen ; guardare eon
weg opgaan ; —isconsulto, m. h.z.d. als
tutto —, heel tevreden, vergenoegd toezien ;
glare —; —isdizionale, agg. tot de rechtscherts, v., jok, m.; speelbal, m.; essere —
spraak beboorende; potesta
rechterlijko
della fortuna, een speelbal van 't noodlot
macht, v.; feudo
grondbezit, o. dat gezijn ; fig. far — of buon een goede werrechtbaarheid verleendt ; confine
grens
king hebben, goed er uitzien ; essere al —,
van het rechterlijk kanton ; —isdizione, f.
vrij en frank kunnen handelen; a lungo
juridictie, rechtspraak, rechtspleging, v.; gcop den duur; prov. chi ha cattivo ririchtbaarheid, rechtsmacht, v.; essere sotto
mescola le carte, wie in slechte omstanla — di qd., in iem's macht, onder iem':

digheden verkeert, wenscht een algemeenen
onkeer; chi sa it — non to insegni,
wie de kunst ken, moet hear voor zich linden; ogni bel — vuol durar poco, een
vroolijk spel mag niet te lang duren, men
moat de scherts niet te ver drijven.
Giura, f. h.z.d. als giuramento ; — abacco,
esclam, voor den drommel! —acchiare,
v. n. veel of valsch zweren ; —addiana,
—adding, —addio, esdarn. bij God ! voor
den drommel! —aniento, in. het zweren,o.,
eed, m.; sciolgliere qd. dal —, iem. van
de eed ontslaan; pigliare ricevere —, den
eed ontvangen, afnemen ; far — che, den
eed doen dat....; diferire, dare it — ad
alcuno, iern. den eed opleggen ; —falso,
meineed, valsche eed, m.; — !bij God 1—ammio, esdam. op man woord, zoo waar als ik
leef; —are, v. n. zweren, onder eede bevestigen ; — di dire la verita, zweren de
waarheid te zullen zeggen; giuro a Dio,
ik zweer bij God ; [am. non poter — su
una cosa, ergens niet op durven zweren,
niet vast en zeker weten ; — v. a. bezweren;
lo giuro onor mio, ik bezweer, verzeker het op mijn eer; —fedelta, amore,
trouw, liefde zweren , un ufficio, den
ambtseed afleggen ; — una ragazza per
sua sposa, zich met een meisje verloven ;
—rsi ad alcuno, zich met iem. verloven;
prov. chi spesso giuro, spesso spergiura, wie veel zweert, zweert ook dikwtils
valsch ; p. pass. —ato, be-, gezworen ; agg.
deposizione —a, ander eede gedane verklaring ; nemico —, gezworen viand ;—atamente, avv. onder eed verzekerd ; —ativo,
agg. (Gram.) tot verzekering dienend woord ;
—ato, m. (Giur.) gezworene, m., lid, o. van
een jury; torte dei —I, hof der gezworenen, der jury ; capo del —i, hoofd, voorzitter der jury ; —atore, m. persoon die een
eed aflegt; (Stor.) I preti —i, de priesters
die in de Fransche Revolutie de grondwet bezwoeren ; —ato'rio, app. (Gram.) een eed,
verzekering, aanduidend woord; bezworen ;

gezag staan ; rechterlijk gebied, 0.; voogdij, v.;
—ecclesiastica, kerkelijke juridictie, rechterl. macht der kerkel. overheid ;—isperito,
m. rechtsgeleerde, rechtskundige ; isprudente, m. h.z.d. als 't voorgaande; —isprudenza, f. rechtsgeleerdheid, rechtswetenschap, jurisprudentie, v.; professore di —,
professor, leeraar in de rechtsgeleerdheid,
rechtswetenschap; rechtsuitlegging, v.; rechtspraak, v. van een bijzonder land; —ispubblicista, m. geleerde, m. in bet staatsrecht,
o.; —ista, m. jurist, rechtsgeleerde, m., student, m. in de rechtsgeleerdheid; —istico,
agg. Z. Giuridieo ; —0, m. het zweren, o.,
eed, m.; far — di, zweren dat...; —i di
marinari, beloften die niet gehouden
worden.
Gigs, ginre, m. recht, o.; —eivile, criminate, canonic°, delle genti, pubblieo,

commerciale, burgerlijk (civiel-), straf-,
kanoniek (kerkelijk-), volken-, staats,- bandelsrecht, 0.; —naturale, —scritto, natuur-,
geschreven recht, 0.; rechtswetenschap,
—dicente, m. rechtsprekende reciter, in.
Giusarma, f. (Arm. Stor.) bijl, strijdbiji, v.
Giuseppe, m, (N. pr.) Joseph. Jozef, m.; —eppina, f. (N. pr.) Josephien, Fiene, v.
Giuspatronato, m. (Giur. con.) patronaatsrecht, o., recht, o. om eene prebende te geven.
Giungniama, m. (But.) bilzenkruid, o.
Giustra, prep. overeenkomstig, volgens.
Giustaciore, —core, m. (Stor.) overkleed,
wambuis, o.
Ginstamente, avv. op billijke, rechtvaardige
wijze ; op met de zaak overeenkomende wijze ;
—ezza, f. juistheid, nauwkeurigheid, passendheid, v.; (Stamp.) gelijkheid, v. (van druk);
—Ifica'bile, agg. te rechtvaardigen, te verontschuldigen ; —ifleamento, m. rechtvaardiging, verontschuldiging, v ; —ificare, v. a.
rechtvaardigen, als rechtvaardig, juist, waar
bewijzen; l'esito ha glustificato ii suo
procedere, de uitslag heeft zijn doen gerechtvita rdigd ; ii fine giustifica I mezzi, bet
duel heiligt de middelen ; — qd., iem. ver-
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ontscbuldigen ; (Teal.) rechtvaardig maken
van de smet der erizonde bevrijden ; —rsi,
v. fin. zich rechtvaardigen, verontschuldigen,
verantwoorden ; p. pres. —eante, rechtvaarheiligmakende
digend ; agg. (Teal.) grazia
genade; p. pass. —ato, gerechtvaardigd ;
agg. spese —e, goed besteed geld ; zeker,

voorzichtig ; —Illeativo, —ato'rio, agg.
verrechtvaardigend, tot rechtvaard. dienend ;
—1111catore, m. —trice, f. iem. die verrechtvaardigt, verontschuldigt
f. verrecbtvaardiging, verontscbuldiging ; parole di —, verklarende, ophelderende
woorden.
Ginstina, f. (N. pr.) Justiene, v.; —o,m. Justin, Justinus, Justus ; —iano, m. (N. pr.
Stor.) Justinianus, m.
Giusti'zia, f. gerechtigheid, rechtvaardigheid,
v.; amministrare la —, gerechtigheid uitoefenen ; giudicare con —, met rechtvaardigheid oordeelen ; reiidere — a alcuno, iem. recht laten wedervaren ; far —
di una cosa, een zaak in 't ware daglicht
stellen ; straf, v., gericht, o.; temere la —
di Dio, Gods strafgericht vreezen ; —cowmutativa, rechtschapenheid, v. (in handel
en verkeer); —distributiva, gerechtigheid,
v. bij het toekennen van ieders loon of aandeel ; gerecht, o.; gerechtshof, rechtspraak,
justitie, v.; riccorrere alla zich tot
het gerecht wenden ; essere cercato dalla
—, door de justitie gezocht worden ; (am.

fare la — con l'ascia, con l'ascetla,

blindelings, zonder overleg recht spreken;
con —, op rechtvaardige, billijke wlize; per —,
uit een gevoel van rechtvaardigheid, billijkheld ; m. prov. essere come la — chi
piglia sempre 11 peggio punto, even
als de justitie, altijd het ergste denken ; doodstraf, halsrechting; far la — (of la — di
sangue), een doodvonnis voltrekken ; torte
di —, gerechtshof, o.; —fare, v. a. bet doodvonnis voltrekken, terechtstellen; fig. tem. ten
gronde richten; mishandelen, slecht behandeJen; p. pass. —ato, terechtgesteld ; sost. m.
gehalsrechte, ter dood gebracbte, ter dood
veroordeelde; parere un een zeer terneergeslagen gezicht trekken ; —ierato, m.
(Star.) rechtsgebied, o., —iere, —iero, m.
(Stor.) gerechtsheer, m.; hoofd, o. van een
rechtsgebied ; beul, scherprechter, m.
Ginsto, agg. rechtvaardig. rechtschapen ; gindice onpartijdige rechter, m.; billijk, passend, betamend, gegrond ; rechtvaardig ; sentenza —a, rechtvaardig vonnis, o.; premio billijke, toekomende belooning, v.;
desiderio gegrond verlangen, o ; fig. la
via —a, de juiste, rechte weg, m ; esclam.
giusto Dio ! recbtvaardige God ! dire qc.
con vote —a, jets met de juiste, passende
uitdrukkingen zeggen ; un vestito e —, een
kleed past juist, goed ; misura —a, juiste
maat, v.; joist, nauwkeurig, precies ; dieci
g

pesare
nauwkeurig wegen ; —voleva,
deseendere, ik wade juist near beneden

komen ; o— vol, gij komt juist van pas, als
of gij geroepen waart ; sost. m. rechtvaardige, m.; fare la morte del —, den dood
des rechtvaardigen sterven ; prov. patisce
11 — per 11 peecatore, de goede moet
voor de kwade lijden ; ii —, de juiste maat,
v., juiste prijs, m.; dar a clascuno
ieder bet zijne geven.
m. (N. pr.) Justus, Joost, m.

Giuvenca, f. Z. Giovenca,
Glaba, f. (Agr.) allegger, ID.; zetrijs, o.
Glaciale, agg. Us
ijzig; oceane , mare

- IJszee, v.; fig. aecoglienza, silenzio
- ijskoud onthaal, o., ijzig, doodsch stilzwijgen, o.
Gladiatore, m. (Star.) zwaardvecbter, m.;
—o rio, agg. de zwaardvechters of bun bandwerk betreffende; spettacoli —j, zwaard
vechtersspelen, gevechten, m.v.
Gla'dio, m. (Archeol.) kart (Ram.) zwaard, o.;
—i'oto, m. (Bat.) gladiolus, m.
Glama, f. oogsmeer, o.
1

Glandula, f. (Anat.) kiter, V.;
ascellari, safivari, lacrimali, lies-,
schouder-, speeksel-, traanklier, v.; fam. hatsIdler, amandel, v.; —are, agg. kliervormig,
-acbtig; sistema klierstelsel, o.; malathe
klierziekten ; tessuto
klierweefsel, o.; —etta, —Ina, f. kleine klier, 1.;
—oso, agg. kliervormig, -achtig,• corpi
klierachtigen lichamen ; aan kliergezwellen
lijdende ; sost. tn.
m.

Glareola, f. (Nat.) zandhoen, o ; strandlooper,
m. (vogel).

Glarona, f. (Geogr.) Glarus, o.
Glascorvia, f. (Geogr.) Glaskauw, a.
(Oast°, glastro, m. (Bat.) weede, v.
Glauberite, f. (Min.)glauberiet, o.; —ero, sal.
-

Glauberzout, o.

Glauce'dine = glaucome, m. (Chir.) groene
staar, v.;
agg. zeegroen, blauwgroen,
groenachtig ;
sost. (Zool.) blauwe haai, m.
Glave, m. (Nat.) zwaardvisch, m.
Glaszio, m. (Geogr.) Glatz, o.
Gleba, f. aardschol, m.; (Giur.) uomo, servo
addetto alla aan den grond gebonden

lijfeigene, steal, grondhoorige, m.; —oso, agg.

h.z.d. als zolloso.
Glenoidale, agg. (Anat.) glenoidaal,
verdiept ; seno

buitenste gewrichtspan ;

—ide, f. (Anat.) gewrichtspan, m.
(datief v. h. persoonl. voorna am w.), sta a t
in de pleats van a lui en a lei, a loro,
gll disci, ik zeide hem; (am. hem, heal'.

Gil, Ii,

bun, wordt acb.ter het werkw. gevoegd en er
mee verbonden ; dargli, geef hem ; portagli, breng hem; met; lo, la, 11, le en ne,
verbonden tot de vormen : giie'lo,

glieli, gliele, gliene ; gliela darb, ik
zal het u (die zaak) geven ; gliene diede
mille, hij gaf hem er duizend van ; —gli,
m.v. van bet lidw. lo ; —gli, fam. voor egli,
di questi pezzi formano una libbra
gil 6 verb, bet is waar.
—a, tien van deze stukken maken juist, precies een pond ; alle died' —e, precies om Glicerina, f. (Chins.) glycerine, v.
tien our; trovare — un calcolo, een re- Glicina, f, (Min.) beril-aarde, v.
Glico'nio,
app. (Meta) verso
kening goed. nauwkeurig vinden ; vivanda
glyeonisch vers.
—a di sale, van pas gezouten spijs, v.;
fare le cose —e, leder bet zijne geven ; Gliela, glielo, glieli enz. Z. Gli.
dirla —a, urn 't precies, juist to zeggen zoo- Glifo, m. (Arch.) insnede, kerf, v., gieuf, v.;
streep, m.
als het is; — e giusto, 't is waar, 't is
zoo, waar is waar ; avv. nauwkeurig, juist; Glittica, f. snijkunst, v. in metalen en steenen ;
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—oteca, f. glyptotheek, m.; verzameling, v.
gesneden steenen of van beeldhouwwerk..

Glo ! glo ! klok ! klok ! fam. far —, drinken,

klokken.
.Globettlno, m. klein kogeltje, balletje, o.;
—etto, m. kleine kogel, bal, m.; —0, m. kogel,
bal, bol, m.; —terrestre, —terraequeo,
aardbol, wereldbol, m., globe, v., aardglobe,
v.; — celeste, hemelgewelf, o.; —aerostaflien, aerona'uitico, luchtballon, m., -bal,
m.; — dell' occhio, oo'appel, m.; — del
lame, lampenballon ; — di fmno, di polvero, rook-, stofwolk, v.; afgezonderde troep,
v.; —osita, f. kogel-, bolvormigheid ; —oso,
agg. kogel-, bolvormig ; —ulare, agg. bolvormig ; 1 corpieciuoli —1 del sangue,
de bioedbolletjes, -lichaampjes ; —uletto, m.
klein bolletje, bloedlichaampje, o.; —ulo, m.
kogel-, bolvormig lichaam van geringen omyang; kl. bol, kl. kogel, m.
'Glogaivia, f. (Geogr.) Glogau, o.
•Glo'ria, f. roem, rea.am, m., eer, v.; — delle
armi, wapenroem ; acquistarsi la —,
roem, naam verwerven ; dare la —a Dio,
aan God de eer geven ; roemvolle, eervolle,
roemrijke daad ; le —ie di Cesare, de
roemrtjke daden van Cesar ; Dante ehiama
Virgin° — del Latini, Dante noemt Virgiliu8 den roem der Latijnen ; — dei beati,
— celeste, hemelsche gelukzaligheid, beerlijkheid, v.; (Pitt.) afbeelding, voorstelling van
hemelsche scharen ; [am. andare in —,
van vreugde buiten zichzelf geraken ; aspettare a—, met groot verlangen wachten ;
sonare a—, de feestklokken luiden ; —
(Eccles.) gloria, 1., lofzang die in de Mls na
de Kyrie gezongen of gebeden wordt; Antiphoon, m. beginnende met de woorden :Gloria Pahl enz.; disse un pater, ave e
hij bad een Onze Vader, Wees Gegroet en
Gloria; mod. prov. non tutti i salmi 11niscono in —, niet alle psaimen eindigen
mel een Gloria, d.w.z. niet alles kan gelukkig
eindigen ; per uno tutti i salmi finiscono In iem. komt altijd op dezelfde
zaak terug; mod. prov. alla fine del salmo si canta II —, men moet den dag niet
roemen voor het avond is ; —are, v. a. roemen, prijzen ophemelen ; —rsi, v. rill. zich
(ergens op) beroemen ; trotsch, hoogmoedig
blutlen; —rsi in qc., gin grootste geluk vinden in lets ; v. n. zeer tevreden, zeer
verheugd zip; —azione, f. pralerij, zichzelf
roemen ; —etta, f. geringe, gemakkelijk verkregen roem ; —fieamento, m. h.z.d. als —ficazione ; —ficare, v. a. roemen, beroemd
maken, prijzen, lofprijzen, verheerlijken, ophemelen ; — 11 Signore, den Heer lofprijzen — qd. con inni e versi, iem. met
lofzangen en verzen verheerlijken ; —fleativo,
agg. verheerlkikend, lofprijzend, roem brengend ;
—fileatore, m. —trice, f. verheerlijker, lofprijzer, roemverkondiger, m.; —ficazione, f.
verheerlijking, roemen, 0.; — del
beati, de verheerltjking der gelukzaligen ;
—osamente, ave. Op roemvolle, roemruchtige wijze, op pralende wijze ; —oso, agg.
roemriik, roemvol, glorierijk ; uomini —1,
beroemde menschen ; famiglia, stirpe —a,
roetnrijk geslacht, o.; (Teol.) la Vergine —a,
de glorierijke Maagd ; — e trionfante, met
roem en eer overladen ; pralend, bluffend,
roemverkondigend ; andare — di una cosa,
—,

zich ergens op beroemen, zich veel baton voorstaan op 164; (Eccles.) 1 mister' —1,de glorievolle geheimen, m.t (van de Rozenkrans);
matto, pazzo (home praalhans,
m.; —uzza, f. geringe, nietige room, m.
Gloss, glossa, f. glosse, t; uitlegging van
duistere woorden, woordverklaring ; —are,
v. a. Z. chiosare ; m. verklarings- uitleggingswoordenboek, glossarium, 0.;
— della barbara latinita, gloss. an het
middeneeuwsch lattin, —satore, m. glossator, uitlegger m. van onduideltike woorden ;
—sema, m. kantteekenirig, v., aanteekening,
opheidering van eeu woord op den witten
kant der bladz. geschreven ; —sico, agg.
(Anat.) h.z.d. als linguale ; —so'grafo, m.
glossenschrijver, -maker, m.
Glo'ttide, f. (Anat.) stemspleet, v.; —ologia,
f. taalkunde, -kennis ; —lo'gico, agg. tot de
taalkennis, -kunde behoorende.
Gluglo, far —, klokken.
Gluco'sio, m. (Chim.) glucose, T.; druivensuiker, m.
Gluma, f. (Bot.) kafje (bij grasjes en granen).
Glu'teo agg. (Anat.) muscoli —1, bilspieren, my.
Glutine, —o, m. lqm, v.; kleefstof, v.; gluten,
o.; kleverige vloeistof van dierlijke lichamen;
(Anat.) gewrichtswater, o., glutiene, 1. planten-,
beenderlijm, v.; —osita, f. kleverigheid, v.;
—oso, agg. kleverig, lijmachtig, plakkend.
Gna'folio, m. (Bot.) edelweis, o., roerkruid, o.
Gnaffa, f. slechte, gemeene meid, v.
Gnaffe, interj. (ontst. uit mia f6) op mijn
woord.
Gna'gnera, f. pop. gekrieuwel, gejeuk, gekittel, o.; fig. gril, luim, inval, o.
Gnao, gnau, miauw, miauw, (kattengeschr.);
far —, miauwen ; gnaulare, v. n. miauwen ;
fam. kreunen (van pasgeboren kind.); jammeren, klagen ; —ata, f. gemiauw ; —ino, m.
fam. kl. griener, kreuner m. (van pasgeboren
kinderen gebr.); —io, m. aanhoudend gemiauw
(der katten), aanh. gekreun, gegrien, o. (van
kinderen); —0, m. miauw, het miauwen ;
kattestem ; quel gatto ha uno — molto
uggioso, die kat miauwt vervelend, onaangenaam.
Gne'gnero, m. fam. verstand, o., overleg, m.;
non aver —, dom, zonder overleg handelen.
Gneis, m. (Min.) Gneiss.
Gnesna, (Geogr.) Gnesen, o.
Gnocchetto, m. klontje, kluitje, balletje, o.;
—o klontje, kluitje, balletje, o.; —echi di
farina, meelklontjes, -balletjes, noedels ; mod.
prov. ognuno pub fare nella sua pasta
ceder kan van zijn deeg klontjes maken, kan met bet zijne doen wat h j wil ; fig.
en [am. lomp mensch, sukkel, lummel, m.; [am.
woede, v., toorn, m.; pigliar lo —, in woede
geraken.
Gno mico, agg. gnomisch ; aan de spreekwoorden, aan een spreuk ontnomen, in den vorm
van een spreuk ; —o, m. aard-, berggeest, m.;
aard-, kaboutermannetje, o., gnoom, m.; —one,
m. zonnehoogtemeter, m,; winkelhaak, m.;
wijzer m. op den zonnewijzer; merle, o. (op de
tanden waaraan men den leeftijd der paarden
kent); —o'niea, f. bepaling v. der zonshoogte ;
kunst v. om een zonnewijzer to plaatsen ;
—o'nico, agg. de bepaling der zonshoogte
betreffende.
Gnore, m. —a, 1. pop. verk. van Signore
,
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-a, (vooral in antw.) gllor si, gnor no,

gnora si, IInol"a

ruevrouw.

110,

ja, neen munneer,

I Godendardo, m. (Arm. stor.) Goedendag, m.

doen als of men van
niets weet, zich dom houden.
Gnostieislllo, m. (Filos.) gnostlclsme, 0., leer
der gnostiker; -ico, m. gnostiker, m.
Gnucca, f. {am. veer nucai fig. nootd, 0., kop,

Gnorri, {am. Car

10 - ,

m., g·.'atta.'si Ia -, zlchhet nootd krabuen.
Gnudo, agg. n.z.d. als ignlldo.
Gnllno, -a, pron. h.z.d. als uluuo, -a.
Gobba, f. hult, V., bochel, m., fig. verhooglng,
V., kap m. (bv. op een koets), un vestito fa
una -, een kJeed poft op; - Ino, aug. pop.
muneta -a, gesnoeid geld, 0.; -0, m.h.z.d.
als -a; volg. spiana.'e it - ad alcullo,
iem. terdege atranselen , fig. averh" nel-,

een vonnis op zijn rug henhen, knohbel, m.,
kleine heuvel, m.; aver Ull - sui uaso,
een knolJbeI opd. neus nenben, (Agr.) arusjokkenplant, a chi 10 taglio it -? (geroep
v. d. artisjokkenverkoopers); (Gioe.) boer m.
in 't briscolospel; (am. Car in - di qc.,
mettere in - qc., iets in den lommerd
nrengen; -, agg. bultig, hochellg, gebocneld,
krom,linobbelig; schiena -a, krommerug;
ua.su -, neus met een knobbel; a.lbero -,
krorngegroelde boom; andar -, krom,voorovergeoogen, gebukt gaan . sost. -0, m., -a,
f. gehochelde, hochel, m. en v.; man, vrouw
die een bochel, butt neett , {am. ditenai - se
non e vero, ge moogt me VOOI' !)ocl1el uitschelden als 't niet waar is; essere conle
la canlicia de' -i, betel'uilvallen dan men
weI denkt, dan 't wellijkt; -Olle, -oni, avv.
als een bochel; audar -, krom, voorovergebogen gaan; -liccia'ecio, m., -a'ccia,
L Ieelijke, afgunsligeuoehel, m.. bult, V.;
-uto, agg. bultig, met Imltigeuitwassen begroeid.
Go'bio, m. tZool.) b.z.d. ~Is gbiozzo.
Go'ccia, -gioia, f. druppeJ, drop, m.; fig.
druppeltje, beetje,eenweinigjc; belTerne un3
- , er een weinig, eeo druppeltje van drinken;
{am. beroerte; nloriloe dl-, aan eenberoel'te
sterven; (Arch.) dl'uppel, m., traan, m. (als

versier.); (Gioiell.) due - di perle, twee als
dl'uppels oftranen ingezettepaarlen; a - a -,
druppelsgewijze, langzaamvIoeiend; {am. SOIlO
vellllte poche -e~ 't heert maar een paar
dr. gere~elld; {am. pisciare a -, zeergierig
zijn; provo ulla - basta a Car traboccare
il vaso, een druppel,doet het vat overloopen ~ -ciolare, v. a. druppelen, druppelsgewijze uitgieten; v. n. druipen, druppelen, afloopen; lUI hlllle gocciola, eenkaars loopt
af, druipt; - di sudore, van zweetdruipen,
erg zweeten; -ato, agg. vlekkig (hout); gev10kt (paanl); -ato'io, m. (Arch.) druipdak,
0.; kroonlijst v. (boven deuren enz.); afdak,o.;
-atu.oa, f. het afdl'uipen, druppelen, 0., afdruipsel; - della eel'a, wasdruipsel, 0.;
druipvlek, v.; -ina, f. druppeltje,o.; -io, m.
aanhoudend gedruip, gedruppel; -0, m. als
-a, (maar aIleen in sing.), druppel, kJ. hoeveelheid, een weinigje; un - d' acqlla
br~,nlo, ik verlang naar een druppel, een
siok water; -one, m. groote druppel, m.;
(Cace.) -i, pI. zware wolfshageJ, v.; {am.lummel, sukkel, onnoozele hals, m.; -080, agg.
rijkelijk druppelend, sterk dl'uipend; -otto, m.
afg-edropen was, v., of kaarsvet, 0.; (Caee,) -i,
pI. h.z.d. als -olli.
ITALIAANSCH-NEDERLANDSCH.
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(oud Vlaamsch wapen, 0.).

Godente, agg. f.·ati -i, Z. gaudente;
-e.'e, v. n. genieten, genot, vermaak, ge-

noecen, welbehagen ondervlnden, verheugen,

godo peusando ehe .... Ik verbeug mjj als
ik denk dat ...; - del anale altrui, zicb
over eenanders ongelukverheugen; cbi goda
una volta lion istenta selnpre, wie ook

maar eens genoten neert kan niet ongelukklg
genoemd worden; chi senlina e nen
eustode, assai tribola e pereo gode,
planten en niet verzorgen geeft veel moetteen
weinig genot, voordeeJ, wtnst nennen , dei
lib.oi godouo phi gli editori ehe gli
nutorf , de boeken geven meer voordeel aan
de uitgevers dan aan de schruvers , a questo
tenlpo la calnpagna gode, dit weer doet
goed aan de landerijen, - di qc., zichergens
over verheugen, ergens vermaak in hebben,
goderci! zlch over iets verheugen, - di
un disio, een wensch vervuld zien, v. a. qc., van iets voordeel, genet bebben ~ - i
diritti, de rechten genieten; - la vita,
het leven genieten; iron. se 10 (Ia) goda,
goditelo goditelTela, ge hebt uw potje
zekuokt, eet net maar op ook, -Ia stlma,
de achting genieten, bezltten, - un tanto,
zoo en zooveel wlnnen, - una donna, een
vrouw bezitten (oponeerhare wijze): I'animo
.ui gode, ik. ben verrukt, in de wolken;
-.'si, v. rifl. genot, behagen vinden; zich
vel'heugen, genoegen ondervinden;-ere'ceio,
agg. aan hel genot,vermaak overgegeven, genotzoekend; gente -a, lichtzinnigvolk; vermakelijk; vermaak, genotgevend; -e'vole,
-i'bile, agg. genietbaar, verblijdend: -i, m.
(aIleen enkelv.) pop. winst, v., voordeel, 0.;
ave.' il suo - in Ull affare, bij eenzaak
veel winst behalen; -Illeut.o, m. het genieten, genot,0.; genietiging, bevrediging. vreug-de,
v.; - i IIlateriali, intellettllali, stotIelijke,
geestelijke genietingen, g-enoegells; vruchtg'ebl'uik, 0.; (Com.) un foglio di c .. edito ha

it - a 1111 tal teloilline, de rente van een
schuldbewijs loopt van een bepaalden termijn; -io, m. groot genot, 0.; cite - ! wat
een genot, wat een vermaak! -oso, agg.
h.z.d. als galldioso ; -itore, m. -tl'iee, f.
genieter, genotlievend, -zoekend mensch; persoon die genot, genoegen heert; -uta, f.
smulpartij, V.
Goeletta, (Mar.) goelette, v.
Goezia, f. geestenbezwering, v.
Goffa'ggine, f. 10mpllCid. plompheid; oobeschaaldheid, onfatsoenlijkheid, lummelachtigheid, domheid, v,; lompe, domme streek, m.,
uHdrukking, v., enz.; -anlente, avv. op
lompe,enz. wijze; -eria, f. domme, dwaze,
lummelaehtige streek, m.,gezegde, 0.; -eZZ3.,
f. h.z.d. als -aggine ; -0, agg. dom, lomp,
lummelaclltig; avv. vestire. parlare -,op
lompe, boersche manier kleeden, spreken;
statll3, pittllra -a, plomp, smakeloos
beeld-, schilderwerk, o.
Goff.·edo, m. (N. pr.) Godfried, m.
Goglia, f. halsijzer, o. van de aan de kaak.
schandpaalgesteldemisdadigers;kaak, schand~
paal, v.; fig. Illettere iu-, iem.aan de kaak
stellen, aan ~pot, sehande prijsgeven.
Gognolino, m. kl. deugniet, kJ. schelm, m.
Gola, f. keel, v., hals, m.; mal di -, keelpij.n;
aver la - enJlata, een opgezwollen hats,
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keel hebben; —aseinta, drooge keel, v.; I koorn; —e, 1. (Agr.) brand tn. (in 't koorn);
- voor volpe, (Toskaansch).
impieeare, appleare al —, (aan den pals)
ophangen ; fig. begeerte v. naar spijs of drank ; Gombina, f. riem m. aan den dorschvlegel.
zwelgerij, drink-, snoepzucht, v.; la — ha
Go'mbito,
ro. volg. voor gomito ;
hoek, m.;
rovinato molti, de keel heeft er velen ten
ombuiging, v., draai, rn.
onder gebracht ; prov. ne amniazza
Go'niena, f. (Mar.) kabel, m., kabeltouw, 0.,
la — the la spada, er verdrinken meer
kabellengte, v.
menschen in het glas dan in de zee; vraat- Go m ita'ri a, f. (Bot.) kruisbladige wolfsmelk, v.
zuchtig mensch, lekkerbek, smulbroer, m.; Gomitata, f. stoot m. met, aan den elleboog;
far —, de eetlust, den trek naar drinken opfam. uno va a fare alle —e, tern. baant
wekken; fig. de begeerte tot iets opwekken;
zich met de ellebogen een weg; battere
una —, den elleboog stooten ; scherpe kromfam. aver l'aequa alla —, het water tot
aan de lippen hebben, in grooten nood verming, v. (boog) aan een rivier, straat ; —0,m.
keeren ; far nodo alla —, in de keel blij(p1. —1 en —a), elleboog, m.; fig. scherpe buiyen steken ; fig. tegen verwachting ongunstig
ging, v., scherpe hoek, m., fare —, omslaan,
uitvallen ; fam. gridare a —, luidkeels
een hoek, boog beschrijven ; — di mare,
schreeuwen ; mentire per la —, onbezeearm, m., bocht, v.; kniestuk, elleboog van
een buffs ; fain. lavoro fatto con le —a,
schaamd liegen; ricacciare alt ruff in —
una paroles, eene beleediging, beschuldiging
oppervlakkig gedaan werk ; alzare
te veel drinken ; mod. prov. gli ocehi si
op de meest besliste wijze van zich werpen ;
tornare a oprispen, slecht bekomen (spijstuzzieano con le —a, men mag niet to
zen); uno el fa tornare a --11 desinare,
veel in de oogen wrijven ; entrarei eon le
—a, zeker van den uitslag, de winst zijn ;
iem. windt ons na bet eten verschrikkelijk op;
pagan con le —a, een slechte betaler zijn ;
fig. iem. werpt de vroeger bewezen weldaden
riseiiotere una somma con le —a, een
voor de voeten ; (Arch.) uitkeling, v., verheyen, verdiepte keel, inkeling, v.; bovenste gesom nooit binnenkrijgen; ragionare con
le —a, domme praat vertellen ; a —, in 't
deelte van schacht of mijngroef; uitmonding,
midden omgebogen, knievormig.
v.; mond m. van een pomp of fontein ; — del
Gomitoletto,—olino,—olo,
nt. kluwen, o. m.;
eamino, rookvang, m.; holle weg, m., bergdi refe, spago, een kluwen garen,
un
pas, v., kloof, v.; (Mus.) — d'una nota,
bindtouw; (M.) Kluwen, zonder orde bij een
staart m. van een noot; voce di —, keelstem,
v.; —a'eeia, f. dorstige keel, v.; veelvraat,
staande troep ; klomp, hoop, m.; parere esvreter, m.; —a'ggine, f. slemperij, brasserij,
sere un geheel ineengebogen, gekronid
zijn ; mod. prov. ritrovare ii expo at —,
vreterij, smulpaperij, v.; —are, v. n. h.z.d. als
agognare ; —eria, f. lekkernij, v., lekkerh.z.d. als trovare ii bandolo della matassa, Z. bandolo.
beetje, o., slemperij, v., vraatzucht, V.: —etta,
f. kl. lekkerbek, kleine snoeper, m.; kraag, Gomma, f. gom, v., bars, v.; — elenii, — gutt a
halskraag, m., borststrook, m.; (Arch.) h.z.d.
of gutte, —arabica, elemie-, gutta-, arabische gom, v.; elastiea, gomelastiek,
als gola ; —etta'ceia, f. leelijke veelvraat,
f.
kleine
fijnproever,
caoutchouc, M.; eolori a —, gom-, acquarelslemper, m.; —ettina,
verven ; —a lacca, f. kopal, m.; —ato, agg.
lekkerbek, m.; kleine snoepster, v.; fijne halskraag, m.; —etto, m. boord, kraag M. (van een
gegomd, met gom bereid ; aequa —a, gomwater, o.; baste —e, gegomde enveloppe;
mannenhemd), hemdsboord, m., staande, ligtela —a, gewast linnen, o.; —i'fero, agg.
gende boord, m. (h.z.d. als solino); stijve
halsdas, stropdas, v.; gesteven en geplooide
gomdragend, hartsige planten ; —ositit, f.
gomachtigheid, hartsachtigheid; gom-, hartshalsboord, m.; —ettone, m. hooge, stijve balsafzondering, v.; —oso, agg. gomhoudend,gomdas, v.; zeer stijve staande boord, m.; —hare,
v. a. gulzig zijn naar, streven, haken naar ;
achtig; aleuni alberi gemono tin sego
—ino, m. fam. greep m. bij de keel, bij de
- sommige boomen zweeten een gomacMig
keel grijpen ; —osa'ceio, m. agg. zeer gulzig,
sap nit; (Farm.) siroppo
borstsiroop, v.;
(Med.) tumore
vreetachtig, zwelgachtig ; —osino, agg. snoepgomgezwel, o.
achtig (v. kinderen); —osita, f. gulzigheid, Gonda, f. bark, schuit, v.; —ola, f. gondel, m.;
vreetachtigheid, fijnbekkerij, zwelgerij, v., lek—oletta, f. kleine gondel, m.; —oliere, rn.
kernij, v., lekkerbeetje, o.; agg. gulzig, vreetgondolier, m.
achtig, vraatzuchtig; begeerig naar eten en Gonfalonata, f. onder een vaandel verzamelde
schaar soldaten ; vendel, o.; —one, in. banter,
drinken ; sost. m. zwelger, vreter, smulbek, rn.
v., vaandel, o., lansvaantje, v.; fig. portare
Golena, f. (Idraul.) ruimte v. tusschen den
11 —, de eerste onder velen zijn ; (Stor.) elk
der 16 kompagn. der Florent. burgermilitie ;
natuurlijken oever en den oeverdam, m.; uiterwaard, m.
banter, v. der Florent. Republ.; banier eener
Golfetto, rn. kleine golf, v.; —o, m. golf, bocht,
broederschap; —onierato, m. ambt, o.,
ambtsduur, m., waardigheid v. h. ambt van ;
v., zeeboesem, m.; 11 — della Spezia, de
golf van Spezia; navigare a — laneiato,
—oniere, m. baanderheer, m.; drager der
regelrecht naar open zee varen ; nuotare
krijgsbanier; (Star.) —, of — di giustizia,
nel — delle delizie, in een zee van geopperhoofd, o., hooge ambten. in de Florent.
neugten zwemmen.
Republ.; — di eompagnia, aanvoerder
eener compagnie (gonfalons) in do Florent.
Golia, m. (N. pr. bibt.) Goliath, M.; fam. parere
een groote bluffer zijn, er
it gigante
Republ.; — della chiesa, baanderheer der
zeer vreeselijk uitzien zonder het te zijn.
kerk, generaal der kerk. troepen in de MiddenGoliare, v. n. begeerig zijn, brassen.
Eeuw ; burgemeester, m.
Go'nfia, m. (Vetr.) glasblazer, m.
Golo, in. makelaar, koppelaar, m.
GonlIa'ggine, f. (Med.) gevoel o. van volte
Golosia, f. gierigheid, v.
Golpato, agg. (Agr.) brandig, zwart geworden
in den maag; —agione, f. opgezwollen, op—
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geblazenheid, v.; —amento, m. het opblazen,
opzwellen, o.; opgezwollen-, opgeblazenheid ;
fig. verwaandheid, opgeblazenheid, hoogmoed ;
hooggaande vloed, m., opzwelling v. van rivieren; —anu'voli, m. indect. zeer
verwaand, opgeblazen, ijdel mensch, m.; —are,
v. a. opblazen, doen opzwellen ; — un pollone, een luchtballon vullen ; fig. — qc,, lets
overdrijven ; qd., iem. opgeblazen, ijdel,
verwaand maken, erg prijzen, ophemelen ;
viso ad uno col pugni, iem.'s gezicht
met de vuisten geducht toetakelen ; v. n. en
—rsi, v. ritl. opzwellen, opgeblazen worden,
oploopen ; a uno gonfia la gota, iem.'s
wang zwelt op; un flume gonlia, een rivier
zwelt, wast, wordt hoog; fig. opgeblazen,verwaand, Udel zijn ; gonlia ! pats ! and° lit e
gonna! gli lima) un solenne pugno,

Ltkj ging been en pats ! gaf hij hem een geduchte muilpeer ; fain. van toorn gloeien ;
p. pass. —ato, gezwollen ; agg. gezwollen, dik ;
fig. tre libbre —e, drie goede ponden ; tre
miglie —e, drie stevige mijlen ; fig. trotsch,
opgeblazen, woedend ; (Mur.) uit het lood, met
een buik ; —ato'io, tn. werktuig voor 't opblazen der batten ; blaasbalg, v.; —atore, m.
opblazer, m.; —atura, f. het opblazen, opzwellen, o., opgeblazenheid, opzwelling, v , gezwel,
o., verwaandheid, ingebeeldheid, v.; —aventri, m. indecl. scherz. spotnaam voor de oppassers in de gasthuizen omdat zij lavementen
moeten zetten ; —avesiche, bluffer, windbuil, m.; —ettino, —etto, m. klein gezwel, o.; —ezza, f. opgezwollenheid, v.; gezwel, o.; fig. opgeblazenheid, verwaandheid ;
fig. — dello stile, opgeblazenh. v. d. stip ;
—o, m. opzwelling, v., gezwel, o., pof, v., opgepoftheid, v.; far —, een pof maken, oppoffen (van kleed.);
agg. gezwollen ; fig.
opgeblazen, verwaand, hoogdravend ; —ona'eclo, m. onverdragelijk opgeblazen mensch, m.;
—one, m , —ona, f. opgeblazen, verwaand
persoon, m.; —ore, m. opzwelling, v., gezwel,
o.; —otto, m. zwemblaas, v.
Gonfosi, I. (Anat.) gomphosis, v.; inkeiling van
een been in een ander ; onbeweegl. vereen.
der tanden met de kaak.
Gorga, —ola, f. halskliergezwel, o.; aver le
—ghe, opgezwollen klieren, amandelen hebben ; litteeken van uitgesneden klier ; volg.
iem. die vol kliergaten is; --one, m. tern.
met veel kliergaten ; sterke klierzwelling, opgezwollen wang, m.; —oso, agg. klierachtig,
scropbuleus.
Gongolare, v. n. jubelen, van vreugde opspringen.
Goniometrico, agg. formule —che, trigonometrische formulen ; —tro, m. werktuig voor
de hoekmeting, goniometer, m.
Gonna, f. rok m. (vrouwen); overjas, m., onderkleed o. van mannen en vrouwen); huidje, o.;
—ella, f. onderrok, rok, m. (v. vrouwen); tam.
esser uscito ora di sotto la — della
mama, nog niet droog achter de ooren zijn ;
stare sempre attaccato alla — della
mama, altijd aan moeders rokken hangen ;
niet zelfstandig zijn ; andarti tra la camicia e la —, van geen nut zijn ; stringe
pia la candela che la —, het hemd is

nader dan de rok ; fig. en fain. vrouw, v.,
vrouwspersoon ; tirare alla alle mutsen
(vrouwen) naloopen ; mannenrok, kleed,
pantserrok, in ; —accia, f, slechte, vuile, ge-
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scheurde rok, m.; —ellina, f. korte onderrok, m.; —ellino, m. kinderkleedje, -rokje,
o.; —one, m. lange, wilde jas van mannen ;
—ellu'ecia, f. rok, jas van slechte slot.
Gonorrea, f. (Med.) zaadvloed, druiper, m.
Gonzo, agg. lichtgeloovig, onnoozel, dom ; sost.
in. domkop, lummel, sukkel.
Gora, f. molenbeek, v., waterloop, m.; streep,
vlek v. van uitgestorte vloeistof ; it sangue
fece la —, het bloed stroomde als een beck ;
—e, pl. strepen van vuil of zweet in den hals ;
—a'io, m. diepe plaats v. in een vijver ;
—ata, f. ophooping v. van water in een molenbeek, vijver ; fare la —, de molenbeek voi
laten loopen ; —ellina, f., —ino, m., —ello,
m. beekje, watergeul, goot, v.
Go'rbia, f. beslag, ring m. (om een stok), ring,
beslag, o., holbijtel, v., pijlspits, v.
Gordian°, agq. node —, Gordiaansche knoop ;
--io, m. (N. pr.) Gordius, m.
Gorga, go'rgia, f. slokdarm, m., keel, v.;
—ata, f. een keel vol, een grooten slok, m ,
teug, v.; bete a —e, met lange teugen drinken ; —heggianiento, m. gegorgel, trine!),
geneurie van toonladder, o.; —heggiare, v. it.
met halve stem de toonladders zingen, neurien ;
zingen, slaan (van vogels); rommelen (in den
buik); v. a. —arie, deuntjes, aria's neuri'en ;
—heggiatore, m. —trice, f. iem. die goed
triflers, aria's kan zingen ; —he'ggio, m. het
zingen van toonladders ; triller, m.; gemod.
vogelgezang ; it soave — dell' usignuolo,
de zoete slag van den nachtegaal ;
aanh.
zingen van toonladder, aanhoudende oefening
in 't zingen ; —la, f. h.z.d. als —a; keeluitspraak van de R; gebrij, o.; aver la
brijen
bij 't uitspreken van de R; —iera, f. (Arm.
star.) halsberg, m., halsstuk o. aan de wapenrusting ; halskraag,m., -das, v.; gorgel, m., keel,
v.; —iere, m. geplooide halskraag, m.
Gorgo, tn. maalstroom, m.; wiel, o., draaikolk, v., water, o.; —ogliamento —o'glio,
m. snel draaien, dwarlen, bruisen o. (van water); gegorgel, o., gerommel o. (in den buik);
—ogliare, v. n. gorgelen ; bruisen, ruischen,
koken, homier' ; parlare gorgogliando,
onduidelijk, gorgelend spreken ; — le budella.
rommelen, knorren (ingewand.); v. a. gorgelend
uitbrengen ; —o'glio, m. aanhoudend gegorgel, aanhoudend gerommel (In 't lijf); —oglione, m. (Nat) groote of dunne snuitkever, m.
Go'rgone, —a, f. (N. pr. mit.) Gorgon, in.;
le tre
de drie Gorgonen ; —neo, agg.
gorgonisch, vreeselijk, schrikwekkend.
Gorgonia, f. (Nat.) hoornkoraat, o.
Gorgo'nico, agg. wijnsteenhoudend.
Gorgorano, m. soort zware (Ind.) zijde.
Gorgozza, f. h.z.d. als gorga ; —Ozzole,
m. Z. —ozzale; —ozzare, v. n. h.z.d. als
gargarizzare ; —ozzule, m. slokdarm,
gorge!, m., keel, v.
Gorguglio, m. (Nat.) Njenvreter, m.
Gorilla, m. (Zoot.) gorilla, m.
Gori'zia, f. (Geogr.) Goritz.
Gorra, f. (Av.) teen, teenwilg, m.; boerenmuts, v.
Gorzarino, gorzerino, m. (Arm. stor.) halsberg, -kraag m. (aan wapenrusting).
Gota, (Geogr.) Gotha.
Gota, f. wang, v.; —e, pl. gelaat, aangezicht, v.,
zijde, v.; stare, tenere in —, een ernstig
gezicht zetten ; —ata, f. slag m. op den wang,
kaakslag, m.; —Ina, f., —e, f. pl. mooie, roode
,
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wangen ; —ono, f. dikke, vleezige wang, v.
Goti, m. pl. (N. pr. etn.) Gott en, m. mv.; —1cismo, m. gothieke houwstV1,m., gothiek,v.;
—ico, agg. gothiek ; stile —, gothieke stip;
carrattere goth. letter; sost. m. goth.
stijl, in. , bouworde, T.; chiesa the ha del
-

kerk v. in goth. stijl.
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Gotta, f. (Med.) jicht, v , rheum. gewrichtsopzwelling ; fig. pootje, o.; —rosata, salsa,

neele regeeringsvorm ; regeering, v. (reg. pers.);
antwoord van de regeering;
- bestuur, o., leiding, V.; — della caga,
della scuola, bestuur, leiding van het huis,
de school ; far mal,tristo — di un popolo,
een yolk slecht regeeren, onderdrukken ; le
passioni fanno tristo — di lui, de
hartstocht. sleepen hem mee, hij is een speelbal
zijner hartstochten ; Tam. per tua regola e
- opdat gij 't zoudt weten, er u naar zoudt
kunnen regelen ; -- del vino, versnijden o.
v. d. wijn; — del terreno, mesten o. van
den grond ; oppassing, verzorging van het vee ;
roer, o., het sturen, o.; — della macchina,
verzorging, v., onderhoud o. van de machine;
—u'ccio, m. ki., kleingeestige regeering, v.
Go'zia, f. (Geogr.) Gothland, o.
Gozzia'ia, f. een krop vol, in den krop verzainelde spijzen ; groote krop, m.; etterzak. m.;
fig. oude, ingewortelde boat, m.; —o, m. krop
m. (van vogels); fig. keel, v.; slokdarm, m.
(van menschen); kropbals, m., dikke hals, m.
(bij menschen); waterkaraf met langen hals en
dikken bulk ; waterplas, v.; (Mar.) jol, v., kl.
boot, v.; —viglia, —ata, f., —o, m. zwelgerij, brasserij, smulpartij ;
v. n.
zwelgen, smullen, brassen, in overvloed leven ;
—uto, agg. met een krop voorzien.
Gra'cchia, f. h.z.d. als cornacchia ; —amento, m. gekras, krassend geschreeuw, 0.;
woordenkraam, v.; gepraat, o.; —are, v. n.
krassen (als een raaf); tip. luid jammeren, een
groot geschreeuw as nheffen ; schelden, kletv. a. — taiite cose, veel onzin versen ;
tellen ; —ata, f. gekras, het krassen, o.;
—atore, m., —trice f. zwetser, schreeuwer,
m., kijvende, kwaadsprekende persoon ; o,
graccio, m. (Ornit.) alpenkraai, v., kauw, v.
m. aanhoudend gekras, 0.; —one, m.
kletser, zwetser, kijver.
Gracidamento, in. gekwaak o. (van kikvorschen); —are, v. n. kwaken ; snateren, kraaien,
schreeuwen (van vogels); fig. domme prait
vertellen ; —atore, m. zwetser, albedil, domme
bediller, m.; —io, m. aanboud. gekwaak, o.;
—oso, agg. kwakend, krassend, schreeuwend.
Gra'cile, agg. zwak, teer, tenger, slank, don;
—ento, agg. zwakkelijk, zwak ; —ino, a gg
zwak, teer (van kind.); —its, f, zwakheid,
teerheid, slankheid, tengerheid, dunheid.
Gracimolo, m. —are, v. n. Z racimolo,
riposta del

koperuitslag m. (in 't gezicht); gelaatsjicht, v.;
— caduca, h.z.d. als anal caduco ; fig. en
Tani. aver la —, langzaam, lui, traag zijn ;
—oso, agg. jichtlijdend ; sost. m. jichtlijder, m.
Gottardo, m. San —, (Geogr.) St. Gothard, m.
Gottare, v. a. (Mar.) Z. aggottare ; —ato,
agg. gesprenkeld, gevlekt ; —azza, f. hoosvat,
0.; —o, m. glas, o., drinkvat, o., pint, v.; un
— di birra, een pint bier.
Governa'bile, agg. volgzaam, goed te leiden,
te regeeren ; —a'ecio, m. slechte regeering,
v.; —ale, m. roer, 0.; —amento, m. h.z.d.
als —o ; —ante, agg. en sost. in. en f. Z.
p. pres. van —are, v. a. leiden, regeeren ; beheerschen, besturen, de leiding, bet bestuur
van iets hebben ; fig. le leggi chi el governano, de wetten die ons regeeren, order
welke wij staan ; assol. regeeren, bet opperbest. hebben ; — una nave, een schip besturen, sturen ; fig. leiden, beheerschen, beteugelen (de hartstochten); — it bestiame, bet
vee verzorgen, houden ; — un bambino, een
klein kind verzorgen ; — it vino, den wijn
versnijden ; canapi, de velden bemesten ;
— un cibo, een spijs goed gereedmaken ;
— un ragazzo, een knaap opvoeden ; —rsi,
v. rill. zich houden, gedragen ; in questo
caso non sapeva come —rsi, in dit geval wilt hij niet hoe hij zich houden, gedragen moest ; prov. di cosa nasce cosa e
11 tempo governa, men moet maar beginnen, de tijd zal bet wel verder voeren ;p.pres.
—ante, leidend, voerend ; sost. regeerder, met
de regeering belast persoon; stuurman, m.;
- gouvernante, opvoedster, huishoudster, v.;
p. pass. —ato, geregeerd, geleid, geVoerd ; app.
vino —, versneden wijn ; —ativo, agg. tot
de regeering, het bestuur behoorende; ufficio regeeringsambt ; partito regeeringspartij, v.; ingerenza —a, onbevoegde
inmenging v. der regeering; decreto —, regeeringshesluit, 0.; —atorato, m. ambt van
gouverneur,stadhouder ; stadhouderij, gouver—are.
neurschap, o., landvoogdij, v.; —store, m., Grada, f. h.z.d. als grado ; —a'ggio, m.
—trice, —ova, f. leider, bestuurder, m., -ster,
genoegen, vergenoegen, o.; —are, v. a. Z.
v.; stadhouder, gouverneur, landvoogd, m.;
—nave ; —assata, f. bluffer", pralerij, v.;
— civile, militare hurgerlijke, militaire
Gradasso, m. pers. in veel beldendich,ten
voorgesteld als bluffer, opsnijder, grootspreker;
gouverneur ; — d'una confraternita, president m. eener broederschap ; beheerder, be—atamente, avv. trapsgewijze, allengs ;
stuurder m. eener zaak ; hofmeester ; opvoeder
—azione, f. trapsgewijze volgorde, volgrij, V.;
(gouverneur) van prinsen ; scheepsgezagvoertrapsgewijze stijging of dating; —e'vole, app.
aangenaam, welgevallig ; voce
der ; landvoogdes, gouvernante, V.; —atura,
welluidende stem, v.; —evolezza, 1. aangenaarnf. verzorging, oppassing v. van bet vee, de
held, welgevalligheid, bekoorlijkheid, v.; —0zijdewormen —azione, —agione, f. h.z.d.
mente, avv. op aangename, welgevallige
als —o ; m. voeder o. (van bet vee);
—ino, m. kl. zwakke regeering ; —o, in. rewijze; —imento, m. welgevallen, o., tevregeering, opperbestuur, bestuur, leiding ; arti
denheid, v.; a di mio—,1 staat mij wet aan ;
di —, regeeringskunsten, my.; —equo, forte,
—ina, f. (Scutt.) gradeerijzer, o.; —inure,
debole, legitimo, illegitimo, rechtvaarv. a. met bet gradeerijzer bewerken ; —inata,
dige, sterke, zwakke, wettige, onwettige regeef. rij trappen, trapsgewijze insnijdingen ; trap,
ring ; regeeringsvorm, m.; — assoluto, mom.; la — del trono, de trappen van den
narchic°, republicano, constituziotroon ; —inatura, f. (Scutt.) bewerking v.
nale, absolute of onbeperkte, monarchale,
met het gradeerijzer; —e, pl. sporen in 't marmer die er van zijn overgebleven; levare
republikeinsche, grondwettelijke of constitutio—
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le —, de oneffenheden wegschuren ; —ino,
m trede, v., trap, m.; una scala di dnodiei
—i, een trap van twaalf treden ; voetstuk,
onderstuk o. voor een altaarbeeld ; a — a—,
h.z.d. als a grado a grado ; fam. salire
sin —, trapje hooger stijgen, (opklim. in een
ambt); —ire, v. n, met genoegen, welgevallen
aan-, opnemen, aanvaarden ; lo prego di —
questo piccolo dono, ik verzoek u dit kl.

geschenk te willen aanvaarden; hoogachten,
zeer schatten, gaarne hebben ; gradisea i
miei ossequj, aanvaard de verzeker. mijner
hoogachting ; gradisee ? als 't u belieft, als
't u behaagt; wenschen; gaarne hebben, zien,
verheugen ; gradirei che ella venisse
da me, ik zou blij zijn als zij bij mij kwam ;
aangenaam maken ; — Una cosa ad alcuno, assol. een pleizier, genoegen doen ; lo
accetto per —, ik neem het aan om u genoegen te doen; v. n. aanstaan, aangenaam
zijn, bevallen, goed smaken ; non gli gradisce nulla —, het smaakt hem niets ; voorwaarts gaan, een trap hooger stijgen ; p. pass.
—ito, gaarne aangenomen ; agg. aangenaam,
welgevallig, welkom, gaarne gezien ; lief, dierbaar; compagnia —a, aangenaam gezelschap, o.; vivanda, bevanda, smakelijke
spijs, drank ; mi è piu — di non venire,
ik geef er de voorkeur aan niet te komen, ik
kom liever niet; mal —,onaangenaam ; niet
gaarne gezien, afkeerig.
Grado m. trede, v., trap, graad, rang, m.; —
di cultura, trap van ontwikkeling, beschaving; fig. stand, m., waardigheid, v., ambt,o.;
il — di colonello, de rang van kolonel;
essere di — inferiore d'un altro, op
een lageren rang staan dan een ander ; pra-

ticare sempre eon persone di suo —,

altijd met personen van zijn stand (zijns gelijken) omgaan; tenere ii suo—,zijn stand,
waardigheid ophouden ; essere in — di fare
qe., in staat, in de gelegenheid zijn iets te
doen ; —i academici, academische graden ;
(Geom.) graad, m. (360e deel van een cirkel);
(Fis.) maateenheid van veel phys. instrum.;
— del termometro, graad van den thermometer; (Geogr. Fis.) — del meridiano of
— di lattitudine, meridiaan- of breedtegraad ; -- dell' equatore of di longitudine, equateur- of lengtegraad ; (Alg.)
equazione di primo, secondo — , vergelijking van den eersten, tweeden gr.; graad
van bloedverwantschap ; parenti in terzo
—, bloedverwanten in den derden graad ; i
tre —i della lama, de drie deelen van den
kling ; onderste (forte), middelste (semiforte), bovenste, zwakste (debole) gedeelte
van den kling ; a — a -- allengs ; van trap
tot trap; aver —, tot de bovenste klas, hoogsten rang behooren ; te ll er —, een graad,
goeden rang bekleeden.
Grado, m. welgevallen, genoegen, o.; di buon
—, met genoegen, gaarne ; mal mio —, tegen
mijn zin ; una cosa va a — a alcuno,
iets gaat naar iemands zin ; venire a — a
qd., in iemands gunst komen ; saper — ad
alcuno, tem. dank weten, erkentelijk zijn ;
verdienste, eer, v.; a lui rimaneva
aan hem kwam de eer, de verdienste toe
van ..., a buon —, a mal —, willens, niet
willens; esser a — ad alcuno, iem. aanstaan, bevallen.
Gradua'bile, agg. traps-, graadsgewijze;

GRA

—ilità, f. trapsgewijze opklimbaarheid of
verminderbaarheid ; —ale, agg. trapsgewijs,

graadsgewijs; il — perfeziotiamento dell'
uomo, de trapsgewijze vervolmaking van den
mensch ; letture --i , trapsgewijs opklimmende
lessen ; sost. (Eccles.) graduaal, o.; --alltà, f.
regelmatige stijging, v. of vermindering (van
straffen, belooningen); —almente, avv, trapsgewijze. allengs ; —are, v. a. in graden, trappen verdeelen ; — nn termometer, de schaal
v. van een thermometer maken ; gradueeren ;
— i creditori, de schuldeischers volgens
hunne vorderingen tevredenstellen ; (Mil.) —
uno, iemand een hoogeren graad verleenen ;
—rsi, v. rill. een academischere graad verwerven ; tot de juiste verhoudingen teruggebracht moorden ; p. pass. —ato, in graden,
trappen ingedeeld ; sost. gegradeerde, bezitter van een graad of rang; (Mil.) onderofficier,
korporaal ; —uatamente, avv. van trap tot
trap; trapsgewijze ; —uato'ria, f. (Giur.)
rangregeling v. bid een faillissement ; giudizio
di —, de rangregeling betreffende beslissing,
uitspraak ; —uazione, f. graduatie, v., indeeling v. in graden ; trapsgewijze indeeling ; bevordering v. tot een hoogeren graad; rangregeling v. der schuldeischers; —sire, v. a.
h.z.d. als graduare.
Graffa, f. h.z.d. als signa ; —lamento, m.
het krabben, o.; —iare, v. a. krabben, openkrabben ; fig. met bijtende woorden kwetsen ;
(flrte.) schetsen, in omtrekken teekenen (op
staal- of koperplaten); fam. — il rame, op
het koper krabben, slechte staal- of kopergravures maken ; scherz. wegkapen, kapen ;
—asanti, m. indeel. bidbroeder, femelaar, m.;
—fata, f. het krabben, o.; krab, v.; krabwood, v.; —iatina, f. lichte krab, kl. krabwonde, v.; bijtende gezegde, o.; speldeprik, m.;
—iatore, m., —trice, f. krabber, m., -ster,
v.; fig. en fam. — di rame, slechte kopergraveur; —iatura, f. krab, v., krabwonde, v.;
schram, m.; —ietto, m. kleine haak, m.; (Bot.)
krabber, rn.; groote passer, m.; —ignare, v. a.
Z. sgrafignare; —io, m. h.z.d. als —iatnra; fare a —I, elkander krabben ; lichte
krab, schrap, v., schram, m.; dipingere a
h.z.d. als fare it —ito ; —, haak, m.;
werktuig om een emmer uit een put op te
visschen ; --ito, m. (Pitt.) grijs-, grauwschilderkunst v. (op natte kalk); grisaille-schilderk.
Grafia, f. schrijfwijze, v.; la — d'un codice,
het schrift van een codex ; questa è la
vera — di tal voce, dit is de echte schrijfwijze v. van dat woord ; —lea, f. schrijf-,
teeken-, schilderkunst, v., graphische kunst,
v.; —icamente, avv. op graphische wijze,
door schrijven, teekenen enz.; —ico, agg.
grapbisch, door schriftteekens voorgesteld;
segni —i, schriftteekens ; minerali
versteeningen met op schrift gelijkende teek.;
(Geom.) operazioni —ehe, graphische oplossingen van een vraagstuk ; —ite, (Min.)
graphiet, o., potlood, o.; —fometro, m. graphometer, m.; schrift-, teeken-, hoekmeter, m.
—otipia, f. graphotypie, v.
Gragnolata, f. h.z.d. als gramolata ;
—noloso, agg. in den vorm van hagelkorrels, - steenen ; —nuola, gragnola, f. hagel, m.; —e, pl. hagelsteenen, -korrels, mv.;
prov. suocera e nuora, tempesta e —,
als schoonmoeder en schoondochter te samen
wonen stormt het in huis; conoscer la —
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dalla treggia, nauwkeurig bescheid weten.
— a, kriekeend, v.; —are, h.z.d. als granire.
G ralla, f. (Zool) ral, m., steltlooper, m. (vogel). Granata, 1. bezem, m.; —doppia, dichtgeG ralna'glia, f. treurgewaad, rouwkleed, o.
bonden bezem ; (vin,) fare la -- al tine, de
G rauniecio, m. grimas, o.
opening van het wijnvat met rijsjes dichtmaGramigna, 1. (Bot.) kweektarwe, v., -gras, o.,
ken ; fam. pittara fatta tolla — , scherz.
piekgras, o.; fig. onkruid, 0.; fans. attaccarsi
pitt. del Granata, ruw, als met een bezem
come la —, als een klis vasthouden ; zeer
uitgevoerd schilderwerk, o.; che tu possa
indringend zijn; sentir naster la —, over
esser benedetto col inanico della —,
de kleinste dingen klagen; —gnare, v. a.
mocht ge eens een goed pak slag oploopen ;
(Conc.) — i1 pezzo delie cuiio, de huiden
saltar la —; de huiselijke tucht ontvluchopweeken ; (Agr.) het vee met slecht gras voeten ; zich emancipeeren ; esser piu che la
ren ; —no, m. (Agr.) olijfboom, m. met smalle
— in una casa, in een huis dagelijks in en
bladeren en zwarte vruchten ; —guoso, agg.
uitgaan, verkeeren ; pigliar la —, alle dienstvol onkruid; —gnuola, f. tafellinnen met
boden wegzenden; alle ministers ontslaan
bepaald patroon ; —guuolo, agg. olivo —,
(door een vorst); prov. neova — spazza
h.z.d. als —gno ; —naceo, agg. (Bot.) kweekbene tre giorni, nieuwe bezems vegen
grasachtig; —ee, f. pl. grasachtige gewassen,
schoon ; —, (Artigl.) granaat, v.; (Bot.) vrucht

grassen, o. mv.

Graanma, f. h.z.d. als grainmo.
Grammatica, f. spraakleer, v., taalweten-

schap, v., spraakkunst, v.; leerboek o. der
spraakw.; regole di —, regelen der spraakleer; fans. en fig. —tedesca, stok m. (om af
te ranselen); —ca'ccia, f. slecht leerboek der
spraakleer; —ale, agg. gramaticaal, op de
leer en den bouw der taal berustende, volgens
de spraakleer; fam. lingua —, taal die wel
volgens de taalleer, maar niet sierlijk is ;
—calinente, —cainente, avv. overeenk. de
spraakleer; op gramaticale, pedante wijze;
—Castro, m. slechte, pedante taalgeleerde,
m.; —heria, f. woordkloverij, v,; pedant hechten aan de taalleer ; —hetta, v. korte spraakleer, v.; —Dina, f. spraakleer voor eerstbeginnende; —o, agg. gramatisch, overeenk. de
spraakleer; sost. taalleeraar, leeraar in de
spraakkunst; fig. geleerde, m.; —u'ccia, f.
kl. onbeduidende spraakkunst.
Grammatite, f. (Min.) wit hoornblende, 0.;
tremoliet, 0.
Grammo, m. gram, o. (eenh. v. h. decimaal
gewichtstelsel).
Gramo, app. treurig, bedroefd, bekommerd,
ongelukkig, ellendig ; ongezond (v. plaatsen).
Gra'mola, f. (Apr.) vlas-, hennipbreker, m.,
-braak, m.; deegkneedwerktuig, o., -kneder, m.;
—are, v. a. het vlas, den hennip braken ; het
deeg (met de machine) kneden ; —ata, f. h.z.d.
als granita ; —atura, f. het braken van vlas
of hennip; kneden van deeg.

v. d. granaatboom, granaatappel, m ; (Geogr.)
Granada, o.; —a'io, m. bezembinder, m.;
—atata, f. slag, stoot, veeg met den bezem ;
—atiere, m. (Mil.) grenadier, m.; fain. lang,
fl ink opgeschoten persoon ; —ati'glia, f.
granadiel, rood ebbenhout, o.; —atino, m.
boender, m.; (Cuc.) schuimklopper, m.; —ato,
m. (Bot.) voor melagrano. —a ; (Min.
granaat, m. (edelgest.); —artificiale, kunst-,
valsche granaat, m.; —one, m. groote bezem,
straatbezem, m.
Granbe'stia, gran be'stia, f, (Zool.) eland,
m.; fam. l'agna della --, wondermiddel, o.
Grancancelliere, m. Groot-Kanselier, m.;
Rijks-Kanselier, m.; --cassa, f. groote, Turksche trom, m.; fam. en /ig. battere la —,
op alle wijzen de aandacht op zich trekken ;
—ce'vola, f. (Zool.) zeespin, v.; Maja, v.;
—chia'io, m. kreeftenvisscher, -handelaar, m.;
—chierella, f. (Bot.) warkruid, o.; —chiesco, agg. als de kreeften ; fig achteruitgaand ;
—chio, m. (Zool.) kreeft, krab, v., hummer,
m.; (Legn,) plat en ingesneden deel v. d. hamer
(voor 't uittrekken van spijkers); hamerstaart,
m., pook, m., voegijzer, 0.; (Med.) kramp, m.;
—nuovo, —tenere, groenbek, nieuwefig.
ling, onnoozele hals, m.; fem. pigliar un
een flater begaan, een bok schieten ; fare un
mazzo di —chi, een hoop domheden begaan ; — a secco, pletting v. van een vinger;
fam. uno è pin lunatico de' —chi, iem.
is vol grillen, luimen, vol dwaze invallen;
:

—,

-,

prov. i —chi vogliono mordere le baGraanpa, f. Z. rampa.
lene, de krabben willen de walvisschee bijGra'mpia, f. (Mar.) klam, m., schotbout, m.
ten, d.w.z. de kleinen willen zich met de grooGra.mn'ffia, f. volg. voor grammatica, faten meten ; fem. aver il — (il — alla
vellare in —, onverstaanbaar spreken.
scarsella), zeer gierig zijn ; (Giuoc.) aver
Gran, agg. afkorting voor grande.
il —, alleen tegen velen spelen ; —iolino, m.
Graiia, f. korrel, m.; metallo, marino di
kl. flater, m., kleine vergissing, v.
— sottile, metaal, marmer met fijnen korrel ; Gra'ncia, —gia, f. landgoed, o., landelijke
ruwheid, onetienheid; polvere di — grossa,
bezitting, v.; (Med.) spruw, v.
fina, fijn, grofkorrelig kruit, 0.; for,naggio Granciporro, m. de groote zeekrab, v.; lig.
di —, drooge kaas, v. (vooral parmesaansche);
en fam. groote flater, groote hok, m.; --eire,

—, scharlakenbes, v., (opeengepakte hoop
v. a. met een haak, met de scharen pakken ;
scharlakenluizen); purperkorrels, kermesbesmet geweld vastpakken ; fam. wegkapen, ontsen, mv.; karmijnrood, 0.; tingere — , karmijnfutselen ; —citello, m. klein gezwel o. (om
rood verven.
den bek van vogels).
Granadi'glia, f. passiebloem, v.; —agione, Granda'ecio, agg. vormeloos, onbehoorlijk
f. Z. —igione; —a'glia, f. (Oref.) gekorgroot ; alla —, op de manier der grooten, der
reld, gegranuleerd metaal ; metaal in korrels ;
groote lui ; —ato, m. waardigheid v. Grande
(van Spanje); —e, en (voor medekl.) verkort
—e, pl. graanvruchten, v. mv.; —agliare,
gran, groot, hoog, diep, breed, uitgestrekt ;
v. a. (Oref.) granuleeren, korrelen; —a'io,
m. korenschuur, v., -zolder, m.; prov. gennaio
yin grand' edifizio, een groot gebouw;
polveraio empie il --, een drooge Januari
yin — fosso, een breede, diepe gracht, v.;
vult den graanzoider ; —uiolo, —iuolo, m.
met di : vele ; c'era di gran gente, er
graanhandelaar, korenkooper, m.; (Omit.) oca
waren veel lieden, er was veel volk ; fare di
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gran cose, vele en groote dingen volbren- Grandinare, v. n. hagelen ; fain. su queste

gen ; è un gran tempo che non 1'ho non mi ei grandma, van deze winst ben
veduto, 't is lang geleden dat ik hem gezien ik zeker ; —ata, f. hagelslag, zware hagelheb; ei vuol gran tempo, er is veel tijd
bui, v.; —e, f. hagel, m., hagelsteenen, hagelvoor noodig; rijkelijk, overvloedig; c'è di
bui, V.; prov. la — non fa earestia, de
grand' uva, er zijn veel druiven ; uitstekend,
hagel veroorzaakt geen duurte ; fig. bagel m.
uitmuntend ; è un gran pittore, hij is een
(van schietgeweer); — di villanie, een hagelgroot, uitstekend schilder ; il gran corno
bui van gemeenheden; fig. il — batte nu
d'Orlando de beroemde horen van Roelant ;
luogo, een plaats heeft veel ongeluk, heeft
è un gran dire, 't is wonderlijk te zeggen ;
groote uitgaven te doen ; (Cuc.) korrelige toefeestelijk, deftig, weelderig ; nu gran pramvoegsels in de soep (gierst enz.); (Chir.) gerstzo, een groote (deftige) maaltijd ; sterk, hevig ;
korrel m. op 't oog ; —inina, f. (Cuc.) fijn- un febbre, hevige koorts, v.; nel pilt
korrelig toevoegsel aan de soep ; —iiloso, app.
gran verno, in 't strengst van den winter;
hagelachtig ; pioggia —a, met hagel vergrande scudiere, opper-stalmeester, m.;
mengde regen, m.; hagelbui, v.
gran croce, gram cordone, groot-kruis Grandiosamente, avv. op grootsche, verheeerste klasse; gran collare della Nunvene, prachtige wijze; —osità, f. grootschziata, keten m. van de Annunciata-orde ;
heid, verhevenheid, pracht, v.; —aso, agg.
libro in ottavo grande, boek in groot 80 ;
grootsch, verheven, prachtig ; spettacolo —,
sost. m. en f. volwassene ; i grandi sono
een grootsch, verheven schouwspel ; cose — e,
tutti fuori, non c'è rimasto cl► e i
wonderlijke dingen ; idee — e, verheven gebambini, de grooten, volwassenen zijn allen
dachten ; sost. verheven, groot, edel karakter;
uitgegaan, alleen de kinderen zijn thuisgeble—ire, v. a. Z. aggrandire ; —isonante,
ven ; parlare come an — , als een volwasagg. welluidend ; —izia, f. h.z.d. als —ezza;
sen groot mensch spreken ; Alessandro il
—otto, agg. eenigszins, tamelijk groot.
Grande, Alexander de Groote ; grootsch, Granduca, m. Groothertog, Grootvorst, m.;
overweldigend , Michelangelo tira al —,
—ale, app. groothertogelijk ; —ato, m. grootM. heeft iets overweldigends in zijn werken ;
hertogdom, o,; waardigheid v. van grootheit.;
(Star.) aristokraat, groote, tot de regeerende
—hessa, f. groothertogin, v.; —hessina, f.
klasse behoorende ; guerra tra i grandi
jonge groothertogin, princes uit een groote il popolo minuto, oorlog tusschen de
hertog. huis ; —hino, m. prins m. uit een grootgrooten en het geringe volk ; i grandi del
hertogelijk huis.
Regio, de grooten van het Rijk ; fare il Granella, f., —o, m. (pl. —1 en —a), korrel,
—, den beer spelen ; farsi —, zich groot
zaadkorrel, m. (bij graan); pit, kern, v. (hij ooft);
voordoen ; trattare alla — con tutti,
—a delle pere, perenpitten ; — di pepe,
allen uit de hoogte behandelen ; in —, in
peperkorrel, m.; — bal m. (van kleine dieren);
't groot ; fare il provviste in —, in 't groot
—a, pl. kleine gezwellen op de oogen van
inkoopen ; (Arte.) eopiare nu ritrattino
't pluimgediertje ; Tig. greintje, vonkje, een kl.
in —, een klein portret in 't groot nateekeweinigje ; —leria, f. domheid, domme pannen ; avv. zeer, veel ; quello è nu graai bel
delwijze, v.; —lino, m. korreltje, kerntje, pitje,
bambino, dit is een zeer mooi kind ; —ego.; fam. nu —, een klein weinigje ; un — di
giare, v. n. groot sch ij nen, uitsteken (boven
giadizio, een greintje, sikkepitje, o.; —oanderen); groot, voornaam voordoen ; —esità, f. korreligheid, v.; —oso, agg. korrelig,
mepte, avv. op groote, uitstekende wijze ;
in korrels, fijnkorrelig ; caviale —, korrestudiare —, veel, ij verig studeeren ; odiare
lige kaviaar, m.; terreno —, korrelige, zand-, bitter haten ; —ettino, m. halfvolwassen ;
achtige grond ; il latte, quando bolle
—etto, agg. eer groot dan klein ; —ezza, f.
divieiie —, als de melk te lang kookt wordt
grootheid, v., hoogheid, voornaamheid ; la —
zij korrelig, schift zij.
del delitto, de zwaarte van het misdrijf; Granfarro, m. h.z.d. als farro ; —fatto,
le —e terrene sono eaduche, de aardsche
avv. veel, zeer veel, buitengewoon; —fia ? is
grootheid is vergankelijk ; —e, pl. pracht, verhet mogelijk ?
kwisting, v.; groot-op-doen ; rovinarsi col Gra'nfia, f. klauw, m.; mettere le —e adfare delle —, zick ten onder brengen door
dosso a qd., iem. in zijn klauwen krijgen
grootop te willen doen ; — di Dio, groot(bv. woekeraar) ; —ata, f. slag, greep m. met
beid, verhevenheid van God ; — d'animo,
den klauw ; lig. een handvol, een greep;
grootheid van ziel, edele gezindheid, v.; (Mat.)
pren dere ul na — di marenghi, een handgrootheid, v.; —ezzata, f. grootdoenerij, pravol goudstukken nemen ; fig. beleediging, belerij, v., uithaal, m., weelde, v.; —icello, agg.
schimping ; krab, krabwonde ; —atina, f. een
eenigszins groot, half volwassen ; --icino,
kleine steek, kl. uitval m. (v. d. kritiek).
agg. eenigszins groot; reeds flink, groot (van Grangiallo, m. (Bot.) ranonkel, v.
kind.); —ifore, agg. (Bot.) grootbloemig, met Grangua'rdia, f. (Mal.) hoofdwacht, v.
groote bloemen ; —i'gia, f. grootdoenerij, Grani'fero, agg. koorndragend, rijk aan koorn ;
—igione, f., —imento, m. het korrelzetten,
zucht om grootop te doen ; hoogmoed, trotsch,
m., voornaamheid, v.; —i'glia, f. breede,
o., tijd m. als het graan korrel schiet; —ino,
spaansche kraag, m.; —igliona'ccio, m„
m. fijnkorrelig buskruit, o.; —ire, v. n. korre—aeela, f. groot mensch die nog kinderachlen, korrelig worden, korr. aanzetten (graan);
tig handelt of doet; —iglione, m. groot kind,
tanden krijgen ; non gli sono ancora
o., (berispend woord voor volwassenen die
graniti I denti, hij kr ij gt nog geen tanden ;
kinderachtig doen);—iloquenza, f. verheven(Oref.) v. a. granuleeren, de oppervlakte van
heid v. van stijl; woordenpraal, v.; —iloquo,
het metaal korrelig maken ; (Vernic.) — un
agg. een plechtigen hoogdeftigen st ij l schrumuro, een muur korrelig verven (zoodat hij
ven, hoogdravend, hoogst deftig spreken ;
op graniet gelukt); p. pass. —ito, gekorreld ;
--ino, agg. een weinig groot, - te groot.
agg. stevig, kernachtig ; braccia —a, stevige
.

;
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armen ; ssioiso —, sterk, doordringend geluid ;
standvastig, onwrikbaar, langzaam ; —ita, f.
gekorreld vruchtenijs, o.; —itello, m. (Min.)
grofkorrelig marmer, o. (op graniet gelijkend);
fijnkorrelig graniet, 0.; halfgraniet, o.; —itico,
agg. granietachtig, granieten ; rocce —che,
granietrotsen, v. mv.; —itiforme, agg. granietvormig, op graniet gelijkend ; —ito, m.
(Min.) graniet, 0.; fig. sterk, stevig, duurzaam ;
agg. Z. p. pass. van granire ; —ito'io,
m. voorboor, v.; granuleerwerktuig ; stift (om
't metaal te korrelen); kartelwerktuig o. (voor
munten); —one, m. zeer grofkorrelig graniet,
o.; —itore, m. (Oref.) granuleerder, werkm.
die 't metaal korrelt ; —itoso, agg. granietachtig, graniethoudend ; porfiro —, granietachtig porfier, o.; —itura, f. het korrelen,
granuleeren v. 't metaal, 't buskruit ; — della
moneta, karteling v. (v. munten); — ivoro,
agg. zaadetend, (v. vogels).
Granmaestro, grammaestro, m. Grootmeester, m.; —strato, m. grootmeesterschap,
o.; waardigheid van grootmeester.
Grano, m. grein, o. (voorm. gewicht der apothekers); vroegere kleine munt v. (in verschillende
deelen van Italie); fig. korreltje, vonkje, een
weinigje, o.; non aver un — di giudizio,
geen greintje, vonkje verstand hebben.
Grano, m. koorn, graan, o., tarwe, v.; —grosso
of —forte, eenkoorn, o.; —farro, spelt, v.,
winterkoorn, o.; —comune, gewone tarwe,
v.; — di Polonia, Poolsche tarwe, v.;
—turco of —sieiliano Z. granturco ;
—saraceno, boekweit, v.; m. prov. eerear
miglior pane che di —, niet tevreden zijn
met het goede, met een eerlijke winst ; prov.
—,

clii ha ii — non ha il sacco, e clii ha

il sacco non ha il —, zoo gaat het in de
wereld, de eene heeft de beurs en de andere
het geld ; -- pesto fa bon cesto, brood is
het beste voedingsmiddel ; ogni uceel conosce il —, wat goed is wordt spoedig genoeg bekend ; —, zaadkorrel, m., zaad, o.;
—one, in. goudpareltje (op kleeren); (Agr.)
h.z.d. als formentone of grantureo ;
—050, agg. r ij k, overvloedig aan koorn ;
korrelig.
Granocchiaca, f. (Omit.) purperreiger, m.;
—chia'io, m. moerassig land ; land, o. waar
veel kikvorschen zijn ; —, kikvorschenvanger,
-verkooper, m.; — chiella, f. (Zool.) boomkikvorsch, m.; —chio, m. volg. v. ranocchio.
Gransignore, m. de Groote Heer, m. (titel
v. d. Sultan).
Grastui eo, m. Turksche tarwe, maïs, v.;
—turcule, m. maïsstroo, -veld, 0.; —ulare,
v. n. korrelen, tot korrels maken, granuleeren ;
agg. korrelig, korrelachtig; (Med.) tisi
tuberculose, longtering, v.; —ulato'io, m.
ruimte, v. waar het buskruit geborreld wordt;
zeef v. voor het korrelen ; —ulazione, f. korreling, v., het korrelen, 0.; (Chir.) granulatie, v.,
vleeschwratjes op heelende wonden ; (Med.)
—1 migliari, korrel-tuberculose, v.; —uloso,
agg. korrelig ; gekorreld, in den vorm van
kleine korrels.
Gran-Varadina, f. (Geogr.) Groot-Waredein, o
Granvisire, m. Groot-Vizier m. (eerste minist.
v. d. Sultan).
Grappa, f. ijzeren kram, m.; muuranker, o.;
—e, pl. steel, v. (aan vrucht); (Vet.) hoefschurft o. (der paarden); (Stamp.) haakje,
—,
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o., parantese, v.; —are, v. a. Z. aggrappare; —ino, (Artiq.) tang v. voor 't vuilen

van gloeiende kogels; (Mar.) dreg, v., dreganker, 0.; —o. m. Z. grappolo ; — h.z.d.
als 1'afferrare ; —oletto, —olino, m.
kleine tros, m.; —olo, m. tros, m.; — d'uva,
druiventros, m.; (Bot.) trosvormige bloem, v.
of vrucht, v.; disposto a —i, in trosvorm;
fig. opeenzittende bijenzwerm, m.; fig. nuovo
eenvoudig mensch, lummel, m.: —olone,
m. groote, zware tros, m.; —oloso, agg. trosvormig; —olu'ccio, m. kleine, dunne tros, m.
Graseeta, f. vet, grasrijk land, o.
Gra'scia, (gew. in plur. gebr.) f. levensmiddelen, mv., proviant, o.; (Stor.) esser sopra
la —, beambte zijn die (in de Flor. republ.)
het toezicht had over de levensmiddelen en
den prijs er van bepaalde ; —iere, m. (Stor.)
beambte m. die over de Grascia het toezicht
had ; marktmeester; —ino, m. (Stor.) onderbeambte der Grascia.
Graspo, m. h.z.d. als raspo.
Grassa, f. voor : abbondanza ; stare in
,

—,

— di qe. = aver ne abbondanza faut.
voor —ezza ; ora t'è seemata la —, non
è vero ? ge hebt nu wat vet verloren, niet
waar ?; —a'ccio, agg. afschuwelijk vet ; —amente, avv. in overvloed, rijkelijk; —afore,
m. (Grim.) straatroover, m.; —azione, f.
(Grim.) straatroof, m.; —e, f. pl. (Via.) half
uitgeperste druiven ; —ello, m. (Macell.) vet

stuk (v. 't geslachte varken); (Mur.) gebluschte
kalk v. (voor 't vermeng. met zand); —ezza, f.
vetheid, vettigheid, v.; zwaarlijvigheid, dikte,
V.; - del terreno, vetheid van den bodem ;
— di vegetali, olieachtigheid, v. van gewassen ; vet-, oliegehalte v. van vloeistoffen ;
verontreiniging daarvan door olie, vet ; fig.
overvloed, rijkdom, m., weelde, v.; uccellare
per —, iets enkel en alleen voor zijn pleizier
doen ; —igno, agg. vettig, vet uitziend
—ime, m. mest, v.; —ino, m. bambino —,
dik, welgevoed kind, o.; (Stamp.) carattere
—, halfvette letter, v.
Grasso, agg. vet, vettig, vethoudend ; sappig
(van planten); dik, vet, goed gevoed, rond (van
personen en dieren); — bracato, overmatig
vet; carne —a, vet vleesch, o.; cibi
met of in vleeschnat gekookte spijzen ; giorni
—i, dagen op welke men vleesch mag eten,
vleeschdagen ; Giovedi —, laatste Donderdag
voor de vasten (Z. berling'aceio); —a
eneina, vette, goede keuken, m.; prov. —a
cueina magro testamento of a —a
encina povertà è vicina, een vette keuken geeft een magere beurs ; promesse
troppo —e, te mooie beloften ; impiego —,
vet, goed betaald ambt, 0.; prov. è meglio

sin magro accordo clie Tina sentenza
—a, Z. onder accordo ; da —i partiti
pa'rtiti, hoed u voor te vette winsten ;
tempi —i, goede tijden, mv.; ineenso —,
zeer harsachtige wierook, m.; terreno —,
vruchtbaar, vet land ; caleina —a, vette
(met weinig zand vermengd) kalk, v.; uva
—a, Z. grasse ; (Stamp.) earattere —,
vette letter, v., vetje, o.; discorsi, libri—i,
onkiesche, gemeene praatjes, boeken ; risata —a, hartelijke, luide lach, m.; metalli
—i, doffe metalen ; faro. a farla — a, om
't nu eens ruim te nemen ; a fare i conti
—i, om de rekening nu eens ruim te nemen ;
è —a se..., sarebbe —a se, het zal veel
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mijn genoegen, tevredenheid ; di buon —,
zijn als ...; sost. m. vet, o.; fam. ad una
schizza ii — dagli occhi, iem. barst van,
gaarne, goedschiks.
stikt in het vet; prov. il — non viene dalle Grattabu'gia, f. borstel van ijzerdraad, draadlinestre, het vet komt niet vanzelf; manborstel in. (om metalen te reinigen); —are,
glare di —, op vastendagen vleesch eten ;
v. a. metalen met den draadborstel reinigen ;
--capo, m. zorg, m., hoofdbreken, o., veront—, leern, m., vette aarde, v., mest, V.; lig.
overvloed ; —, m., —a, f. dik, vet persoon, m.;
rustende gedachte, v.; —culo, m. (Bot.) hage—oceino, agg. nog al dik, goed doorvoed ;
doorn, m.; —tango, m. schoenborstel, m.;
—gra'nchio, m. (Med.) oorpijn, V.; —mento,
—o'ccio, agg. half vet, nog al dik, rond;
goed gevoed ; libri, discorsi —cci, eenigsm. het krabben, schrapen, wrijven ; —pu'zins gemeene praatjes, boeken; —occione,
gia, f. h.z.d. als —bu'gia ; —re, v. a.
krabben, schaven, openrijten ; fig. en fam.
agg. een weinig te dik ; —one, m., —ona, f.
zeer dikke man of vrouw ; —ottino, agg. nog
— qd. dove gli pizzica, iemand op
al rond, dik ; —otto, agg. zeer dik, zeer rond;
de gevoelige plaats treffen ; — uno of gli
m.
niervet
o.
(van
geslachte
dieren);
oreechi ad uno, iem. stroop om den mond
sost.
—,
—unie, m. vet, o.; vette zelfstandigheid, v.;
smeren, vleien ; — il corpo alla cicala,
overmaat v. van vet; vetwaren, v. mv.

Grasta, f.. halfgebroken bloempot, m.; pot-

scherf, v.

iem. aan 't praten brengen, geheimen ontlokken ; rsi ii capo, zich (uit verlegenheid)
het hoofd, achter de ooren krabben); rsi la
pancia, leegloopen ; niets doen ; — il caeio,
kaas tjnwrijven (met een rasp); afkrabben,
afschuren (een muur); uitkrabben, wegkrabben
(woorden); fam. — uno strumento, een instrument slecht bespelen, er op hakkelen ; —
nil poco la chitara, een weinig op den
guitar spelen ; —rsi, v. rifl. zich krabben,
wrijven, jeuken ; prov. mentre il cane si
gratta la lepre se ne va, terwijl de bond
zich krabt, gaat de baas er van door ; als
men een gelegenheid voorbij laat gaan, komt
ze nooit terug ; —ata, f. het krabben ; darsi
ul na —, zich een weinig, even krabben ; lavorare a furia di —e di capo, met moeite,
langzaam werken ; —ati'eeio, m. licht gekrab, gejeuk ; fig. non tengere —eel, voor
geen moeielijkheden terugdeinzen ; —atina,
f., dare una , een weinigje krabben, maar
even krabben ; —atura, f. het krabben, schaven, jeuken, wrijven, o.; krabwonde, v., opengekrabde, afgeschaafde plaats ; afkrabsel, afschaafsel, o.; —lno, m. krabber, schaver, m.;
krab-, schaafijzer, o., schaafmes, o. (v. kopergraveurs); bruineerstaal, o., radeermes, o.;
—u'gia, f, wrijfijzer, v., rasp v. (voer brood,
kaas); zandzeef, v., vergiet, o.; tralie, v.; rooster,
m. (voor riolen); traliedeurtje, o. (in biechtstoel); fam. mnostrare, far vedere una
eosa per un buco (of fesso) di —, iets
maar vluchtig (door een kiertje) laten zien;
mod. prov. esser un cacio fra due —e,
tusschen twee vuren staan; fam. viso di—,
pokdalig gezicht, o ; fig. ruwe, oneffene oppervlakte; lantaarntje o. der lantaarnopstekers ;
ugiare, v. a. met het wrijffijzer, de rasp
fijnwrijven ; —ugina, f. klein wrijfijzer, o.;
rasp, v.
Gratuire, v. a. (qd.) verplichten, zich goedgezind, genegen maken ; schadeloosstellen ;
—rsi, v. rill. zich dankbaar, erkentelijk betoonen ; —uità, f. kosteloosheid, v.; —uitaimiente, ac t' . zonder belooning, -betaling, om
niets, kosteloos, gratis ; —uito, agg. kosteloos,
zonder betaling, zonder belooning ; maestro
—, onbezoldigde leeraar, m.; zonder uitzicht
op belooning ; fatica —a, vergeefsche moeite ;
asserzione —a, ongegronde bewering, v.;
odio —, onverdiende haat, m.
Gratulare, v. n. zich met anderen verheugen ;
vreugde over het geluk van anderen gevoelen ; iem. gelukwenschen ; —ato'rio, agg.
gelukwenschend ; lettera —a, brief van gelukwensch., felicitatiebrief, m.
Grava'bile, agg. met belasting te bezwaren
—

—

Grata, f. tralie, venstertralie, v.; met tralies

voorzien spreekvenster o. (in kloosters); rooster,
m. (waarop een mild. of martel. levend verbrand werd); —ella, f. kl. rooster, m., klein
tralievenster.
Gratamente, avv. op vriendelijke wijze; met
dankbaarheid, met genoegen.
G rati'ccia, f. vischfuik, v.; —icciare, v. a.
door een vlechtwerk, gevlochten teenwerk in-,
omsluiten ; —icciata, f. vlechtwerk, o., gevlochten teenwerk, o.; —ieeiato, m. vlecht-,
traliewerk, o.; —reek), m. uit teenen of wilgen gevlochten horde f. om vruchten op te
drogen ; tralie-, vlechtwerk, o.; fig. essere
un — , zeer mager zijn ; —icola, f. tralie-,
vlechtwerk, o.; (Pitt.) door draden gevormd
traliewerk voor 't maken van een teekennet ;
met gaten doorboord blik voor deuropeningen,
kijkgat, o. in biechtstoelen, schuif, v.; (Stor.)
Monte dalle —e, bank van leening (in Flor.);
—icolare, v. a. met een tralie voorzien ; (Pitt.)
met een net overtrekken (om een teekening na
te maken); —icolato, m. traliehek, o., traliedeur, v., (Giard.) planketsel, traliewerk o. (om
bloemen bij te doen opklimmen); (Mar.) vischgraatbouw, m.; —icolina, f. klein traliewerk, o.
Gratificare, v. a. begiftigen, beloonen ; zich
dankbaar, erkentelijk betoonen; —rsi qe.,
zich iem. genegen maken ; iem. gunst, welwillendheid verwerven : —rsi, v. rill. zich iem.
dankbaar betoonen ; —icazione, f. belooning,
vergoeding, v., geschenk, o., —is, avv. lat.
voor niets, gratis ; agg. aver il passo —
tutti i teatri, gratis toegang tot alle schouwburgen hebben ; —isdato, agg. (Teol.) uit
enkele genade, barmhartigheid geschonken
(door God); —itudimme f. dankbaarheid, erkentelijkheid, v.; —ivo, agg. h.z.d. als —uito ;
—o, agg. dankbaar, erkentelijk ; lig. aver
semper —a memoria di qe., altijd met
dankbaarheid aan iets denken ; ebbi — piacere, ik had het groot genoegen ; adempiere al — dovere di ..., gaarne het genoegen willen hebben om ...; fare eosa —a
qd., iem. een dienst bewijzen ; sapore —
aangename smaak; lief, dierbaar, welkom,
aangenaam ; queste orazioni sono — e a
Dio, deze gebeden zijn Gode aangenaam ; beminnenswaa rdig, vriendschappelijk, vriendelijk ; —a accoglienza, vriendelijke, hartelijke ontvangst ; — sost. m wil, wensch, m.;
welgevallen, o., dankbaarheid, v.; a —, naar
genoegen ; zonder belooning; a mio —, tot
,

,

,

—
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—a'ceio, op onaangename wijze ; onbeholmoeielijke verteerbaarheid van een spijs • —
pen ; zwaar te vertes n ; —a'ecione, agg.
di pensieri, drukkende, zware gedachten;
onbeholpen, lutnmél'cig, onhandig; —auie,
— di ornamenti, overladenheid, overlading
m. aanklacht, klacht, v., betwaar, o.; prevan versieringen ; loomheid, lusteloosheid v.
sentare i suol --mei contro qd., zijne be(v. persoon); belasting, v.; openbare last, m.;
zwaren tegen iem. inbrengen ; belasting, v.;
afpersing, uitzuiging, v.; — di testa, zwaarte
druk, m., last, m.; --amento, m. bezwaar, o.;
v. (in 't hoofd); fig. kommer, zorg, m.; onrecht,
bezwaring, v.; opleggen van lasten, belastin0.; beleediging v.; ernst, v.; ernstig karakter,
gen; (Giur.) verbeuring, v., gerecht. beslago.; gewicht, 0.; gevaarlijkheid, v.
legging, v.; porre un — su qc., iets ver- Gravelinga, f. (Geogr.) Grevelingen, o.
beurd verklaren, gerecht. in beslagnemen ; Gravice'mbalo, m. ouderw. klavier, klavi-are, grevare, v. a. drukken, zwaar op
cimbel, m. o.; — corniito, agg. met zware
(iets) liggen, bezwaard zijn ; Fig. su un pahorens (vee); —danza, f. zwangerschap, v.;
trimonio gra'vano ,volti debiti, een
duur m. der zwangerschap ; —do, agg. Opgeerfenis vermogen is met veel schulden bevuld, beladen, zwaar, zwanger; —a di cinzwaard ; su un fondo grava una serqui, sei mesi, in de vijfde, zesde maand der
vita, een land is met een servituud bezwaard ;
zwangerschap zijn ; esser —a di uno, zwanuna tolpa grava su me, er rust een
ger zijn; fig. uno scrittore è — di un'
schuld op mij ; una cosa grava ad uno,
opera, een schrijver gaat zwanger van een
een zaak drukt op iem., geeft hem zorg, bewerk ; is op 't punt een nieuw werk te schrijzorgdh. ; (Giur.) verbeurdverklaren, met beslag
ven ; drachtig (v. dieren); scherz. dikbuikig
beleggen, in beslag nemen ; zwaarder maken,
(ook v. mannen gebr.); fam. panino — , bebelasten, kommer veroorzaken, drukken ; aanlegd (met vleesch enz.) broodje; lettera —a,
hitsen, op den hals zitten; —rsi, v. ris. zich
brief met iets ingesloten, bezwaarde brief, m.•
belasten, beladen met iets ; fig. zich beleedigd,
tempi —i di guerra, met oorlog dreigende
gekrenkt gevoelen, beklagen ; —ato p. pass.
tijden ; —fremeute, agg. sterk bruisend ;
belast, bezwaard ; agg. verbeurdverklaard, in
—sonante, —sono, agg. luid, diepklinkend ;
beslag genomen ; evade —, aan vele verplich—th, f. zwaarte, v., gewicht, o.; — assoluta,
tingen onderworpen erfgenaam, m.; bekom— specifica, absoluut, specifiek gewicht;
merd, vol kommer, zorg; —ativo, agg. drukFig. belangr ij kheid, ernst, zwaarte,v., gewicht,
kend, bezwarend; (Med.) erger makend (een
o.; — del peccato, della pena, zwaarte
kwaal); —ato'rio, app. lettera —a, pausel.
van de zonde ; la — delle iiotizie, het gebrief, m. die met zware straffen dreigt; —awicht, de ernstigheid der berichten; ernst,
foglio, m. briefbezwaarder, m.; —azione,
waardigheid, v.; portarsi con —, zich met
h.z.d. als —ezza.
waardigheid gedragen; bedachtzaamh., slimGrave, Breve, grieve, agg. zwaar, gewichheld, v., kommer, in., droefheid, v.; —tare,
tig, drukkend ; cavalleria —, zware ruiterij,
v. n. drukken, zwaartekracht uitoefenen ; (Fis.)
v.; dik, zwaar, onbeholpen, onredzaam, lummel— verso un altro corpo, door de zwaarte
achtig (persoon); aria —, drukkende lucht, v.;
naar een ander voorw. streven ; —azione, f.
odore —, onaangename reuk, m.; cibo —
(Fis.) zwaartekracht, v.; —o'ecio, agg. eenigszware, moeielijk te verteren spijs, v.; veeti,
zins zwaar ; ore, m. h.z.d. als ezza;
pauni —i, winterkleeren ; warme, dikke kl.;
—osamente avv. op moeielijke, bezwaarlijke
Fig. zwaar te dragen, drukkend ; — dispiawijze, met in spanning ; —osità, t. h.z.d. als
cere, zwaar verdriet, o.; — dolore, bittere
—ezza; —oso, agy. zwaar, bezwaarlijk,
smart; -- lutto di famiglia, zware famimoeielijk, drukkend, lastig, onaangenaam;
lierouw ; vervelend, lastig ; persona —, vercondizioni —e, drukkende voorwaarden.
velend persoon ; moeielijk, bezwaarlijk ; sa- Gravina, f. hak, m., dissel, m.
lita — moeielijke hoogte, opklimming, v.; Gra'zia, f. I. lieftalligheid, aanvalligheid, beernstig, streng, gewichtig ; parole —i, ernkoorlijkheid, gratie, v.; ballare con —, bestige, strenge woorden ; orazione, scrittura
vallig, bekoorlijk dansen ; (Mit.) Gratie, v.;
—, ernstige, overtuigende bede, schrift ; (Teatr.)
le tre Grazie, de drie Gratiën ; dar — a
parti —i, ernstige rollen ; un' opera d'arte
qc., aan iets bekoorl ij kheid geven ; dar — a
è —, een kunstwerk is overladen ; capitelli
un cibo, een sp ij s smakelijk toebereiden ;
troppo —i, te zwaar werkende kapiteelen;
senza garbo nè — , zonder eenige bekoor(Grim.) furto -, zware diefstal ; indizio —,
lijkheid, aanvalligheid; fam. esclam. —, s'è
gewichtig, zwaarwegend kenteeken, verdenci n'è, wat meer beleefdheid als ik u verking, v.; (? eol.) peccato — , zware -, doodzoeken mag; non aver nè garbo nè --,
zonde ; prezzo --, hooge prijs ; spesa —,
(van pers.) onbeleefd, zonder voorkomendheid
drukkende uitgave; bruno of lutto —, zware
zijn ; plomp, ruw, uitgevoerd (zaken); II. gunst.,
rouw ; (Gram.) accento —, zwaar toonteegenade, welgezindheid, v.; godere tutta la
ken, 0.; — suono, nota, zware diepe toon,
— del principe, de volle gunst van den vorst
noot; solt. m. zwaarte ; (Fis.) zwaar lichaam ;
genieten; rientrare in — di alcano,
/1g. ernst, v.; stare, n.ettersi sul —, een
wederom in iem.'s gunst komen ; useir di —,
ernstig gelaat vertoonen of aannemen ; vestire
di qd., uit iem.'s gunst, gratie geraken; fain.
di —, warm gekleed gaan ; —, avv. h.z.d. als
una cosa esce di —, een zaak wordt vergravemente ; —e'disie, f. (Med.) zwaarte
velend, begint tegen te staan ; domandare,
v. (in 't hoofd); —emente, avv. op zware,
negare una —, een gunst vragen, weigeren ;
ernstige, gewichtige wijze; malato —, ernstig
se Dio mi dit — lo finirb questo laziek ; peccare —, zwaar zondigen ; vestire
voro, met Gods hulp zal ik dit werk ten einde
—, warm kleeden ; —eolente, agg. sterk,
brengen ; mod. prov. ricevuta la — gabaangenaam riekend ; —etto, agg. eenigszins
bato 11 santo, als de gunst verkregen is,
zwaar; affare —, niet ongewichtige zaak ;
vergeet men spoedig dengenen die ze ons gaf;
—ezza, f. zwaarte, v., last, m.; — d'un cibo,
ondank is werelds loon ; scherz. troppa —
,
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Sant' Antonio, dat is van het goede te ( kleed, o.; knievormig gebogen randversiering,
v. (gr. gebog. staf); —ale, agg. vento — of
veel ; prov. chi vuol —e, a Dio rieerra,
—, m., noordoostenwind, m.; —aleggiare,
om iets te bekomen moet men zich tot den
v. a. (Mar.) naar het N.00sten afw ij ken (v. d.
rechten persoon wenden ; Madonna delle
magneetnaald); —amente, avv. op Grieksche
Grazie, O. L. Vrouw van Genade ; genade,
wijze ; —a'nieo, agg. aan de Gr. behoorende;
v., begenadiging, kwijtschelding v. van straf ;
capello alla — a, hoed met hoogen stijven
il re gli feee la —, de koning schonk hem
rand; —a'stro, m. persoon die in Griekenland
genade, kwijtschelding; genoegen, o., gunst,
geboren is maar niet van Gr. nationaliteit;
beleefdheid; lo chiedo per — e non per
—hia, f. (Bot.) heidekruid, o.; dopheide, v.;
obbligo, ik vraag liet als een gunst en niet
—heggiare, v. n. Gr. uitdrukkingen, spraaka ls een verplichting ; digli se mi fa la —
wendingen gebruiken ; (Mar.) naar 't N.00sten
zeg
hem
dat
hij
mij
het
di venire da me,
afwijken (magneetnaald); —hesco, —gregenoegen doe bij mij te komen ; dank, m.,
cesco, agg. Grieksch.
dankzegging, v.; render — of —e, dankzegf. (Geogr.) Griekenland, o.; = ismo,
Gre'cia,
ik
dank
—e
a
lei,
gen ; gratie, ik dank ;
m. graecisme ; gr. taaleigen, o.; —ista, m.
u ; —e a Dio, —e al cielo ! God, de Hemel
graecist, m.; kenner in. der Gr. taal ; —rtà, f.
zij dank ! con vostra buona —, met uw
Gr. taalgebruik, o.; aurea, media, infima
verlof; di —, uit beleefdheid, om pleizier te
—, gouden, midden, laagste tijdperk der Gr.
doen ; goedheid ; fatenri di — questa eataal ; —izzare, v. n. Gr. taalvormen inmenrità, doe mij, als ik u bidden mag, dit gegen ; v. a. in Gr. vorm brengen ; —o, agg.
zoudt
gij
noegen ; in —, mi sapreste dire,
Grieksch ; bellezza —a, de Gr. beelden nabijniet de goedheid willen hebben mij te zeggen ;
komende schoonheid, v.; fisionornia —a, Gr.
aver di — se ..., van geluk mogen spreken
gelaatsvorm, m.; fede — a, Gr. trouw, v ,
als ...; esser — se ..., 't zal veel z ij n als ...;
d.w.z. trouweloosheid; peee — a, Z. onder
[am. non saper nè grado nè —, niet de
pece ; sost. m. Griek m. (van den ouden tijd);
minste dankbaarheid betoonen ; III. (Teol.)
Grieksche
taal, V.; N.00sten o. (als hemelstreek);
abitugoddelijke genade, genadewerking ; —
N.00stenwind, m. ; zoete Grieksche wijn, m.;
ale, giustificante, illuminante, sacra— latino, agg. Grieksch-latijnsch (dialekt);
mentale, santificante, de inwonende,
civiità — a, klassieke beschaving, v.; —lerechtvaardigende, verlichtende, vergevende,
vante, m. N.00stenwind, m.
heiligmakende genade; gave Gods; (van eene
bli3de, schoone zaak gebr.); pare cite non Gregale, avv. in kudden levend ; tot dezelfde
abbia vista raai — di Dio, 't is of hij kudde behoor.; —a'rio, m. gemeen soldaat, m.
nooit brood gezien heeft (zegt men van een Gregge, gre'ggia, f. kudde, v. (klein vee);
fig. schaar, menigte, v., hoop, m.; (Eccles.)
arme die gretig een gekregen stuk brood opgeestelijke kudde, v.; — bianco, de golven
eet); per la — di Dio, bij Gods genade
(poët.) —io, grezzo, agg. ruw, onbewerkt;
(door vorsten gebr. in hunne verordeningen,
materia —a, ruwe stof, grondstof, v.; tela
op munten); anno di —, 't jaar des Hells,
—a, ongebleekt linnen, a.; seta —a, ruwe
— na Chr. geboorte ; —a'bile, agg. te begezijde ; fig. ruw, onopgevoed, boersch ; —iuola,
nadigen, genadewaardig ; —a'ccia, f. lompe

handelwijze, onbeholpenheid, plompheid, v.;

f. kl. niet talrijke kudde.

gen, genade verleenen, kwijtschelden (een straf);

groot schort, o.

nade, kwijtschelding heeft verkregen ; —etta,
f. sierlijke bevalligheid ; fig. lief, aanvallig
meisje, o.; —ola, f. (Bot.) genadekruid, o.;
—osamente, ave. op bevallige, behoorlijke,

gettarsi in — ad aleuno, tot iem. zijn

Gregoriano, avv. v. d. H. Gregorius komend;
canto —, gregoriaansche zang, m.
d e 11' A r t e een pedante rechtsgeleerde voor- Grego'rio, m. (N. pr.) Gregorius, m.
stellend ; fa in . fare il — con qd., trachten Grela, f. (Mar.) ster, v.
bij iem. in gunst te komen ; —, (N. pr.) Gra- Grembiale, —hole, m. voorschoot, m., schort,
o.; schootsvel, o.; —fata, —inlata, f. een
tiaan, m.
schort vol ; —Jo, m. Z. grembo ; —latino,
Graziare, v. a. inwilligen, uit gunst verleenen ;
m. kinderschort, -boezelaar, o.; —iutone, m.
-- una supplica, een bede gunstig inwilli—a dei, f. (Bot.) h.z.d als graziola.
Graziano, m. (Lett.) pers uit de C om me dia

p. pass. —ato, welwillend toegestaan; agg. Grernbo, —io, m. schoot, m.; in — ad aleiino, op iem.'s schoot, in iern.'s armen ; fig.
ingewilligd ; sost. m. begenadigde, iem. die getoevlucht nemen ; zich in iem.'s armen werpen ; al urro si puit rnettere it capo in
— (of in seno), men kan zich gerust aan iem.
toevertrouw en ; fig. moederlijf, o ; fig. holte, v.,
beminnenswaardige, welwillende wijze ; zonder
boezem, m , middelpunt, o.; sedere in —a
vergoeding, om niets, gratis ; —osetto, --o.
qc., midden in een zaak zitten ; — d'un
sino, agg. bevallig, lief, lieftallig ; —osità, f.
flume, bocht, buiging v. in een rivierbed;
bekoorlijk-, lieftallig-, aanvalligheid ; beleefdun mora fa —. een muur buigt door ; fig.
beid, beminnenswaardigheid, goedh., v.; —oso,
— della chiesa, schoot der Kerk, kerkel.
agg. bevallig, lieftallig, aanminnig, bekoorlijk,
gemeenschap, v.; far — di una vesta,
lief; aantrekkelijk, sierlijk (stijl), genadig, beeen kleed opnemen, opschorten (om er iets in
leefd, vriendelijk, voorkomend, minzaam ; welte leggen).
gevallig; Abele fu —a Dio, Abel was Gode
welgevallig ; dono —, vriendelijk, lief ge- Gremire, v. a. met veel kl. dingen opvullen,
vol maken ; — urro seritto di errori, een
schenk ; i nrprestita —a, bereidwillig, onder
geschrift met fouten, valsche voorstellingen
gunstige voorwaarde verstrekte leening ; fam.
vullen ; —rsi, v. rif. zich vullen, vol worden ;
far il —, den aangename spelen, het hof
p. pass. —ito, agg. opgevuld, vol ; stare —i,
maken ; (Stor.) la Graziosa, een progress.
opeengedrongen staan.
inkomstenbelasting der 15e eeuw in Flor.;
Greppa, f., greppo, m. overhang, m., rots—re, v. a. h.z.d. als ringraziare.
wand, m., kloof, v.; rand m. van een sloot,
Greea, f. vrouwengewaad o. (in gr. stijl); over-
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greppel, v.; hellekrocht, v.; scherf, v., gebroken Grieve, agg. Z. grave.
bloempot.
Grifagno, agg. met klauwen gewapend ; roofzuchtig wild; uccello —, roofvogel; fig.
occhi —1, scherpe, wilde, begeerige oogen;
—, iem. den broodkorf hoog hangen ; prov.
sost. m. roofvogel, m.; —are, v. a. met den
la buona — fa la buona bestia, wie
snuit, snoet pakken ; —rsi una rosa, haasgoed moet werken moet ook goed eten ; —ina,
tig, gulzig eten ; —ata, f. stoot m. met den
f. lange stoel, m., chaise longue, v.
snoet, snuit ; —0, m. snuit, snoet, m.; fig.
Gre'ppola, f. wijnsteen m. (die zich in de
snoetwerk, o., leelijk gezicht o. (v. menschen);
vaten vormt).
volg. — di porto, varkensnoet, o. (scheldw.);
Gres, m. (Min.) zandsteen, m
fam. torcer il — verachtelijk den neus opGrespignolo, m. (Bot.) ganzedistel, m.
trekken ; fam. ungersi ii — alle spese
Greto, In. kiezelgrond, m.; droog rivierbed, o.;
d'un altro, op andermans kosten leven,
divenire —, steenachtig worden, als een
smullen.
kiezelgrond worden (v. overstr. velden); steen- Grifo, —one, m. (Mit.) de vogel Grijp, m.;
achtige bodem, m.; —oso, agg. kiezelig.
griffoen, m.; —one, rn. (Bot.) klapperzwam,
Gre'tala, staafje, draad o. (van een vogelkooi);
m.; — (Omit.) witkop-gier, m.; raadsel; 0.
hout-, rietstokje, o., splinter, m.; fig. voorwend- Grigiastro, app. grauw-, grijsachtig ; —gio,
sel, uitvlucht, 0.; list, v.; kneep, m.; trovare
agg. grauw, grijs ; sost. m. grijze kleur, v.;
la — di ..., een middel, uitweg vinden om ...
—gioferro, agg. ijzerkleurig, ijzergrijs ; —giGrettameiite, a m op karige, knekerige, gieolato, agg. gevlekt, gesprenkeld, bont.
rige wijze; —eria, f. overdreven spaarzaam- Grigione, m. (N. eta.) Grauwbunderlander, m.,
—oni, m. pl. (Geogr.) Grauwbunderland, o.
heid, karigheid. schrielheid, knekerigheid, v.;
—ino, avv. een weinig knekerig, gierig ; —o, Gri'glia, f. tralie v. (van vensters); net, o.;
agh. overdreven zuinig, karig, knekerig; fig.
rooster, m.
kleingeestig ; idee —e, beperkte, kleingeestige Grilla'ia, f. armzalig landgoedje o. met ongedachten.
vruchtbaren grond.
Grillanda, f. enz. Z. ghirlanda ; —lare,
G r evare, —ve, Z. gravare, —ve.
Grezzo, Z. greggio.
v. n. beginnen te koken ; sissen (olie in den
Gribaiia, f. (Mar.) bark v. met twee masten.
pan); schuimen, gisten (wijn in het vat); fig.
Gri'ccia, f. (Set.) opgewerkte strepen (in zijde);
— 11 cervello, h.z.d. als aver i grilli, Z.
—eiare, v. n. een somber, zwart gezicht zetgrillo ; —ettare, v. n. beginnen te koken,
ten ; naar iets haken, begeeren; —cio, agg.
pruttelen, sissen (b.v. van brood, vleesch); v. a.
h.z.d. als arricciolato.
koken, aan 't koken brengen.
Grida, f. uitroep, roep, schreeuw, m., gerucht, Grilleggiare, v.n. sjirpen (a. de krekel); —etto,
m. krekeltje, o.; fig. kleine gril, m.; trekker m.
0.; —acchiare, v. n. leelijk schreeuwen;
(van 't geweer); veer v. (aan d. mondtrommel);
—amento, m. h.z.d als —ata; —are, v. n.
—ino, fam. liefkoozend woord (tot kinderen,
schreeuwen, roepen ; — quanto uno ne ha
vrouwen); hartelapje, o., hartje, 0.; —o, m.
in gola, luidkeels, uit alle macht schreeuwen ;
uitroepen, openlijk bekend maken ; schelden,
(Nat) krekel, m., sprinkhaan, m.; fig. gril,
twisten, kijven ; — addosso ad uno, iem.
luim, zonderl. inval, hersenschim, m.; aver
dei —i per il capo, een vreemde snaak,
achterna schreeuwen ; v. a. roepen, hevig bezonderling snuiter zijn ; aver 11 capo a' —i,
rispen. een verwijt doen ; fam. — vendetta
nooit ernstig zijn, het hoofd altijd vol met
al cospetto di Dio, ten hemel om wraak
roepen ; met luider stem verlangen, roepen
dwaasheden hebben ; uno inonta il —, iem.
om ; — il nome di aleuno, iem. openlijk
krijgt een kuur, een gril ; aver il cervello
quanto un — zooveel verstand als een garuitroepen, verkiezen ; —ata, f. schreeuw, m.;
naal hebben ; mangiare quanto no —,
het schreeuwen, o.; roep, m., geraas, o., beweinig eten ; ogni — che salta, het gerisping, naroepen, 0.; fare una bella
iem. terdege berispen, een goeden uitbrander
ringste, kleinste ding; mod. prov. essere piii
geven; —atore, m. roeper, schreeuwer, m.,
matto della Fiorina che suonava il
cembalo ai —1, een verdraaide kop, een
schreeuwleelijk, omroeper, m.; twister, kijver,
halve gek zijn ; dovinalo —! dat mag de
m.; —io, m. geschreeuw, 0.; aanhoudend luid
geschreeuw, getwist, gekijf, o.; —o, m. (pl. —i
drommel raden ; indovinala of indovinagrillo, prikboek o. (boek met prentjes
en —a), het schreeuwen, geschreeuw, 0.;
waarin de kinderen met een speld laten steschreeuw, kreet, m., roep, m ; — di rabbia,
ken); fam. medico G rillo, onbekwame geschreeuw van woede; le —a di dolore,
neesheer ; speelbal m. (in 't bocciaspel); hangde smartkreten, klachten ; fu an — universtelling v. (voor muren); —olino, m. grilletje,
sale, er ontstond een algemeene kreet van
ontzetting ; roep, m., gerucht, o.; beroemdheid,
kuurtje, o.
v., naam, m.; venire, silire in —, beroemd Grillotalpa, m. (Nat.) veenmol, molkrekel, m.
worden ; medico di —, geneesheer van Grillotti, m. pl. franjes, tressen, troetels mv.
(v. epauletten).
grooten naam ; mettere in — tin' opera,
een werk luid prijzen ; a —, onvoorziens, ter- Gritnaldello, m. looper, haaksleutel m. (om
sloten open te maken); sperhaak, m.
stond ; a — e rumore, met groot geschreeuw
mod. prov. andarsene alle —a, op een Grimo, agg. rimpelig, gerimpeld.
gerucht of iets doen, een los gerucht gelooven ; Gri'nfia, f. h.z.d. als granfia.
lasciare i eani alle —a, onbezonnen, Grinta, f. kwaadaardig, vertrokken gezicht, o.;
onder de eerste opwelling handelen ; prov.
fam. a —dura, met hardvochtig, onbeschaamd
dalle —a ne stampa il Lupo, door het
gelaat, o.
praten alleen wordt een booswicht niet ge- Grinza, f. rimpel, plooi m. (in 't gelaat); —e,
pl. vouwen, mv. (in kleed.); fam. aver pia
straft ; —one, m. h.z.d. als grido.
--e che 11 corredo d'una sposa, oud,
Gridellino, agg. roodachtig blauw, lila.
Gre'ppia, 1. kribbe, ruif, v.; onderhoud, 0.;
kost, m., tafel, v.; fam. alzare ad uno la
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vervallen, rimpelig zijn ; fam. levare il
paard zitten, rijden ; achter iem. op een paard
corpo di —e, zich goed dik eten ; non fare
rijden; kruis o. (hij menschen); fain. aver
una —, nauwkeurig passen; juist afgepast
tanti anni sulla —, reeds veel jaren op
zijn (geld); —etta, f. kleine plooi, rimpel, m.;
den rug hebben ; fam. avere una coca in
—ettina, —olina, f. vouwtje, plooitje, rim—, nog iets op den koop toekrijgen ; andare
peltje o. (in 't gelaat); —zosetto, agg. plooiein —, iets genieten zonder kosten ; fain. nou
rig, rimpelig, een weinig verfrommeld ; —one volere sulfa — , er zich niet mee willen
sino, app. met plooierige, slappe huid (kind);
inlaten; mod. prov. lisciare la — all'
—osità , f. rimpeligheid, plooierigheid, v.;
asino, vergeefsche moeite doen ; —ata, f.
verwelkt, rimpelig zijn (der huid); ingeschromluchtsprong m. van bet paard ; —iera, f. (Sell.)
peldheid, v.; —o, —oso, —uto, app. rimpelig,
staartriem, m., paardendek, o., deken, m.;
plooierig, met plooien, rimpels, vouwen; pelle
—one, m. kruis, o.; achterste, onderste ged.
— a, slappe, flesche huid ; vestito — , verv. d. rug; piegare ii —, met ijver ergens
frommeld, plooierig kleed, o.; —dille, m. veel
aan beginnen.
rimpels, plooien (in de huid); verfrommeldh. v. Groppo, m. knoop, m.; knoopuitwas, knoest,
Gripo, m. sleepnet, o.
m.; groep, v., menigte, v., groot aantal, o.; le
Grippe, f. (Med.) griep, v., koorts v. door verlaeriuue fanno —, de tranen dringen naar
koudheid ontstaan.
voren, hoopen zich op ; — di vento, wervelGrippo, m. (Mar.) klein zeerooversschip, o.;
wind, m.; — oso, agg. vol knoopen ; knoestig.
sjeebek, m.
Grossa, t. gros, o., twaalf dozijn; alla —,
Grisantemo, m. Z. crisantelllo.
dorluire la —, Z. grosso ; —a'ggine, f. Z.
Grisato'io, m. (Vett.) werktuig om 't glas af
iguorauza ; — grana, f. gros graine, gros
te breken (v. glazenmakers).
de Naples, de Tours (sterke zijdestof); —meute,
Griselda, f. (N. pr.) Grisilde, v.
ar c. op ruwe, niet voltooide wijze, in groote,
Grisella, f. (Mar.) weveling, in.; touwladder, m.
ruwe trekken ; ongeveer, ten naastebij ; op
Grisetta, f. grisette ; (Nat.) grauwe graseenvoudige domme wijze; —eggiare, v. n.
musch, v.
zich groot voordoen ; —erello, agg. eenigsGriso, agg. h.z.d. als grigio.
zins groot, dik, plomp ; fig. dom-, onnoozel-,
Gri'sola, f. (Mar.) gevlochten want, o.
lummelachtig ; —eria, f. goud-, zilver-, metaalGrisolampo, m. (Min.) soort chrysolieth, o.;
bereiding in groote stukken; fig. domheid,
—lito, m. (Min.) chrysolieth, o.; —pa'zio, m.
lummelachtigheid, v.; —ettino, agg. een wei(Min.) chrysopas, o.
nig te dik, plomp; —etto, app. een weinig
Grissillo, m. soort stangvormig gebak (in
dik, stevig, plomp ; —ezza. f. dikte, sterkte,
Piemont).
v.; doorsnede v. (van een vlakte); omvang, m.,
Groenlandese, m. Groenlandsch ; sost. Groendikte, zwaarte v. (van menschen); dikheid v.
lander, v.; —ia, f. Groenland, o.
(v. vloeistof); aver troppa —, te dik, te
Grofo, m. zout-, pansteen, m.
weinig vloeibaar zijn ; — d'udito, geringe
Grogiolare, v. a. en n. Z. crogiolare.
zwaarhoorigheid ; fig. — d'animo, vijandGrola, f. (Nat.) zaadkraai, v.
schap, v., onverschilligheid, ontstemdheid v.
Gromma, f. wijnsteen, m.; kalksinter, m. (neer(tegen iem.); — d'iutelletto, onbegrijpelijkslag in miner. wateren); —are, v. n. wijnsteen
heid, domheid, onnoozelheid ; zwangerschap, v.;
of ander bezinksel aanzetten.
—iere, m. groothandelaar m. in zijdestoffen ;
Gronda, f. kroon-, daklijst, v.; dakgoot, v.,
grootwerker m. (in goud- en zilverwerk);
druipsteen, m.; correuti da —, vooruitstek.
ista, m. (Coin ) groothandelaar, grossier, m.;
dakspar, v.; (Agr.) verval, o., afloop m. (van
— ità, 1. domheid, lummelachtigheid, v.
een land); far — verso un luogo, naar Grosso, agg. dik, sterk, van grooten omvang
een plaats afvallen ; het water naar die plaats
of inhoud ; capo —, groot, dik hoofd, o.; dik,
aflaten ; la — delle palpebre, wenkbrauniet vloeibaar, troebel ; vini —i , wijnen die
wen pl. (poet.); a —, naar eene zijde afhellend ;
veel kracht, veel alcoholgehalte hebben ;
capello a —, hoed met omgeslagen rand ;
aria —a, dikke, zware, nevelachtige lucht,
—a'ia, f. dakgoot, v.; waterafloop m. (v. d.
v.; cibo —, grove spijs, v.; pane —, hard,
goot); prov. fuggire l'acqua sotto la —,
grof brood, roggebrood ; udito —, zwaar gevan den regen in den drop komen ; —a'io, m.
hoor; scherz. esser di capana —a, een
h.z.d. als gronda ; —are, v. n. afdruipen,
weinig hardhoorig zijn ; ilumne —, sterk geafloopen, af-, neerdruppelen ; l'acqua gronzwollen rivier ; ware —, onstuimige zee;
da dai tetti, het water druipt van de daken ;
dito grosso, duim, in.; feminina —a,
— di sudore, van zweet druipen ; v. a. doen
zwangere vrouw; groot, sterk, talrijk ; eserdruipen ; una ferito gronda sangue, het
eito —, talrijk leger, o.; terra —a, dichtbebloed druipt uit eene wonde; gli occhi
volkt land, o.; popoio —, dichte bevolking,
grondano lacrime, aan de oogen ontv.; perdita a, zwaar, gevoelig, verlies, o.;
vloeien de tranen ; p. pres. —ante, druipend,
bestie —e, groot vee, 0.; scherz. pezzo
druppelend ; — di sudore, di sangue, van
groot dier, d.w.z. aanzienlijk persoon, m.; fam.
zweet, bloed druipend; —ato'io, m. kroonessere grande e —, een groote lummel
lijst, v., druipsteen, m., afdak, o.; —eggiare,
zijn, groot en niet wijs zijn ; uomo — dom,
v. n. h.z.d als —are ; —one, m. steenen dakonnoozel, ongemanierd mensch ; font. esser
goot, druipsteen, ni.
— con qd., boos op iem. zijn; dirle —e,
Grondone, —1, avv. andare — , Vooroverdomme dingen zeggen ; fain. bever —, 't zoo
gebogen, met hangend hoofd gaan.
nauw niet nemen ; giuocar — grof spelen,
Grongo, m. (Zool.) zeepaling, m.
veel wagen ; alla —a, op ruwe, ongemanierde
Groninga, f. (Geogr.) Groningen, o.
wijze ; zonder in bijzonderheden te treden ; in
Groppa, f. kruis o. (v. rijdieren); gedeelte van
groote, breede trekken, in 't algemeen ; sost. m.
het lichaam tusschen rug en lenden ; andare,
gros, o.; voornaamste, sterkste deel, hoofdgecavalcare in —, op het achterdeel van het
deelte; il — del esereito, het gros, de
—
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hoofdmacht van het leger; il — della colonua, het dikste gedeelte der zuil ; il —
della gamba, de kuit, het kuitbeen ; sost. f.
far la —a, kakken, een groote behoefte
doen ; (tegenstelling far la piccola, een
kl. boodschap doen, uriaeeren); (Agr.) dormire la —, den laatsten, langsten slaap houden (der zijdewormen); fig. vast, diep slapen;
—, sost. m. kleine zilvermunt v. (vroeger in
Toskane); —lanamente, avv. op ruwe, ongemanierde, lompe, plompe wijze ; parlare
—, ruwe uitdrukkingen gebruiken ; vivere —,
leven zonder eenig belang in intellect. dingen
te stellen ; lavorare — , onbekwaam, stumperig, nalatig werken ; —lanità, f. ongemanierdheid, ruwheid, onbeschaafdh. v.; —lano,
agg. ruw, lomp, onbeschaafd, ongemanierd;
gente —a, onbeschaafd volk ; — nel vestire,
boersch in de kleeding ; fig. animo —, ruw
van manieren, onbeschaafde geest, m.; astuzie —e, plompe listen, boerenkneepen ; niet afgewerkt, in 't ruw bewerkt; telg —a, ruw,
grof linnen ; alla —a, h.z.d. als —amente ;
—one, m. vroegere Tosk. munt, v.; —otto,
app. een weinig, dik, sterk ; —unie, m. grof
goed, o., grove stof, v., dik bezinksel, o.
Grotta, f. grot, v., hol, o.; —artiliciale,
kunstm. grot (uit tufsteen); aardophooping, v.;
wal, dam, m.; schutmuur, m.; band m. (om de
baan van het boccia-spel); afdak, o.; afhangende rots, v.; —e infernali, tartaree,
hel, v., onderwereld, v.; —icella, —icina, f.
kleine grot, v., klein hol; —o, m. h.z.d. als
grotta, in de beteekenis van rotsafhang,
m.; —oso, agg. met veel grotten of holen ;
grotvormig.
Grottesca, f. groteske figuur, o.; fantastische
teekening, v.; —che, pl. wonderlijke, fantastische schilderingen, teekeningen ; grotesk-schilderkunst, v.; —amente, avv. op groteske,
wonderlijke, fantastische wijze ; —ato, agg.
met grotesken, arabesken geschilderd, opgesierd ; —o, app. grotesk, fantastisch, schijnbaar zonder beteekenis en regel ; fig. wonderlijk, zonderling, grillig, grotesk ; (Teat.) ballerino, —, danser m. die komisch bewegingen
maakt.
Grovi'gliola, —vi'glia, f. kronkeling v. in
een al te sterk gespannen draad ; —gliolo,
—viglio, m. (Tess.) kl. knoop m. in 't weefsel;
fout v. in 't weefsel.
Gru, grue, f. (Omit.) kraanvogel, m.; (Met.)
kraan, m.; (Mar) kraan, davids, m.
Gru'ecia, f. kruk, v., krukstok, m.; stelt, v.,
steltbeen, o., houten been, o.; audare a
--cce, op krukken gaan ; fig. onzelfstandig
persoon ; (Apr.) planthout, -ijzer, o.; kruis o.
om kleeren aan te hangen ; hoeden-, kleerenstander, m.; (Cacc.) kruk v. voor den lokvogel ;
fig. tenere una sulla — , is m. voor den gek
houden ; stare sulla —, in twijfel, onzekerheld staan ; hark v. (van den croupier bij een
speelbank); (Stamp.) drooglat v. (v. de schoone
vellen); (Fond.) slakkenkrabber, m.; deurkruk,
v.; bastone colla — , krukstok, m.; —are,
v. a. (Conc.) de vellen aan tiet droogkruis ophangen ; —ata, f. slag m. met de kruk ; prov.
agli zoppi —e, den ongelukkige treft gewoonlijk nog een klein ongeluk; —one, m.
(Ornit.) geelkelige bijeneter.
Grufare, grufolare, v. n. met de snuit omwoelen, doorzoeken (zooals de zwijnen); fig. op
onbeschofte wijze, gulzig eten ; fig. rondzoeken,
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rondsnuffelen ; —rsi v. rifl. zich in't vuil wentelen ; fig. zich gulzig op een spijs werpen;
zich aan wellust overgeven, in 't slijk der
zinnelijkheid wentelen.
Grugare, v. n. kirren (als de duiven).
Grugnare, —ire, v. n. knorren (aas de varkens); fig. — contro qd., tegen iem. schelden, uitvaren ; —etto, m. aardig gezichtje,
snoetje, o.; —ito, m. geknor, o., gescheld, o.;
—o, m. snuit, m., snoet m. (van zwijnen en
andere dieren); fig. snoet, gezicht, o., (in minacht. beteek. van menschen); fam. morrend,
brommerig snoetwerk, o.; far —, een brommerig, zwart gezicht zetten ; de lip laten hangen, pruilen ; — di porto, is een gemeen
scheldwoord ; (Bot.) — di porto, leeuwenbek, m.; —one, m., —ona, f. iem. met een
kwaadaardig, somber gezicht ; brombeer, m.
Grulla'ggine, f. domheid, dwaasheid, onnoozelheid, v.; —erello, m. dom, onnoozel,lummelachtig mensch, m.; —eria, f. domme zet,
m., handelwijze, v., domheid, v., domme streek,
m.; —ino, m., —ina, f. kleine domkop, m.,
klein dom ding, o. (soms in goede en hartel.
beteek.); —o, agg. boos, onvriendelijk, slecht
gestemd, bedroefd, traag, suf, slaperig ; dom,
onnoozel, lummelachtig; sost. m. domkop, onnoozele hals, m.; traag, suf, weinig opgewekt
mensch ; fam. Dio fa i —i e loro s'accompagnono, de domoors voelen zich tot
elkander aangetrokken.
Grurna, f. h.z.d. als groinma ; —ato, agg.
verstopt (pijp); verslijmd.
Grumere'ecio, m. (Agr.) tweede of derde snee
(gras); nahooi, o.
Grutnetto, in. klompje o. (voor v. geron. bloed);
—o, (Med.) klompje, o. geronnen bloed ;
terigheid v. (van de melk in de moederborst);
—oso, app. klonterig.
Gruu.oletto, m. kl. kool-, saladekrop, m.; —ino,
—o, m. hart, o. (van de salade, kool).
Gruogo, grogo, m. (Bot.) sailor, v.; saffraan, v.
Gruppettino, m. kleine groep, v.; (Bot.) blocsemkopje, o.; —etto, m. kleine groep, v.; kl.
hoop, m., kleine zak m. (met geld); kl. geldsom, v.; (Bot.) bloesemtros, v.; (Mus.) versiering, coloratuur, v.; —o, m. zakje, o.; kl. pakje
o. (met geld); geldrolletje, o.; groep, v., regeling, verzameling, vereeniging van personen
tot een geheel ; (Scutt.) groep, v.; il — del
Laocoonte, de groep v. d. Laokon ; — di
colonne, d'alberi, groep zuilen, boomen ;
(Teatr.) dramatische verwikkeling ; (Mil.)
troep, groep soldaten; wervelwind, m.; —olento, agg. groepvormig.
Gruppito, agg. (Gioieli.) achthoekig geslepen
diamant, m.
Gruzzo, m. hoop, m., ophooping, v.; —oletto,
m. kleine spaarduit, v.; —olo, m. spaarduit,
v., spaar penning, m.; bespaard, overgespaard
geld, o.
Gua', afkorting voor guarda, Z. guardare.
Guaco, m. (Bot.) Guaco-plant, v.
Guada, f. (Bot.) wouw, in.
Giiada'bile, agg. doorwaadbaar.
Guadagna, f. (Agr.) breede greppel, m., waterkuil, m.
Guadagna'bile, agy. winstbrengend; —a
mento, m. Z. —o ; —are, v. a. winnen,
verdienen, verwerven, verkrijgen, winst behalen ; assol. — bene, veel winnen, verdienen ; chi non guiadagna non speiida,
wie niet verdient mag ook niet uitgeven ; mod.
.
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prov. non — 1'acqua da lavarsi le
maai, nog niet het zout in de soep verdienen; — il vito, il pane, la vita, zijn
kost, levensonderhoud verdienen ; rente opbrengen, het recht op rentegenot hebben ; -di suo corpo, zich prostitueeren ; fan. verwerven, zich verschaffen, erlangen ; — fanta,
roem verwerven ; — un reuma, zich een
verkoudheid op den hals halen ; fam. guadagnarci urr tanto, ergens nut, voordeel
van hebben ; — la cirna d'un ntonte, met
moeite den top van een berg bereiken ; -terreno, terrein winnen, vooruitkomen ; —
la mano, niet meer naar den teugel luisteren (v. paarden); — una persona of l'animo di alcuno, iem.'s gunst verwerven ;
prov. il — insegna a spendere, zwaar
verdienen leert zuinig verteren ; p. pass. —ato,
verworven, verdiend ; sost. m. het verworvene,
o., verdienste, v.; —ata, f. h.z.d. als —o • —,
(Giuoc.) over streep, over de grens liggend gedeelte van het balspelterrein; tnanda.re il
pallone in —, den bal over streep werpen ;
fare —, een punt halen (door over streep te
werpen); fam. passar la —, de perken te
buiten gaan ; —ato, p. pass. van —are ;
—eria, f. slecht, oneerlijk gewin, o.; —etto,
m. klein gewin, o., kl. verdienste, v., kl. voordeel, 0.; —e'vole, —oso, agg. winst-, nutbrengend; —o, m. gewin, voordeel, nut, o.;
winst, verdienste, v., intrest, o.; nettere a
— i denari, zijn geld uit-, op intrest zetten ;
bestie a —, fok-, slachtvee, o.; inandare
le vacche a —, de koeien naar den stier
brengen ; cavallo di —, dekhengst, m.;
iitettersi a —, zich prostitueeren (van
vrouwen); —ucchiare, v. n. een kleine
winst maken, kleine verdienste hebben ; —u'ccio, —uzzo, m. klein gewin, o., kleine
winst, v.
Guadare, v. a. doorwaden ; —o, m. ondiepe,
doorwaadbare plaats v. (in een rivier); het
doorwaden ; routpere il —, 't eerst in het
water gaan om het te doorwaden ; fig. iets het
eerst beginnen ; het ijs breken ; tentare il —,
het doorwaden beproeven ; fig. een zaak eerst

onderzoeken ; —oso, agg. wat doorwaad kan
worden, ondiep.

Gaadio, m. pand, onderpand, o., borgtocht, m.
Guado, m. (Bot.) weede, v., weedverf, v.; —one,

In slechtste weedverf, v.

Guaiaco, m. (Bot.) guajac-, pokhout, o.
Guaime, m. (Ayr.) nagras. o., herfstgras o.
Guaina, f. scheede, schee v. (v. wapen); foedraal,
o., omslag, m., etui, v.; prov. tal — tal cotello, zoo de scheede, zoo het mes ; soort
zoekt soort ; mod. prov. in — d'oro coltello
di piontbo, een waardeloos ding in een
mooien omslag ; (Anat.) scheede ; le —e de'
tendini, de peesscheede ; (Bot.) zaadscheede,

zaadhulsel, o.; trekzoom, m., schuif, v. (aan
kleeren); —a'io, m. scheede-, foedraalmaker,
m.; —ainelia, f. volg. voor carrubo.
Gua'io, m. smartkreet, m., weeklacht, 0.; gejammer, geween, o.; ongeluk, onheil, o., ellende,
v.; sono in un mar di —j, ik bevind mij
in een zee van ellenden ; klein ongeluk, o.;
tegenlooper, m., onaangenaamheid, v.; pugnere a —, op 't gevoeligste treffen ; prov. un
buon boccone e cento —j, een oogenblik
genot brengt soms lang leed ; —olare, v. n.
weeklagen, jammeren, grieven, krijten ; —re,
v. n. smartkreten uiten; huilen, jammeren,

weeklagen ; —tare, v. n. h.z.d. als guatare.
of guadare.
Guaj, interfez. wee ! — a te, wee u! — ai
visti, wee den overwonnenen!

Gualca, —chiera, f. voldersmolen, m., volderij, v ; mod. prov. non sentirebbe ii
polso alle —e, zeer onhandig, onbekwaam
zijn (van geneesheeren); —atneuto, m. het.
vollen van het laken ; —are, v. a. het lakei
vollen, door stampen bewerken ; —hiera'io,
m. volder, voldermolenaar, m.; —ire, v. a. .

verfrommelen, knoeien ; fam. verfrommeld (laken, stof); platdrukken, drukken (bloemen enz.).

Gualdana, f. (Stor.) verkenningstroep, v.; in-

val, m. in vijandelijk land ; strooptocht, m.

Gualdo, m. bosch, o.

G ualdrappa, f. zadeldek, o.; schabrak, m.
Gualtieri, —tiero, m. (N. pr.) Walter,,
Wouter, m.
Gua'ncia, f. wang, v.; —ala'io, m. kussenverhuurder, m.; —alata, f. slag m. met een
kussen ; —ale, m. hoofd-, rugkussen, o.; mod.
prov. terser il capo tra due —i, heel gerust slapen, onbezorgd zijn ; — d'oro, kinderspel waarbij het eene kind het hoofd in den
schoot van een ander legt om zoo te raden
wie het aanraakt; (Arm. stor.) wangstuk o.
v. d. helm ; —aletto, m. klein hoofd- of
rugkussen ; (Cacc.) kussen op de kruk v. d. uil ;
vulkussen o. (om kleeren op te vullen); (Arch.)
bozze a —, naar voren afgeronde, kussenvormige kraagsteenen ; —alino, m. klein kussen ; spelden-, reuk-, wondkussentje ; fare a
— handje-draag doen (kinderspel); —alone,
m. groot, dik kussen ; —ata, f. oorveeg, v. ,
klap op den wang, om de ooren, kaakslag, m.
Guano, m. guano, m.
Guanta'ia, f., —io, m. handschoenenmaakster, v., -er, m.; -verkooper, -ster; —erffa, f.
handschoenenfabriek, v., -winkel, m.; —era,
f. schaal v. (waarop vroeger de handschoenen
gelegd werden), zilveren, gouden bekken ; metalen schaal, schaal voor visitekaartjes presenteerblad, o; — o, m. handschoen, m.; 1
di pelle, di cantoscio, di castoro, leeren, gemsleeren, kastoren handsch.; mezzi
—i, halve handschoen zonder vingers ; — di
scherma, —i a retino, —i interi of
seuza ditali, scherm-, nethandschoen ; vuisthandsch. of wanten ; lavarsi i —i, de handschoenen uittrekken ; fig. de nagels laten zien ;
lam. dar nel —, onder de handen komen,
in de handen vallen ; gettare ii —, den
handsch. toewerpen, uitdagen ; raccogliere
il —, den handschoen opnemen, de uitdaging
aanvaarden ; trattare qe. of qd. in —i
(of in — gialli), met iets of iem. zeer fijn
omgaan ; iem. of iets met handschoenen aanvatten ; fam. amore pasla il — , een warmen handdruk bespeurt men zelfs door den
handschoen ; mod. prov. a Ognissanti
ntauicotto e —I. met Allerheiligen (1 Nov.)
moet men de winterkleeren en de handschoenen voor den dag halen.
Guaragno, m. fokhengst, m.
Guardaboschi, m. boschwachter, m.; —camera, f. h.z.d. als anticamera; —cappe r
m. h.z.d. als portacappe ; —tapre, m.
h.z.d. als tapraio; —corde, m. iadeel.
(Orol.) trommel, m.; —toste, m. kustwachter, m., strandwachter, m.; —cuore, m. lijfje,
corset, o.; —donna, f. baker, v.; —gote,
m. masker, o.; —ma'cchie, m. bosch-,.
,
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veld wacnter, m., (Arm.) beugel m. (over
den trekker van 't geweer); -Dla'nd.'ie,
m. herder, kuddehoeder, m., -lllaIlO, m.
bandleer, leer om de band te nescnermen ,
stootplaat, m., stootbeugel m. (van degen),
-"lento, m. bet zien, heschouwen, ultzlen, 0.;
-llappa, f. b.z.d. als ascillgatoio ; -llido,
m, uestel.o., -natiche, f. pl. {am. broek, v.;
-ncanna, f. hal sst uk o. (aan harnas);
-I)etto, m. boorplank, v., schutbord, 0.;
-piede, m. voetenzak, m.; -portone, m.
deurwachter, pottier, m.; -posto, m. schid-

wacnt, m.

Gual'dare, v. a. met aandacbt beschouwen,
aanzien, nezten, bekijken; assol. zlen, - ill
qua e in la, naar alle kanten heenzien,
rondzien , zijn oogmerk richten op, het oog
hennen op (vooral op vrouwen), er ane tre
sorelle bellisshne; ma e' gual'dava
la mtnore, er warendrlezeermooie zusters,
maar hij had het oog op de jongste, fig. ergens op gertcnt zijn. uitzlcnt op uenben, gelegen zijn; la villa guarda traillontalla,
de villa is op het Noordoosten gelegen , dove
gllarda questa finestra" waar ziet dit
venster op ult ? fig. bet toezicht houden, oppassen, gllardanli lUI poco quest! bambini, houd het oog, net toezicht, een weinig
op deze ktnderen , houden, verhtiiven, - it
letto, Ia eamer a, het bed, de Kamer houden; - tutte Ie feste, aIle feesten bijwonen; bewa ren, nehoeden, beschermen; Dio
mi gnal'di, God behoede mij; Dio ole lie
gllal'di ..., God behoede, beware mij el' voor;
Dio gual'di se ..., wee u, als ...; - Inale
UIIO, iem. schuinscb, scheel, boos aanzien;
- nlale, scheel, loensch zien; provochi phi
gal'da Ineno vede, die te nauw ziet, ziet
Iliets; v. ll. zich moeite geven, inspannen, oppassen. zorgen; guardate di fare it
vostro dOl-ere, doet uw best, zorgt, dat gij
uw plichlen volbrengt; omzien naar, zoeken
naar; niet letten op; 11011 -a una SI)eSa,
niet op een uitgave zien; -I'si, V. rill. zich
boeden, inachtnemen; guardnti dai catti,ri cOlnpaglli, neemt u in acht, hoed u
voor slechte makkers ; imp. gnal'da! afgek.
Kna' of oh gllarda. zie eens! Kijk eens!
gila', bab! gila' COllie dovevo fal'e"
nu. weI wat had ik. dan moeten doen?
G,ardal'oba, f. kleedkamer, kleerenkamer,
kleerenkast, Y.; voorraad kleederen, al de kleederen, garderobe van iem.; dienstbodenkamer,
v., de dienstboden my. (in voorn. huizen); -,
m. en f. indecl. opzichter, m., -ster v. over de
kleederen, costumes enz.; -sigilli, m. indecl.
grool-zegeluewaarder, minister V. justitie, v.;
-spalle, m. indecl. begeleider, hescbermer, m.;
-dispellsa, f. voorraadkamer, v.; -stiva.',
m. (]lilar.) uootsman, m.
Gllal'data, f. hel aan-, bezien, 0.; blik, ro.;
ulla - Uli basta per -, een blik is mij
voldoende; -ata'ccia, 1. loensche blik, ro.;
dare una -a uno, iem. scheel, afgunstig,
vijandig aanzien; -atina, f. korte, vluchtige
blik, ro.; -atore, m., -trice, f. beschouwer, kijker, m.; oppasser, bewaker, m.; -atllra, f. roanier van zien, blik, ro.; aver
una b ..lltta -, een leelijken bJik hebben;
- chi irlliamol'a, betooverende, lieve blik;
-atul'a'ccia, f. loensche, leelijke, onzekere blik.
Gua'rdia, f. hoede, bewaring, bewaking, v.;
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eemmettere a qd, 13 - d'una eaaa,
aan iem. de bewaking, hoede van een nuts
toevertrouwen; acht-, opmerkzaamheid, Y.;
prender -, acht geven, fare gelosia-,
ergens streng acnt op geven , hoede, nescnermlng, v.; esser alia - di qd., onder Iem,'s
hoede, nescnermlng staan ~ (Seherm.) dekking ,
po..si in -, zich dekken, tot pareeren gereed
zijn; -. wacater, hoeder, v., behoeder, m., il
cane e uua buona -, de nond is een
trou we wachter; oppasser m. (in hospitaaI);
polietieagent, m., Ie Guardie di cittil, de
veiligheidsdienst der stad; waclit, V.~ weer, V.;
guardia Ilaziollale, nuraerwaeht, scautterij, V., volksweer, m., gna r die del fuoco,
brand weer, v.; la - del COI'PO, lijfwacbt,
v., (Mil.) corpo di -, gardetroeuen , schildwacht, m., wachtpost, m., Ilu dare Ia -,
de wacht atlossen, la - esce in fuor}, de
wacht komt in 't geweer , esse.' di -, op
wacnt zijll; montas-e la -, op wacnt, op
post gaan , smoutare la --, van wacht,van
post komen , eorpo di -, wachtlokaal;
(Ferrov.) baanwacnter, m., (Ann.) - della
spada, stootplaat, v., gevest O. Y. d. degen ,
ring, m., wangstuk o. van net naardengentt ,
(TJegat.) schutnlad, 0.; (Mar.) Gua r die, pl.
de twee sterren van den grooten Beer die
't dlcntst bij de poolster staan ; (Stor.) (Japitano di -, n.z.d. als Ba..gello; (Stor.)
Otto di - (of di - e di baiiaj, crimineel
rechtsoverbeid (in de 1"101'. Republiek); provo
non si puo dOl'llIit'e e fa.. la -, men
kan niet slapen en waken terzelfder tijd, men
kan geen twee tegenslrijdige dingen terzelfder
tijd doen ; veld wachter, oppasser m. van de
wijngaarden; -illarino, m. U}Jar.) zee-kadet,
ro.; -lIa, f. oppasster, herderin, koemeid, v.;
-nato, m. waal'digheid van gardiaan in cen
klooster; -110, m. oppasser, bewal{er. ill.;
~ardiaan, overste, opziehter in een klooster;
(am. pal'e.·e un padl'e -, er welgevoed
uitzien; overste rn. van een broedel'schap;
(Stor.) h.z.d. als vicedonlino; (Agr.) - of
tralcio, wijnstokscheut, v. llie op twee oogen
gesneden is; (lWar.) versterkingsullKer, O.
Guardinfante, rn. in de middeleeuwen gebruiKelijke baleinen rok tel' bescllerming van
de lichaamsvrncht; -ingaillellte, avv. op
voorzichlige, behoedzame wijze; -ingo, agg.
voorzichtig, behoedzaam; - di qc., VOOI'zichtig over iets wakend; -ifola, - iu' ola,
f. wachttoren, m.; (Cace.) kijkgat O. in de vogelhut; -i'olo, -i'uolo, m. kl. wachtzaal in
schouwb.; kleine ruimte voor de nachlwaKers
in winkels enz., wachthuisje, 0.; -ione, m.
(Calz.) acbterleer,o.. acllterlap, rn.; -0, m. Z.
sgllardo.
GII3.·ellti'gia, f. zekerheid, v., waaroOi'g, m.,
borgstelling, v.: bescherming, v.; -tigiare,
y. a. b.z.d. als -tire en gUI'alltiI'e, Z. aldaar.
Guari, avv.Iang, lange tijd, langeI'; 11011 sta.·e
-, niet langeI' blijven; lion - phi cbe ...,
niet veel meer dan ...; sost. m. hoeveelheid,
menigte; lion aveva - di terra, er was
niet veel aarde meer.
Guari'bile, ayg. heelbaar; -igiolle f., -iIllento, m. heeling, genezing; -ire, v. a.
heelen, gezond maken, genezen; - un Ii·
quido, een vloeistof klaren, zuiveren; v. n.
gezond worden, genezen, heelen; 1)rov. chi
nasce Inatto lion guarisce 11Iai, tegen
domheid is geen kruid gewassen.
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Guarnacca, —a'eeia, f. lang overkleed, 0.; I

Iange rok of jas, tabbaard, in.

Guarnello, m. katoen, diemet, o., gekeperd
stof, o., (gekeperde) onderrok m. (v. vrouwen).
Guarnigione, f. bezetting, V.; garnizoen, garnizoensplaats, v.; —nimento, m. uitrusting,
bezetting, v.; — di uno fortezza, di una
nave, bewapening, uitrusting v. van eene
versterking, een schip ; — d' una stanza,

meubileering, versiering v. van een kamer;
— d'un vestito, versiering, garneering T.
(v. kleed.); —i, pl. versieringen, v., sieraden,
v. mv.; beslag, o., inlegwerk o. van meubels;
—ire, v. a. uitrusten, voorzien van ; — di
mora una eittà, een stad van muren voorzien ; — una fortezza, een vesting met
krijgsvoorraad en proviand voorzien ; versieren, opsieren, garneeren (kleed); beslaan, inleggen (meubels); — un vestito, di passamenti d'oro, een kleed met goudborduursel
garneeren ; — aula vivanda, een spijs met
kruiderijen toebereiden ; (Mil.) (met troepen)
bezetten ; —rsi l'armatura, de wapenrusting aanleggen ; —rsi, v, rill. zich voorzien,

met, van ; zich uitrusten, versieren ; p. pass.
—ito, voorzien, verzorgd, uitgerust; agg.

abiti —1 ricamente, rijk gegarneerde kleederen ; piatto —, gegarneerde schotel, m.;
—itura, f. garneering, v., upsíering v. (van

kleed); —, toevoegsel, garneering v. (van spijzen, schotels); —1zione, guernizione, f.
uitrusting, verzorging, versiering, v.; toevoegsel, o., toebehoorsel, 0., beslag, 0.; garneering
v. (v. kleed); garnituur o. (van gordijnen enz.);
belegsels, 0., kant o. (op kussens); toespijs, v.
Guasconata, f. gasconade, kaskeuade, v.;
blufferij, opsnijderij, v.; —coene, ill. Gas-

zware beschadiging, zware schade; --, app.
bedorven, beschadigd ; un dente —, een
slechte, bedorven tand, v.; can — dolle bond;
bedorven, verminkt (plaatsen in een boek);
gusto —, bedorven smaak, vuile maag ; a
gusto — va male ogui pasto, aan een
bedorven maag behaagt geen spijs ; verknoeid
(werk); verwend, slecht opgevoed, bedorven
(kind); gebrekkig, foutief; sangue —, bedorven bloed; fam. aver il sangue — con
uno, in onmin met iem. zijn; lam. non è
— nulla, 't hindert niet, er is niets aan
bedorven.
Gu.atamento, m. h.z.d. als sguardo; —are,
v. a. h.z.d. als guardare.
Gua'ttero, m. bijkok, keukenjongen, m.
Guattire, v. n. blalfea, aanslaan (honden).
Guazza, f. sterke dauw, m., nevel, v.
Guazzabugliare, v. a. door elkander smijten,
onderstboven gooien, dooreenmengen ; —io, in.
met sneeuw vermengde regen, in.; fig. mengsel, mengelmoes, 0.; —zare, v. n. dooreengeschud worden (vloeistof); een klotsend geluid
laten hooien (als vuile eieren bij 't schudden);
onderzinken ; in 't water plassen ; v. a. doorwaden, zwemmen ; — un cavallo, een paard
naar het wed brengen ; —ata, f. bet voeren
van een paard naar het wed ; —ato'io, m.
drinkplaats v. voor 't vee ; paardenwed, o.;
—etto, m. (Cacc.) ragout, o.; —o, m. poel, v.,
waterplas, v.; -- di sangue, bloedplas, v.;
pascare un flume in —, h.z.d. als guadare, ciliege, uva in —, in rum, brandewijn ingemaakte kersen, druiven ; calamaio
a —, inktkoker m. zonder deksel ; (Pitt.) dipingere a —, tempera schilderen ; —oso,
agg. sterk bedauwd, nat van dauw ; —,moerassig., nat, vochtig.
Gu'bbia, f. lang tweewielig voertuig, o ; span
o. (twee) paarden.
-

,

conjer, m.
Gaaseotta, agg. half gaar.
.
Guasta'bile, app. bederfbaar, bederflijk.
Guastada, f. waterkaraf, V.; flesch v. met Gueffa, f. h.z.d. als gabbia of carcere.
dikken buik.
C uelfisrno, m. partij der Welven of Guelfen ;
Guastafeste, --ca'voli, m. indecl. spelbederwelfisme, o.; —0, m. (Stor.) Guelf, Welf, in.;
ver, vredeverstoord., spelbreker, m.; —mento,
—i, Welven, mv. (aanh. der Kerk in den
m. het bederven, storen ; —mestieri , m. indecl.
strijd tusschen Paus en Duitsche Keizers); (Star.
vakbederver, knoeier, onbekw. werkman, kunfor.) —1 neri, aanhang. van het Rorn. hof en
stenaar ; loonknoeier, m ; —are, v. a. verwoesFrankrijk ; —i bianehi, gematigde, meer
ten (een land); bederven, storen, beschadigen,
Ghibellijnsche panij in Flor.; non esser nè
knoeien ; uit elkander nemen, veranderen
nè Ghibelliuo, tot geen enkele partij
(kleeres); ongelegen komen ; fam. guasto
behooren.
stoor ik u ? verwennen, bederven (kinderen); Guercezza, f. loenschbeid, v., scheelzien, 0.;
—rsi lo stounaco, den maag bederven ; —i
—ria'ccio, m. leelijke scheelkijker, m.; —
fatti suoi, zijn zaken bederven, zich in
cino, agg. een weinig scheelziend ; —cio,
ongelegenheid brengen ; vervalschen, met schaagg. loenscb, scheel ; ocehio —, scheele, loan-

delijke toevoegsels bederven (levensmiddelen);
sche blik ; sost. scheel menscb, scheelkijker;
afbreken (gebouwen); ter dood brengen ; verfare il —, zich bijziend houden.
minken, onteeren, schenden (vrouwen); ver- Guernigione, f. Z. guarnigione ; —ire,
kwisten ; — un edito, een bevel overtreden ;
Z. guarnire.
assol. non guasta, het hindert, deert niet; Guerra, f. krijg, oorlog, m.; —e di religione,
—rsi, v. rill. bederven, in bederf overgaan,
godsdienstoorlogen ; — di successione, erfzware schade lijden ; in rotting overgaan, rotopvolgingsoorlog; intiinar, dichiarar la
ten; —rsi con alcuno, —rsi 11 sangue,
—, den oorlog verklaren ; arte della —,
op iem. boos worden ; toornig, boos worden ;
krijgskunst, v.; dlritti di —, oorlogsrechten ;
prov. guastando s'impara, door schade
consiglio di —, krijgsraad, m.; — civile,
wordt men wijs ; i troppi cuochl guasburgeroorlog ; — aperta, rotta, in openbaren
tano la cucina, te veel koks bederven de
oorlog; fig. a guerra rotta, op eerlijke,
spijs; p. pass. —ato, bedorven, verwoest;
openhartige wijze ; --, fig. tweedracht, oneenigagg. verwend, bedorven (v. kind.): —ati'eeio,
heid, twist, v., strijd, m.; — domestica,
agg. een weinig beschadigd ; een weinig verhuiselijke oneenigheid; a buona —, in eerwend ; —More, m., —trice, f. bederver,
lijken krijg; andare alla —, ten oorlog uitverwoester, verstoorder, m., -ster, v.; (Mil.)
trekken ; fig. far la — ad uno, iem. bebaanbreker, pionier, schanswerker, m., verbrestrijden, tegenwerken ; fam. venire a patti
ker der verkeermiddelen ; —o, m. verwoesting,
di buona —, tot een eerlijk vergelijk komen
;
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prov. chi fa buona — fa buona pace,

een eerlijke oorlog geeft een eerlijken vrede ;
cosi va di —, in den oorlog gaat 't niet
anders; —egge'vole, agg. krt gsrnatig, oorlogs-, strijdzuchtig ; —eggiainento, m. het
oorlogvoeren, beoorlogen, o.; vijandelijkheid, v.;
—eggiare, v. n. oorlog voeren, in oorlog
zijn ; fig. en recip. elk. beoorlogen, in strijd,
oneenigheid, oorlog leven ; prov. clii ben
guerreggia beu pateggia, wie goed oorlog voert kan ook goeden vrede sluiten ; v. a.
beoorlogen, vijandelijk behandelen ; — una
guerra, een oorlog naar alle regelen der
kunst voeren ; —ato, p. press. beoorloogd,
oorlog gevoerd ; agg. guerra —a, werkelijke
oorlog ; —ato, agg. door oorlog geteisterd;
—atore, m. krijgvoerder, krijger, m.; —escamente, avv. op oorlogsmanier; —esco,
agg. den oorlog betreffende ; oorlogs ...; strunmenti —chi, oorlogswerktuigen ; aruni —
clie, oorlogswapenen ; —iato, agg. guerra
—a, kleine oorlog, guerilla-oorlog, in.; —icciuola, f. kleine, weinig beteekenende oorlog ;
fi g. strijd om kleinigheden ; —e letterarie,
letterkundige kibbelarijen ; —iero, —iere, m.
krijgsman, m., soldaat, krijgsheld, kr ij ger, m.;
agg. strijdlustig, tot strijd bereid ; dapper,
heldhaftig; fig. weerbarstig.
Guffaggine, f. menschenschuwheid, afgetrokkenheid; menschenhaat, m.
Gufare, v. n. het geschreeuw van den uil nabootsen ; als een uil schreeuwen ; fi g. uitlachen,
bespotten, honen, voor den gek houden ; —egglare, v. n. als een uil schreeuwen, zich als
een uil aanstellen ; —o, m. WI, m., steenuil,
katuil, m.; fig. pelsmanteltje o. der koorheeren ;
—,

fig. menschenschuw persoon, m.
Gu'glia, f. obelisk, zeskantige spitse zuil, v.;
pyramide-, naaldvormig gebouw, o.; —ata, f.
ingestoken draad, m.; draad garen ; prov. clii
non fa il nodo alla — suol perder
sempre il punto e la tirata, wie iets

zonder overleg doet verliest tijd en werk;
—tina, f. kleine draad, klein stuk garen, 0.;
—etter, f. kleine spitse zuil, v.
Guida, f. het voeren, geleiden, o., geleider,
gids, wegwijzer, m.; andare girando
senza —, zonder geleider, op onbekende wegen ronddoolen ; fig. raadsman, leidsman, m.;
aanvoerder, bevelhebber, m.; fig. regel, leidraad,
m.; (Lett.) gids (boek) voor de merkwaardigheden van een plaats ; (Mi/ ) le —e, de ordonancen (her. boodschappers) b ij een leger ; le
—e, de leidsels, teugels ; (Mec.) scheenen (in
een machine); richthout, o. (aan een schaaf);
lineaal o. (aan naaimachine); (Ferrov.) le —e,
de rails, scheenen ; —e, pl. randlijsteri aan
mozaïekvloeren ; (Stamp.) schroef v. aan den
zethaak ; (Mus.) leider in de fugge ; —e, pl.
tusschennoten; (Chir.) h.z.d. als docetta ;
(Bot.) hoofdscheut, stamscheut, v.; a— di ...,
onder leiding, aanvoering van .. ,; —a'bile,
agg. leidbaar, voerbaar, gein. te leiden, voeren ; —a'ggio, in. (Star.) geleid-, tolgeld,
weggeld, m.; --ai'uolo, m., —uola, f. geleiddier, o., belhamel, In.; fig. aanvoerder, verleider, hoofd eener samenzwering; —amento,
ni. het leiden, voeren, o.; geleide, v.; —are,
v a. voeren, geleiden, leiden, den weg wijzen ;
aanvoeren (een troep), bevelhebber zijn ; —
una citta, een stad besturen ; fig. tot leidsman zijn, in voeren in een wetenschap ; verleiden ; mennen, besturen, sturen ; — un bel

GUS
par di cavalli, een mooi span paarden
mennen ; assol. rijden, sturen, de teugels houden ; — un affare, een zaak leiden, besturen ; fig. tot regel, richtsnoer, aanwijzing dienen ; la riga guida la mavo di chi
serive, de lijn dient tot richtsnoer voor de
hand van den schrijver ; (Mus.) — il tempo,
de maat slaan, aangeven ; —rsi, zich gedragen ; —rsi da sè, zelfstandig zijn, handelen ;
—atore, m., —trice, f, leider, voerder, m.,.
-ster, v.; leidsman, -vrouw ; menner, stuurder.

Guidalescato, agg. Z. in guidalescato
—esco, m. wonde, v., zadelpiek v. op den

rug van het paard; fig. en fam. wonde v. op
't menschelijk lichaam ; mod. pray. esser
come il caval del Ciolla, clie aveva
cento —clii sotto la coda, vol gebre-

ken zijn.

Guiderdonare, v. a. schadeloosstellen, be-loonen; —one, m. schadeloosstelling, schade-

vergoeding, vergoeding, belooning, v.

Guidone, m. h.z.d. als guida, standaard, v.,

vaan, v.; (Mar.) vlag, v.; —, menschen uit de
laagste klasse; landlooper, spitsboef, schurk,
bedrieger, m ; —oneria, f. landlooperij, v.
Guidrigilde, m, (Star. longob.) bloedgeld, o;
zoern in. voor doodslag.
Gui'ggia, f. schoenriem, riem over de wreef
(van schoen of pantoffel); (Arm.) armriem m.
van het schild.
Guindolo, m. garenwinder, -haspel, m.
Guiiizagliare, v. a. de honden aan den koppel binden, koppelen ; —a'glio, m. leidzeel,
o.; koppelriem m. der jachthonden ; fig. teugel,
m.; niettere nu po' di — a qd., te rn . wat
in toom houden, beteugelen.
Gnisa, f. wijze, manier, v.; in questa , op
die wijze ; in — cl► e ... zoodanig dat ...
Guitteria, f. gierigheid, schraperigheid, knekerigheid ; vuilheid, v.; bedriegerij, v.; --o, agg.
vuil, schooierig, armzalig, gierig, gemeen ,
schurkachtig, bedriegelijk ; sost. m. bedrieger,
schelm, gemeene, ellendige kerel, m.
Guizzamento, in . het snel heen en weer bewegen, trilling, v.; —are, v. n. snellen, snel
heen en weer bewegen, vooruitschieten, zich
snel bewegen ; zigzaggen, schieten (v. bliksemstralen); met een snelle beweging ontsnappen ;
opspringen (van 't bed, van een stoel); trillen
(van een snaar); plassen (in 't water); v. a. in
trilling brengen, doen vibreeren (snaren); slingeren ; prov. clii non vuol restare in secco, guizzi, wie niet op het droge wil
blijven moet zich weren ; —o, m. het opspringen, opsnellen ; un — di lanipo, een opflikkerende bliksemstraal ; trilling, vibreering, V.;
heen en weer gaan, o.; ontsnapping, v.; dar e.
un —, een snelle beweging ma ken ; een onverwachte wending maken ; dare gli ultimi
—i, de laatste stuiptrekkingen doen (van
stervenden).
Gu'scïo, m. schaal, v., dop, m., schil, v., huls,
v.; — dell' nova, eierschalen, mv.; (am.

.

—

,

.

esser col — in capo, aver il — in capo,
nog niet droog achter de ooren zijn ; nati in
un —, tweelingen, mv.; cattivo, tristo fin
nel —, zeer slecht, slecht tot in de ziel zijn ;.
— della testuggine, schild , o , schaal, v.
van de schildpad ; — della chiocciola,
slakkenhuis, o.; fam. una non esse mai
dal —, iem. zit altijd thuis; overtrek, sloop
o. van een kussen, peluw ; — d'una carozza,

geraamte o. van een wagen; — d'una nave,

GUS

451

ICC

noegen, 't is een lust ! prov. dei —1 non se
romp m. van een schip; notedop (1d. boot);
ne disputa, over de smaken valt niet te
— della bilancia, weegschaal, schaal van
twisten ; wijze, manier, v., aard, in.; di
de balans ; —iolino, m. kl. schaal, dop, enz.
questo —, op deze wijze; abiti sul — di
Gusta'bile, agg. h.z.d. als —oso ; —amento,
qm ello del secolo passato, kleeren naar
m. het proeven ; —are, v. a. proeven ; fig.
de mode der vorige eeuw; dell' ultimo —,
erkennen, waardeeren, smaken, genieten, benaar den laatsten smaak, de laatste mode;
grijpen (kunstwerken enz.); —I piaceri della
buonno --, fijne smaak, schoonheidszin, m.;
vita, de genoegens der wereld genieten ; v. n.
fijn gevoel, goed oordeel, goede smaak; forgenoegen, smaak, gevoelen, smaken ; aangemare il —, den smaak (voor het schoone)
naam smaken, zijn ; questa sorta non mi
vormen ; corronmpere, scuipare il —, den
gusta, deze soort smaakt mij niet, bevalt
smaak
bederven ; it eattivo — del Sceento,
eib
clie
gusta
alla
bocca,
mij niet ; prov.
de slechte (wan-) smaak der 17de eeuw; —odisgusta alla borsa, wat den smaak be•samemmte, avv. op smaakvolle wijze, met
valt, schaadt de beurs; —ativo, agg. den
welgevallen, smaak (eten); —osità, f. smasmaak betreffende; —atore, m. proever, gekelijkheid, welsmakendheid, v., welgevallen,
nieter, fijnproever, lekkerbek, m.; voorproever
genoegen, o.; —oso, agg. smakelijk, welsmam. (aan vroegere hoven); —e'vole, agg. h.z.d.
kend,
aangenaam, welgevallig.
als —oso : —, vermakelijk, aangenaam, behagelijk; —o, m. smaak, m.; smaakzintuig, o.; Guttaperca, f. guttapercha, v.
het proeven, o., smaak, m.; fig. welgevallen, Getto, m. (Archeol.) druppelilesch, v.
genoegen, o.; genot, m., vreugde, lust, v.; Gutturale, agg. de keel betreffende, tot de
keel behoorende ; (Gram.) suoni —i, keelaver — in una coca, smaak, behagen in
klanken ; sost. m. h.z.d. als suono — ; —aiets hebben ; predere — in qc., smaak,
lismo, en . keeluitsi raak, v., het spreken o.
genoegen in iets nemen ; provarne en —
uit de keel ; —almnente, avv. als keelklanlj,
matto, buitengewoon veel smaak, behagen
door de keel uitgesproken.
in iets hebben ; è un — ! 't is een waar ge-

H, m. en f. (uitgespr. akkaa), H, de letter H, v. l e l'hoe, het lat ij n leeren ; ad hoc, ten dien
Hara, f. zwijnenstal, varkensstal, m.
einde, tot dit bijzonder tal.
Harems, m. harem, m.
Homo, m. Z. eccehomo.
Hie et nunc, fam. terstond, onmiddellijk. 1 Humus, f. (lat.) aarde, teelaarde, v.
Hie, hate hoe, fam. imperare 1'hic, l'hace Hurra, Z. urra,

^

I, m. en f., I, v.; i lungo, J, d.w.z. Jod ; un' lbe'ria, f. (Geogr.) Iberie, o., Spanje, o.; —ico,
i lungo, een lang uitgesproken I ; 11 punto
agg. Iberisch, Spaanscb ; —, sost. m. Iberiër,
sull' i, het punt op de I.
bewoner v. h. Iberische Schiereiland (Spanje).
lbe'rnia, f. (Geogr.) Hibernië, o. (Ierland); —no,
1, plur. yan il, de, m.v.
1 , afk. voor io ; i' gli dissi, ik zeide hem.
agg. winterig.
laelnto, m. Z. giaeinto.
fbi, m. (Omit.) Ibis, m.
l'adi, f. pl. (N. mit.) Hyaden, mv.; (Astr.) Hy- ibisco, m. (Bot.) heemst, v.
den ; sterregroep in den Stier.
lbridismo, m. hybridisme, v.; bastaardvorla'iro, m. (N. pr. bib'.) Iairus.
ming ; —ido, agg. hybridisch; hybried, van
lalino, m. (Min.) guarzo —, hyalieth, bazaltverschillende soorten afstammend ; (Gram)
glas, o.
voce —a, bastaardwoord o. (uit verschillende
Ia'mnbico, app. Z. giamsbico.
talen samengesteld); sost. m. hybriede, in;
lato, m. (Gram.) hiatus, v ; gaping, wanklank
bastaard, m.
bij 't ontmoeten van twee klinkers ; fig. leemte, Ica'stico, agg. (Lett.) nabootsend.
v., verbreking v. d. samenhang.
'cease, iccasse, in. X, v ; gambe a —,
lattura, f. (Mar.) het uitwerpen van ballast;
xvormige beenen ; (Ari.t.) —, onbekende, gefig. verlies, o., schade, v., ongeluk, o.
zochte grootheid, v.
9
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leelo, uitgang van den verkleinenden vorm ; I m., sierlijk, bevallig idee ; aardige inval, m.,
aardig idee, o.; —ona, f. grootsche denkbeeld,
lam. aver un colore —, h.z.d. als coloo., groote gedachte, v.; —u'eeia, —uzza, f.
riccio.
armzalig, niets beduidend idee, o.
Ieneunione, m. (Nat.) Ichneumon, m.; PharoIdem, agg. (lat.) dezelfde, hetzelfde ; avv. evenrat, v.
zoo, eveneens.
lenogralla, f. (Arch.) grondplan, o.; horizonIdentlea,nente, avv. op dezelfde wijze, eenertale doorsnede.
lei ; —tico, agg. identiek, eenerlei ; termini
Ieonoclasta, m. iconoclast, beeldstormer, m.;
—cl, gelijkbeteekenende uitdrukkingen ; —tiogi•afla, f. beschrijving v. der beelden,
fleare, v. a. identificeeren, gelijkstellen ; voor
iconographie ; —ogra'lleo, agg. iconogra't zelfde houden, verklaren ; (Giur.) als den
phisch ; beeldenbeschrijvend ; —o'grafo, m.
juisten, den rechten persoon verklaren ; — un
iconograaf, beeldenbeschrijver, in.; werktuig
eadavero, in een lijk een bepaald persoon
om langs mechan. weg teekeningen over te
erkennen ; —rsi, v. rif. gelijk, gelijkbeteekebrengen ; —ologia, f. iconologie, verklaring
nend zij n of worden ; identiek worden ; zich
van de zinnebeelden der gedenkteekenen, van
vereenzelven ; —tltà, f. identiteit, v.; volkomen
de attributen der beelden ; —ologista, m.
overeenstemming ; hetzelfde zijn ; persoonsgeverklaarder v. zinnebeelden.
lijkheid, v.; (Giur.) — di persoon, overeen'core, m. (Mit.) (kristallen) bloed der goden ;
stemming van een persoon met den gezoch(Fisiol.) lympha, v.; wond-, bloedwater, o.,
ten ; (Mat.) gelijkwaardigheid v. (van twee
ichor ; —oso, agg. etterachtig, ichoreus.
grootheden).
Ieosaedrico, agg. twintigvlakkig ; —edro, m.
Ideologia, f. (Fits.) ideologie, begripsleer, v.;
twintigvlak, 0., icosaeder, m.
—leamente, avv. op ideologische wijze, volIdatide, f (Med.) waterblaasje, 0.; opzwelling
geus de wetten der begripsleer ; —leo, agg.
der lymphatische kanalen ; hydatis ; —i, pl.
ideologisch, de leer van de vorming der beblaaswormen, hydatieden, mv.; finnen, mv.
o, m. ideoloog, m.,
grippen betreffende ;
Iddea, f. h.z.d. als dea.
wijsgeer over de begripsleer ; fig. droomer,
Iddio, m. (alleen in nom. en acc. enkelvoud),
dweeper, m.
God, m.; gli Iddii, de goden, mv.
Idea, f. begrip, denkbeeld, o., voorstelling, v.; Idest, ideste, (lat.) dat wil zeggen, dat beteekent.
assoclazione delle —e, de aaneenschakeling der gedachten ; grondgedachte, v., -denk- Idi, m. pl. (Archeol) ielen, mv.; dag van volle
maan in 't oud rom. maanjaar.
beeld, o.; eerste ontwerp, o.; vluchtige, onduidelijke herinnering, v.; oppervlakkige onbe- Idili'aeo, agg. idylisch, landelijk, herderlijk ;
—lio, m. Idyle, v.; schild. uit het eenvoudige
stemde kennis ; averne Dina -, er een
land- of herdersleven ; herdersdicht, o.
onbepaald denkbeeld, gedachte van hebben ;
afbeelding, afspiegeling, v.; in questo barn- Idlolettrieo, agg. (Fis.) in zichzelf electriciteit
in
dat
hebben; idiolectrisch.
mamma,
una
—
della
bino c'è
kind ligt een afspiegeling, gelijkenis met de Idiouna, m. eigenaardigheid, eigendommelijkheld; spraakeigen, o., landtaal, v., spreekmoeder; manier, wijze, v. doen, o.; su questa
wijze, v.
-, op deze wijze ; inbeelding, denkbeelden, invallen ; aver sernpre mille —e per la Idiosinerasia, f. idiosincrasie, v.; natuurlijke
neiging, v., ingeboren tegenzin, in.
testa, altijd duizend ideën, denkbeelden, plannen in 't hoofd hebben ; uno ha delle —e, ldiota, m. idioot, m.; stompzinnig, onwetend
mensch, lummel, m.; —a'ggine, f. domheid,
iem. heeft dwaze ideën, plannen ; zin m., plan,
onwetendheid, stompzinnigheid ; —o'tico, agg.
0., gedachte, v.; mi è vennto in — di
idiootachtig, stompzinnig, onnoozel ; —o'tisandare in ..., 't is me in den zin, in 't hoofd
mo, m. spraakeigen, 0.; plaatselijke uitdrukgekomen naar ... te gaan ; aver in — d'aver
king, v., idiotisme, o.; (Med.) aangeboren
fatto qe, in de gedachte hebben dat men iets
stompzinnig-, onnoozelheid; —otizzare, v. n.
gedaan heeft : a —, uit het hoofd ; quel rispraakeigen, gewestelijke, plaatselijke uitdruklo
feee
a
—,
dit
portret
heeft
hij
uit
tratto
kingen, idiotismen m. gebruiken.
het hoofd gemaakt; —abile, agg. denkbaar;
—a'ecia, f. slecht voornemen, boos plan, o.; Idolatro, —a, m. afgodendienaar ; agg. afgodisch
; —atrare, v. a. afgoden, afgodsbeelslechts
in
de
verbeelding
-ale, agg. ideaal,
den aanbidden ; fig. afgodisch beminnen, verbestaand ; geestelijk (tegenover stoffelijk); begoden ; v. n. afgoder ij bedrijven ; fig. slaafsch
gripmatig volmaakt ; voorbeeldig ; volmaakt;
gezind z ij n, kruipen ; —atria, f. afgoderij , v.,
Bost. m. ideaal, o., toonbeeld, o., voorbeeld, o.;
afgodendienst, m., heidendom, o., heidensche
droombeeld, o., hartewensch, m.; —alismo,
tijd, m.; fig. afgodische liefde, vergoding;
m. idealisme, o.; —alista, m. idealist, m.;
bnroeratiea — delle forme, bureaukra—alità, f. idealiteit, v.; begripmatigheid, v.;
tische vormendienst, m.; —a'trieo, agg. afhoogste volmaaktheid, v.; —alizzare, v. a.
godisch, den afgodendienst betreffende ; reidealiseeren ; ideaal, volkomen vormen ; overligione —a, heidensche godsdienst, m.;
eenkomstig de gedachten, in hoogste volmaakt—eggiare, v. a. vergoden, afgodisch beminheid uitvoeren ; —aliuente, avv. op ideale
nen, vereeren ; (Lett.) eene gedachte door
wijze; volgens de gedachte, het begrip; niet
beelden,
zinnebeelden uitdrukken ; —etto, m.
in werkelijkheid ; —are, v. a. het begrip vorklein afgods-, godenbeeld, 0.; —0, m. afgodsmen ; zich iets voorstellen, inbeelden ; il mobeeld, afgod, m.; fig. voorwerp van afgodische
nuniento come fu ideato, het monument
liefde of vereering ; afgod, m.; — del popolo,
zooals het ontworpen, opgevat was ; ha idede afgod des volks ; (Filos.) beeld o. op de
ato una bella statua, hij heeft de genethuid.
dachte voor een schoon beeld ontworpen ; van
plan zijn, zich voornemen, beramen ; p. pass. Idoneamente, avv. op deugdelijke, geëigende,
bruikbare wijze ; —eita, f. geschiktheid, deug—ato, beraamd, uitgedacht; —ina, f. klein
delijkheid, bruikbaarheid, v., bekwaamheid,
kinderachtig denkbeeld, o.; kinderlijke inval,
—
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geschiktheid, v.; patente d' —, getuigschrift
wicht der drupvorm. vloeistoffen ; —sta'tfeo,
o. van bekwaamheid ; —eo, agg. bruikbaar,
agg. hydrostatisch ; de hydrostatiek betreffende ;
deugdel ij k, geschikt, passend, geëigend ; voldoor waterdruk verkregen ; bilancia —a,
doende, toereikend ; — al servizio milfh.z.d. als areometro ; pressa —a, hydrautare, geschikt voor den krijgsdienst.
lische pers, v.; —terapia, f. (Med.) waterIdra, f. (Mil.) Hydra, v.; fig. een alt ij d wederheelkunde, -geneesw ij ze, hydratherapie, v.;
komend kwaad; (Astr.) sterrebeeld aan den
—tera'pleo, agg. hydratherapisch, de waterZ. Hemel ; —, (Zool.) armpoliep, veelarmige
geneeswijze betreffende ; —torace, m. (Med)
poliep, m.
borstwaterzucht, v.; idruri, m. pl. (Chin.)
ldra'cido, m. (Chim.) waterstofzuur, o.; —gohydroverbindingen, v. mv.
go, agg. (Med.) het water (uit het lichaam) Idumea, f. (Geogr. bibl.) Idumea, Edom, o.; —eo,
afvoerend ; —rgirio, in. (Chim.) kwikzilver,
m. (N. etn.) Edomiter, Idumeër, m.
o.; —to, m. (Chin.) hydraat, o.; —ulica, f. Lena, f. (Zool.) hyena, v.
hydrauliek, v.; leer van de beweging en den leraticamente, avv. op hierathische wijze;
druk der vloeistoffen ; waterleidingskunst,
—tien, agg. hierathisch, priesterl ij k, de heilige
waterbouwkunde, v.; —ulfco, agg. hydraugebruiken betreffende ; scrittura —a, hieralisch, de hydrauliek of waterbouwkunde, de
tisch-, priester-, heiligschrift, o. (oude Egypt.).
waterleiding betreffende ; machine —che, Jeri, avv. gisteren ; — l'altro, eergisteren ;
ordigni —ci, costruzioni —che, hydrant.
l'altro —, voor eenige dagen, eens, op zekewerktuigen, inrichtingen ; corso — geregelde
ren dag; ier mattina, sera, hotte, gistewaterloop, m ; pressa —a, hydraulische,
renmorgen, -avond, -nacht ; fig. jongstleden,
waterdrukpers, v. ttiulino — watermolen,
van gisteren ; noi siarno di —, wij zijn no.;
m.; ascensore — hydraulische lift, in .;
maar van gisteren ; queste non sono cosi
ingegnere —, of alleen — waterbouwdi —, dat zijn oude dingen ; mi pare —,
kundige, m.
't is of het gisteren gebeurd is ; fain. non
Idreleo, in. (Farm.) oliewater, o.
essen pia d'oggi e di —, niet zoo heel
Idria, f. (Archeol.) waterkruik, v.
jong meer zijn.
l'dro, m. waterslang, slang, v.; —carbonato, Ierofante, ieraglifico, —glifo, Z. geroagg. (Chim.) gas —, koolwaterstofgas, o.;
fante, geraglifico.
—carburo, m. (Chim.) hydrocarbuur, photo- Igiene, f. (Med.) hygiene, gezondheidsleer, v
geen, o.; —ce'falo, m. (Med.) hersenwater-verpleging, v.; consiglio d' —, raad van
zucht, v., waterhoofd, o.; —cele, m. (Med.)
gezondheid, v., -commissie ; assessore d' —,
waterbreuk, v.; —cia'mio, agg. (Chip.)
ambtenaar die over de openbare gezondheid
acido — hydrocyaan-, blauwzuur, o.; clomoet waken ; —nicamente, avv. uit een
rato, m. (Chirn.) zoutzuurverbinding, v., chlohygienisch oogpunt, overeenkomstig de gezondraat, o ; —clo'rico, app. (Chim.) acido
heidsleer ; —e'nico, app. hygienisch, de gezoutzuur, chloorwaterstofzuur, o.; —dina'zondheid, gezondheidsleer betreffende.
mnica, f. (Mec.) hydradynamiek, v. leer v. d. Igname, m. (Bot.) Igaamewortel, m.
wetten van de beweging van vloeibare licha- Ignaro, agg. onwetend, onbekend ; niet kenmen ; —ele'ttrico, agg. (Fis.) corrente —a,
nend, wetend.
hydro-electrische-, uit metalen en vloeistof be- Igna'vfa, f. traagheid, loomheid, v.; gebrek
staande galv. keten ontstaande stroom, m.;
aan geestkracht ; lafheid, moedeloosheid, v.;
—fano, in. (Min.) hydrophaan, m.; wereld—avo, agg. traag, loom, zonder geestkracht,
oog, o. (soort opaal); —fila'elo, m. natuurlijk
laf, moedeloos.
waterbekken, o.; —fobia, f. (Med.) water- i'gneo, agg. vurig, van 't vuur komend, op
vrees, v.; hydrophobic, v.; —o'fobo, aqq.
vuur gelijkend ; natura —a, brandbaarheid,
(Med.) waterschuw, aan watervrees, hondsdolv.; materie —ee, brandstoffen, brandbare
beid lijdend ; fig. zeer driftig, woedend ; —ftalstoffen ; fig. temperament() —, vurig temmia, f. (Med.) oogwaterzucht, o.; —o'geno,
perament, gestel, o.; —i'colo, m. vuur—gene, in. (Chip.) hydrogeen, waterstof, o.;
lichaampje, o.; —i'fero, agg. vuurbevattend,
—gralia, f. beschrijving v. van wateren,
vuurdragend, vurig ; —ipotente, —iposzeeën enz., hydrographie, v.; —grafico, agg.
sente, agg. vuurbedwingend, beheerschend ;
hydrographisch, de wateren beschrijvend;
—ito, agg. vurig, brandend, ontbrand, aange—o'grafo, m. leeraar m. in de hydrographie ;
stoken ; —i'vomo, agg. vuurspuwend ; —I—lo'gio, m. wateruurwerk, o.; —mante, m.
zione, f. (Fis.) het gloeien, o.; gloeiende toewaarzegger m. uit het water; —manzia, f.
stand, gloed, m.
waterwaarzegkunst, v.; —mele, m. (Farm.) Igno'bile, agg. onedel, laag, gemeen, verachhonigwater, o.; —o'metra, m. waterbouwtelijk ; natali --I, lage afkomst, v.; parole,
kundige, m.; —metria, f. watermeting, wacostumi —I, gemeene woorden ; gemeene,
terineetkunst, hydrometrie, v.; —me'trico,
ordinaire gewoonten ; —ilità, —iità f. laagagg. de hydrometrie betreffende ; istrumento
heid, onedel, gemeen karakter, o.; lage, gewatermeter, hydrometer, in .; —metro, in.
meene gezindheid, v.; — di natali, lage,
hyhrometer, arëometer, watermeter ; —o'ngeringe afkomst, v.; —ilitare, v. a. onteeren;
falo, —o'mfalo m. (Med.) navel waterzucht,
gemeen, laag maken ; —ilmente, av v. op lage,
v.; —pe, m. (Med.) h.z.d. als idropisia ;
gemeene, onwaardige wijze.
—pepe, m. (Bot.) waterpeper, m.; —o'pico, Ignocco, m. Z. gnocco.
agg. (Med.) waterzuchtig ; solt. waterzuchtige, lgnoiui'nia, f. schande, v., smaad, m.; eom.; —pisia, f. (Med.) waterzucht, hydropisie,
prirsi di —, zich met schande bedekken ;
v.; —sco'pio, m. hydroscoop, m.; werktuig
— de' tempi, schandelijke, smadelijke tijden ;
om het specif. gewicht der vloeistoffen te
e yin' —, 't is een schande, eene laag-, gemeten ; —o'scopo, m. waterontdekker, bronmeenheid, voorwerp van schande, oneer, v.;
nenzoeker, m.; zeker wateruurwerk, o.; —sta'—iosamente, ave. op schandel ij ke, smaadtica, f. hydrostatiek, v.; leer van het evenvolle wijze; —ioso, agg. schandelijk, smaad,
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vol, onteerend ; parole —e, leelijke scheld-,

smaadwoorden.

Ignora'bile, agq. wat men niet weten kan ;
—anta'ccio, m. aartsdomoor, ruwe, onwetende vlegel, m.; —anta'ggine. f. onwetendheid, domheid, onervarenheid, onbeslagenheid;
ruwe, domme handeling of uitlating ; —ante,
aqq. onwetend, onleerzaam, dom, onervaren ;
ruw, plomp, boersch ; sost. m. domkop, lummel, domoor, weetniet; ruwe, onbeschaafde
kerel, m.; —antello, m. dom, ongemanierd
mensch ; Ignorantelli, is de naam ook aan
de Broeders der Christelijke leering gegeven,
Ignorantijnen; —antemente, avv. uit onwetendheid, onwetend ; —antone, m. aartsdomoor, groote ezel, aartslomperd, m.; —anza, f.
onwetendheid, ongeleerdheid ; gebrek aan kundigheden, ken nis ; onervarenheid, onbekendheid ; la legge non ammette — onbekendheid met de wetten behoedt niet voor
straf ; —are, v. a. niet weten, niet kennen ;
— un' acte, onervaren in een komst zijn ;
geen kennis dragen van iets ; niet willen kennen, erkennen ; non —, zeer goed weten, kennen ; p. press. —ante, niet wetend ; agg. —
d'nna cosa, van een zaak geen kennis dragen, er nooit van gehoord hebben.
Ignotamente, avv. zonder bekend te zijn ;
incognito ; op verborgen wijze, in 't geheim
—oto, agg. onbekend, verborgen ; sost. m. onbekende, o., onbekende zaak, v.
Ignudare, v. a. naakt maken, ontblooten, ontkleeden, van de kleeding berooven ; —arsi,
v. rill. zich ontblooten, zijn naaktheid laten
zien, zich ontkleeden; —0, aqq. naakt, bloot,
geheel ontkleed; —nato, — eome Dio l'ha
fatto, moedernaakt ; fig. — of —bruco,
armoedig, in lompen gekleed; guerriere
ongewapend, niet met harnas gekleed krijgsman ; spada —a, ontbloot, getrokken zwaard;
fig. beroofd, ontbloot; — di cognizione,
van kennis ontbloot ; terreno —, naakte,
kale bodem ; sost. m. 1' —, het naakte o. (in
de kunst).
'guano, agg. h.z.d. als niuno.
Igrometria, f. hygrometrie, meting v. van de
vochtigheid; —etrico, agg. hygrometrisch ;
stracnenti —i, werktuigen om de vochtigheid (van de lucht) te meten ; —etro, in.
hygrometer, vochtigheidmeter, m.; —seopicità, f. (Fis.) bekwaamheid om de vochiigh.
uit de lucht aan te trekken ; hygroscopiciteit,
v.; —o'pico, agg. hygroscopisch, de vochtigheid uit de lucht aantrekkend ; —o'pio, m.
hygroscoop, m.
Iguale, agg. enz. Z. ugaale.
iguana, f. (Zool.) iguaan, leguaan, m.; ZuidAmerikaansch kam-hagedis, v.
1h! interj. foei !
11, (pl. i) en voor klinkers en onzuivere s lo,
mv, gli ; vr. la, mv. le; lo en la worden
voor klinkers gewoonlijk geapostrofeerd ; de,
het, de vader, 11 padre ; de moeder, la madre ; de spiegel, lo specchio ; l'odio, de
haat; 1 padri, le madri, gli speech',
gli odii, de ouders, moeders, spiegels, haat ;
wordt geplaatst voor het bezit. voornaamw.,
behalve voor enkelv. woorden die een bloedverwantschap uitdrukken ; in to fratello,
tua sorella, sua nipote, mijn broeder, uw
zuster, zijn nicht; i miei fratelli, le tue
sorelle, le sue nipoti, mijn broeders, uw
zusters, zijn nichten ; evenwel moet het lid,

--,
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woord staan voor die woorden zonder het bez.
voornw. 11 babbo, la mamma, la nonna,
vader, moeder, grootmoeder ; 11 mto cavailo,
la tua casa, la sua penha, mijn paard,
uw huis, zijn pen ; tutta la terra, inezza
la notte, de geheele aarde, de halve nacht ;
wordt ook voor volksnamen en voor geslachtsnamen van groote dichters en kunstenaars
geplaatst; il Pietro, la Gigia, Piet, Lieze;
l'Alghieri, il Manzoni, ii Petrarca, it
Tasso, Alighieri, Manzoni, Petra rca, Tasso.
H, pron. in de plaats van de acc. lo, (is evenwel verouderd).
Ilarare, v. a. h.z.d. als rallegrare ; —e,
agg. vroolijk, opgeruimd, monter ; —in volto,
met lachend gelaat ; —ità, f. vroolijkheid, opgeruimdheid, v.
Ila'rio, m. (N. pr.) Hilarius, m.
llatro, m. (Bot.) steenlinde, v.
Ildeberto, in. (N. pr.) Hildebert, m.; —brando, m. Hildebrand, ni.; —garda, f. Hildegardis, v.; —rico, m. Hilderik, m.
Ile, f. (Filos.) Hyle; oerstof, v.; chaos, m.; stof,
materie, v.
I'1eo, m. (Anat.) kromme darm, kronkeldarm,
tn., darmbeen, 0.; (Med.) besloten koliek, darmverslingering, v., miserere, v.; —i'aco, agg.
tot den krommen darm, het darmbeen behoorende ; —i'lio, m. darmbeen, o.
Illade, f. (Lett.) Ilias, m. Homerus heldendicht
over den Troj. oorlog ; una - di mali,
sventure, een lange reeks van ongelukken,
tegenspoeden.
I'llee, m. h.z.d. als leccio.
Illa'bile, agg. niet glijdend of wankelend;
vast, standvastig; —aciare, v. a. h.z.d. als
illaqueare.
Illaeriina'bile, illagri— , agg. niet bewee-

nens-, beklagenswaardig, geen tranen waard ;
tranenloos, zonder tranen ; —ato, agg. onbeweend, onbeklaagd.
Illagare, v. n. Z. inlagare.
Illaidire, v. a. leelijk maken, misvormen.
Illanguidamento, m. verzwakking, krachtbeneming, v.; —ire, v. a. krachteloos, zwak,
mat maken ; v. n. krachteloos, zwak worden,
aan kracht, energie verliezen.
Illappolare, v. a. met klissen vullen ; —queare, v. a. in den strik vangen ; /ig. in 't net
lokken, verstrikken.
Illascivire, v. n. ontuchtig worden.
lllativo, agg. (Log.) er uit volgend, er uit besluitend, gevolgtrekking maken ; —azione,
fig. gevolgtrekking, wat er uit volgt.
Illato, agg. (Gier.) toegevoegd, toegebracht.
Illauda'bile, inlauda'biie, —e'vole, agg.

niet prijzenswaardig, geen roem verdienend.

Ille'cebre, f. pl. verlokkingen, prikkelingen,
mv.; — broso, agg. verlokkend, prikkelend,

vleiend.

Illecitamente, avv. op ongeoorloofde, onrechtmatige, oppassende wijze ; —e'cito, agg. on-

geoorloofd, onrechtmatig, tegen de wet, den
plicht in ; verboden ; guadagni —i, onrechtmatige winsten ; giuochi —i, verboden spelen ; sost. m. ongeoorloofde, verboden zaak, v.,
ongeoorloofdheid, v.
illegale, agg. onwettig, tegen de wet ; ongeldig, nietig • —alità, f. onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid, v.; —alinente, avv. op onwettige wijze, tegen de wet, de voorschriften in,
ongeldig.
Illeggiadrire, v. a. aanvallig, bekoorljk,
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fraaier, mooier maken ; v. n. aanvallig, bekoor- I (sopra qc.) iem. ergens over inlichten, van
lijk, mooi worden.
onderrichten ; raad geven, doen weten ; —rsi,
Irleggi'bile, agg. onleesbaar, niet te lezen.
v. rifi. licht ontvangen, verlicht worden of zijn;
illegittimamente, avv. op onwettige, onp. pass. —ato, verlicht ; agg. geïllumineerd ;
rechtmatige, ongeldige wijze ; nato—, buiten
onderricht, ingelicht, wijs; eta —a, verlichte
huwelijk geboren ; —isnità, f. onwettig-, oneeuw, v.; persona —a, verstandig, verlicht
rechtmatig-, ongeldigheid ; onwettige afstampersoon ; (am. heldere kop, m.; sost. m. ziende,
ming, geboorte, v.; —imo, agg. onwettig,
m.; lllaminati,pl. Illuminaat.,mv. (zek. secte);
onrechtmatig, ongeldig ; onwettig, buiten huwe—inativo, agg. tot verlichting, opheldering
lijk geboren ; niet de vereischte ambtelijke
dienend, lichtgevend ; —inatore, m. verlicheigenschappen bezitten.
ter, ophelderaar, verklaarder, iem. die illumillle'pido , agg. niet aanvallig, zonder bekoornaties inricht, bezorgt; —inazioaee f. verIijkheid, koud.
lichting, v.; — a gas, a petrolio, a lace
Illeso, agg. ongedeerd, ongerept, onbeschadigd,
elettrica, gas-, petroleum-, electrische verongeschonden; fig. — da qe., vrij van iets ;
lichting ; fig. verklaring, opheldering, verlich- dal vizj comuni, vrij van het algemeen
tin;, onthulling ; het geven van de zienkracht,
zedenbederf.
het gezicht ; illuminatie, verlichting.
Illetterato, illit—, agg. ongeletterd, ongeleerd ; I llasinga'bile, agg. door vleierijen niet te
niet lezen en schrijven kunnend ; onkundig in
winnen, onwrikbaar ; —none, f. zinsbegooche't latijn ; sost. m. analfabeth, m.; niet onderling, illusie, valsche hoop ; begoocheling, v.,
wezen ; —atara, f. onkunde in lezen en schrnjwaan, m., drogbeeld, o.; farsi —, zich inbeelven, ongeleerdheid.
den, wanen, illusies maken; gezichtsbedrog,
Illibitamente, avv. op reine, kuische wijze,
o., valsche verschijning, v., bespotting, bevlekkeloos ; —atezza, f. reinheid, kuischheid,
schimping, v.; —ivo, agg. bedriegelijk; —o,
onbevlektheid, ongereptheid ; —ato, agg. onp. pass. van illudere ; —ore, m. bedrieger,
bevlekt, rein, kuisch, ongerept ; vita, convoorspiegelaar, opwekker van valsche verdotta —a, ongerept, onberispelijk leven, gewachtingen ; spotter, uitlacher; —oriasnente,
drag, o.
avv. op bedriegelijke, misleidende wijze ; naar
Illiberale, agg. niet vrijgevig, enghartig, van
den schijn, de inbeelding ; —orio, agg. mislage, beperkte gezindheid ; gaaadagno —,
leidend, bedriegelijk, verblindend ; speranze,
laag, vuil gewin, o.; arte —, laag, onvrij bepromesse —e, bedriegelijke, valsche verroep; (Po/it.) niet liberaal, niet vrijzinnig;
wachtingen, beloften ; patto — , schijnverreactionnair, tegen de vrijzinnige denkbeelden
drag, o.
gekant ; —alità, f. enghartigheid, beperkte, Illustramento, m. opheldering, verlichting, v.;
lage gezindheid, v.; —al,nente, avv. op heverleening van licht, glans; verheerlijking;
perkte, onvrijzinnige, enghartige wijze.
—are, v. a. licht, glans geven, verleenen, be.:tilimitatannente, avv. onbegrensd, onbeperkt;
stralen ; il sole illustra ed illaunina la
—ato, agg. onbeperkt, onbegrensd ; llc ucia
terra, de zon bestraalt en verlicht de aarde ;
a, onbegrensd, volste vertrouwen, o.
fig. (den geest) verlichten ; fig. beroemd maIlliquidare, —dire, v. n. vloeibaar worden,
ken, roem, naam, eer geven ; — la patria
wegvloeien, zich oplossen ; —rsi il cuore,
con gil seritti, het vaderland door zijn weraangedaan, bewogen, verteederd worden, snelken roem verschaffen ; verklaren, ophelderen,
ten ; --dilà, f. niet vloeibare, niet heldere
kommenteeren ; — een a statua, over de betoestand, m.; fig. — d'un conto, verwardteekenis van een beeld ophelderen ; — eon
,

=

heid, duisterheid van een rekening ; — do, agg.
niet vloeib bar; fig. niet erkend, aangenomen

(reken. schuld); onbewezen, duister, verward.

Iili'ri a, f. (Geogr.) Illyrie, o.; --ico, agg. illy-

risch ; sost. m. Illyrier, m.

Illitterato, Z. illetterato.

Illividire, v. a. blauwachtig, loodkleurig maken ; — la pelle, blauwe vlekken (op de
huid) veroorzaken ; duister maken ; v. n. blauwachtig worden.
llloda bile, agg. Z. lllaudabile•
lilo'gico, agg. onlogisch ; niet overeenkomstig
het begrip.
lllu dere, v. a. bedriegen, om den tuin leiden,
misleiden ; uitlachen, bespotten ; —rsi, v. rifi.
zich bedriegen, vergissen, aan valsche voorspiegelingen gelooven ; non c'è da —si, hier
is geen illusie, hoop mogelijk ; p. pass. --uso,
bedrogen, om den tuin geleid; agg. ontgoocheld ; bedrogen, in een dwaling vervallen ;
sost. m. bedrogene, m., die in een waan
verkeert.
lllanaare, v. a. h.z.d. als allaanare ; —inameaito, m. verlichting ; —mare, v. a. verlichten, duidelijk maken, ophelderen, licht geven, brengen, feestelijk verlichten, illumineeren,
zienkracht geven, ziende maken ; fig. (den geest)

figure, ineisioni, disegni etc., (een boek)

door figuren, platen, teekeningen opluisteren,
illustreeren ; —rsi, v. rill. beroemd worden,
zich beroemd maken, onderscheiden ; —ativo,
agg. tot opheldering, verduidelijking enz. dienend ; tavole figure --e, ophelderende platen en figuren ; —atore, m., —atrice, f. verklaarder, uitlegger ; iem. die illustraties maakt;
—azione, f. verlichting, bestraling, opheldering, verklaring, uitlegging ; illustratie, ophelderende beelden of platen, beroemdheid, faam ;
persoon die den roem van een plaats is;
sieraad, o.; — e, agg. lichtend, glanzend, vol
glans ; hooggeroemd, uitstekend ; natali —i,
origine —, hooge, voorname afkomst, v.;
titolo — , hooge titel, m.; doorluchtig (als titel);
lingua —, taal der beschaafde wereld ;
—ezza, f. beroemdheid, v., glans m. (van een
naam); voornaamheid, v.; —issirno, agg. weledelgeboren, hoogedelgeboren (titel die in brieven het woord Signore voorafgaat); Ilinstre
Signore beteekent een hoogeren titel dan
—issimo, dat men voor iedereen kan gebruiken.
Iilaiviare, v. a. b.z.d. als allagare en inondare ; —vie, f. vuil, o., vuiligheld, V.; —ione, f h z.d. als allagamento en inon-

verlichten; prego the Dio lo illumini, , dazione.

ik bid dat God hem verlichte; fig. — qd. Ilota, in. (Stor. grec.) Heloot, m. (Spart. slaaf).

Iinaginare, v. a. Z. iinmaginare ; —1Qo,
f. Z. inii»a—, imago, imniago, iiiiage,
h.z.d. als ininiagine.
Imbacare, v. a. en n. Z. bacare ; —atiira,

f. wormstekigheid, v., het wormstekig worden ;
wormstekige plek, v.

Imbachettonire, v. a. tot een bidbroeder,
k wezel maken of grootbrengen.

Imbacuccare, v. a. met een kap, kaper bedekken ; geheel inhullen ; —rsi, v. ri ll. zich

inhullen, inbakeren, diep in den mantel verbergen.

Imbagnamento, m.; —are, v. a. b.z.d. als
bagnaiiiento, —are.
luibalconato, agg. h.z.d. als incarnato
(rosso —).
Imbaldanzire, v. n. overmoedig, weelderig

worden.

Iiuballa'ggio, m. bet inpakken, o., verpak-

king, v.; pakpapier, -linnen, o., emballage, v.;
—are, v. a. inpakken, in een, tot een pak
maken ; —atore, m. inpakker, pakknecht, m. ;
—atura, f. het inpakken, verpakken, o.,verpakking, v., kosten v. d. verpakking.
Imbalordire, v. a. Z. sbalordire.
Imbalsaniare, v. a. inbalsemen, balsemen;
—azione, f. balseming ; —ire, v. n. tot balsem worden.
Inibalzare, v. n. zich in de strengen verwarren, over de strengen, den lemoen springen
(v. paarden).
linbambacollato, aqg. ingehuld, ingebakerd;
het hoofd geheel bedekt; —bagellato, agg.
glad gemaakt, glad, lenig ; —bagiare, v. a.
in watten wikkelen ; —balare, v. n. vocht.
worden, zich met tranen vullen (de oogen);
v. n. geroerd, bewogen, verteederd worden;
—balito, agg. weder een kind geworden ;
kindsch.
linbaneare, v. a. de roeibanken inleggen ;
dierare, v. a. met vlaggen tooien, bevlaggen ; v. n. (Mar.) de vlaggen hijschen, vlaggen ; p. pass. —ato, gevlagd, met vlaggen
versierd; —digione, f., —dimento, m. inrichting, opstelling van een tafel (voor een
feestmaal); opgedragen spijzen ; —ire, v. a.
feestelijk inrichten (een tafel, gastmaal); spijzen opdragen, voordienen ; —itore, in. —trice,
f. inrichter, m., -ster, v. van een feestmaal.
liiibarazzaineuto, m. het hinderen, o., hinder,
in., hindernis, v., verwarring, v.; —are, v. a.
verwarren, hinderen, in den war, verlegenheid
brengen ; hinderpalen bereiden, iets in den weg
leggen ; — lo stomaco, den maag bezwaren ; — una strada, een straat versperren,
het doorgaan beletten ; —rsi, v. rifl. zichzelf
hinderen, storen, in verlegenheid geraken, in
moeielijkheden brengen ; zich mengen (in iets);
p. press. —ante, hinderend, storend ; aqg.
hinderlijk, lastig, bezwaarlijk, moeieljk ;

—

ato,

stomaco —, bedorven maag, m., —0, m.
hinderpaal, hindernis, storing, v.; essere d'
—, in den weg staan ; verlegenheid, moeielijkheid, verwarring, verwikkeling, v.; (Med.)
moeielijkheid in de spijsvertering; — di stoniaro, bedorven maag; —oso, agg. hinderlijk, lastig, storend ; —u'ccio, f. lichte storing

in de spijsvertering.
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lnibarbariinento, m. verwildering, barbaarsch wording ; —areseare, —arire,
v. n. barbaarsch, ruw maken ; v. n. en —rsi,

hestanddeelen vullen ; aan zuiverheid verliezen (ta len).

Inibarberescare, v. a. alleen lig. iem. iets

in den mond leggen, doen zeggen, influisteren ;
—atore, m. oppasser m. der renpaarden ; fig.
influisteraar, aanspoorder, m.
Iinbai•bogire, v. n. kindsch worden ; —bottato, agg. (Mar.) in een oorlogschip veranderd, als oorlogschip uitgerust zijn ; —eadero,
m. landingsplaats, los- en laadplaats, stapelplaats, v.; —care, v. a. in het schip, de boot
laden, in schepen, aan boord brengen, inladen ; lig. in, op een wagen laden ; — qd. in
una iinpresa, iem. in eene onderneming
wikkelen ; iem. verliefd snaken ; —rsi, v. rifl.
zich inschepen, aan boord gaan ; — per un
paese, zich naar een land inschepen ; — in
Tina iinpresa, zich in een onderneming
wikkelen, mee inlaten ; m. prov. —rsi senza
biscotto, een onderneming zonder overleg,
zonder de noodige middelen doen ; /1g. —rsi,
toornig, verwoed worden ; verliefd worden;
zich krommen, buigen ; p. pass. —ato, ingescheept; agq. asse —a, kromgebogen plank;
—ato'io, m. h.z.d. als —adero (en beter)
—atore, in. verlader, inlader, m.; fig. die
iem. in een zaak verwikkelt; verleider, m.;
—azione, f. (Mar.) de inscheping, v.; het inladen ; landingsboot, v., roeiboot, v.; —o, m.
inscheping, in-, verlading, v.; prendere
zich inschepen, aan boord gaan ; lig. verliefd
worden ; het scheepgaan ; steiger, m., landingsplaats, v.; boot, v., lichter; ram. vaartuig,
voertuig, o.
Iinbardare, v. a. — an eavallo, het rijkussen op (een paard) leggen ; /1g. innemen,
aanlokken ; —rsi, v. rifl. verliefd worden;
—rilare, v. a. (den wijn) in kleine vaten doen;
—rare, v. a. met dwarsbalken versperren.
Imbasaniento, m., —atura, f. (Arch.) grond,
m., bassement, o., grondmuren, mv., grondslag, m., fundeering, v., voetstuk, o., basis, v..
onderstel, o.; —are, v. a. op den grondslag,
het voetstuk, de basis stellen of bevestigen;
—rsi, v. rifl. op een grondslag rusten, bevestigd zijn; op iets gegrond zijn.
—,

Imbasceria, f. Z. ambasceria; —ata, f.
h.z.d. als ainbaseiata ; (Pastor.) drift, me-

nigte koeien onder een herder behoorende;

--afore, m. Z. ambasciatore.
Imbastardiniento, m. ontaarding, verbaste-

ring, v.; fig. vervallen, in verval geraken ; v. a.
bederven, van zijn zuiverheid berooven.
Imbasare, v. a. bet pakzadel opleggen, zadelen ; —ire, v. a. met wol, werk opvullen.
Iinbastiniento, m., —atura, f. samenhechten, met groote (hecht) naden naaien, stikken,
stiknaad, stikdraad, hechtdraad, m.; —ire,
v. a. (Sart.) met groote steken aaneenhechten,
naaien ; fig. — sin seritto, een werk in z ijn
algemeene trekken ontwerpen ; — mille lavori, veel beginnen zonder het te voltooien;
—iti, pl. in rouw gekleede dienaren (die achter een begrafenis gaan).
Inibattersi, v. rifl. op iets of iem. stooten ;
treffen, ontmoeten ; (Mar.) praaien (schepen);
lig. — in sin ostacolo, op een zwarigheid,
moeielijkheid stooten ; —alto, m. (Mar.) vento
d' —, zeewind, m., wind die naar het land
waait.
Imbaulare, v. a. in een koffer leggen, pak-

ken, sluiten.
v. rifl. barbaarsch, wild, ruw worden ; lig.
boersch worden, verwilderen ; zich m. vreemde liubavagliare, v. a. met een doek, knevel
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den mond stoppen ; fig. tot zwijgen brengen. l Imbiadato, agg. (Agr.) met tarwe begroeid,
Imbavare, v. a. met kwijl, speeksel bevuilen ;
bebouwd.
bekwijlen.
Imbiancatnento, m. het witten, kalken, o.;
lmbeccare, v. a. bet voedsel in den bek stewitsel, o., witkalk, v.; —are, v. a. wit maken,
ken, voederen (jonge vogels); fig. — qd., iem.
verven, witten, kalken ; wasschen, bleeken;
de woorden in den mond geven, leeren wat
fain. den wasch verzorgen ; — una legge,
hij zeggen moet, influisteren ; ram. — a un
een wet afkeuren, verwerpen; — qd., iem.
ragazzo la grammatica, een jongen de
niet bevestigen (in een ambt), niet toelaten ;
spraakleer met den paplepel ingeven ; fig. —
—rsi, v. rifl. wit, bleek worden ; helder woncon l'iinbuito, mei een trechter ingeven;
den, ophelderen, schemeren; fig. grijs, oud
—ata, f. een snavel vol ; dare, porgere
worden ; ram. far — uno, iem. in groote
1' —, voeren (jonge vogels); fig. voer, voedsel,
angst brengen ; p. pass. —ato, wit, bleek geo., raad, lil., ingeving, onderrichting, influistemaakt ; agg. gewit, gekalkt ; —atora, f. fijnring, v.; prendere 1' — da qd., naar iem.'s
waschster, waschvrouw v. fijn goed ; —atore,
raad, inblazingen hooren ; m. prov. stare all'
—chino, m. witter, m.; fig. knoeischilder, m.;
— coupe i passerotti, zich licht laten
—atu><ra, f. het witten, kalken (der muren);
medeslepen, licht naar inblazingen luisteren;
imbianeheggiare, Z. biancheggiare;
fam. verkoudheid, v.; pigliar un' — , ver—chimento, m. het witten, bleeken ; bleek,
kouden worden.
wit worden ; —chire, v. a. h.z.d. als —care,
lrubecherare, v. a. verlokken, verleiden, opv. n. wit worden, verbleeken, bleeken.
stoken, door inblazingen ergens toe brengen ; Imbietolire, v. n. en —rsi, v. rilt. geroerd,
bedriegen, oruslrikken, in 't net lokken.

lmbecilla'ggine, f. domheid, ounoozelheid,

siinpelbeid, v.; dom gezegde, o., domme streek,
m.; —ille, agg. dom, onnoozel, stompzinnig,
simpel, gelikt ; sost. m. domoor, ezel, onnoozele
hals, M.; zest. half-idioot, stompzinnig, getikt
persoon ; —illità, f. stompzinnigheid, geesteszwakte, kindschheid (van oude lieden), —illone, in. —ona, f. groote lummel, leelijke
ezel, m. (scheldwoord).
Imbelle, avg. onkrijgshaftig, weerloos; voce,
grido — vredekreet, m., vreedzame uiting;
il sesso —, het onkrijgshaftige (vrouwelijke)
geslacht, o.; fig. laf, zonder moed.
lmbellettaneento, m. het blanketten, blanketsel, o.; —are, v. a. blanketten ; fig. opsieren, verfraaien ; —rsi, v. rifl. zich blanketten ;
fain. zich beschilderen ; p. pass. —ato, geblanket, opgetooid; fig. una vecchia —a,
een opgedirkt, geblanket oud wijf, o.; fig.
virtà —a, valsche deugd, schijndeugd, v.;
stile —, gekunstelde stijl, in.; —lire, v. a.
verfraaien ; mooi, mooier maken, opsieren ;
—rsi, v. rift. schooner, mooier worden; fam.
zich optooien, opsieren.
lmbendare, v. a. h.z.d. als bendare.
Imberbe, agg. baardeloos; (Bot.) ongebaard.
Iuuberciare, v. a. mikken (op iets); juist treffen ; fig. raden ; non ne imbercia una,
hij raadt het geen enkelen keer ; v. n. juist liet
doel treffen ; schieten (m. d. armboog); —atore,
m. boogschutter, m.
Imberr ettare, v. a. (iem.) een muts opzetten.
lmberteseare. v. a. met borstweringen voorzien; —tonare, v. a. tot zijn beminde maken ; op zich verliefd maken ; — tonirsi, v. rifl.
razend, smoorlijk, tot over de ooren verliefd
worden.
Imbestialire, v. n. en —rsi, v. rifl. de gedaante van een dier aannemen ; fig. verdierlijken, verwilderen ; woedend, razend van
toorn worden ; —tiawe, als —tialire in de
eerste beteekenis.
lrnbeverare, v. a. h.z.d. als abbeverare;
—be'vere, v. a. in-, opzuigen, intrekken ; fig.
in zich opnemen, zich eigen maken, leeren ;
—veto, —uto, ingezogen ; agg. volgezogen,
gedrenkt; uuu panuo — d'acqua, een in
water gedrenkte doek ; fig.— di pregiudizj,
vol vooroordeelen.
lmbiaccare, v. a. met loodwit blanketten, verven ; —rsi, v. rifl. zich wit blanketten.
,

bewogen zijn.

lnubiettare, v. a. met een wig, kooi vastmaken, vast inslaan ; —rsi, v. rifl. juist inpas-

sen, insluiten ; vastzitten, ergens ingevoegd,
geklemd zitten.
Imbigiare, v. n. grijs worden, vergrijzen;
—biondare, —biondire, v. a. blond maken, verven; v. n. blond worden, geel worden
(koorn); —birbonire, v. n. een schurk, schelm,
gauwdief worden ; —bisacciare, v. a. in den
knapzak, den zak steken ; —bitumuare, v. a.
met asphalt bedekken, bestraten, plaveien.
linbiutare, v. a. met een kleverige laag bestrijken, bepleisteren ; voegen.
inubizzarrimento, m. schichtig worden (van
paarden); het toornig worden; —ire, v. a.
schuw, schichtig maken, in opwinding brengen, op zonderlinge gedachten brengen ; —rsi,
v. rifl. schuw, wild, schichtig worden (paard.);
stijgeren ; in woede geraken, een aanval van
woede krijgen ; —izzire, v. n. en —rsi, v. rill.
stout, weerspannig zijn; opspelen, in woede,
toorn geraken.
Iunboccainento, m. het in den mond steken ;
het voederen; fig. influistering, inblazing, ingeving ; inmonding, monding, v.; het in elkander grijpen van deelen aan een machine;
—are, (iem. iets) in den mond steken ; voederen, voeren ; fig. ingeven, influisteren, inblazen, in den mond geven, doen zeggen, voorpraten ; stempelen ; — qd. d'una opinione, .
iem. tot een meening overreden ; aan den
mond zetten (een blaasinstrument); (Mii.) —
l'artiglerie, I cannoni, de kanonnen (v.
d. vijand) onbruikbaar maken door een in de
monding aangebracht schot; -- le trincee,
la strada, de loopgraven, den weg over hare
geheele lengte bestrijken ; indringen, verstoppen (de monding, opening van iets); door de
monding, hoofdingang binnentreden ; in elkander voegen, met de mondingen in elkander
passen of voegen ; — una strada of in
una strada, uitloopen op een straat; un
peizo di condotto inibocca in nu
altro, een stuk van de buis mondt in eel!
ander uit, past in een ander ; una strada
iuubocca in una piazza, een Straat loopt

op een plein uit; met den mond, bek vatten ;

— il freno, gewillig, het gebit aannemen
(paard); —rsi, v. rifl. (Mar.) vast, bekneld
zitten (touwen); mod. prov. — col cucchiaio
vuoto, zonder gevolg onderrichten ; prov
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chi per la maan d'altri s'imbocca,
tardi si satolla, wie op een ander steunt
zal bedrogen uitkomen ; —atiira, f. monding,

v., het in-, uitmonden, 0.; uitmonding v. (van
straten, rivieren); opening, mondgat, o.; (Mus.)
mondstuk o. aan blaasinstrument; aanzet, m.;
avere una buona —, hij zet goed aan
(n.l. het instrument aan den mond); fig. non
averci —, geen aanleg hebben (tot iets);
het in elkander grijpen van machinedeelen ;
gebit, o., stang m. van het paardenbit.
linbocciare, v. a. knoppen zetten ; —co, m.
h.z.d. als —catura.
lrnboinare, iinbovinare, v. a. den dorschvloer door bedekken met vochtige koemest
hard maken.
Imbolare, v. a. bolus, goudrood opleggen.
ldnbollicamento, m. uitslag, m. puistjes, mv.;
—are, v. n. zich met puistjes, kleine zweertjes
bedekken.
lmbolsiinento, m. aamborstigheid, moeielijke
ademhaling, v., asthma, 0.; dampigheid (hij
paard.) —ire, v. n. zwaarademig, asthmatisch
zijn ; dampig worden (paarden).
Imbonire, Z. abbonire.
Iniborgarsi, v. rifl. zich met vlekken, dorpen

bedekken.

Imboriarsi, v. rifl. Z. boriarsi.
lmborrare, v. a. met vulsel, vulwol opvullen ;
—sacchito, agg. als een zak, beurs opgezwollen ; —samento, m. het in den zak, de
beurs steken ; —sare, v. a. in de beurs, den

zak steken ; opstrijken (geld); in de trekkingsbus werpen (nommers); nemen, opvatten, vatten ; —tidanza, vertrouwen vatten ; p. pass.
—ato, ingestoken, opgestoken, gezakt ; sost. m.
uit te lotene, iem. wiens naam uit de bus moet
komen ; —satura, —sazione, f. het werpen
der nommers in de trekkingsbus ; alle nommers
die zich in die bus bevinden.
ldnboscamento, m., —ata, f. hinderlaag, v.;
het op den loer liggen ; de mannen die in
hinderlaag liggen ; (een land) in bosch veranderen ; —rsi, v. rifl. zich in het bosch verbergen, in hinderlaag liggen ; zich verwarren,
verwikkelen; —himento, m. het veranderen
(van land) in bosch ; tot bosch worden, verwildering, vergroeiing, v.; —hire, v. a. in
bosch veranderen ; v. n. —rsi, v. rifl. tot
bosch worden ; zich met bosschen bedekken ; verwilderen, vergroeien ; fig. verwaarloosd zijn.
Imbossolare, v. a. de dwarshouten, latten
tusschen de dakbalken aanbrengen ; —, h.z.d.
als imborsare, in de laatste beteekenis.
lmbottare, v. a. in vaten doen ; fig. gulzig
drinken ; —atnra, f. het vullen der vaten
(met den wijn); —tigliare, v. a. den wijn in
flesschen doen, den wijn bottelen ; —tigliatura, f. het vullen der flesschen (met wijn);
bet bottelen, o.
lmbotte, f. (Arch.) vlak 0. van een deur- of
venstergoog.
Imbottire, v. a. stoppen ; doornaaien (een gewatteerden deken); watteeren, capitonneeren;
—itu.ra, f. het stoppen, doornaaien, watteeren (dekens), capitonneeren (meubelen).
Imbovinare, Z. imboinare.
Imbozzacehire, abbozzacchire, v. n.

slecht ged ij en, niet vooruitgaan ; verwelken,
verschrompelen (planten); indrogen ; fig. in
geestelijke ontwikkeling achterblijven.
eImbozzimare, v. a. met de weverspap be-
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strijken ; (het linnen) zacht, lenig maken ; fig.
(met iets) besmeren, beplakken, bevuilen;
—atara, v. a. het bestrijken met de weverspap; zacht-, lenigmaking van 't linnen.
Imbozzito, agg. moerassig ; —zolato, agg.
ingepopt (van rupsen).
Imbraca, f. staartriem, broek (v. h. paardentuig); battarsi, inettersi snit' —, achteruit dringen, niet willen aantrekken (v. paard.);
iq. slordig werken; zijn plicht verzuimen,
hardnekkig logenen ; —are, v. a. het sleep-,
hgschtouw ergens aanbrengen ; met een sleep-,
hangtouw omgeven ; (den lokvogel) de broek
aandoen ; (Legat.) een streepje papier op een
gescheurd blad plakken ; een kind in de luiers
doen ; bakeren ; —rsi, v. rifl. een hanggordel
om doen; —atura, f. inrichting van hangof sleeptouwen ; hanggordel, m., het aanbrengen daarvan.
Imbracciare, v. a. aan den arm steken, binden, om den arm wikkelen ; — lo scudo,
bet schild opnemen ; (Mi/.) — l'arme, het
geweer in den arm houden, bet geweer aanleggen ; —ato'io, f. (Fond.) tang v. voor het
aanpakken van den smeltkroes; —atnra, f.
het bevestigen aan den arm ; armriem m. van
bet schild.
Imbraehettare, v. a. de luiers omdoen (een
kind); het broekje aantrekken ; (Legat.) papierstrookjes opplakken.
Imbragare, v. a. (Legat.) h.z.d. als imbrachettare.
Imbrancare, v. a. tot een kudde vereenigen,
bij de kudde voegen ; —rsi, v. rill. bij de

kudde komen, zich met de kudde versenigen ;
fig. zich in slecht gezelschap begeven ; fi g.
fra' letterati, zich onder de schrijvers
rekenen, begeven.
Imbrandire, v. a. Z. brandire.
Imbrasciarsi, v. rifl. ontbranden, ontvlammen.
Imbrattacarte, —fogli, m. indeel. knoeier,
kladder; fig. slecht schrijver, m.; —inento,
m. het bevuilen, zich bevuilen, o.; —mondo,
m. knoeier, stumper, m.; —munt, m. knoeierige kamerschilder, m.; —re, v. a. bevuilen,
besmeren, vuil maken ; fam. —earta, slecht,
slordig schrijven ; domme dingen bijeenflansen; —rsi le maai con qe., zich ergens
de handen aan vuil maken, n.l. zich ongevraagd ergens mee besnoeien ; --rsi, v. rifl.
zich vuil maken, bezoedelen ; prov. chi fa i
fatti snot non s'imbratta le maxi, wie

zich met zijn eigen zaken bemoeit, komt niet
in ongelegenheid ; chi imbratta spazzi,
wie slecht heeft gedaan, moet het ook weer
goed maken; chi tocca la pece, s'im.
bratta, wie met pek omgaat, wordt er mee
besmeurd ; —scene, m. slechte tooneelspeler ;
couliesenzetter, 01.; —tore, m., bevuiler, bezoedelaar; —tura, f. —erffa, f. bet bevuilen,
vuil maken, o.; —o, bevuiling, bezoedeling, v.,
vuil, o.; knoeierij, kladder ij , v.; (Pitt.) eerste
schets; verwarring, v., verwarde boel, warboel, m.; hinderpaal, sta-in-den weg, m.; boender-, varkensvoer, o.; slecht toebereide spijs, v.;
(Mur.) eerste bestrijking v. van een muur.
Imbrecciare, v. a. een weg met puin, kiezel
bestrooien, bekiezelen, bepuinen ; —ata, f.
bekiezeling, bepuining, v.; hoop puin, fljngeklopte steen.
Iinbrentina, —tine, f. zonnekruid, o., zonneroos, v.
Imbreviare, v. a. h.z.d. als abbreviare ;
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—atura, f. notarieel protokolboek ; —o, pl. I

notarieele akte, v.

Imbriacamento, m. bet dronken maken,

dronken zijn, zich bedrinken ; roes, m., dro n kenschap, v.; —are, v. a. dronken maken ;
fig. — uno con le chiaccherie, iem. door
zijn geklets het hoofd op hol brengen ; —rsi,
v. rifl. zich bedrinken, dronken worden ; —atura, f. roes, m., dronkenschap, het dronken
zijn ; —hezza, f. Z. ubriachezza ; —o,

Z. ubriaco ; —one, m. Z. briacone.
.Imbrieconire, v. a. tot een schurk, slecht
maken, tot slechte daden verleiden ; —rsi,
v. rifl. een schurk, booswicht worden ; een

slecht leven beginnen ; een echt schelmpje worden (scherts tot kinderen).
Imbrigare, v. a. in ongelegenheid, in kwade
praktijken brengen ; —rsi, v. rill. zich beijveren, zich bezighouden (met een zaak); zich
moeite geven, inlaten.
Iinbrigliamento, m. optooming, v., het optoomen ; —are, v. a. optoomen, den toom
aanleggen, het tuig opleggen (paarden enz.);
fig. in toom houden, intoomen ; —rsi, v. rifl.
zich in de strengen, het tuig verwarren ; —atiira, f. het optoomen, toom, m.; hoofdstel, o.,
tuig, o., het verwarren in het tuig.
Imbrividire, v. n. Z. rabbrividire.
lmbroecare, v. a. midden in het doel treffen;
in de roos schieten ; fig. juist, goed raden,
treffen ; non ne imbroeea uno, het gelukt
hem geen enkelen keer ; (Calz.) het leer op de
leest bevestigen ; bullette da —, leest-,
schoenmakerspennen, stiften ; (Mar.) vastnieten, met nietjes bevestigen ; v. n. knoppen
schieten ; roesten, op de boomen gaan zitten
(vogels); —ata, f. (Scherm.) stoot m. van boven
naar beneden, positie; mettersi still' —,
zich in positie stellen ; stoot in. met den degen ;
—ato, in. h.z.d. als broeeato.
lmbrodare, —dolare, v. a. de soep overgooien, tem. met de soep vuil maken; —rsi,
v. rifl. zich vuil maken, vlekken maken ; prov.
chi si loda, s'imbroda, eigen roem stinkt;
—dolatura, f. het overgooien van, storten,
morsen met de soep ; het maken van vetvlekken.
Imbrogiottirsi, v. rifl. h.z.d. als imbietolirsi ; —glia'ecio, m. gemeene schurkerij, v.;
—gliare, v. a. verwarren, verwikkelen, in
wanorde, verwarring brengen ; fig. — qd.,
iem. het hoofd op hol brengen, bedriegen, om
den tuin leiden ; tri.buni che imbrogliano
la plebe, woelwaters die het volk bij den
neus nemen, bedriegen ; — una seritt ura,
een werk op valsche, arglistige wijze uitleggen; fam. — la Spagna, alles door elkander, onderste boven werpen ; (Mar.) geien, een
zeil geien ; —rsi, v. rifl. zich verwarren, konfuus worden, in de woorden blijven steken ;
—rsi in qe., zich ergens mee inlaten, bemoeien, in moeiefijkheden komen ; fig. un'
aê
í fare s'imbroglia, een zaak loopt verkeert, in den war; p. pass. —ato, verward
in wanorde gebracht; agg. konfuus, verward,
beteuterd, besluiteloos; questione —a, ingewikkelde, moeielijk te ontwarren kwestie;
—atamente, avo. op verwarde, konfuse
wijze; —atore, —one, m. deugniet, schelm,
bedrieger, in., twister, ruziezoeker, m.; — atura, f., —o, m. verwarde, ingewikkelde
zaak, zwarigheid, moeielijke aangelegenheid,
verwarring, verwikkeling, verlegenheid, v.;
,
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trovarsi in un bell' —, zich in een lastigen
toestand bevinden ; (Mar.) geitouw, o.
Iinbronciare, —ire, v. n. een borsch, somber gezicht zetten, het voorhoofd fronsen ; boos,
norsch worden.
Imbrottare, v. a. Z. rimbrottare ; —brucare, v. a. Z. brucare.
Imbrunare, v. a. en n. Z. —ire ; quando
l'uva imbriina, als de druif donker begint
te worden ; —ire, v. a. donker, zwart maken,
verven ; —rsi, v. rifl. donker, zwart worden;
duister, avond worden ; suil' — , tegen den
avond.
Imbrusehire, v. a. wrang, zuur worden ; fig.
toornig worden; —tire, v. n. en —rsi, v. rifl.
aan een dier gelijk worden, verdierlijken ;
ruw, dierlijk worden ; —ttare, —ire, en
abbruttire, leelijk worden ; verontsieren,
misvormen ; —in'ento, m. het leelijk worden,
misvorming, v.
Imbubbolarsi, v. rifl. fig. ergens niets uitmaken, niets om geven.
Imbucare, v. a. in een gat steken, schuiven ;
— una lettera, een brief in de bus doen
—rsi, v. rifl. zich in een gat dringen, in een
gat, hol enz. verbergen, we gkruipen ; —atare,
v. a. in den wasch doen (kleeren,linnengoed);
inzeepen, in den week zetten, reinigen ; —rsi,
v. rifl. (scherz.) zich schoon wasschen; te
biechten gaan.
linbudellare, v. a. worst stoppen (in de
darmen).
Imbuinare, v. a. h.z.d. als imboinare :
----ire, v. n. zoo dom als een os, als een stuk
vee worden.
Imbullettare, v. a. met kleine spijkers bevestigen, beslaan ; — una searpa, een schoen
met spijkers beslaan ; p. pass. —ato, met
kleine nagels bevestigd ; searpe — e, bergschoenen, mv.
Imburehiare, v. a. (Mar.) h.z.d. als rimorehiare ; fam. influisteren, inblazen, ingeven,
iem. wat voorzeggen, in den mond leggen;
(Lett.) letterdieverij doen, plagiaat bedrijven.
Imburiassare, v. a. iem. influisteren wat hij
zeggen moet, ingeven, inblazen ; atore, m.
h.z.d. als buriasso.
Imburrare, v. a. niet boter besmeren, inwrijven ; fig. en fam. iem. stroop om den mond
smeren, vleien, flikflooien; pane ato, boterham, m.; —eggiare, h.z.d. als —are fig.
gebruikt.
Imbuseberarsi, v. rifl. h.z.d. als inilischi—

—

arsi, imbubbolarsi.
Imbuseechiare, v. a. in de darmen doen

(worstvleesch); fig. zonder overleg doen ; alles
dooreenmengen.
Iinbusto, m. h.z.d. als b u sto ; bell' —, Z.
bellimbusto.
Imbutiforine, agg. trechtervormig ; —lino,
m. kleine trechter, in.; —to, m. trechter,
m.; fam. mangiare coil' —, haastig, gul-

zig eten.

lmbuzzare, v. a. volg. in den buik stoppen ;

gulzig, haastig eten, schrokken.

Imbuzzire, V. n. en —rsi, v. rifl. ernstig, stil

worden ; een somber gezicht zetten ; —ito,

agg. ernstig, somber, norsch ziend.
Imene, Imeneo, m. (Mil.) Hymen, Hymeneus,

m., god van het huwelijk ; fig. huwelijk, bruiloftsfeest, o.; imene, m. (dnat.) hymen,
maagdedom, m.; —eo, agg. bruilofts ...; —i
p1. bruiloft, huwelijk, o.
,
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lineno'tteri, m. pl. (Nat.) hymenopteren ; vlies- I Immalinconire, Immel—, v. n. melancoliek,

vleugelige insekten, mv.

droevig, zwaarmoedig worden.

lmetto, m. (Geogr. stor.) Hymetus, m. (geb. Immalizzire, v. n. boosaardig, slecht, boos
in Attika).
worden.
lmita'bile, agg. navolgbaar, navolgenswaar- Ininialtare, v. a. met mortel bedekken, bedig ; —amento, m., —azione, f. navolging,
strijken.
nabootsing, nadping ; (Arte.) weergeving re- Iiiiinalvagire, v. n. boosaardig, valsch, slecht
productie ; non è vera stoffa, nia un' — ,
worden ; v. a. boos, slecht maken.
't is geen echte stof, maar een nabootsing; Iminanea'bile, agg. onmisbaar, onfeilbaar,
(Mus.) herhaling in een anderen toonaard;
zeker, wat niet uit kan blijven ; —cablla — di, in navolging van ; —are, v. a. naniente, avv. op zekere, onmisbare enz. wijze ;
volgen, nabootsen, namaken, tot voorbeeld
—che'vole, agg. zonder gebreken, onberisnemen ; naapen, nadoen ; la scimia imita
pelijk, volkomen.
1'uonio, de aap doet den mensch na; gelij- humane, agg. wild, woest, gruwzaam, onmenken, gelijk z ij n ; —ativamente, avv. op naschelijk; ongehoord, monsterachtig groot;
bootsende, naapende wijze; —ativo, —ato—ità , f. onmenschelijkheid, gruwzaamheid,
rio, agg. tot nabootsing dienend, opwekkend;
monsterachtigheid, v.
armonia —a, een natuurl ij k geluid naboot- Iunmaneggiabile, agg. onhandig, onhandelsende rytlimus; —atore, m. nabootser, nabaar, niet gemakkelijk te behandelen.

aper, namaker.
Immanente, agg. inwonend, niet op anderen
Immacchiarsi, v. ni l zich in het kreupelovergaand ; innerlijk, eigenaardig; immanent;
hout, struikwerk verbergen ; —ato, agg. h.z.d.
duurzaam, aan geen veranderingen onderheals —colato.
vig; —ereza, f. het inwonen ; eigen zijn, eens
I,ninacinante, agg. niet malend, niet in werz ij n van beginsel en vorm ; (Fibs.) het inwonen
king zijnde (molen) van den goddel ij ken Geest in de materie.
iinmacolatamente, avv. zonder vlek, smet, Innmauicato, agg. met een steel, heft, hengsel
fout ; —ato, agg. onbevlekt, vlekkeloos, rein;
voorzien ; gesteeld.
I%ergine —a, onbevlekte, vlekkel. Maagd; Iniuianifesto, agg. niet openbaar, bekend;
—a Concezione, Onbevlekte Ontvangenis, v.
onduidelijk, duister.
Inainagazzinare, v. a. in het magazijn leg- Immansueto, agg. ongetemd, wild, weerbargen,, plaatsen.
stig, wreed, onmenschelijk.
Immagina'bile, ima—, agg. denkbaar, voor- Inimantinente, agg. onverwijld, terstond, onfam.
tutti
i
modi
posstelbaar, verzinbaar ;
middellijk.
sibili e —i, alle mogel ij ke en denkbare mid- In.inaresci'bile, onbederflijk, aan geen bederf
delen ; —amento, m. het inbeelden, uitdenken,
onderhevig ; fig. corona — onverweikbare
verzinnen, uitvinden ; —are, v. a. verbeelden,
kroon ; beni —i, onvergankelijke goederen ;
voorstellen, denken, uitdenken, verzinnen, uit—cire, v. n. Z. mat etre.
vinden, bedenken; — usa comedia, een Immarginare, v. a. h.z.d. als rimarginare;
—rsi, v. rio. h.z.d. als rani—.
tooneelstuk bedenken, ontwerpen ; —rsi, v. rif.
zich inbeelden, in het hoofd zetten, voorstel- immascheramento, m. verkleeding, verlen, verbeelden, vermoeden ; Sono cose che
momming, v.; —arst, v. ri ft . het gezicht met
ve le iininaginate, dat zijn dingen, die gij
een masker bedekken; zich vermommen, vermaar inbeeldt ; iminaginati, s'lminakleeden ; —onare, v. a. tot een leelijken mom
verbeeld
u
eens!
denkt
ge
dat!
wel
gist!
verwringen, misvormen, vertrekken.
zoo !; —ariainente, ave. op ingebeelde wijze; Immateriale, agg. onlichamelijk, onstoffelijk,
geestelijk, ideaal, abstrakt; —altfa, f. ondoorverbeelding, inbeelding; —ario, agg. in•
gebeeld, voorgesteld, verzonnen, denkbeeldig,
lichamel ij kheid, onsloffelijkheid; —aliuente,
voorgewend, vermeend ; inalato — ingeavv. op onstoffelijke wijze.
beelde zieke; bisogni —j, ingebeelde, denk- Iminatricolare, v. a. in het stamboek inbeeldige behoe;.en ; (Mat.) quantità —a,
schrijven.
denkbeeldige grootheid; —ativa, f. inbeel- Immatire, v. n. b.z.d. als ainniattire.
dingskracht, voorstellingsvermogen, verbeel- Inimatiiramente, avv. —uro, agg. onrijp,
niet rijp, voor den tijd, de rijpheid; overijld;
dingskracht, v.; —ativo, agg. een voorstelling,
questione —a, nog niet voor behandeling
denkbeeld vormend ; vindingrijk ; —azione,
f. inbeeldingskracht, v.; voorstellingsvermogen ;
geschikte kwestie ; — di senso, onontwikhet vormen eener voorstelling; schepping, v.;
keld verstand ; inorte —a, vroegtijdige dood;
— d'anni, jong van jaren ; —ità f. onrijpvoortbrengsel van den geest, de verbeelding,
werk der fantaisie, utopie, v.; è una Belle
held, v.; — d'anni, jeugdige leeftijd.
sue —i, 't is een van zijne inbeeldingen ; Imnieca'iiico, agg. forza —a, geestelijke,
neanche per —, er valt zelfs niet aan te organische kracht (mechan. niet te verklaren).
denken ; —e, f. beeld, o., uiterl ij ke verschij- Imuiedesiinare, v. a. tot hetzelfde lichaam
ning v. (der lichamen); afbeeldsel, o., voorstelverbinden, telamen smeden, uit verscheidene
ling, v., gelijkenis, v.; not siamo fatti a
zaken een maken, vereenzelvigen ; —rsl, v. rifl.
zich tot een lichaam verbinden ; zich vereen— di Dio, wij zijn naar het evenbeeld van
zelvigen, eenerlei worden ; —azione, f. verGod gemaakt; la parole è 1' — del pensiero, het woord is de uiterlijke vorm der
eenzelving, verbinding tot een zelfde lichaam.
gedachte; (Arte.) beeld, o., afbeelding, v.; Iminediatainente, avv. onverwijld, terstond,
zonder dralen, zonder tusschenpersonen, on—miracolosa, wonderdadig beeld; culto
middellijk ; congiuinto —, rechtstreeks verdelle —i, veneering der beelden ; inbeeldings—etta,
f.
klein
bonden ; dipendere — da alcuno, onmid(Arte.)
kracht, verbeelding;
dellíjk von iemand afhangen; —ato, agg.
(heiligen) beeldje; —oso, agg. van levendige
onmiddellijk, rechtstreeks; successore
verbeeldingskracht, vindingr ij k.
rechtstreeksche opvolger ; (Fibs.) causa —a,
Immagrire, v. n. h.z.d. als suiagrire.
.

,
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rechtstreeks werkende oorzaak ; —azione, 1. 1 Imminente, avv. bovenuitstekend, naar binnen
essere all' — di alcuno, rechtstreeks onstekend ; fig. voor de deur staand, dreigend ;
der iem. gesteld zijn.
è — la saa venuta, zijn komst kan elk
lmmedlea'bile, —ato, agg. niet geneesbaar ;
oogenblik verwacht worden ; guerra — drei-abilmente, avv. zonder mogelijkheid van
gende, aanstaande oorlog ; —enza, f. het naar
te genezen.
binnen steken ; fig. dreigende toestand, nabijInnnnedioerire, v. a. middelmatig maken ; tot
heid ; bedreiging, v.; 1' — del pericolo, de
het gemiddelde terugbrengen.
nabijheid v. h. gevaar, het dreigende gevaar.
lmmeditato, agg. onoverlegd, onbedacht, niet Immirato, agg. h.z.d. als inirrato.
wel overwogen.
lmmisehiarsi, v. rif. zich mengen in • — eon
Immegliarsi, V. rill. beter worden, beter voruno, met iem. te doen hebben, zich met iem.
men, voordoen.
inlaten.
lmnielaneouire, v. n. Z. immalaneonire. Immiseeordiosannente, avv., —oso, agg.
immelare, v. a. met bonig vermengen, aanzonder erbarmen, medelijden, mededoogen.
mengen, honigsmaak geven.
lminiserimento, m. verarming, v.; —ire, v. a.
Immeleusire v. n. zwak van geest, stompzinarm, ellendig maken ; van de kracht berooilig worden.
ven ; v. n. arm, ellendig worden.
Iniiiaelinare, v. a. met slijk bevuilen ; —rsi, Immissario, m. (Idraul.) inlaatopening, v.,
v. ril. zich vuil, modderig maken.
sluis, v.; —none, v. inlating, invoering, v.;
Immeiuora'bile, agg. ondenkbaar, onbeuge(Idraul.) inlaten van water; (Giur.) — in
lijk ; —ato, agg. onvermeld, voor menschenpossesso, in bezitstelling, v.; —Ivo, agg.
geheugen bestaand ; —e, aqg. niet gedachtig,
(Giar.) in bezitstellend • mandato —, bevel
zich niet herinnerend; — de' suoi dover',
van in bezitstelling.
zijne plichten vergetend ; vergeetachtig ; sost. m. lmmistione, f. inmenging, vermenging, v.;
vergeetachtig mensch, m.
(Giur.) — d'eredità, wederrechtelijk, voorImmensamente, avv. op buitengewone groote,
barige toe•igening v. d. erfenis ; —to, agg.
ongehoorde wijze ; onmetelijk veel ; —ità, f.
onvermengd, niet vermengd ; fig. zuiver, onbuitengewone grootte, onmetelijkheid, buitenvervalscht.
gewone menigte, v.; —0, agg. zonder grenzen, Immesura'bíle, agg. onmetel'ij'k; (Geom.) niet
onbegrensd, onmetelijk, geweldig, buitengewoon
met dezelfde maat meetbaar.
groot of veel; erudizione —a, allesomvat- Immite, agg. niet zacht, onzacht; —iga'bile,
tende kennis, v.; —ura'bile, agg. onmeetbaar ; agg. niet tot zachtheid te brengen, onverzoenlijk.
—urabilità, f. onmeetbaarheid, v., onmoge- Innuniterare, v. a. iem. het hoofd met een
lijkheid om gemeten te worden. papieren muts bedekken ; aan de kaak, aan de
Imine'rgere, v. a. geheel in-, onderdompelen,
schandpaal stellen ; —itriare, v. a. met de
doen zinken ; fig. — un pugnale nel petto
bisschopsmuts tooien,de bissch. waardigheid
al aleuno, een dolk tot aan 't gevest in
verleenen.
de borst stooten ; —rsi, v. rill. geheel indom- Immo'bile, agg. onbeweeglijk, zonder bewepelen, onderduiken, verzinken ; fig. —Inge.,
ging ; fig. vast, onwrikbaar, onveranderlijk ;
zich ergens geheel in verdiepen, met grooten
beni, possession' —I of sost. —i, onroeijver op toeleggen; —rsi tra le montagne,
rende goederen ; leste —I, onveranderlijke
in de bergen verdwijnen ; p. pass. —erso,
feestdagen ; --flits, f. onbeweeglijkheid, onin-, ondergedompeld ; agg. geheel verzonken,
veranderlijkheid, v.; —Uitare, v. a. onroerend
gedompeld,
maken, roerende goederen in onroerende ver dï. in , onderdompeling;
(1jo bat=
i Teol
anderen ; —sllzzare, v. a. onbeweeglijk mag
tesiino per —, doopsel o. door onderdompeken ; —ilrnente, avv. zonder beweging, zonder
; het doen zinken ; — del cordone telezich te bewegen.
graalco, het leggen van een telegraafkabel ; Immoderanza, f. h.z.d. als smoderatezza ;
(Mar.) zinking v. (van het schip), diepgang, m.;
—atainente, avv. op matelooze wijze ; —a(Astr.) intreden, o.
tezza, f. mateloosheid, onmatigheid, v.; —ato,
Iinmerstainente, avv. op onverdiende wijze;
agg. mateloos, onmatig, overdreven, buiten-ato, agg. onverdiend ; —e'vole, agg. ongewoon.
waardig; — di pena, zonder de straf ver - Iminodestamente, avv. op onbescheiden
diend te hebben ; onschuldig ; —evolmente,
wijze; —e'stia, f. onbescheidenheid ; —esto,
avv. h.z.d. als —tamente ; —to, agg. h.z.d.
agg. onbescheiden, onbeschaamd.
als —e'vole.
Immolare, v. a. opofferen, offeren ; —rsi, v. ri ll .
Immerso, agg. p. pass. van immergere.
zich opofferen, als slachtoffer aanbieden ; —alinmesehinire, v. a. gering, nietig maken ;
tore, m. offeraar, m.; —azione, f. offering,
laten omkomen, van de kracht berooven.
v., het brengen, doen van offers.
immesso,p. pass. v. —ettere, v. a. inbrengen, Immollamento, m. het in-, opweeken ; doorinzenden, invoeren, inleggen, insteken ; (Giur.)
nat maken ; —are, v. a. nat, week, vochtig
— alenno in 11111 possesso, iem. Bene bemaken ; doornat, doorweekt maken ; begieten,
zitting wettig toekennen.
bevochtigen ; —rei, v. ri ll doorweekt, doornat
Immezzare, —ire, v. n. week, beursch maken.
worden • zich vol zuigen (van een vloeistof).
immiarsi, v. rifl. zich geheel eens met mij Immondamente, avv. op vuile, oneerbare
worden, een andere Ik worden ; —tuarsi, eenwijze ; vivere —, oneerbaar leven ; —ezza
andere G ij worden.
—ità, f. onzuiverheid, vuilheid, v.; vuil, vuil lmmigrare, v. n. in een land trekken, iminis, o., drek, m., molm, m.; afval o. (van de
greeren ; zijn woonplaats naar een ander land
keuken); —izia, f. h.z.d. als —ezza; —o,
overbrengen ; —azione, f. imegratie, het in
agg. vuil, onrein, bevuild ; fig. vita —a, oneen ander land trekken.
eerbare, gemeene levenswandel, m.; uoino —,
immislarsi, v. rill. zich duizendmaal vermegemeene, vuile kerel, m.; fain . animale —,
nigvuldigen ; tot duizendmaal aangroeien.
zwijn, o.
-
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Immorale, agg. onzedelijk, zedeloos, tegen de Impaceiamento, m. het hinderen, in den weg
staan, o.; hindernis, stoornis ; —are, v. a. in
goede zeden ; —alità, f. zedeloosheid, onzeden weg staan, hinderen, storen ; essere
digheid; verachting der zedenwet ; —à, pl.
impacciato da un vestito nel cammionzedel. handelingen, uitingen ; —almente,
nare, door een kleedingstuk in het loopen geave. op onzedige, zedelooze, immoreele w ijze.
hinderd worden ; plaats wegnemen, te veel
lniniorbidarsi, —dire, v. n. —rsi, v. rifl.
plaats innemen ; fig. in verlegenheid brengen,.
Z. amntorbidire.
hinderlijk zijn, tijd in beslagnemen, afhouden ;.
Immorsare, v. a. den toom aanleggen, optoo—rsi,
v. rifl. zich ont-, afhouden van iets ;
inkerven.
(Mar.)
men (paard);
zich mengen in, bemoeien met iets ; —rsi
Iinmortolare, v. a. onsterflijk maken ; —rsi,
con certa geste, zich met zeker soort lieden
v. rifl. zich onsterflijk maken, onsterflijk worden, een onsterflijken roem verwerven ; —ale,inlaten ; mod. prov. impacciati dei fatti
toot, bemoei u met uw eigen zaken; prov.
agg. onsterflijk, eeuwig, onveranderlijk ; lig.
clti s'impaccia con le frasclie la miberoemd : sost. gli —1, de hemelsche geesten ;
sistra sa di fumo, Z. onder frasea ;
—alità, f. onsterflijkheid, eeuwig-, onverganp. pass. —ato, gehinderd, gestoord ; agg. diskelijkheid, v.; fig. onsterflijke roem, m. —alizzare, v. a. en —rsi, v. rifl. h.z.d. als corso—, verwarde, onduidelijke redevoering;
uomo —, met veel werk overladen nnensch ;
—talai•e ; —almente, avv. op onvergankevia —a, weg vol hindernissen ; —ativo, agg.
lijke wijze.
hinderlijk, lastig ; —atore, m. lastig menscli,
Ininiortificato, agg. niet door gewetenswroe-

sta-in-den-weg ; plaaggeest, spelbreker, ruzieging, berouw gekweld, niet door gewetensbezoeker, m.; —o, in hinderpaal, hindernis, stoorzwaren in toom te houden.
nis, v., leed, o., verlegenheid, v., verwikkeling,
Immortire, v. n. afsterven.
V.; liberarsi da un — , zich uit een verlininoscadare, V. a. moschusgeur geven.
legenheid redden ; dare —, hinderen, 'storen,
intmotare, v. a. met modder, slijk bespatten,
lastig zijn ; —oso, agg. lastig, hinderlijk, moeiebedekken ; —rsi, v. rifl. zich vuil, moddelijk, bezwaarlijk, indringend ; sost. m. bemoeial,
rig maken.
indringer, plaaggeest, m.
lmmoto, agg. onbeweeglijk, onverstoord, standImpaccineare, v. a. als iuipacchiueare.
vastig, onwrikbaar, stijf (van schrik).
Iintnucidli•e, v. n. schiminelig, rottig, duf wor- linpadronirsi, v. rifl. zich als meester voordoen, zich meester maken, zich toeëigenen ;
den, beslaan (v. glazen).
Immune, agg. (da qe.) vrij, bevrijd van;fig. —rsi d'iina lingua, zich eene taal goed
eigen maken.
essere — da qulalangiie pericolo, tegen
elk gevaar gewaarborgd zijn ; rimauere -- Intpadulare, —imento, —irsi, Z. impaltidare, —atnento, —arsi.
da usa inalattia, van eene ziekte verschoond blijven ; immun, onvatbaar zijn (voor lmpaga'bile, agg. onbetaalbaar ; fig. kostbaar,
van hooge waarde, onschatbaar.
besmetting); —ita, f. vrij zijn, bevrijd, zijn, o.;
fig. onkwetsbaarheid ; (Parl.) immuniteit, v. Impaginare, v. a. (Stamp.) opmaken, in vorm
zetten ; —atore, m. opmaker, die de vormen
(voorr. der Parlementsl. van zonder verf. van
opmaakt ; —atura, f. het opmaken, in vorhet Parl, niet vervolgd te kunnen worden),
men zetten.
vrijstelling v. van belastingen ; voorrecht, recht;
lettera d' —, brief van vrijgeleide ; —ecele- Itnpagliare, v. a. met stroo bedekken, omhullen, inpakken, opvullen ; p. pass. —atop
siastiehe, belastingvrijheid der geestelijken ;
met stroo bedekt enz.; agg. seugiola —a , .
onvatbaarheid, immuniteit voor ziekten, bestrooien, biezen stoel ; gran bene, ittale —,
smetting enz.
goed, slecht in 't stroo staand graan ; —ata, f.
Immusito, agg. met somber, norsch gelaat ;
(Agr.) haksel, o.; —atina, f. strooien stoelsomberziend, boos.
zitting, v.; —ato, agg. Z. p. pass. van —are;
Iininuta'bile, agg. onveranderlijk, onverander—atore, m. stroovlechter, stoelenmatter, m.;
baar; duurzaam, blijvend; volontà —, onopzetter tn. (van vogels enz); —atura, f. het.
wrikllare wil ; noruie —, vaststaande, oeveromwinden, omwikkelen met stroo, het vlechten
anderlijke regelen ; fig. vento —, vaste, uit
van
stoelzitting, stoelenmatten ; het opzetten o.
—ilità,
f.
denzelfden boek waaiende wind ;
(van dieren); — lagioite, —lazione, f. h.z.d.
onveranderlijkheid, -baarheid ; vastheid, beals —atura.
stendigheid ; —ilitiente, avv. op onveranderlijke, standvastige wijze ; —tare, v. a. veran- Inipalancato, m. omheining, omschutting, v.
deren, wijzigen, doen wankelen ; —ato, agg. litnpalandt•onato, agg. in een regen- of stof
onveranderd ; fig. onverbiddelijk, onwrikbaar, mantel gehuld.
vast ; —azione, f. h.z.d. als niutazione ; Impalai•e, v. a. op een paal spiesen, spiesen
(soort doodstraf), door palen stutten ; p. pass.,
—e'vole, agg. h.z.d. als —a'bile.
—ato, gespiest ; agg. fig. starsene —, als
Imo, agg. onderste, diepste ; fig. laag, slecht,
een
paal, stuk hout blijven staan ; —atura,
het
diepste
gedeelte
;
gemeen ; la pai•te —a,
v. het spiesen.
animo —, lage gezindheid; iwo petto,
cuore, diepste van het bart ; sost. m. laagste Inipalazzato, naar de wijze van een paleis
gebouwd.
trap, graad, m.; da — a sommo, van de
laagste diepte tot de hoogste hoogte; da Intpalcamento, m., —atura, f. bet leggen
van de kamerzoldering, der dekbalken ; zolder,
sontttto a , van boven naar beneden ; ad
degli
in., zolderbalken, mv.; stelling, v.;
ad , in de diepste
—, in de diepte; ad
alberi, krans der onderste takken van een
diepte.
un'
albero
ha
un'
alto,
de
boom ;
-Inioscapo, m. (Arch.) onderste zoom v. e. zuil.
onderste takken staan hoog boven den grond ;
lmpaccare, —chettare, v. a. in een pak
—are, v. a. de zoldering maken, de dekbaldoen, inpakken.
ken leggen; —azione, f. zolderlaag, v., laag
Impacchiucare, v. a. met vuil bedekken, bedekbalken, mv.
vuilen, besmeren ; —rsi, v. rifl. zich bevuilen.
,
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Impallzzato, agg. door palen, paalwerk, pal- Iinparacchiare, —icehiare, —ucehiare,

lisaden omgeven.

v. a. weinig en met veel moeite leeren.

partij de ronde komt te liggen.

v. rill. de vreugden van het paradijs genieten.

Inipallare, v. a. (Giuoc.) den (billart)bal zoo Iinparadisare, v. a. in het paradijs verplaatsen, hemelsche genoegens laten smaken ; —rsi,
spelen dat tusschen dezen en dien zijner tegenImpallidire, v. n. bleek worden, verbleeken ; Imparagona'bile, agg. onvergelijkbaar, on-

vergelijkelijk.
duisteren, verbleeken (de zon); v. a. doen Iniparauiento, in. bet leeren ; —are, v. a_
leeren ; assol. è desideroso d' —, hij is tuk
verbleeken.
op 't leeren, leergierig ; fig. pia che si campa
Impallinare, v. a. door schroot verwonden ;
e phi s'impara, hoe ouder men wordt, hoe
—atura, f. schrootlading, v., -schot, o.; remeer men leert ; van buiten leeren ; —a sue
cevere una buona —, een goeden uitbranspesi, door eigen schade wijs worden ; —ader ontvangen.
ti'ecio, in. slecht geleerde zaak ; slechte anInipalmamento, m. handslag In. (bij 't sluibeid, werk van eerstbeginnende ; —ato, app.
ten van een contract); —are, v. a. den handonvoorbereid.
slag geven ; — una faneiulla, zich met een
meisje verloven ; —rsi, v. rill. zich verloven; Impareggia'bile, agg. onvergelijkelijk, voortreffelijk.
v. n. trouw beloven.
Iinpalpa'bile, agg. onvoelbaar, ontastbaar ; Impareutarsi, v. rill. verwant worden met,
1. onvoelbaarheid, ontastbaarheid ;
zich vermaagschappen ; fig. bevriend, vertrouwelijk worden ; v. n. met iem. verwant worden.
—ilmente, ave. polverizzare —, tot een
Imparezza, f. ongelijkheid, v.
ontastbaar poeder maken.
Iinpaludainento, m. het tot moeras worden ; l'mpari, impa'ri, agg. ongelijk; niet voldoende,
niet opgewassen voor; h u meri —, oneven
—are, v. a. tot een moeras maken; —rsi,
getallen; onvergelijkelijk ; (biar.) sost. m. pl.
v. rill. een moeras, moerassig worden, in een
moeras veranderen.
de stuurboordwacht; —ità, f. ongelijkheid,
Inipainpinarsi, v. rill. zich met wijngaardonvoldoendheid, v.
Iinparicchiare, Z. imparacehiare.
bladen kleeden, bedekken.
Impanare, v. a. den schroefdraad aan een Imparisi'llabo, agg. (Gram.) ongelijk letterschroef maken ; (Cuc.) in broodkruimels wikgrepig (in den gen. een letter neer dan in den.
kelen, wentelen, met een korst omgeven ;
nom. hebbend).
—atura, f. het snijden van den schroefdraad ; Imparti'bile, agg. ondeelbaar, onscheidbaar;
—ire, v. a. verdeelen, uitdeelen, meedeelen,
(Cuc.) het wentelen (van vleesch enz.) in
laten toekomen ; —1' insegnainento, onderbroodkruimels of brooddeeg.
ImpaReare, v. n. —rsi, v. rill. zich op een
wijs geven ; — la benedizione, den zebank zetten, uitstrekken (nog slechts gebruigen geven.
kelijk in): —rsi a far qe., zich aanma- Imp&irueehiare, v. a. Z. imparacchiare.
tegen iets te doen ; —rsi fra i signori, Imparziale, agg. onpartijdig, rechtvaardig ;
zich onder de groote heererr mengen.
zonder hartstocht ; —alità, t. onpartijdigheid,
Impanianiento, m. het bestrijken met vogelv.; —almente. ave. op onpartijdige, rechtlijm ; fig. het gelijmd, meegetroond worden ;
vaardige wijze.
—are, v. a. met vogellijm bestrijken; — la Iinpasseggia'bile, agg. onbegaanbaar.
eivetta, Z. onder civetta; — la lingua, inipassi'bile, agg. ongevoelig, aan geen ver
f g. terugdeinzen, den moed verliezen ; ver-

moeielijk uit te spreken zijn (een letter); —rsi,

andering blootgesteld, onbuigzaam, onw rik.

v. rill. zich met lijm besmeren, op de lijrnroede
baar; rimauere — , onbewogen, ongeroerd
vangen laten ; fig. gelijmd, aangelokt worden ;
blijven ; —ibilità, f. ongevoelig-, gevoelloosvolg. —rsi con una donna, op een vrouw
heid ; onbuigzaam-, onwrikbaarheid ; kalmte,
verliefd worden, zich door haar laten aanlokrust, gemoedsrust, v.
ken ; —atore, ni. iem. die lijmroeden zet.
Iinpassionabilita, — evolezza, f. harts
Inipanleciare, v. a. met stijfsel bestrijken,
tochteloosheid, ongevoeligheid ; —are, v. a.
toeplakken.
met hartstocht vervullen ; —ire, v. n. h.z.d.
Iinpaunare, v. a. tot laken weven, met laken
als appassire.
bekleeden, overtrekken, in laken hullen ; (Tess.) Impasta'bile, agg. kneedbaar ; —ainento,
den inslag in den ketting maken ; (Pitt.) het
m. kneding, verandering in deeg; kneding,
doek gereed maken ; — le finestre, de venmenging, v.; voortbrengsel, o.; — are, V. a. tot
sters met doek of papier dichtplakken ; —ata,
deeg maken, kneden ; uit deeg, leerra, was vors. met papier of linnen bespannen raam om
men ; (Cuc.) met een deegkorst bedekken ; slijfvoor vensters te zetten ; —atino, m. blindset ergens opstrijken, plakken ; — nn foglio
raam, 0.; matglas-venster; chassinet o. (voor
sopro un altro, een blad op een onder
vensters).
plakken ; de kleeren (met stijfsel, deeg) be
Impantanare, v. a. een moeras, poel maken ;
smeuren, bevlekken ; (Pitt.) de kleuren (op het
—rsi, v. ril]. moerassig worden ; in het slijk,
palet) mengen ; ze breed uitstrijken ; v. n. kneden !Hodder blijven steken ; fig. —rsi rei
den, brood maken; fooi. inipastato bene
debiti, tot over de ooren in de schulden geo male, uit goed of slecht deeg gemaakt zijn,
raken ; —rsi rei vizj, in de ondeugd vern.l. goed of slecht zijn ; —rsi, v. rill. tot deeg
zonken raken.
worden ; kleven, kleverig zijn; fig. zich ergens
Impauzanare, v. a. sprookjes, leugens vermee vermengen ; p. pass. —ato, gekneed ; agg.
tellen.
— di qe., ergens mee vermengd, gekneed
Impappafiearsi, v. rill. zich den kap over
zijn ; nn uomo — niale, een zonderlinge
het hoofd halen ; --ivare, v. a. verwarren,
snaak, m.; —atore, m. kneder, steenenvorin verwarring brengen; fain. iem. op glad ijs
mer; —atura, 1. het kneden, bereiden, menbrengen ; —rsi, v. rill. in den war geraken, het
gen der kleuren ; bijeengekneed goed ; rommelhoofd verliezen, v erwarde taal spreken.
zoo, m.; — icciare, v. a. verwarring aanrich-
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ten, een zaak in denwar brengen; onordelijk, I vastmaken , - 10 spago. deudraadpikken :
knoeien, stumperen ,
-rsl gli oreeeht, zichde ooren toestoppen,
m. bet kneden, vermengen, dooreenwerniets willen nooren , -rsi, v. rlfl. zicb met
ken; deeg, 0., stijfsel, v.; (Pitt.) kleurenmenglng ,
pek of een andere klevenge stof besmeuren ,
dikke laag verI; te zware opbrengtng van de p. pass. -ato, gepikt; agg. spago -, pikdraad, m.; -anlento, m. bet pikken, met
kleuren; fig. mengelmoes, bijeengeraapt goedje ,
pik, pek bestrijken; -atura, f. het met pik
sCl'iUo ehe e un - di sproposlti e di
stravaganze, een werkdat eenbijeenlapsel
dlcntmaken, dichtstoppen, dichtplakken.
is van dwalingen en buttensporlgheden : e lUI Inlpecorlre, v. n. onderworpen worden (als
stJ'allo - di buone e cattive qualita,
een schaap), dom worden, aIlezelfstandigheid,
geestkracht verliezen.
hij is een zonderung mengelmoes van goede
en kwadeeigenschappen ; -, agg. nuchter, nog Impedalare, v. a. den starnvormen ; fig. verniet gegeten bebbend, hongerlg , -occhiare,
sterken, krachtiger worden.
v. a. met leugens, sprookjes aan de praut nou- Illlpedantire, v. n. pedant, klelngeestig worden.
den, arschepen, wllsmaken ; -oiare, v, a. Inlpedi'bile, agg. wat verhinderd kan worden kluister aanteggen (een paurd), beletten, den; -hllento, m. het hinderen, hindernis,
verhtnderlng, stoornts, v., belemmenng , III
verhinderen; leg~e ehe Impastofano la
ease d' -, in geval van verntnderlng , far
libel·tit. del eemmerelo, wetten die de
-, vernlnderen, storen, in den weg stellen;
bandelsvrijbeid aan klulsters leggen; -rsi,
esser d' -, hinderlijk zijn, in denwegstaan ;
v, rttl. zich (ergens in) verwarren , -ura, f.
(Giur. can.) -I dl nlatrinlonio ofeauonlklulster m. (v. paarden).
IOlpastranarsl, v. ritl. zich in den mantel ci -i, huweluksbeletselen , aver UII - alia
lingua, een gebrek aan detonghenben , -i,
wikkelen
pl. legertros, m., bagage (v. een troep), -Ire,
I mpastura'bile, agg. onverzadelljk.
Impataccare, v. a. met groote vlekken verv. a. binderen, verhindercn, storen, belemmeontreinigen, erg vull maken, -I'si, v. ritl. ren ; iI passa ad alcuuo -, iem. in den
groote vlekken op zijn kleeren maken, zicherg weg treden, lem. den wee versperren , "0leva andarsene, ma gli fu Impedlto,
vull rnaken.
hijwildeweggaan, maar men belette bet bern ;
Inlpati'bile, agg. h.z.d. als impassibile.
IOlpatriare, v. n.inzijn vaderland terugkeeren.
- di fare qc., beletten iets te doen, in de
beweging hinderen, de newegtnz benemen,
llupattare, v. n. noch winnen noch verllezen,
beletten, UII reuma m' Impedlsee questo
quit zijn; v, a. -ria COD uno, iem. nabijbraccio, een rneumatlsme belet mij dezen
komen, terzijde streven, nlets toegeven.
IllIpatto, m. (Agr.) Jigging, v., ligslroo o. voor arm te hewegen , - Ie vettovaglie al
lIelllico, den vijand den toevoer vall levenshet vee.
Illlpau.·are, -ire, v. a. schrik, vrees, angst
middelen afsnijden, beletten; -ito, p. pass.
verhinderd; agg. verlamd, "an de beweging
aanjagen, inboezemen; verschrikken, vreesachtig, angstig maken; - qd. da qc., iem.
beroofd; - itivo, agg. verbinderend, belettend,
bolemmerend; -ito.·e, m. llelemmeraar, beergens van afschrikken.
Impavidamente, avv. op onverschrokkene
letter, m.; -iziolle, f. h.z.d. als -hllellto.
wijze; -avido, agg. onverschrokken, koel- Impegllalnento, m. verpanding, v.; -are,
v. a. als pand, borgstelling geven, verpanden;
bloedig, koen.
Impazielltal'si, -tlrsl, v. riD. het geduld
in de bank van leening, lommerd zeUen; fig.
verHezen, ongeduldig worden; -elite, agg.
- la fede, la parola, zijn woord, eel'verongeduldig, onverduldig, zenuwacbtig; che
panden, vast enzekerbeloven; -Ia Inessa,
lIonlO -! wat een prikkelbaar mensch!
zich tot het doen lezen van een mis verbinesse.·e - di fare qe., ongeduldig, verlan- den; .-- la propria autorita, zijn gezag,
invloed aanw~flden; -I luoghi della
gend zUn om iets te doen; -elltemellte,
avv. met ongeduld, op ongeduldige wijze; Scrltt....a, Schriftuurplaatsen als bewijzen
-eliza, f. on~eduld, 0.; onrustig-beid, prikkelaanhalell; - Inolte truppe, '-eel troepen
baarbeid, v.; nloti d' -, bewegingen van on- in 't gevecht brengen; (lIar.) - uo' 3nCOI'a,
~en anker onklaar maken; -rsi, v. riO. (di
geduld; onverdraagzaamheid, v.
Impazzamento, ID. het gek worden, 0., gek- fare qc.), zich vel'plichten (totiets); lJeloven;
-rsl in itnp..ese rischiose, zich in gebeid,dwaasbeid, v.,waanzin, m.;-are, -ire,
v. n. gek, krankzinnig worden, het verstand vaarlijke ondernemingen wag-en; (l~'1il.) zich
verHezen, het hoofd verHezen, niet meer we- inlaten (met een gevecht); moedig voorwaarts
ten wat men doet; als eendolle heenen weer gaan; p. pass. -ato, verpand; agg. verplicbl.
genoodzaakt; bezig met iets; in 't gevecht geloopen; iem. tot dolwordens beminnen ; - per
una cosa, dol, gek naar iets zijn; stollen,
wikkeld; (Mar.) onklaar (anker); -atllra, f.
verpanding, verplichting, v.; -0, m. Yerpanstremmen (melk enz.); provo s'inveccbia e
s'impazza, hoe ouder boe gekker; p. pass.
ding, verplichting, zekere belofte, v.; oramai
-ato, gek g-eworden; agg. gek, zot; sel-a
nli sonG messo all' -, ik beb nueenmaa I
fare queste cose" ben je gek,datjezulke
de verplicbtingen op mij genomen; overname
van een verplichting; ijver, m., zorgvuldigstreken uitbaalt·? all' -a, opondoordacbte,
onbezonnen wijze; lavorare all' -a, als beid, V., opmerkzaamheid, v.; mostra.·e
krankzinnig werken; correre all' -a,
poco -, weinig vlijt betoonen; weinig belangstelling aan den dag leggen; twist, v.,
spoorslags, als een waanzinnig-e wegloopen;
strijd, m., verlegenheid, moeielijke toestand, m.;
-ito, agg. gek, getikt, niet goed bij 't hoofd;
gevaar, 0.; d' -, met den grootsten ijver;
(lIar.) la bll880la e -a, het kompas draait.
sellza -, zonder verplicbting, zonder verbonInlpecca'bile, agg. niet aan zonde onderworpen. zondeloos; -ilita, f. zondeloosh., v. denheid; nlettersl ill - dl rare qc., zich
ergens vast toe verplichten; -oso, agg. verIllIpecettare, impeciare, v. a. met pik bestrijken, besmeren, in de pik doopen, met pik plichtend, gevaarlUk, gewaagd; veelUver, zorg,
oppervlakklg maken ,
-0,

IMP

465

vereiscbend, moeieljk; koen, ondernemend;
uitdagend ; ijverig.
linpegolare, v. a. met pek bestrijken ; —rsi,
v. rifl. zich door ondeugden bezoedelen.
lmpelagarsi, v. rifl. fig. zich in een zee van
onmogelijkheden werpen ; zich al te zeer,
zonder hoop op redding ergens mee inlaten ;
fam. tot over de ooren ergens insteken (moeielijkheden); er diep in zitten ; geheel aan de
ondeugd overgegeven zijn.
lmpelare, v. a. met haren bedekken, harig,
vol haar maken; — le giiance, een baard
krijgen ; —rsi, v. rifl. zich vol haar maken
(door bijv. een kat op den schoot te nemen).
Impellegrinarsi, v. rifl. een pelgrim worden,
op een pelgrimstocht gaan.
Impellente, p. pres. van —e'llere, v. a. aandrijven, aansporen, voorwaarts drijven, duwen ;
p. pres. —eiste, aansporend, aandrijvend, den
stoot gevend ; agg. causa, utotivo —, aanleidende oorzaak ; —also, p. pass. aangedreven, bewogen.
Impelliciare, v. a. met een pels bedekken ;
(Apr.) met graszoden beleggen, bedekken ;
—rsi, v. rifl. zich in een pels wikkelen.
Impendente, agg. dreigend, voor de deur staand
(gevaar); niet geëindigd, opgelost, hangend
(strijdvraag); —ere, v. a. h.z.d. als appendere of impiccare.
Impenetra'bile, agg. ondoorgrondelijk, ondoordringbaar (bosch); fig. onbegrijpelijk, onvatbaar, onnavorschbaar ; —ilità, f. ondoordringbaarheid, ondoorgrondelijkheid, onnavorschbaarheid, v.; —ilmente, avv. op
ondoorgrondelijke enz. wijze.
Impenitente, agg. onboetvaardig, verstokt;
—enza, f. onboetvaardigheid, verstoktheid, v.
Irnpennarnento, m. het zich bevederen, met
vederen bedekken ; —are, v. a. met vederen,
veeren bedekken, bekleeden ; — of — le all,
vleugelen krijgen, bevleugelen ; fig. vleugelen
geven ; bevederen, de veeren maken (aan een
pijl); lam. de kleeren met veertjes bedekken,
vuil maken ; assol. de veder, de pen grijpen,
schrijven, zich tot schrijven neerzetten ; —rsi,
v. rifl. zich met veeren bedekken, veeren krijgen (jonge vogels); steigeren (paarden); fig.
zich weerspannig betoonen, zich verzetten;
p. pass. —ato, met vederen bekleed ; agg.
bevederd (vogels, planten); weerbarstig (paarden); —ata, f. pennetrek, m.; kort geschrift,
o.; steigering v. (van paard.); —atnra, f. gevederte, vederkleed, o.; bevedering, v. (v. pijl);
geldboete, -straf, v.; —ellare, v. a. het penseel gebruiken, penseelstreken maken ; penseelen ; fig. in de kleinste bijzonderheid
verhalen.
Impensa'bile, agg. ondenkbaar, onvatbaar;
—amente, avv. gedachteloos, zonder er aan
te denken, onvoorziens; —ato, app. onverwacht, onvermoed, plotseling ; all' —a, h.z.d.
als —amente ; —ierire, v. a. zware gedachten te voorschijn roepen, opwekken ; zware
bedenkingen veroorzaken, te denken geven,
bedenkel ij k maken; —rsi, v. rifl. met zorgen,
zware gedachten vervuld worden ; zich ernstige
gedachten maken ; p. pass. —ito, bedenkelijk,
nadenkelijk gemaakt ; agg. nadenkend, bedenkelijk, bezorgd.
Impepare, v. a. met peper kruiden, peperen;
fig. met gewaagde, geestige woorden kruiden
(gesprek enz.); p. pass. —ato, gepeperd ; agg.
pane — (of pan pepato) peperkoek, m.;
ITALIAANSCH-NEDERLANDSCH.
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fig. discorso —, gepeperd (geestig, gewaagd)
gesprek, o.

Imperadore, m., —trice, f. = —tore, m.,
—trice, f. (Star. rom.) opperbevelhebber der

troepen ; zegevierend veldheer, m.; keizer, ni.,
keizerin, v.; — della Germania, Duitsch
Keizer, m.; — dell' universo, wereldbeheerscher; — del doloroso regno (bij D.)
Dis, Lucifer, m.; mud. prov. fare conto che
passi 1' — niet luisteren naar hetgeen een
ander zegt ; —are, —iare, v. n. bevelen, gebieden, beerschen ; de heerschappij, het opperbevel, de keizerlijke waardigheid hebben; —
di qc., zijn heerschappij over iets uitoefenen;
zich in goeden toestand bevinden, op het toppunt van geluk zijn ; v. a. beheerschen, voorschrijven, gebieden ; —ativamente, avv. op
gebiedende, bevelende wijze ; —ativo, agg.
gebiedend, bevelend ; mandato —, imperatief mandaat, o.; gebiedende opdracht; (Part.)
imperatief mandaat, o.; mandaat dat de afgevaardigden hun gedragslijn voorschrijft; sost.
m. (Gram.) gebiedende wijs (v. 't werkwoord);
—o'ria, f. (Bot.) keizerswortel, m.; —o'rio,
agg. keizerlijk ; gebiedend ; lingua - -a, gebiedende taal ; nave —a, admiraalscbip, o.
Impercetti'bile, agg. onmerkbaar, niet waarneembaar ; klein, onbeduidend, onvatbaar;
—ilità, f. onmerkbaarheid, oneindige kleinheid, onbeduidendheid ; onvatbaarh. (voor oneindige grootte); —ilinente, avv. op onmerkbare, niet waarneembare wijze.
Imperchè, tong. h.z.d. als perchè ; sust. m.
oorzaak, reden, v.; —ciè, tong. Z. imperia ;
,

--ciocchè, avv. Z. irnperocchê.
Imperdona'bile, agg. onvergeeflijk.
lmperfettamente, avv. op onvolmaakte, onvolkomen wie; —etto, agg. onvolkomen,

onvolmaakt, onvoltooid ; gebrekkig, onvoldoend ; tempo —, tweek wart ma at, v.; (Grain.)
onvolm. verled. tijd, m ; —ezioncella, f. kl.
onvolmaaktheid, v.; onbeduidend gebrek, o.;

fout, v.; — ezione, f. onvolmaaktheid, onvoltooidheid, onvolkomenheid, v.; gebrek, o.,
fout, v.
Imperforato, agg. cndoorboord, zonder nor-

male opening.

irnpergolare, v. a. den vorm van een prieel

geven ; prieelvormig opbinden.

imperiale, agg. keizerlijk, tot de keizerlijke
waardigheid behoorende ; dignità — , keizerl.
waardigheid ; insegne —I, keizerl. insignes,
waardigheidsteekenen ; privilegio —, door

den keizer verleend voorrecht of privilegie, o.:
fig. heerlijk, voornaam, prachtig, majestueus,
uitstekend in zijn soort ; carta — , imperiaalformaat papier ; sost. m. gli —i, pl. de keizerlijken (soldaten); —, m. imperiale, bovenste
zitplaatsen, bergplaats op postwagens, enz.;
nell' —, boven op de koets ; all' —, op plechtige, prachtige, een keizer waardige wijze ;
—alismo, m. imperialisme, o.; willekeur, onbeperkte macht, v.; —alista, m. aanhanger
van het keizerrijk, van eene keizerl. familie;
—alità, f. gehechtheid v. aan het keizerrijk ;
—almente, avv. op keizerlijke wijze, door
keizerlijk besluit ; —are, v. n. Z. imperare ;

—o, m. Z. impero.
Impericolosire, v. n. gevaarloopen, in gevaar
zijn, wagen ; v. a. in gevaar brengen.
Imperiosameiite, avv. op bevelende, gebie-

dende, trotsche wijze; —osità f. bevelend,
gebiedend, trotsch karakter, o.; aanmatiging,
,
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T.;—oso, agg. gebiedend, bevelend, aanmati- Impertanto, cong. evenwel, niettemin ; dientengevolge, alzoo.
gend, trotsch ; fig. motivi —i, ragionl —e,
Imperte'rrito, agg. onverschrokken, manmoegebiedende, zwaarwegende redenen.

Imperitamente, avv. op onervaren wijze;
—ito, agg. onervaren, onkundig, onwetend,
onbekwaam ; assol. zonder ondervinding ; —1'zia, f. onervarenheid, onwetendheid ; onbekwaamheid, v.
lmperituro, agg. onvergankelijk.
imperlare, v. a. met paarlen versieren, tooien ;
liig. met dauwdruppels sieren ; fig. opsieren,
optooien ; —rsi, v. ri ll . zich met paarlen tooien ;
parelkleurig zijn, zich tooien.
Impermalimento, m. het boos, toornig worden ; —ire, v. n. —rsi, v. rail. boos zijn of
worden ; kwal ij k nemen ; v. n. — qd., iem.
gevoeligheid prikkelen, boos maken ; —ito,
p. pass. en agg. boos, kwalijk nemend ; — di
qe., vertoornd, ontdaan zijn over iets.
Impermea'bile, agg. ondoordringbaar, waterdicht ; sost. m. waterdichte stof, regenmantel,
m.; —abilità, f. ondoordringbaarheid, waterdichtheid, v.
lmpermisto, agg. onvermengd, zuiver ; enkelvoudig.
Impermnta'bile, app. onveranderlijk, -baar;
onwankelbaar; vast, bestendig; —bilità, f.
onveranderlijkheid, onwankelbaarheid ; bestendigheid, duurzaamheid, v.; —bilmente, avv.
op onveranderlijke, bestendige wijze.
imperniare, —nare, v. a. op een haspel,
spits, pen bevestigen ; met een pen, stift enz.
vastmaken, vaststeken, bevestigen ; met krammen verbinden ; (Mar.) met bouten vastmaken ; —atura, f. bevestiging op of met pennen, stiften, bouten, enz.; punt o. waar twee
voorwerpen met een stift enz. verbonden zijn.

lmpero, impe'rio, m. opperbevel, o.; heerschappij, v., macht; giungere all' —, tot
de macht, de heerschapp ij komen, geraken ;
fig. — stille passioni, heerschappij over de
hartstochten; — sopra sè stesso, zelfbeheersching, v.; keizerrijk, o.; I' — romano,
het Rom. rijk, o. (onder de keizers); ii sacro
romano —, het heilige Roomsche R ij k ; 1' —
d'Oriente, d'Oeeidente, het Oostersch,
Westersch Rom. Keizerr ij k ; 1' — basso, het
Bysantijnsche Keizerrijk; per titolo, per
vigore d' —, krachtens de rijkswetten,
— mero, de opperste rechtmacht, macht, v.,
recht o. over leven en dood ; — m i sto, misehiato, rechterl ij ke macht over kleinere vergrijpen ; bevel, o.; wil, m.
Impero, impereló, cong. h.z.d. als peró,
pereib ; —oechè, —eioeehè, cong. h.z.d.
als peroechè en pereioeehè,
lmperpetuarsi, v. ri ft h.z.d. als perpetaarsi.
Imperseruta'bile, agg. onnavorschbaar, ondoorgrondelijk.
Imperseverante, agg. onbestendig, niet volhoudend, niet duurzaam ; —anza, f. gebrek
aan standvastigheid, volhoudendheid; onbestendigheid, v.
Impersonale, agg. (Gram.) onpersoonlijk ;
forma —, onpers. vorm (v. een werkwoord);
niet tot een bepaalden persoon gericht ; —almente, avv. verba usati —, onpersoonlijk
gebruikte werkwoorden ; —ato, agg. goedgebouwd, sterk, stevig.
Impersuasi'bile, —dl'bile, agg. onovertuigbiar, niet te overtuigen, te overreden ; —ilità, f. standvastigheid, vasthoudendheid aan
zijn meeningen ; onoverreedbaarheid, v.

dig. onvervaard.
Impertleare, v. a. aan zijn kruk vastmaken
(den valk).
Impertinente, avv. niet tot de zaak behoorende, er geen betrekking op hebbende ; niet
passend, ongepast, aanmatigend, onbeschaamd ;
—emente, avv. op onbescheiden, aanmatigende w ij ze ; —nenza, f. onpassendheid, ongerijmdheid ; onbescheidenheid, onfatsoenlijkheid,
onbeschaamdheid ; onbescheiden, onpassende
daad ; —enziare, v. a. met scheldwoorden,
grofheden overladen ; —rsi, v. recip. elkander
grofheden, scheldwoorden toevoegen.
Imperturba'bile, agg. onverstoorbaar, gelijkmoedig, gelaten ; fig. aan geen verandering
onderhevig; onverwoestbaar ; —ilità, —azione, f. onverstoorbaarheid, gelijkmoedigheid,
onwrikbaarheid, v.; —llmente, avv. op onverstoorbare enz. wijze ; —ato, agg. onverstoord ; possesso —, ongestoord bezit ; fig.
gelijkmoedig, gelaten ; onwrikbaar; vroolijk,
bedaard.
Imperversamento, m. het toornig, woedend
worden ; uitbarsting v. van toorn, van hartstochten, onweder ; geraas o. van den storm ;
—are, v. n. hevig uitbarsten, losbarsten
(hartstochten, stormen), woeden, razen ; hevig
worden (koorts, oorlog enz.); in opstand komen ; een groot geraas, helsch leven maken ;
boos worden ; slechte, misdadige gewoonten
aannemen ; —tirsi, v. rif. h.z.d. als pervertirsi.
Inipe'rvio, agg. onbegaanbaar.
impeso, p. pass. van impendere.
impestare, v. a. met de pest aansteken.
iinpetti'gine, —eti'ggine, f (Med.) langdurende huiduitslag, m.; dauwworm, m.; —oso,
agg. (Med.) met dauwworm, ringworm aan.

gehaald.

I'mpeto, m. hevige, snelle beweging, onstuimigheid, heftigheid ; — dell' aequa, Glei venti,
kracht van het water, de winden ; toornigheid,
heftigheid, v., vuur, o., ijver, m.; hartstochtelijkheid, v., blinde woede, v.; nell' — deli'
invia, in blind. toorn ; parlare eon troppo
—, met te veel hartstochtelijkheid spreken ;
fam. esser di primo —, zeer opvliegend
zijn ; (Fibs.) — primo, oorspronkelijke opwelling, natuurl ij ke neiging v. ten goede ; fig.
— di fantasia, buitengewone groote fantasie ; —i lirici, lyrische uitstortingen, ontboezemingen ; nell' — dell' estro, in de woede
der begeestering ; (Mil.) aanval, m.; fare —
in qd., zich op tem. werpen.
Impetra' bile, agg. onbereikbaar, niet te bekomen ; —agiore, —azione, 1. het verkrijgen, erlangen, o.; (Teol.) deelachtigwording v.
(der goddel. genade); —are, v. a. erlangen,
verkrijgen, verwerven, tot zich trekken ; — qc
a qd., iem. iets verschaffen ; —ativo, agg.
bereikbaar, tot bereiken, verkrijgen dienend;

—ato'rio, agg. het verkrijgen betreffende.
Impetrato, agg. versteend.
impettarsi, v. rif. den kop op de borst, naar
beneden buigen van paarden); —Ito, aug.
rechtop, zoo recht als een kaars ; in rechte,
st ij ve houding.
Impetnosamente, avv. op onstuimige, heftige wijze ; met geweld ; —osità, f. onstuimigheid, heftigheid ; onstuimige, heftige natuur,
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v.; geweld, o., kracht, v.; —ono, agg. onstui- I klemde stem ; prov. ognuno ha II suo —
all' usclo, elk huis heeft zijn kruis ; in elke
mig, heftig, stormachtig ; Hume —, woeste
stroom ; corsa —, onstuimige loop. m.; fig.familie is wel eens iets onaangenaams voorgevallen ; ehe spieca 1' ---, lo spiccato
hartstochtelijk, opvliegend, vurig; uomo —
impicca lui, ongestraft onttrekt men nieopvliegend, spoedig toornig wordend menscb.
mand aan de gerechte straf; —atura, f. het
lmpiaeelcottare, v. a. met modderspatten
ophangen, door ophanging ter dood brengen.
bevuilen ; —rsi, v. rifl. zich bespatten.
Iinplacevolire, v. a. zachter stemmen, doen Impicciare, v. a. verwarren, verwikkelen, in
verlegenheid brengen ; hinderen, storen ; —
bedaren ; aangenaam, aanvallig maken ; —rsi,
la strada, den weg versperren ; tutta
v. rifl. aanvallig, zacht worden.
questa inobilia iinpiceia la casa, al
Implagamento, m. wond worden, zich doordie meubelen staan in huis maar in den weg ;
leggen ; —are, v. a. met wonden bedekken,
—rsi, y. rifl. h.z.d. als impacciarsi ; p. pass.
verwonden, wonden veroorzaken ; —rsi, v. rill.
zich stuk wrijven, zich krabben ; zich door—ato, verward, verwikkeld, verstoord ; agg.
— nelle vest', door cie kleeren tegengehouleggen (van zieken).
den worden ; aver tutta la giornata —a,
Itnpiallaeciare, v. a. een meubelstuk met
den geheelen dag opgehouden zijn ; —astrade,
fijne houtsoorten opleggen ; met ivoor, metaal
m. en f. indeel. sta-in-den-weg, rustverstoorenz. inleggen ; p. pass. —ato, op-, ingelegd ;
der, lastig, hinderlijk mensch, m.; —ativo,
agg. tavolino —, tafeltje met ingelegd blad ;
—atura, f. inlegging, v.; ingelegd, opgelegd
agg. hinderlijk, storend, verwarrend ; —0, m.
verstoring, hindernis; trare in lino —, in
werk, o.
eene kleine verlegenheid geraken ; levarsi
Impianellare, v. a. met tegels beleggen ; het
d' —, zich uit de verlegenheid redden ; —one,
dak met platte pannen, leien dekken ; —am., —ona, f. rustverstoorder, spelbreker, m.
tura, f. het beleggen met tegels ; dekken met
Impiccinire, v. a. klein, kleiner maken ; v. n.
platte pannen.
kl. worden ; —olire, v. a. kl., kleiner maken ;
linpiantamento, m. het inleggen, inzetten,
kleiner doen schijnen, verkleinen ; v. n. en
inrichten ; —are, v. a. zetten, leggen, opstel—rsi, v. rifl. kleiner worden, verminderen.
len ; inrichten (een bestuur); inzetten (in een
ambt); (Co rn .) in de koopmansboeken schrij- Impidocchiar€, —chire, v. n. luizen krijgen ;
/1g. lui worden, van luihuid vergaan.
ven ; —rsi, v. rifl. zich zetten ; een bepaalde
plaats innemen ; --ire, v. a. planten, beplan- Implega'bile, agg. aan - , verwendbaar ; los,
beschikbaar (kapitaal); —are, aanwenden,
ten; —ito, in. tegelvloer, vloer van platte
gebruiken; — denaro, geld uitzetten ; — il
steenen of tegels; —to, m. oprichting,inrichsuo denaro al dieci pro cento, zijn geld
ting, v., aanleggen, o.; — d'una scrittura,
tegen tien per honderd uitzetten ; — una
het aanleggen van koopmansboeken ; het inpersona in qc., iem. ergens voor gebruischrijven, boeken ; spese d' —, oprichtingsken ; — qd., voor iem. een plaats vinden
kosten.
lo hanno impiegato alla Corte del
Impiastrafo'gli, m. indeel. papierbederver,
Conti, zij hebben hem bij de Rekenkamer
slecht schrijver, m.
Iinplastramento,m. bepleisteren ; een pleister
aangesteld ; —rsi, v. rifl. (In ic.) zijn tijd
ergens toe aanwenden, zich ergens op toelegopleggen ; beleggen met een taaie massa ;
-are. v. a. als een pleister opsmeren ; pleistergen ; —rsi per alcuno, ten iemands gunste
achtig besmeren, dik besmeren ; fam. — carte,
werken ; —rsi, een betrekking, plaats vinden ;
fogli, papier bederven, verknoeien, slecht
ato, m. beambte ; — delle ferrovie, beschrijven, slecht schilderen, knoeien ; —rsi,
ambte bij de spoorwegen ; —atu'ecio, m.
v. rifl. zich ergens mee besmeren ; zich met
kleine, lage beambte, m.; —atume, m. hoop
beambten, ambtenaarsvolk, o. (in veracht. zin);
zalf, pomade enz. insmeren ; —atore, m.
knoeier, kladschilder, m.; —azione, f. h.z.d.
Impiego, m. verwending, v., gebruik o. van
geld ; belegging v. van kapitalen ; — del
als innestamento ; — icciamento, m. het
bestrijken, besmeren ; — icciare, v. a. h.z.d.
tempo, gebruik, o.; `eerwending v. van den
tijd ; ambt, o., plaats, y.; betrekking, aanstelals are ; — rsi, v. rill. zich vuil, smerig
ling, v.; perdere 1' —, zijne betrekking eermaken ; — iccio, m. pleister, m., smeersel, o.,
smering, v.; —lno, m. kleine pleister, m.; —0,
liezen ; pigliare la via dei — ghi, de
empiastro, m. pleister, m., heelmiddel, o.;
ambtenaarsloopbaan inslaan ; —u'ecio, m.
fam. smerige, vuile zaak, bedriegelijk gesloten
klein, armzalig, gering ambt, betrekking, enz.
overeenkomst, v.
Impiere, v. a. h.z.d. als empiere ; lmpietà,
Impiattarsi, h.z.d. als rimpiattarsi.
f, h.z.d. als empietà.
lmpieeagione, 1., —amento, m. het ophan- Impietosire, v. a. medelijden opwekken ; —rsi,
gen, o., ophanging, v.; —are, v. a. ophangen,
v. rifl. medelijden gevoelen ; —oso, agg. zonaan den galg hangen ; fam. non lo farebbe
der medelijden.
neanche a —rlo, hij doet het niet, al zou Impietramento, —Imento, m. het versteemen hem ook hangen ; —rsi, v. rill. zich opnen, o ; fig. verstoktheid v. (in de zonden);
hangen, verhangen ; volg. vatt' impicca,
—are, v. a. en —rsi, v. ri ll. h.z.d. als lmpietrire, v. a. in steen veranderen ; tot steen,
laat je hangen ; a —rla, het hoogste, meeste
wat men verwachten kan ; p. pass. —ato,
zoo hard als steen maken ; fig. hard, gevoelopgehangen, verhangen ; agg. collo — nel
loos maken ; v. n. en —rsi, v. rifl. versteegoletto,
te nauw (in den boord) ingesloten
nen, tot steen worden ; fig. hard, gevoelloos
hals ; (Gram.) parola —a, niet op zijn plaats
worden ; —ato, versteend, hard, gevoelloos.
staand woord ; (Mus.) parte —a, (voor de Impiegliare, v. a. stevig aan - , omvatten;
stem) al te booge partij ; (Mur.) ponti —I,omklemmen, tegenhouden ; fig. bezighouden,
hangbrug, v.; hangende stelling, v.; sost. m.
in beslag nemen ; —rsi, v. rifl. zich verwargehangene ; fig. galgebrok, ga Igeaas, 0.; viso
ren, steken blijven ; — in qc., zich met iets
d' —, galgetronie, v.; voce d' —, dunne, beinlaten, bezighouden, zich mengen in ; onge,

—

—
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rust maken, vol gedachten komen ; —o, m.
h.z.d. als impiecio.
Inipigrire, v. n. en —rsi, v. rifl. lui, nalatig
worden ; —o, agg onverdroten, rusteloos.
Impillaceherare, v. a. met vuile vlekken
bedekken.
Impingere, v. a. h.z.d. als spingere ; —inta,
f. h.z.d. als spinta.
Impinguare, v. a. vet maken, mesten ; fig.
rijk maken, verrijken ; — un opera letterarla, een letterkundig werk verrijken (met
aanteek., illustraties enz.); —rsi, v. rifl. vet
worden, zich vet mesten ; fig. rijk worden, zich
verrijken.
Impinzare, v. a. met spijs en drank volstoppen, opvullen ; fig. — uno scritto di eitazioni, in een werk overmatig veel aanhalingen aanbrengen ; —rsi, v. rifl. overdadig eten,
zich volstoppen, den buik smeren.

I'inpio, agg. Z. e'mpio.
lmpiolare, T. n. beginnen te kiemen (van graan

dat lang ligt).

Impiombare, v. a. met lood volgieten, be-

vestigen, bezwaren ; (Dentist.) plombeeren ; met
lood verzegelen, stempelen, plombeeren ; (Mar.)
splitsen, inschieten ; —ato, p. pass. en agg.
niet lood gevuld, bevestigd ; mazza —a, met
lood gevulden stok ; dente —, geplombeerde
tand ; —ato'io, m. (Mar.) splitshoorr,, m.;
—aturo, f. vulling, bevestiging met lood;
plombeering, v.; (Mar.) splitsing, v.
linpiotare, v. a. met graszoden bedekken.
Impiparsi, v. rifl. volg. (di qe.) er niets omgeven; me ne inrpipo, ik lach er wat om.
Impippiare, v. a. h.z.d. als imbeeeare.
iinpiuinare, v. a. met dons bedekken, met
kleine veertjes voeren (vogels hun nesten);
(Tint.) aan de zijde, de wol de eerste tint,
grondkleur geven ; —rsi, v. rifl. zich met dons,
vederen bedekken, veeren krijgen (vogels); den
eersten baard krijgen (knapen); —atura, f.
{Tint.) het geven van de grondkleur; —o, m.
(Tint.) grondkleur, v., grondtoon, m.
Impivialarsi, v. ni l zich met het koorkleed
bekleeden, het misgewaad aandoen.
Irnplaca'bile, agg. onverzoenbaar, -lijk ; niet
tot bedaren te brengen, onverbiddelijk, onbuigbaar, wreed ; —ilità, f. onverzoenlijkheid,
onverbiddelijkheid, onbuigbaarh.; —ilmente,
avv. op onverzoenlijke, onverbiddelijke wijze;
—ato, agg. onverzoend, onverzoenl.; —idire,
v. a. zacht, tam, meegaand maken.
Implausibilmente, avv. zonder bijval.
lmplicanza, f. tegenspraak, v., tegenstand, m.;
onvereenigbaarbeid, v.; —are, v. a. verwikkelen, in (een zaak) wikkelen, trekken ; in zich
bevatten, sluiten ; omvatten ; questione clee
ne implica un' altra, een vraag die eene
andere in zich bevat; —contradizioni,
tegenspraak bevatten ; —rsi, v. rifl. zich mengen in ; bemoeien, inlaten met ; —azione, f.
verwikkeling, v.
Iiuplicatamente, avv. onder stilzwijgende
veronderstelling, stilzwijgend ; sentenza —
annulata, een vonnis dat vanzelf vernietigd
is; credere — , blindelings gelooven ; —ito,
app. mede inbegrepen, vanzelf sprekend, uit
de omstandigheden bl41kend ; eondizione
—a, vanzelf sprekende, stilzwijgende voorwaarde ; fede —a, blind, onvoorwaardelijk
geloof ; volontà —a, uit de omstandigheden
blijkende wil.
Implora'bile, agg. aanroepbaar; wat men
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verzoeken, afsmeeken kan ; —are, v. a. afsmeeken ; om iets smeekend vragen, afbidden ;
—aiuto, om hulp smeeken ; — qd., iem.
smeeken (om hulp enz.); —azione, f. smeekbede, v.; dringende bede, v.
Implumte, agg. onbevederd, vederloos, naakt.
Implu'vio, in. (Arch.) impluvium, o.; binnenplaats der Rom. huizen ; de daar zich bevindende waterbouder.
Impoetiehire, v. a. poetiseh vormen, een
dichterlijke gedaante geven.
Impolarsi, v. rifl. aan polen bevestigd all
tusschen polen draaien.
Impolitezza, f. h.z.d. als inurbanità.
Impolitiea.nente, avv. zonder slimheid; op
onslimme wijze ; —ieo, app. onstaatkundig,
niet overeenk. eene verstandige staatk., onpolitiek, onverstandig,
Impolparsi, v. rifl. vleesch aanzetten ; dik,
vet worden.
Impoltronire, v. a. traag maken ; —rsi, v. rifl.
traag, lui werden.
Iinpolverare, v. a. met stof bedekken ; bestuiven, stofferig maken ; — uno scritto,
zand over het geschrevene strooien ; — di
zolfo le viti, de w ij nstokken zwavelen ;
—rsi, v. rifl. stoffig worden, zich stofferig
maken, wegstuiven.
lmpomarsi, v. rifl. beginnen vruchten te dragen ; —ato, p. pass. en app. giardini —I,
met ooftboomen beplante tuinen.
Impomiciare, v. a. met puimsteen bewerken.
lmpondera'bile, app. onweegbaar ; —ilità,
f. onweegbaarheid, v.
Imponeiite, p. pres. van imporre; —enza,
f. indrukwekkendheid, v.; indrukmakende groatbeid, verhevenheid, v.; —ere, imporre, v. a.
opleggen (lasten, verplichtingen enz); — le
maai sopra qd., de banden op iem.'s hoofd
leggen (om te zegenen); -- un no-me, een
naam geven ; bevelen, voorschrijven, opleggen;
gl' impose di partire, bij noodzaakte h em
te vertrekken ; — silenzio ad uno, iem.
het stilzwijgen opleggen, gebieden ; — la
propria volontà a qd., zijn eigen wil aan
iem. opdringen ; assol. belastingen opleggen,
uitschrijven ; — una persona per una,
eerta somma, iem. voor een zekere sent
in de belasting aanslaan ; assol. (Tess.) den
inslag-ketting opleggen ; beschrijven, ten laste
leggen ; — una macula all' onesta, een
smet op iem.'s eerbaarheid werpen ; — it
canto, den zang aanheffen ; mad. roe. —rla
troppo alter, te hoog willen vliegen ; (Cerraiuol.) de kern, pit der waskaarsen maken ;
—, v. n. eerbied, achting inboezemen, afdwingen, imponeeren ; il maestro deve — agli
scolari, de onderwijzer moet zijne leerlingen
eerbied weten in te boezemen; — earne of
alleen —, dik, vet worden ; p. pres. —ente,
opleggend ; agg. achting afdwingend, indrukmakend, verbazing verwekkend, imponeerend;
—i'blle, agg. oplegbaar (belastingen), belastbaar; —itore, m. oplegger (eener belasting);
— di leggi, wetgever, uitvaardigen van
voorschriften.
Impopolare, agg. , inpopulair, niet bemind door
bet valk ; —arita, f. inpopulariteit, onbemindheld bij het volk.
Impoppare, v. a. (Mar.) een schip met bet
achtergedeelte in 't water laten zakken ; v. n.
met het achtergedeelte te diep liggen, te veel
achterlast hebben.
;
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Importare, V. a. (Agr.) de voren gelij kmaken,
eggen ; —, v. a. h.z.d. als sporeare.
Iiaporporare, V. a. met purper verven ; —rsi,

v. rill. purperrood, rood als purper worden ;
zich rood blanketten.

lmporrare, —ire, v. n. kleine rottende vlek-

ken bekomen (hout); molmig worden, vermolmen ; houtvlekken krijgen (het wasehgoed).
Importa'bile, agg. h.z.d. als incomporta'bile ; —ante, agg. en p. pres. van —are ;
—anza, f. belangrij kheid, aanzienlijkheid, v.;
gewicht, o., grootheid, v., aanzien, o.;
rosa di molta, nessuna —, zaak van veel,
geen belang ; dare —a qc., veel gewicht
aan iets hechten ; darsi aria d' —, zich
een gewichtig uiterlijk geven, zich als een man
van gewicht voordoen ; —are, v. n. en impers.
beteekenen, van beteekenis, gewicht, belang
zijn ; ten harte gaan, er op aankomen ; non
m'importa nulla del suo bene, aan zijn
welzijn ligt mij niets gelegen; zijn geluk kan
me niets schelen ; importa a tutti che la
pace durf, allen hebben er belang bij dat
de vrede aanhoudt ; —, assol. non importa,
't doet er niet toe, 't komt er niet op aan ; non
importava che ...,'t was niet noodig dat...;
bedragen, beloopen, kosten ; tira la somma;
quanto importa ? trek de som op ; hoeveel
bedraagt het ; quanto importano questi
libri, hoeveel bedragen, kosten deze boeken ;
(Lett.) beteekenen, aanduiden ; questa voce
importa tanto quanto quell' altra,

dit woord zegt evenveel als dat andere ;
v. a. importeeren ; ten gevolge hebben ; delitto che importa la pena di morte ,
een misdrijf dat de doodstraf ten gevolge heeft,
na zich sleept ; —atore, m. (Co rn .) importeur,
invoerhandelaar, m.; —azione, f. (Co rn .) invoeren o. van waren ; invoer, m.; importhandel, m.; —o, m. (Com.) bedrag, beloop, 0.;
prijs, v.; --counplessivo, totaal, gezamenlijk bedrag.
Importunamente, avv. op lastige, indringende, storende wijze ; —anza, —ezza,
—ità, f. lastigheid, opdringendheid, vervelendheld, v.; het lastigvallen door aanhoudend
vragen ; —are, v. a. lastig, moeielijk, bezwaarlijk vallen ; —0, agg. lastig, onaangenaam,
indringend, opdringend ; sost. m. lastig, opdringend mensch ; domande —e, opdringende, lastige vragen, verzoeken ; onaangenaam, hinderlijk ; che venta'ccio — clie
questo, wat een lastige, doordringende
wind is dat ; ontijdig ; morte —a, ontijdige dood.
Importuoso, agg. havenloos, zonder havens.
lmpositore, m. (Stamp.) h.z.d. als iwpaginatore ; —zione, f. het opleggen van belastingen ; belasting, v.; — delle mani, oplegging v, der handen (bij 't zegenen, wijden);
(Stamp.) h.z.d. als impaginatura.
Impossente, agg. h.z.d. als impotente ;
—essarsi, v. rifl. zich in 't bezit stellen, zich
meester maken ; innemen (vesting); veroveren,
bezetten (land); —rsi d'una questione,
eerie zaak grondig bestudeeren, leeren kennen ;
—,

i vizj s'impossessano d'un giovane,

de ondeugden maken zich geheel van een
jongeling meester, hebben hem geheel in
haar macht.
lmpossi'bile, agg. onmogelijk, onuitvoerbaar;
/1g. zeer moeielijk ; fam. homo, donna —,
onmogelijk man, vrouw ; farn. rendersi —,
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zich onmogelijk maken, ergens niet meer kunnen blijven ; (Log.) zichzelf tegenspreken ; ridurre uno all' —, iem. in 't nauw brengen, op zijn eigen tegenspraken wijzen ; fam.
pare —! 't schijnt ongelooflijk, 't is bijna niet
mogelijk; fam. far 1' —, al het mogelijke,
het bijna onmogelijke doen ; ammettiamo
per — che ..., nemen wij het onmogel ijkste
geval eens aan dat ...; —ilità, f. onmogelijkbeid, v.; —metafisica, fisica, (materiele),
morale, begrijpelijke, materieele, moreele
onmogelijkheid, onmogelijke zaak ; pretendere una —, het onmogelijke willen beweren ;
—ilitare, v. a. onmogelijk maken; —ilmente, avv. op onmogelijke w ijze, met de
grootste moeite.
Imposta, f. belasting; —e dirette, indirette, directe, indirecte belasting ; —e addizionali of di giunta, opcenten, additioneele
belasting ; — sul capitale, — fondiaria,
vermogens-, grondbelasiing ; — sui fabbricati, belasting op de gebouwde eigendom.;
— sulla rendita, inkomstenbelast.; essente
di ogni —, vrij van belasting zijn ; mettere
nu' —, een belasting opleggen, invoeren ;
riscuotere le —e, de bel. innen ; esaltore
delle —e, belastinginner, m.
Imposta, f. deur-, venstervleugel, m.; (Arch.)
knoop, m.; vooruitspringend gedeelte aan zuilen waarop een gewelfboog rust; deur-, vensterpost, m.; deur-, vensterbekroning, dwarsbalk, m.; —acne, m. alle deur- en vensterposten
van een huis ; —are, v. a. er boven opleggen ;
(Arch.) stutten ; een gewelf, boog opbrengen ;
in de (handels)boeken inschrijven ; — un
lavoro, aanwijzen hoe een werk moet gedaan
worden; — un problema, de formulen van
een probleem aangeven ; — una sentinella,
een schildwacht uitzetten ; (Mar.) — una
nave, een schip op stapel zetten ; —rsi, v. rifl.
zich plaatsen, een passende plaats innemen,
zich (tot een sprong) gereedmaken ; —rsi per
dare un tolpo, tot een slag uithalen ; (Mil.)
impostatevi I maakt vaardig! (tot het vuren); —, v. a. brieven naar de post brengen,
in de brievenbus steken ; —atura, f. (Arch.)
h.z.d. als imposta ; inschrijving, v. (in de
boeken); innemen o. van een plaats, houding
(voor 't vechten, spelen); fig. trotsche, ernstige
houding, v.; --azione, f. inboeking, v., inschrijving v. in de boeken ; kosten van de inschrij ving van een hypotheek ; het bezorgen
van brieven op de post.
Irnpostemire, v. n. zweren vormen, etterig
worden.
Impostime, m. (Idraul.) grondbezaksel, o., aanslag, bezinksel o. van water.
Imposto, m. (Cerraiuol.) eerste waslaag om
de pit.
Impostore, m., —trice, f. bedrieger, leugenaar, verspreider, m., -ster, v. van valsche
geruchten ; —ura, f. bedrog, o., huichelarij,
v., bedriegerij, v., misleiding, v.; —urare, v. a.
bedriegen, door leugens misleiden ; een bedriegelijk uitzicht aan de waren geven.
Impotente, agg. onmachtig, onvermogend, onbekwaam ; — al lavora, ongeschikt voor
den arbeid ; onmachtig ter voortteling, impotent; zwak, krachteloos ; un povero veechio —, een arme zwakke grijsaard ; onvoldoend, ontoereikend ; mezzi —i al fine, niet
aan het doel beantwoordende middelen ; ira,
invidia —, machteloos, haat, nijd, m.; — di
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sè medosimo, zichzelf niet meester ; —enza,
f. onvermogen, o., onbekwaamh., v.; niet be-

kwaam ter voortteling, impotentie, v.; zwakte,
krachteloosheid, v.; onmacht, v.

Irnpottinieciare, v. a. volg. oplappen, opilik-

ken, slecht verbeteren.

impoverimento, m. verarming, v.; —ire, v. a.
arm maken, verarmen ; prov. eio chi si da
per Dio non impoverisce, wat men om
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een onderneming tot een goed einde brengen ;
groote, eervolle daad ; le —e di Napoleope,
de heldendaden van Napoleon ; zorg, m., moeite.
v., taak, opdracht, v.• m. prov. essere pi*
le spese che 1' —, Z. spese ; onderneming,
aanneming, exploitatie, v.; 1' — del Gas,
de Gas-maatschappij, v.; wapen, kenteeken o.
met zinspreuk; —a'rio, m. ondernemer, m.
(v. van schouwburgen), impressario ; ondernemer, aannemer m. van openbare werken.
Imprescritti'bile, agg. door geen verordening
ophefbaar, onaantastbaar, onverjaarbaar (wetten); —ilità, f. onaantastbaarheid, onverjaarbaarh., onophefbaarh.; —ibilmente, avv. op
onaantastbare enz. w ijze.
Iinpressare, v. a. h.z.d. als imprimere.
I.npressiona'bile, agg. zeer vatbaar voor
indrukken, zeer prikkelbaar; —ilità, f. prikkelbaarheid, vatbaarh. voor indrukken ; —are,
v. a. indruk maken ; prikkelen, opwekken ;
—e, f. indruk, m., spoor, o., nagelaten teeken;
— del sigillo, indruk, afdruk m. van het
zegel ; het indrukken, afdrukken, drukken, o.;
druk, m.; quinta — vijfde druk, m.; fig. indruk ; uomo di prima —, mensch die na
den eersten indruk oordeelt; —i sonori,
luminose, tattili, gehoor-, gezichts-, gevoelindrukken ; aanval, inval, m.; far — nel
nemico, op den vijand aanvallen ; (Arte.)
snel, volgens den eersten indruk gemaakte
schets ; —iva, f. waar-, opnemingsvermogen,
o.; —so, p. pass. van imprimere; —sore,
m. drukker, m.; —sura, f. drukplaats, teeken
door een druk nagelaten.
Imprestanza, f. h.z.d. als prestanza ;
—are, v. a. leeren, uitleenen, te leen geven ;
—Ito, —sto, m. leening, v.; dare of pigliare a —, te leen geven, nemen ; fare un —
di un millione, een leening van een miljoen
doen, uitgeven.
Imprevedi'bile, app. niet te voorzien, niet
vooruit te zien ; —dato, agg. onvoorzien, onvermoed, onverwacht; —dente, app. onvoorzichtig, niet vooruitziend ; —denza, f. gebrek
vooruitziendheid, onvoorzichtigh., v.; —sto,
agg. h.z.d. als —dato.
Impreziosire, v. a. kostbaar, kostbaarder, van
meer waarde maken.
Itnprezza'bile, itnprezia'bile, agg. onschatbaar, niet te schatten.
Imprigionainento, m. gevangenneming, gevangenzetting, v.; —are, v. a. in de gevangenis, den kerker zetten, gevangennemen,
kerkeren ; fam. in de doos, den bak stoppen ;
fig. de vrijheid belemmeren, het voortgaan
beletten.
Imprima of in prima, avv. h.z.d. als pri-

Gods wil geeft maakt niet arm, aalmoezen
geven verarmt niet ; fig. arm, kaal, onvruchtbaar maken (den grond); v. n. arm worden,
verarmen, achteruitgaan, vervallen.
Impratica'bile, agg. ondoenlijk, onuitvoerbaar, onbruikbaar, ontoegankelijk, onbegaanbaar, onhandelbaar ; zonderling, vervelend,
onaangenaam; —ilità, f. ondoenl ijkheid, onuitvoerbaarh., onbegaanbaarh., onbruikbaarh.;
—ato, app. ongebruikt, onbegaan ; —tire, v. a.
deugdelijk, bruikbaar, bekwaam, ervaren maken ; oefenen, vormen ; —rsi, v. rif. zich oefenen, bekwaamheid, geschiktheid erlangen.
Imprecare, v. n. (contro qd.), in verwenschingen (tegen iem.) uitbreken ; v. a. verwenschen, iem. iets toewenschen ; — guaj a
qd., iem. kwaad toewenschen ; — salute,
molti anni a qd., iem. gezondheid, een
lang leven toewenschen ; —ativo, agg. verwenschend ; —atore, m., —trice, f. verwenscher, m.; fam. ongeluksvogel, m.; —azione,
f. verwensching, v., vloek, m., toewensching, v.
Imprecisione, f. onnauwkeurigheid, v.; gebrek aan nauwkeurigheid ; —iso, agg. niet
nauwkeurig, niet juist.
Impregiudica'bile, agg. wat niet vooruit
mag of kan beoordeeld worden ; -- ato, agg.
niet vooraf beoordeeld, niet aan vooroordeelen onderworpen ; questione —a, opengelaten, nog niet verklaarde kwestie ; diritti —i,
aan geen beperkingen onderworpen recht, o.
Inipregnamento, m. drachtig making, v. (van
vee); bevruchtiging, v., verzadiging, volzuiging,
doordrenking, v.; —are, v. a. zwanger maken (vrouwen); drachtig maken (dieren), bevruchten ; verzadigen, drenken ; il dolor,
che il cor iu' impregna, de smart, die
mijn hart vervult (D.); v. n. ontvangen, bevrucht, drachtig worden (m. van dieren); —rsi,
v. rif. zich volzuigen, gedrenkt, geheel gevuld worden.
Impreiniditatamente, aav. zonder voorbedachtheid ; —ato, agg. onvoorbedacht, zonder opzet.
Imprendenza, f., —iinento, m. onderneming,
v., begin, o., waagstuk, o., het leeren, onderwijzen, o.; —ere, v. a. en n. leeren, bevatten,
begrijpen, verstaan ; — a fare qc., beginmamente.
nen iets te doen ; ondernemen, beginnen, aanvangen ; — un viaggio, een reis onderne- Imprimere, v. a. opdrukken ; indrukken, een
indruk maken; — delle properie orme
men ; —briga, twist, ruzie maken ; — contro
il suole, zijn voetsporen in den grond drukqd., tegen iem. strijd beginnen ; innemen
ken ; fig. — an carattere indelibile a
(vesting); —ibile, agg. oninneembaar ; —iqe., een onuitwischbaar karakter ergens aan
tore, m., —trice, f. ondernemer, m., -ster, v.;
geven, ergens op drukken ; drukken, door den
—trice,
bouwmaataannemer, m.; società
druk vermenigvuldigen ; opera I mpressa
schappij, van p. pass. —so, ondernomen, enz.
dal Bodini, door Bodini gedrukt werk ; fig.
Imprenta, f. h.z.d. als impronta ; — indruk,
— nella memorla, nella mente, in het
stempel, m., vorm, m., uiterlijk aanzien, o.;
geheugen, den geest prenten ; — ii moto in
—are, v. Z. improntare.
un altro corpo, de beweging aan een anImpreparato, agg. onvoorbereid, niet toe-,
der lichaam mededeelen, overdragen ; —ibile,
uitgerust.
agg. indrukbaar, drukbaar ; itura, f. (Pitt.)
Impresa, f. onderneming, v.; mettersi a
het opbrengen van de grondverf.
un' —, abbandonare —, een onderneming
Improba'bile, agg. —ilmente, avv. onwaarwagen, opgeven; condurre a bene un'
,

,

—
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schijnlijk ; —ilità, f. onwaarschijnlijkheid. I spreekt, zingt, enz.; —o, agg. onverwacht, onvoorzien, onvermoed, verrassend ; nil giunge
Improbltà, f. oneerlijkheid, slechtheid, boos—, dat verrast mij, overvalt mij ; sost. m. geheid, kwaadwilligheid, v.; —0, agg. onredelijk,
emproviseerd vers, o., enz.; avv. all' — of
oneerlijk, boos, slecht.
Improcelare, v. a. h.z.d als rimproverare.
d' —, op onverwachte, verrassende, onvoorlmproduttività, f. onvruchtbaarheid, v., geziene wijze, onverwachts, onvoorziens ; le
brek aan voortbrengingskracht ; inproducticolse all' —, hij betrapte hem onvoorziens ;
—to, agg. h.z.d. als all' improvviso.
viteit; —ivo, app. onvruchtbaar, weinig opImpruare, v. a. (Mar.) het schip met den
brengend, inproductief.
linpromessa, f. h.z.d. als promessa; —etvoorsteven in 't water laten zakken, van voren
tere, h.z.d als promettere.
te zwaar beladen ; —ato, agg. op den kop
Impronta, f. indruk, m.; spoor, 0.; afdruk, m.;
liggend (schip), met te veel voorlast.
lasciarsi 1' — delle dita, den indruk der Imprudente, agg. onverstandig, onvoorzichtig,
vingers achterlaten ; afdruk m. van een zegel,
onachtzaam, onervaren ; sost. m. onverstandig
mensch ; —entemente, avv. op onvoorzichmedaille enz.; afgietsel, o.; fig. aver Wella
faeeia 1' — del vizio, op het gelaat den
tige enz. wijze ; —enza, f. onvoorzichtigheid,
stempel der ondeugd dragen ; —amente, avv.
onachtzaamheid, onbedachtzaamheid ; domme,
onvoorzichtige daad.
op dringende, onstuimige wijze ; —are, v. a.
een indruk, spoor achterlaten ; in-, af-, op Improvare, v. a. met doornen takken bedekdrukken, stempelen ; (Mus.) van het blad speken, met doornheggen omheinen ; fig. moeielen ; —, v. a. h.z.d. als dare of prendere
lijkheden in den weg leggen.
in prestito ; —atore, m. stempelsnijder ; Impube, impu'bere, agg. nog niet manbaar,
koper-, staalsteker, m.; —ezza, —itu'dine,
onvolwassen.
f. opdringendheid, lastigheid, onstuimigheid ; Impudente, avv. onbeschaamd, schaamteloos;
—o, agg. lastig, opdringend, zeer aanhoudend
—entemente, avv. op onbeschaamde wijze;
(in 't vragen); sost. m. prov. 1' — vince 1'
—enza, f. onbeschaamdheid, schaamteloosheid, driestheid, v.
avaro, de aanhouder wint, de brutalen hebben de halve wereld ; —, m. (Tip.) onderge- Impudicamente, avv. zonder schaamtegevoel,
legd papier op de persplaat.
eerbaarheid, op oneerbare, ontuchtige wijze;
lmpronunzia'bile, agg. onuitsprekelijk, onf. ontuchtigheid, oneerbaar-, onuitspreekbaar.
kuischheid, v.; —leo, agg. oneerbaar, onlmproperare, v. a. 1.z.d. als rimproverare ;
kuisch, ontuchtig, zonder schaamtegevoel;
libro —, gemeen, liederlijk werk.
—e'rio , in. smadelijk, schandelijk verw ij t, o.;
strenge berisping, laking, v., smaad, m., Impugna, f. h.z.d. als pugna ; —a'bile,
schande, v.; ricoperire qd. d' —j, iem. met
agg. bestrijdbaar, aantastbaar; —are, v. a.
beleedigingen overladen ; —, Z. improprio.
met de vuist vatten, pakken, grijpen. druklmproporzionale, —aio, agg. onevenredig,
ken ; — la spada, het zwaard grijpen ; fig.
ongeëvenredigd.
— le arnil per la patria, voor 't vaderlunpropriamente, avv. in oneigenlijke, overland strijden ; — v. a. bestrijden, strijd levedrachtelijke beteekenis ; —letà, f, valsche,
ren ; (Giur.) — la validità d'un atto, de
overdrachtelijke, niet eigenl ij ke beteekenis;
geldigheid van een akte bestrijden, ontkennen ;
—io, agg. oneigenl ij k, overdrachtelijk, ver—ativo, agg. (Med.) bekampend, tegenwerkeerd gebruikt ; onpassend, ongeëigend ; linkend; —atura, f. het grijpen, pakken, enz.
guaggio molto — , zeer onpassende taal.
(met de vuist); greep, m., handvat, o.; (Mus.)
lmproroga'bile, agg. onverschuifbaar, onuitvingerzetting v. (op viool); azione, f. bestelbaar.
strijding, ontkenning, loochening.
llnproseluttire, v.n. mager worden, uitdrogen. Impuleinato, agg. bevrucht (van eieren).
lmprosperamente, avv. op ongunstige, niet Impulitamente, avv. op ruwe, ongemanierde,
voorspoedige wijze.
onbeleefde wijze ; —ezza, f. ongemanierdheid,
Improvare, v. a. misbillijken, afkeuren ; —aruwheid, grofheid, onbeleefdheid, onzuiverheid,
tivo, agg. afkeurend, misbillijkend ; —azione
onreinheid ; —0, agg. ruw, ongemanierd, grof,
f. misbillijking, afkeuring, v.; —erere, v. a.
onbeleefd, onbeschaafd; onrein, onzuiver.
h.z.d. als rimproverare.
Impulsione, f. stoot, aanstoot, m., drang, in.;
Improvvedutamente, avv. —to, agg. h.z.d.
neiging, v., aansporing, v., beweegreden, m.,
als sprovvedatamente, —uto.
impulsie, v.; —Ivo, agg. aansporend, aanleiImprovvidamente, avv. op onvoorzichtige,
dend, aanleiding gevend ; —o, m. stoot, aanonbedachte wijze; —do, agg. onvoorzichtig,
drang, m.; impulsie, v.; dare il primo — a
onbedachtzaam, onachtzaam, dom, dwaas ;
un' impresa, den eersten stoot, de eerste
—samente, avv. op onvoorziene, onverwachte
aanleiding tot een onderneming geven ; aanwijze zonder voorbereiding ; —amento, m.
sporing, prikkeling, v.; la lode è — agli
improvisatie, v.; zingen, spelen, spreken voor
anima umani, de lof is een prikkel voor
de vuist weg, zonder voorbereiding ; —are,
het menschelijk gemoed.
v. a. zonder voorbereiding, voor de vuist weg Iiiipune, agg. ongestraft straffeloos; —emente,
spreken, zingen, spelen, dichten ; improviseeavv. ongestraft, zonder straf te bekomen ;
ren ; fig. — una festa, una cena, in alle
zonder gevaar of nadeelige gevolgen te onderhaast, zonder voorbereiding een feest, maalvinden ; —i'bile, agg. niet strafbaar ; —ità,
tijd inrichten, improviseeren ; —ata, f. snelle
f. straffeloosheid, v.; prendere 1' — er zonen zonder eenige voorbereiding gemaakte verder straf uitkomen ; het ongestraft blijven ;
rassing ; fare un' —, door zijn komst ver—itamente, ave. zonder gestraft te worden ;
—ito,
rassen, een feest, maaltijd in alle haast gereedapp. ongestraft, straffeloos.
maken ; che bella —! wat een heerl ij ke Impu ntare, v. a. met de punt op iets stooten,
verrassing; —atore, m. improvisator, m.;
in iets steken; — in un sasso, met den
iemand die onvoorbereid, voor de vuist weg
voet tegen een steen stooten ; steken, staan
,
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blijven, niet vooruit willen ; — in of a qe.,
ergens voor staan blijven, terugdeinzen, bang
zijn (paarden); fig. op moeielijkheden stooten ;

scolarl ehe impuntano a ogni verso
che tradueono, leerlingen die in elk vers
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battersi -- uno, op iem. stooten ; scrivere
— favore di qd., ten gunste van iemand
schrijven ; dare — regalo, ten geschenke
geven ; dividere — quattro parti, in vier
deelen verdeelen ; fu elletto — capitano
generale, hij werd tot opperbevelhebber verkozen ; frate mutato — demagogo, in
demagoog veranderde monnik ; colorire,
tingere in rosso, rood schilderen, verven;
fare un polio — umido, een kip met
saus toebereiden ; essere — giubba lunga,
in (den) rok gekleed zijn ; — zucca, — capelli, blootshoofd; -- uil attimo, in een
oogwenk zien ; — gift, — su, — qua, — là,
— di parte, beneden, boven, hier, daar, terzijde; of: naar beneden enz.; nel fare, nel
dire, terwijl men doet, zegt of : onder het

dat zij vertalen steken blijven ; assol. hakkelend, moeielijk sprekend ; —rsi, v. rifl. zich
ergens nederzetten, nederlaten, neerstrijken ;
fig, —rsi in qc., hardnekkig ergens aanhouden, niet afwijken van iets, z ij n eigen hoofd
volgen ; —atura, f. (Orolog.) beletsel o. (in
de raderen); oorzaak van 't stilstaan van een
uurwerk ; —ire, v. a. met dichte steken naaien,
stikken, doornaaien • —itura, f. h.z.d. als
impuntare ; —uale, agg. niet stipt ; —ualità, f. onstiptheid, onnauwkeurigh.; —ura,
f, het stikken, met dichte steken naaien;
stiknaad, m.
doen, zeggen enz.; foutief zijn de uitdrukkinImpuralnente, ave. op onreine, ontuchtige
gen : statua — bronzo, voor : statua di
wijze ; —ezza, —ità, f. onreinheid, onzuiverbronzo, enz. bronzen beeld ; vestire in
heid, v.; — d'un liquido, troebelheid, v.;
blanco, voor : vestire di blanco, in 't wit
fig. onkuischheid, ontucht, v.; —o, agg. onkleeden ; in —, woord met ontkennende bezuiver, troebel, met vreemde bestanddeelen
teekenis = on ; in — abile ; onbekwaam ;
vermengd ; fig. lingua —a, taal die met veel
ill. — prudente (voor in — prudente),
vreemde woorden vermengd is; fig. onkuisch,
onvoorzichtig.
ontuchtig, onzedig; vita —a, onkuisch, lie- Illa'bile, agg. onbekwaam, ongeschikt, onbruikderlijk, ontuchtig leven.
baar t (Giur.) niet overeenkomstig de wettelmpusillanimire, v. n. kleinmoedig, bedeesd
lijke voorschriften ; —ità, f. onbekwaamheid,
worden ; versagen.
ongeschiktheid, onbruikbaarheid, v., gebrek o.
In.puta'bile, agg. toerekenbaar, aan te rekeaan de wettelijk gestelde voorwaarden ; —1nen, toe te schrijven ; questo errore non
tare, v. a. ongeschikt, onbekwaam voor iets
è —a lui, deze dwaling mag hem niet toemaken ; (Giur.) de burgerlijke rechten onttrekgeschreven worden; non essere — di ge.,
ken ; —rsi, v. rill. zich ongeschikt maken
geen schuld hebben aan, niet verantwoorde(voor iets); —itazione, f. ongeschiktmaking,
lijk voor ; —ilità, f. verantwoordelijk zijn,o.;
ongeschikt-, onbekwaamheid, v.
verantwoordelijkheid, toerekenbaarheid, v.; Inabissanlento, m. verzinking, wegzinking,
—alnellto, m., —azione, f. beschuldiging,
v.; verval, o.; val, m., verderf, o.; —are, v. a.
ten laste legging, aanklacht, toeschrijving, v.;
in een afgrond doen verzinken, storten ; fig.
—are, v. a. toerekenen, toeschrijven ; fu
slecht maken, verlagen, belasteren ; —rsi,
inlputato a lui l'illcendio, de brand werd
v. rifl. in den afgrond verzinken, geslingerd
hem toegeschreven, ten laste gelegd ; —a qd.
worden ; in de diepte zinken ; fig. ten gronde
una cosa, aan iem. de schuld van iets gegaan ; —rsi nes debiti, diep in de schulven ; — a coipa, als schuld aanrekenen ;
den steken.
—ato, p. pass. toegeschreven ; sost. m. be- Inabita'bile, —e'vole, app. onbewoonbaar ;
schuldigde, aangeklaagde.
—are, v. a. h.z.d. als abitare ; —ato, agg.
Inlputridire, v. a vuil, rottend worden ; in
onbewoond, eenzaam, woest, verlaten.
rotting, verrotting overgaan.
Inaboli'bile, agg. onuitwischbaar, onopheflmpuzzare, v. a. h.z.d. als appuzzare;
baar, ona fschafbaar.
—ire, —olive, v. n. stinkend moorden ; met Inaccessi'bile, —o, agg. ontoegankelijk, onstank vervuld worden ; slecht, vuil, rottend
beklimbaar, onbereikbaar. ongenaakb. (pers.).
worden, bederven ; — v. a. als appuzza re. Illaccetta'bile, agg. onaanneembaar, onaanIn, prep. verbindt zich met de verschillende
neemlijk.
vormen van het lidwoord tot nel, nello, Inacciaiare, —rire, v. a. Z. acciaiare.
nella, in de, in het (enkele.); nei, ne', lnaccorda'bile, agg. onvereenigbaar, onvernegli, nelle, in de (mv.), beteekent : in, op,
zoenbaar, niet overeen te stemmen.
aan, te, met enz.; sto — casa, ik ben, blijf Inaccorto, agg. onverstandig, onvoorzichtig,
in huis, thuis ; passeggio llella strada,
onoverlegd.
ik wandel op straat, in de straat ; abito — Inaccusato, agg. niet aangeklaagd.
città, ik woon in de stad; portare — Ii.acerbare, v. a. h.z.d. als esacerbare.
braccio, op den arm dragen ; tel.ere — Inacerbire, v. a. bitter, wrang maken ; fig.
capo, op het hoofd houden ; — chiesa, —
verbitteren ; — una piaga, un dolore,
teatro, in de kerk, in den schouwburg; —
een wond, leed pijnlijker maken ; —rsi, v. ri ll .
nel caffè, in 't koffiehuis ; essere — mifig. smartelijker, gevoeliger, heviger worden ;
seria, in ellende verkeeren ; tam. stare —
nog meer verbitterd worden.
me, voor; dipendere di me; — questo Inacetare, v. a. met azijn besprenkelen, beanno, in dit jaar; — due giorni, binnen
vochtigen ; —ire, v. a. tot azijn, zuur maken,
twee dagen ; scolpire — marmo, in marin azijn leggen, inmaken; —idilnento, m.
mer uithouwen; ricainare — seta, op of
het zuur worden, in zuur overgaan ; idire,
met zijde borduren ; scrivere — carta rev. a. in zuur overgaan, zuur worden ; stremale, op fijn papier schrijven; scultore —
men (melk).
legno, houtsnijder ; pittura — tela, schil- Inacquare, innacquare, v. a. en afgeleiden
derij op doek; ineisione— acciaio, staalZ. annacquare ; —oso, agg. zonder vochgravure; andare — casa, in huis gaan ;
tigheid, dor, uitgedroogd.
—
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Inaeuire, v. a. h.z.d. als inaeutire, v. a. I steekt boven de andere uit ; fig. zichzelf roespits, spitser maken, toespitsen; —rsl, v. rill.
men, ophemelen.
spits, spitser worden.
Inama'bile, agg. onbeminnelijk, niet beminInadatta'bile, agg. onaanwendbaar, onbruiknenswaardig ; —ilità, f. onbeminnelijkheid, v.
baar, ondienstig ; —ilità, f. onaanwendbaar- Inamare, v. a. aan den haak vangen ; —rei,
beid, onbruikbaarheid.
v. rifl. verlieven, zich in de netten van een
inadeguatamente, avv. op niet overeenkovrouw laten vangen.
mende, niet passende wijze ; —ato, agg. niet Inamarire, v. a. h.z.d. als amareggiare.
overeenkomstig, niet in verhouding staand.
lnaineno, agg. onaangenaam, zonder bevalInadempi'bile, agg. onuitvoerbaar, niet volligheid.
trekbaar ; —lmento, m. het niet vervullen, Inaridare, v. a. stijven (den wasch); (Chim.)
nakomen, niet waarnemen ; —ito, —uto, agg.
met zetmeel bewerken (papier).
niet vervuld, niet voltrokken, niet nageleefd. Inammenda'bile, agg. onverbeterlijk.
Inadombra'biie, agg. niet voor te stellen.
Inamrnissi'bile, an niet aannemelijk, niet
Inadopra'bile, app. onaanwendbaar, ontoe te staan ; —ilità, f. onaannemelijkheid ;
bruikbaar.
niet toe te laten, o.
Iiiadula'bile, agg. niet vatbaar, niet toegan- Inainovi'bile, agg. onafzetbaar; —llità, f.
kelijk voor vleierij.
onafzetbaarheid, v.
Inaffettato, agg. niet gemaakt, ongedwongen, Inane, agg. ledig, ijdel, nietig, vergeefsch ;
ongekunsteld.
sforzl —i, vergeefsche moeiten.
Inaggrega'bile, agg. niet aanneembaar.
Iiianellamento, m. het kroesen, krullen (der
Inagguaglia'bile, agg. onvergelijkelijk ; —iharen); —are, inn—, v. a. den vorm van een
lità, f. onvergelijkelijkheid. v.; --anza, f.
ring geven ; krullen, kroesen, lokkig maken
ongelijkheid, verscheidenheid, v., verschil, o.
(de haren); den trouwring geven ; —rsi, v. rifl.
Inagitato, agg. onbewogen.
krullen, kroesen ; —ato, gekroesd, gekruld.
Inagrare, —ire, v. n. zuur worden ; —resti- Inarimare, lumen —, v. a. Z. —Ire, v. a. here, v. a. zuur maken.
zielen, leven geven ; moed geven, bemoedigen ;
luaiare, v. a. op den dorschvloer uitspreiden.
—rsi, v. rifl. moed scheppen, moed vatten :
Inalare, v. a. (I'isiol.) inademen, inzuigen,
—ato, —e, agg. ontzield, levenloos ; fig. geabsorbeeren.
voelioos
Inalbamento, m. het wit, witachtig worden ; Inanitá, f. ledigheid, nietigheid, ijdelheid, ver-are, v. n. wit worden, een witte kleur
geefschheid ; —izione, f. (Med) uitputting,
aannemen.
zwakte v. (door gebrek aan voedsel).
Inalbaramento, in. bet hijschen van vlaggen, Inante, inanti, avv. Z. innanzi.
vanen ; bet opheffen der wapenen, der schil- Inappaga'bile, agg. desiderj —i, niet te
den ; toornig worden ; steigeren (v. paarden);
bevredigen wenschen.
—are, v. n. en —rsi, v. rifl. op booroen klim- Inappanna'bile, app. niet te verduisteren.
men ; zich onder de boomen, in het bosch ver- Inappella'bile, app. waar tegen geen beroep,
bergen ; steigeren, op de achterpooten gaan
appel kan ingebracht worden ; fig. onaantaststaan ; fig. toornig, woedend worden, in woede
baar, waar niets tegen in te brengen valt;
geraken; —, v. a. in de hoogte heffen ; de
—ilmente, avv. zonder dat een beroep er
wapens zwaaien ; vlaggen, vanen zetten ; —
tegen mogelijk is.
la bandiera della rivolta, de vaan des Inappetente, agg. zonder eetlust, zonder lust;
oproers opsteken ; — le vele, de zeilen hijschen.
—enza, f. gebrek o. aan eetlust.
Inalidare, ire, v. n. rsi, v. rifl. droog, Inappliea'bile, agg. niet toepasselijk, baar.
dor worden, uitdrogen.
I.napprenni'bile, agg. niet te leeren, te beInaliena'bile, agg. onvervreemdbaar ; —igrijpen.
lità, f. onvervreemdbaarheid, onoverdraag- Inapprezza'bile, agg. onschatbaar, niet te
baarheid, v. (van goederen); -ilmente, avv.
schatten.
op onvervreemdbare wijze ; —ato, agg. on- Inappunta'bile, agg. onberispelijk.
vervreemd. lnappnra'bile, app. onverklaarbaar.
Inaltera'bile, agg. onveranderlijk, onverander- Inara'bile, agg. onbeploegbaar, onbebouwb. ;
baar ; aan geen verandering onderhevig ; on—ato, agg. onbebouwd • laseiare — iin
wrikbaar, onverstoorbaar ; —ilità, f. onvercainpo per qualehe tempo, een akker
anderlijkheid, onverwoestbaarh., onwrlkbaarh.,
gedurende eenigen tijd braak laten liggen.
v.; —ilmente, avv. op onveranderlijke enz. Iiiarborare, v. a. h.z.d. als inalberare.
wijze ; —ato, agg. onveranderd, ongestoord.
Inarzamento, m. het tot een boog ombuigen;
Inalveare, v. a. in het stroombed, in een nieuw
— di ciglia, fronsen der wenkbrauwen ;
bed leiden ; —azione, f. het leiden van water
—are, v. a. tot een boog ombuigen ; — le
in een stroombed, in een kanaal.
ciglia, de wenkbrauwen optrekken, het voorInalzamento, inn—, m. verheffing, opheffing,
hoofd fronsen ; fig. zich verwonderen, groote
oprichting, v.; verheerlijking, v.; —are, v. a.
oogen opzetten.
opheffen, in de hoogte heffen, verheffen ; — un Inargentare, v. a. verzilveren, met zilver bepeso, een gewicht opheffen ; — le ciglia,
leggen, bedekken ; —atura, f. verzilvering,
den blik verheffen ; oprichten, ophoogen, boubeleggen, bedekken met zilver.
wen ; — una statua ad aleuno, een stand- Inarguto, app. zonder geestigheid, zonder
beeld voor iem. oprichten ; fig. — qd., iem.
scherpzinnigheid.
zeer prijzen, verheffen, in de hoogte steken; Inaridare, —ire, v. a. dor, droog maken,
— al Pontifieato, tot Paus verheffen, kieuitdrogen, doen verdorren ; — il cuore, het
zen ;
al trono, tot den troon roepen ;
hart ongevoelig maken ; —rsi, v. rifl. dor,
rsi, v. rifl. zich verheffen, oprichten, opstijdroog worden.
gen, in de hoogte verheffen, vliegen; nut Inarmo'nieo, —onioso, agg. onharmonisch,
morste s'inalza sopra gil altri, een berg
onwelluidend.
—
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Inarpicare, v. a. Z. inerpicare.
luarrare, v. a. handgeld geven ; op handgeld
overeenkomen.
lnarrende'vole, agg. ontoegeeflijk, norsch ;
—ezza, f. ontoegeeflijkheid, norschheid, v.
Inarresta'bile, agg. niet tegen te houden.
lnarriva'bile, agg. onbereikbaar, onbestijgbaar ; fig. onvergelijkelijk, onnavolgbaar, eenig
in zijn soort; —ilniente, avv. op onbereikbare, onnavolgbare wijze; — buiono, buitengewoon goed.
Inarsicciare, v. a. b.z.d. als arsicciare.
Inarticolamente, avv. zonder duidelijke uitspraak ; —ato, agg. niet gearticuleerd (klanken), onduidel ij k ; lingue —e, talen waarvan
de klanken moeielijk weer te geven zijn ; ongeleed (lichamen).
Inartifi.ioso, —zioso, agg. ongekunsteld,
natuurlijk.
Inascoltato, agg. ongehoord, onverhoord.
Inasinire, v. n. een ezel, dom worden.
lnaspettatamente, avv. op onverwachte,
onvoorziene wijze, plotseling, onverwachts ;
—ato, agg. onverwacht, onvermoed ; —azione, f. onverwachtheid, v., onverwachte komst,
ontmoeting, v.
lnasprare, —ire, v. a. scherper, voelbaarder,
p ij nl ij ker maken; — qd., iem. verbitteren, in
toorn, woede brengen ; —rsi, v. rifl. scherper,
heviger, p ij nl ij ker worden ; verbitterd, toornig,
woedend worden ; gevoelloos, wreed worden.
Inastare, v. a. op de staak, de spies steken ;
hijschen, uitsteken (vlaggen); opzetten (de
bajonet).
lnattaca'bile, agg. onaantastbaar, onneembaar, onveroverbaar.
Inattamente, avv. h.z.d. als stoltamente of
sbadarnente.

Inattendi'bile, agg. geen aandacht waardig;
—ento, agg. onoplettend; —enzione, f. onoplettendheid, onachtzaamheid, v.; —eso, app.
onverwacht, onvermoed ; —itudiiie, f. onbekwaambeid, ongeschiktheid; —ività, f. ondadigheid, werkeloosheid, v.; —ivo, agg. ledig,
niets doend, onwerkzaam, ondadig; —o, agg.
onbekwaam, ongeschikt ; —ua'bile, agg. onuitvoerbaar, ondoenlijk; —uabilità, f. onuitvoerbaarheid, ondoenlijkheid, v.; —uti'bile,
agg. ontembaar, ontoombaar, wild, niet tot
bedaren te brengen.
lnaudi'bile, agg. onhoorbaar, niet waarneembaar ; —lto, agg. onverhoord, ongehoord, groot,
buitengewoon ; —gurale, agg. tot de inwijding behoorende; discorso —, openings-,
inw ij dingsrede, V.; —gurare, v. a. feestelijk,
plechtig openen, inwijden, onthullen ; — una
statua, een standbeeld, plechtig onthullen ;
—gurazione, f. plechtige openingen, inwijding, onthulling, v.; —rare, v. a. b.z.d. als
indorare ; —spicato, agg. onder ongunstige
voorteekenen geopend.
liiaverare, v. a. doorboren, -steken, treffen.
lnavvedutamente, avv. —ezza, f., —o, agg.
h.z.d. als disavvedutameiite enz.
lnavventura, f. h.z.d. als disaventura.
Inavvertentamente, avv. uit onachtzaamheid, door vergissing, op onoverlegde manier;
—enza, f. onachtzaamheid, onbedachtzaamb.,
onoplettendheid, onvoorzichtigheid ; —titamente, avv. zonder bericht, waarschuwing
ontvangen te hebben ; —tito, agg. onvoorzien,
niet op gerekend ; spese —e, onvoorziene
uitgaven.
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Inazione, f. ondadigheid, onwerkzaamheid, v.;
stilstand m. (van fabrieken enz.).
Inazzuirarsi, v. rifl. blauw worden.
Ineacare, v. a. (volg.) met vuil, drek besmeuren ;
v. n. (di qc.) den brui ergens van geven, er
zich niet om bekommeren.
lucaceiare, v. a. verjagen, vervolgen, najagen.
Incaciare, v. a. met kaas bestrooien.
Incadaverire, v. n. tot een lijk worden ; afsterven, afrotten (lichaamsdeelen); een lijkkleur
aannemen ; —dere, v. n. h.z.d. als precipitare ; —gionare, v. a. h.z.d. als accagionare ; —gliamente, m. het op (strand)
loopen ; stremming, hinderpaal, v.; onderbreking, v.; —gliare, v. n. steken blijven ; op
't strand, 't zand loopen (schepen); een tegenstand, hinderpaal, onderbreking ondervinden;
stokken ; assol. stokken (bij 't spreken) ; v. a.
verhinderen, beletten, tegenhouden ; onderbreken, doen zwijgen ; —glio, m. het op ('t strand)
loopen van schepen ; fig. hinderpaal, v., tegenstand, m., onderbreking, stroring, v.; —gnire,
v. n. woedend worden (als een bond); —iare,
v. a. (Agr.) h.z.d. als imbuinare ; —lappiare, v. a. in een strik, val vangen ; (door
woorden, vleierijen) bedriegen, in 't net lokken ; —rsi, v. rifl. zich laten vangen, in den
val laten lokken.
Inealcare, v. a, h.z.d. als calcare ; —cinare, v. a. met kalk bedekken, bestrijken,
bevuilen ; (Agr.) (het graan) kalken, met kalkwater besprenkelen; —rsi, v. rifl. zich met
kalk vuil maken ; —cinatura, f. het bedekken, bestrijken met kalk, in kalkwater dompelen ; —co, m. (Fond.) afdruk m. v. d. vorm
(in 't gesmolten metaal); —cola'bile, agg.
onberekenbaar; —colabilinente, avv. op
onberekenbare wijze; —escenza, f. (Med.)
geringe inwendige verhitting, v.; —limento,
m. verharding, vereelting, hoornachtig worden
der huid ; fig. verstoktheid, v.; —lire, v. n. en
—rsi, v. rifl. hard, eeltachtig, hoornachtig
worden ; eksteroogen krijgen ; fig. verstokt,
yerbard worden ; p. pass. —ito, eeltig, eeltachtig, hard ; fig. verhard, verstokt ; vizio
ingewortelde ondeugd, v.; —mare, v. a. h.z.d.
als innestare ; —mo, m. b.z,d. als innesto ; —orimento, m. yerhitting, y.; (Med.)
ontsteking, v.; —orire, v. a. warmte, hitte
voortbrengen, verhitten ; assol. cibi, bevande
che incaloriscono, verhittende dranken,
spijzen ; —rsi, v. rifl. zich verhitten, beet worden ; (Med.) ontsteken, koortsig worden ; —lto,
verhit, ontstoken ; —vire, v. n. kaal worden ;
—zolamento, —zo, m. het op den voet volgen, het dringen, vervolging, v., jachtmaking,
V.; (Mil.) vastzetten van het geschut ; —zare,
v. a. op den voet volgen, (iem.) dicht op de
hielen zitten, vervolgen ; fig. dringen (tijd, nood);
dreigen (gevaar); le notizle s'incalzano,
de berichten volgen elkander zonder tusschenpoozen op ; —zatore, m. vervolger, bedringer ; —zonarsi, v. rifl. zijn broek aantrekken.
Incamatato, —ito, agg. kaarsrecht, boomrecht ; —eramento, in., —erazione, f. het
inlijven in, trekken bij de staatskas ; verbeurdverklaring der goederen ; aflossing, v.; —erare, v. a. voor de staatskas in bezitnemen,
b ij de Staat inlijven, verbeurdverklaren, met
beslag beleggen ; aflossen (van servituten)
tegen passende schadeloosstelling ; —eratore,
m. iem. die goederen voor de staatskas int;
governo — regeering die servituten aflost;
—,
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legge —trice, aflossingswet; —iciare, v. a.

met een laag kalk, graszoden, omhulsel bedekken, met kalk bestrijken ; —rsi, v. rifl.
bet hemd aantrekken ; —iciata, f. (Mil. stor.)
verdekte schaar soldaten ; nachtelijke uitval,
m.; —iciatura, f. bestr ij king, bedekking v.
met kalk, belegging v. met graszoden ; (Arch.)
drooge muur ; (Mil.) geschutmantel, m.; —mellato, agg. bultig (als een kameel); —ininare,
v. a. op den weg brengen ; fig. leiden ; den weg,
de richting aanwijzen ; in gang brengen ; —rsi,
v. rifl. zich op weg begeven; fig. —rsi per
gli impieghi, zich op de ambtenaarsloopbaan voorbereiden; --u rfare, v. a. en —rsi,
v. rill. h.z.d. als camufare ; —utato, agg.
h.z.d. als imbottito.
Incanagliare, v. n. en —rsi, v. rifl. gemeen
worden, zich met het gepeupel ophouden ;
—glire, v. a. gemeen, laag mak.; —lameinto,
m. ind ij king, indamming, insluiting, v,; —lare,
v. a. indijken, indammen, tot een kanaal maken, kanaliseeren ; in een geul loopen, zich
heen en weer laten bewegen ; fig. — un affare, een zaak in gang brengen, op touw
zetten ; —latura, f. kanaliseering, indijking,
v.; gleuf, groef, kanneleering, v.
Incancella'bile, agg. onuitwischbaar ; fig.
meinoria —, ijzersterk geheugen ;
rie, onvergetelijke beleediging ; —abilinente,
avv. op onuitwischbare, onvergetelijke wijze ;
—cherare, —ire, —rsi, v. n. en rill. kankerachtig worden ; fig. verbitterd, boos worden ; —descente, agg. witgloeiend ; —descenza, f. witte gloeihitte, v.; (Ellet.) lome
a —, gloeilicht ; —dire, v. a. in een wit licht
doen glinsteren (de maan); —ire, v. n. h.z.d.
als accanire ; —irsi, v. rifl. h.z.d. als incanutire ; —nagggio, m., —natura, f. het
op den spoel brengen (van den zijdedraad);
—nare, v. a. den zijdedraad op den spoel
brengen ; —nata, f. h.z.d. als —naggio ;
fig. bedrog, bedriegerij ; —nato'io, m. zijdehaspel, m.; —natore, m., --trice, f. zijdespoeler, m., -ster, v.; —nueciare, v. a. met
gevlochten riet bedekken, omheinen ; (Chin)
een gebroken lid spalken ; —nueciata, f.
vlechtwerk o. van riet; (Chir.) spalkverband,
o., bet spalken van een lichaamsdeel ; -nucelatuira, f. omheining v. met rietstaven ;
—ovare, v. a. den wijn in den kelder, de
tapkamer brengen ; —tamento, m. betoovering, v.; —tare, v. a. betooveren, beheksen ;
fig. begeesteren, in groote bewondering brengen,
betooveren ; —rsi, v. rifl. begeesterd, verrukt,
betooverd word. of zijn; molti s'incantano
a vedere Firenze, velen zijn verrukt bij
het zien van Florence ; fam. —rsi, verstrooid
zijn, niet meer opletten, niet meer draaien
(van raderen), staan blijven ; —, v. a. in 't openbaar verkoopen ; inschrijven naar werk, leveranties ; —tatore, m., —trice, f. toovenaar,
m., toovenares, v.; fam. betooverend persoon ;
—tato'rio, agg. tot het tooverwezen behoorend, betooverend, beheksend; —tate'simo,
m. toovernarij, tooverij, v.; accusato d' —,
van tooverij, hekserij beschuldigd, betoovering,
v.; fam. rompere 1' —, de betoovering verbreken, zich uit de toovermacht, den invloed
losrukken ; —te'vole, agg. betooverend, verrukkend, meesleepend, wonderbaar schoon;
—to, m. betoovering, tooverij, toovenarij, v.;
fig. bekoorlijkheid ; verrukkelijk, innemend;
aantrekkelijk wezen, o.; una cosa è un —,
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iets is inderdaad verrukkelijk, wonderbaar
schoon ; fam. guastare 1' —, de betoovering
verbreken, zich uit de betoovering, den invloed
losrukken ; m. avv. d' —, prachtig, wonderbaar schoon; questo vestito gli sta d'
—, dit kleed staat hem prachtig, c'entra
d' —, 't past er uitstekend in ; come per —,
als door een tooverslag ; rn. prov. andare a
qc. come la biscia all' —, met tegenzin
ergens aangaan ; —, m. openbare verknoping,
auctie : inettere, vendere all' —, aan den
meestbiedende verkoopen ; banditore dell'
—, openbare verkooper, afslager, m.; openbare
inschrijv., aanbesteding ; aprire, chiudere
un —, een aanbesteding openen, sluiten ; —tonarsi, —tucciarsi, v. rifl. zich in een boek
verbergen, terugtrekken, drukken ; —utimento, m. het grijs-, oud worden ; —utire,
v. n. grijs, oud worden.
Incapacciatura, f. h.z.d. als accapacciatura.
Incapace, agg. niet ruim genoeg, niet bevat-

tend, niet kunnen bevatten; onbekwaam, ongeschikt; essere — di fare qc., niet in
staat zijn iets te doen ; (Giur.) de door de wet
gevorderde eigenschappen niet bezittend ; —eità, f. gebrek aan voldoende ruimte, inboudsvermogen ; onbekwaamheid, ongeschiktheid;
(Giur.) gebrek aan de wettelijk gevorderde
eigenschappen ; — naturale, natuurlijke onbekwaamheid ; — civile, burgerlijke (door
vonnis veroorzaakte) onbekwaamh.; —mento,
m. eigenzinnigheid, stijfhoofdigheid; — rbire,
v. n. —rsi, v. rifl. halstarrig, eigenzinnig hardnekkig zijn of worden ; —rrare, v. a. h.z.d.
als accaparrare ; —rsi, v. rifi. zijn eigen
hoofd willen volgen, zich in 't hoofd zetten,
halstarrig ergens op staan.
Incapestrarsi, v. rifl. zich in het tuig, den
halster verwarren ; zich vangen laten ; v. a.
den halster, toom aanleggen ; —atura, f.
halsterplek, -wonde, v.
Incaponirsi, v. rill. h.z.d. als incaparsi.
Inca,ppare, v. n. er invallen, er in geraken ;
— nelle insidie di qd., in iem.'s netten,
strikken vallen ; — in qd., toevallig iemand
ontmoeten ; fig. — in uin medicastro, een
kwakzalver, knoeier in de handen vallen ; —,
v. a. den mantel om-, overwerpen ; —rsi,
V. rifl. de pij aantrekken ; fig. in een broederschap treden ; —ato, in de pij gehuld.
Incappellare, v. a. den hoed opzetten ; (Mar.)
de takeling opzetten ; —rsi, v. rifl. zich don
hoed opzetten, den hoed nemen ; fig. boos, woedend, toornig wegloopen ; den kardinaalshoed
ontvangen.
Incapperruceiare, v. a. en —rsi, v. rifl.
h.z.d. als camuffare.
Incappiare, v. a. met een knoop, strik toebinden ; —o, m. h.z.d. als inciampo ; —ucciarsi, v. rifl. den kap, den kaper over het
hoofd trekken.
Incapricciarsi, —cirsi, v. rifl. zich iets in
't hoofd halen, zetten ; —rsi di una cosa,
ergens bepaald zijn zin opzetten, iets bepaald
hebben willen ; — di qd., op iem. verliefd
worden.
Inearare, v. n. h.z d. als rincarare ; —bonare, —bonchire, v. n. —rsi, v. rifl. de
kleur, den aard van een bloedzweer aannemen ; branderig worden ; —bouirsi, v. rifl.
verkolen, kool worden ; —care, v. a. Z. incaricare ; —cera niento, m., —cerazi-
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one, 1. gevangenneming, opsluiting v. in den
een klein fort, met een schans versterken;
kerker ; —eerare, v. a. kerkeren, in den ker—stellatura, f. (Vet.) volvoetigheid, v.;
ker, de gevangenis zetten ; gevangennemen,
—stità, f. onkuischheid, v.; —sto, agg. onhouden ; fig. in buis houden ; —ato, ingekerkuisch, ontuchtig ; —atonare, v. a. invatten,
kerd ; /1g. gevangen; lig. in huis gehouden;
inzetten (edelgest.); dicht, eng op elkander,
(Med.) ernia —a, beklemde breuk ; —co, m.
voegen ; fig. invoegen ; —stonatura, f. invath.z.d. als inearico ; —dinarsi, v. ni l fig.
ting, v., inzetten, o., omvatting, v., hulsel, 0.;
hardnekkig bij een beginsel blijven ; icare,
—etramento, m. het in-, bijeenvoegen, 0.;
v. a. laden, opladen, beladen, belasten ; last
invouwen, 0.; —strare, v. a. invoegen, inpasgeven, opdragen ; ni' inearicano di salusen, indringen, induwen, bij invouwen, inlegtarvi, zij verzoeken mij u te groeten ; ten
gen ; — un' allusione a qd., een zinspelaste leggen, beschuldigen, belasteren ; —rsi,
ling op iem. maken ; —statura, f. invatting
v. rifl. zich belasten, beladen, iets op zich
v. (van edelgest.); invoeging, invouwing, v.;
nemen ; p. pass. —ato, beladen ; app. opgevoeg, v., vouw, m., scharnier, m., insnijding, v.;
dragen, belast; sost. m. — d'affari, zaak—stro, m. insnede, v., voeg, v., vouw, m.,
voerder, zaakgelastigde ; — d'un consolato,
keep, sponning, voor, m.; huisje, foudraal, o.;
plaatsvervangend consul; —ico, m. last, m.,
—tarrarsl, v. rifl. verkouden worden ; —tarvracht, lading, v.; ambt, v.; opdracht, v.; verratura. f. verkoudheid, katarhe, v.; —tenacplichting, taak, v.; dare a qd. l' — di fare
ciare, v. a. den grendel voorschuiven, met
qc., iem. de uitvoering eener zaak opdragen ;
een grendel sluiten ; —tenamento, m. versostenere un —, zich aan een verplichting
ankering v. (v. muren); —tenare, v. a. met
onttrekken ; —nare, v. a. in vleesch en bloed
ketens boeien, in boeien leggen, ketenen ; fig.
veranderen ; een lichamelijk bestaan geven ;
boeien, binden ; (Arch.) door ankers bevestiten uitvoerbrengen ; v. n. —rsi, v. rifl. vleesch,
gen, verankeren (muren); door een keten afmensch worden ; in bet vleesch dringen ; zich
sluiten, versperren ; tot een keten, een rei
vast met iets verbinden ; p. pass. —ato, uitaaneenvoegen ; — la corona, een rozenkrans
gevoerd, in vleesch en bloed veranderd ; agg.
vlechten ; —rsi, v. rifl. zich verketenen, zich
il V erbo —, het menschgeworden Woord
aaneenvoegen, ineenslingeren ; queste idee
(Gods); —natino, agg. vleeschkleurig ; sost. m.
s'incatenano 1' una eon 1' altra, deze
h.z.d. als —nato ; — m. vleeschkleur, v.;
gedachten hangen nauw aan elkander ; —torincarnaat, o.; —nazione, 1. (Teal.) menschbiare, v. a. in de gevangenis werpen, in 't
wording v. (v. Christus); vleeschkleur, v.; ingat, de doos stoppen; —torzolimento, m.
carnaat, o.; —nire, v. a. in het vleesch boren,
ineenschrompelen, niet tot rijpheid komen, o.;
slaan ; —rsi, v. rifl. in het vleesch dringen ;
—torzolire, v. n. in den groei achterblijven,
—ito, agg. unghia —a, in 't vleesch geniet tot rijpheid komen; —tramare, v. a.
groeide nagel; —rognare, v. n. en —rsi,
met teer bestrijken, teeren; —tricchiare,
v. rifl. als een aas, kreng worden ; slap, bev. a. verwarren (haren); —rsi, v. rifl. verdorven worden ; slap vleesch kr ij gen ; fig. lui,
ward, in wanorde geraken ; —ttivire, v. a.
traag worden ; fig. vasten voet krijgen ; inboos, slecht maken, tot toorn prikkelen, toorwortelen; —rrare, v. a. (Mil.) een stuk op
nig maken ; —rsi, v. rifl. boos worden ; —uhet affuit zetten ; —rrucolare, v. a. hennip
gliarsi, v. rifl. zich bijeenvoegen ; --utaop den haspel, touw op het windas doen;
mente, avv. op onvoorzichtige, onbedachtzame
fig. lasciarsi — in qe., zich ergens in laten
wijze ; —utela, f. onvoorzichtigheid, V.; —uto,
trekken ; —, v. n. en —rsi, v. rifl. uit den
agg. onvoorzichtig, onbedachtzaam, onoverkatrol, den haspel, bet windas gaan ; —rtalegd ; —valcare, v. a. dwars er over leggen ;
mento, m. h.z.d. als Inserto ; —rtapeco— una maglia, een steek overslaan (bij
rito, agg. perkamentachtig, leerachtig, geel
't breien); —rsi, v. rifl.. dwars over elkander
en hard geworden (de huid); uitgedroogd ;
leggen, over elk. slaan ; —cavaleatara, f.
—rtare, v. a. in papier pakken, wikkelen ;
h.z.d. als aceavallatura; —vallarsi,
fig. raden ; non ne incarta una, hij komt
v. rifl. zich bereden maken ; —vare, v. a. hol
nooit eens op een goeden inval ; —, v. n. zich
maken, uithollen; p. pass. —ato, uitgehold;
met de zijde omspinnen (zijwormen); —rto, m.
agg. fig. occhi —i, holle, diepliggende oogen ;
omhulling v. met het zijdespinsel • stijfte, knap—vatura, f. uitholling, v., diepte ; fig. —
perigheid (van te sterk gestijfd linnengoed);
d'occhi, di guance, ingevallenheid der
—rtocciare, v. a. in een zakje, peperhuisje
oogen, wangen; —vernarsi, v. rifl. in een
doen ; als een peperhuisje oprollen ; —rtohol treden, in holen verzamelen, stroomen;
nare, v. a. persbladen tusschen het laken
p. pass. —ato, agg. diepliggend, ingevallen ;
leggen ; --sionare, v. a. h.z.d. als accagi—vezzare, v. a. den halster, toom aanlegonare en incaglonare; —ssare, v. a. in
gen, aan den halster gewennen : —viechiare,
een kast, in kisten pakken, inpakken ; gelden
v. a. met een paal, pin bevestigen ; inpennen,
ophalen, inkasseeren ; — un orologio, un
in elkander voegen (balken); —vigliare, v. a.
fucile, een horloge in de kast, een geweer
aan een pen hangen ; —rsi, v. rifl. zich voein de lade voegen, bevestigen ; — una pietra,
gen, aansluiten, in elkander voegen ; —vo, m.
een edelgesteente inzetten, invatten ; — un
holte, uitgediepte, uitgeholde plaats, voor, m.,
flume, een rivier indijken ; v. n. aanraken,
sponning, v.; lavoro d' —, ingesneden verineen-, op elkander passen ; sluiten ; un codiept werk (v. steenen); intaglio.
perchio non incassa bene eon la sea- Ince'dere, v. n. binnentreden, binnengaan;
tola, een deksel sluit niet goed op een doos ;
—ndere, v. a. branden, verbranden, ontvlam—ssatura, f. inpakking, in de kist legging;
men, aansteken ; kwellen, boosmaken ; prov.
inkasseering ; invoeging; holte, schacht, voeg,
chi non arde non ineende, wie zelf geen
invatting, v.; hulsel, o.; foedraal, o.; —sso, m.
geestdrift gevoelt kan anderen niet begeesteontvangst, dagelijksche, wekelijksche ontv., v.;
ren ; —nde'vole, agg. ontbrandend, ontvlamincasso. 0.; —stellare, v. a. een plaats met
mend, begeesterend ; —ndiamento, m. aan—
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ring onderleggen, opzetten ; —rconire, v. a.
steking, in brandsteking, v.; —ndiare, v. a.
aansteken, in brandsteken, doen ontbranden ;
flauw, zuur worden ; —rrare, v. a. ljeenvoegen ; —rsi, v. rifl. zich opeAndringen,
—ndia'rio, agg. ontbrandend ; fig. begeesteaansluiten ; —rtamente, avv. op onzekere
rend, opstokend, ontvlammend ; scritti —I,
wijze ; —rtezza, f, onzekerheid, besluiteloosophitsende geschriften ; sast. m. brandstichter;
heid, v., tw ij fel, m.; —rto, agg. onzeker, twijfig. ophitser, opstoker, stokebrand, m.; —ndio,
m. het afbranden, branden, o., brand, m.;
felachtig, onvertrouwbaar; niet bepaald, niet
nauwkeurig bekend ; figliiiolo di genitor'
divampare in —, tot een groot vuur wor—i, kind van onbekende ouders; besluiteloos,
den ; domare 1' —, den brand blusschen,
wankelmoedig ; sost. m. het onzekere ; lascibeteugelen ; assicurazione contro gli —j,
brandverzekering ; vlam, v.; laaie, v.; alto —
are il certo per 1' —, Z. certo ; (Com.)
d'ire, boog opvlammende toorn ; fig. gloeiende
zwevende, wisselvallige waarde; gli —i, de
hartstocht, m.; uitbranden o. (v. een wonde);
toevallige, nevenwinsten, verdiensten ; —rtu'ccio, —rtuolo, m. kleine, niet noemenswaar—nditore, m., —trice, f. brandstichter, m.,
dige nevenverdienste, v.; —so, p. pass. van
-ster, v.; fig. ontvlammer, m., -ster, v.; —neincendere ; — m. het branden, bijten ; brand-,
rare, v. a. met asch bestrooien ; —nerire,
b ij tmiddel, o.; —spare, —spicare, v. n. zich
v. a. in de asch leggen, verbranden, tot asch
verbranden ; (Chim.) tot asch maken ; — le
verwarren (in struikgewas), struikelen, in de
struiken hangen blijven; fig. steken bl ij ven,
ossa, alle organische deelen der beenderen
niet verder kunnen; quando parla invernietigen ; —rsi, v. rifl. tot asch worden ;
cespica sempre, als hij praat blijft hij al—nerazione, f. in de aschlegging, verandetijd steken ; —ssa'bile, ayg. —ilmente, avv.
ring v. in asch ; —nsamento. m. berooking,
h.z.d. als —ssante, agg. onophoudelijk, voortbewierooking, v.; fig. en scherz. società di
durend, aanhoudend ; —ssanteinente, avv.
mutuo —, genootschap van wederkeerige ophemeling ; —nsare, v. a. berooking met
op voortdurende enz. wijze ; —sso, het ingaan,
wierook, strooien, branden van wierook, bebinnengaan ; waardige, deftige gang, m,;
—stare, v. a. in manden doen, pakken;
wierooken; fig. prijzen, ophemelen, iem. over—statore, m. bloedschender, m.; —sto, m.
matig prijzen, bewierooken ; —nsa'ria, f.
bloedschande, v.; —staosamente, ave. op
(Bot.) heelblaadje, o.; —nsata, 1. bewierooking, v.: fig. ophemeling, flauwe, overmatige
bloedschendende wijze ; —stuoso, agg. bloedlofprijzerij, v.; —nsatina, f. kleine vleierij,
schendend, uit een bloedschendende vereenikleine lofprijzing, v*; —nsatore, m. bewierooging ontsproten ; —tta, f. opkoopen o. (uit
ker, m.; fig. vleier, ophemelaar, m.; —nsaspeculatie) van waren ; fare —, opkoopen,
tura, f. bewierooking, v.; —nsiere, m.
overal opkoopen ; fig. — di lodi, koopen van
lofprijzingen ; —ttare, v. a. opkoopen ; fig.
wierookvat, o.; —nsione, f. verbranding, aan— voti, stemmen koop.; —ttatore, m. opkoop.
steking, v.; —nso, m. wierook, m.; fumo
odore d' —, wierookgeur, v.; chicco d' —, Inche'rere, v. a. h.z.d. als inchiedere
—hiavare, v. a. met een bout sluiten,
wierookkorrel, m.; dar, spargere 1' —,
wierook strooien, bewierooken ; nuvole d' —,
met een bout aaneenvoegen ; —hiavistellare, v. a. met den grendel sluiten ; --hie'wierookwolken ; fig. dare 1' — altrui, iem.
bewierooken, ophemelen, bovenmatige prijzen,
dere, v. a. uitvorschen, ondervragen, verhoovleien ; fam. troppo — , al te vleiend ; fig. en
ren ; —hiesta, v. onderzoek, o., ondervraging,
fam. dare l' — ai morti, zijn tijd met
v., navorsching, v.; enquête, v.; aprire nu'
nuttelooze dingen verbeuzelen ; fig. far
—, een onderzoek openen ; fare un —, een
quanto 1' — ai morti, niet de minste uitenquête instellen ; connnissione, giunta
werking hebben ; --, p. pass. van incendere;
d' —, commis. v. ond.zoek ; —hinamento, m.
—nsura'bile, agg. onberispelijk ; —ntivo,
het buigen, neigen, o., neiging, v.; —hinare,
m. aansporing, prikkeling, v., prikkel, m.; —nv. a. buigen, nederbuigen, -drukken ; — la
tramento, m. het indringen in het middencapo, lo sguardo, het hoofd buigen, den
punt, het midden ; —ntrare, v. a. in het midblik laten zakken, neerslaan ; — uno, voor
denpunt brengen, bevestigen, vereenigen ; —
iem. buigen, iem. eerbied bewijzen ; —rsi,
il governo, de regeering ten nadeele van de
v. rifl. buigen, neigen, een buiging maken ; fig.
pers. vrijheid versterken ; —rsi, v. rifl in het
zich verootmoedigen, onderwerpen ; toegeven ;
middenpunt, het binnenste dringen ; —ppap. pass. —ato, —o, agg. neergeslagen, gebomento, m. hinderpaal, v., beletsel o.; —pgen ; —hinazione, f. onderwerping ; — , h.z.d.
pare, v. a. in het blok leggen ; hinderpalen
als inclinazione ; —hine'vole, agy. toein den weg leggen ; fig. tegenhouden, beletten,
geeflijk ; —a perdono, tot vergeven bereid ;
beletselen, hinderpalen veroorzaken ; —ato,
—hino, m. buiging, neiging, v.; kompliment,
agg. z waar (in 't hoofd); —ppatura, f. zwaarte
o.; fare un profondo —, een diepe buiging
in het hoofd, stijfheid v. in de ledematen ;
maken ; knikken, knikkebollen ; incoinincia
—ppito, agg. zwaar, stijf, gevoelloos ; —rare,
a fare qualche —, hij begint al te knikkev. a. met was bedekken ; wassen ; poetsen
bollen ; —, agg. Z. p. pass. van inchinare;
(schoenen); met was aaneenvoegen ; —ato,
—hiodacristi, m. (Bot.) lycium, boksdoorn,
agg. telg —a. of sost. —, m. wasdoek, gewast
m.; —hiodare, v. a. met nagels, spijkers belinnen, o.; —ratino, m. smalle strook wasvestigen, aaneen, vastnagelen, met nagels,
doek (in hoed); —ratura, f. bestrijking met
spijkers beslaan ; fig. — qd. in un luogo,
was; poetsen, o.; —rcamento, v. a. h.z.d.
iem. in een plaats terughouden, boeien ; lina
als ricercamento ; —reare, v. a. = rimalattia inchioda qd. nel letto, een
cereare; —rchiare, v. a. met een band,
ziekte kluistert iem. aan zijn bed ; — qe. in
hoepel omgeven ; — la palla, den bal met
capo, zich iets vast in 't hoofd zetten ;
den rand van den tambourijn opvangen, terug(Manesc.) (een paard) vernagelen ; prov. chi
slaan ; —rsi, v. rifl. zich als een hoepel kromne ferry ne inchioda, wie niets doet, vermen, ombuigen ; --rcinare, v. a. den draaggist zich ook niet, dwalen is menschelijk ;
,
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le canons, het geschut vernagelen ; fam. —
uno, iem, geld aftroggelen, geld leenen ; —rsi,
v. rifl. fam. zich in schulden steken; p. pass.
—aio, genageld, vastgenageld ; agg. artiglerie —e, vernageld geschut ; fam. vol schulden ; essere — dal capo alle piante,
tot over de ooren in schulden steken ; —hiodatura, f. het vast, aaneenspijkeren, nagelen,
vernageling, v.; fam. —, het beeren maken ;
—hiostra'ecio, m. slechte inkt, v.; —hiostrare, v. a. met inkt besmeeren ; fam. —
carte, papier verknoeien, inkt vermorsen (v.
slechte schrijvers); —hiostro, m. inkt, v.; —
da stampa, della f liina, da marcare,
da copiare, indele'bile, druk-, Chinee-

sche-, merk-, kopieer-, onuitwischbare inkt;
fig. opera d' —, schrijverswerk ; fam. saper
d' —, naar de inkt rieken, al te geleerd, te
pedant zijn; scrivere di buon —, goed,
duidelijk, in krasse bewoordingen schrijven ;
fam. il silo — non corre, iem. heeft geen
krediet, geen goeden naam in den handel ;
(Nat.) sepia, v., sap van den inktvisch ; —hiovare, v. a. h.z.d. als —hiodare ; —hiu'dere,
v. a. h.z.d. als includere; —hiusa, f. bij
ingesloten stuk, o., brief, m.
lnci, avv. h.z.d. als --ivi ; —aldare, v. a.
in een wafel sluiten ; fig. een bittere pil met
suiker bestrooien, de pil vergulden ; —ainpamento, —ampo, m. het struikelen, o., misstap, m., hinderpaal, v., storing, v.; esser d'
—, hinderlij k zijn, in den weg staan ; mettere
—1, hinderpalen, struikelblokken leggen ; pietra d' —, steen des aanstoots ; oorzaak, aanleiding tot stoornis ' male —, ongeluk, o.,
beproeving, v.; —ampare, —ampicare,
v. n. struikelen, met den voet blijven steken,
hangen ; inciampa in ogni coca, hij
struikelt over elk stroohaimpje ; verhindering,
stoornis ondervinden ; — in una persona,
onverwachts op iem. stooten, toevallig treffen ;
fig. — in una buona donna di servizio, een goede dienstbode vinden ; fam. o ei
do o c'inciampo, alles loopt me ook tegen;
—ampone, m. zware struikeling, ernstige
misstap, m.; dare un —, leelijk struikelen ;
—breare, v. a. scherz. als een ragout klaarmaken, alles door elkander gooien ; —icciare, v. a. in 't vleesch snijden ; sono incicciato un dito, ik heb mij in den vinger
gesneden ; fig. en fam. voor 't gerecht dagen,
veroordeelen, bestraffen ; l'hanno incicciato a buono, ze hebben hem terdege te
pakken gehad ; (Legat.) in den tekst snijden,
scheef snijden (bij 't afsnijden der boeksnee);
—dentale, agg. toevallig, bijkomend ; questioni —i, bij komende -, nevenvragen ; (Gram.)
proposizione — bijzin, nevenzin, m.;
—dente, m. toeval, o., gebeurtenis, v.; tusschenval, m., bijkomende omstandigheid, tusschenkomende gebeurtenis ; (Giur.) onverwachte moeielijkheid, verzwarend beletsel ;
—dentemente, avv. toevallig bijkomend,
tusschenkomend ; parlare — di una questione, terloops van eene kwestie spreken ;
—denza, f. afwijking, v.; voorval, tusschenval, 0.; fare —, afwijken ; terloops van iets
spreken ; articoli d' —, toegevoegde artikelen ; (Geom.) inval, m.; incidentie v. (van een
straal op een vlak); angolo d' —, invalshoek, m.; per —, toevallig, terloops ; —dere,
v. a. snijden, insnijden ; — II cerchio, den
kring doorsn ijden, dwars doorgaan ; — un si,
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gillo, een stempel snijden ; assol. — In ranse,
In aceiaio, in koper, in staal graveergin ;
fig. parole che s'incidono nella mente
In eterno, woorden die zich voor altijd in
den geest prenten ; (Chir.) — un tuniore,
een gezwel openen, opensnijden ; — una vena,
een ader doorsnijden ; (Med.) verzachten, weeken, oplossen ; p. pass. agg. —ciso, lastra
—a, gegraveerde steen (v. steendruk); sigillo

—, uitgesneden, gegraveerde stempel ; —, v. a.
(alleen in gerund.) incidendo ; voorkomend;
v. a. afwijken ; terloops verhalen, toevallig ontmoeten, treffen, opstooten ; —gliare, v. a.
(Agr.) ten tweede maal beploegen, bewerken ;
fig. terechtzetten, geducht op zijn plaats zetten
(een tegenstander); —gnare, v. a. voor 't eerst
in gebruik nemen ; inrooken (pijpen), aansnijden
(brood, kaas), beginnen ; lam. inwijden ; — le,
m. (Idraul.) opening, afvoergat o. in een dijk;
—micito, agg. vol wantluizen ; —murrimento, m. verkoudheid, v.; —inurrire, v. n.
(Vet.) droesig worden, den droes krijgen (paarden); fig. verkouden worden (menschen); —ncischiato, agg. uitgerafeld, -geschubt, -getand ;
—nerazione, f. (Agr.) bemesting met asch
(door verbr. v. gras enz.); —ngere, —gasere,
v. a. omgorden ; v. n. ontvangen, zwanger
worden ; —nquarsi, v. rifl. zich vervijfvoudigen ; —nta, agg. zwanger, in gezegende omstandigheid; é — di tre mesi, zij is in de
derde maand (v. h. zwangerschap); —piente,
agg. beginnend, aanvangend ; tisi —, beginnende, eerste optreden van tering; istituzione —, inrichting die pas bekend begint te
worden; —pollire, v. n. molmig worden
(boomen); —priare, v. a. poederen, met poeder bestrooien ; —rsi, v. rifl. zich poeieren ;
—prignire, —rsi, v. rifl. erger, heviger
worden ; ontsteken, in ettering overgaan ; v. a.
slechtmaken, prikken.
Incirca, avv. ongeveer, bijna, ten naastebij,
ongeveer, zoowat ; a un —, zoo om en nabij,
zoo ongeveer; —conciso, agg. onbesneden ;
sost. m. onbesnedene ; heiden (in het oog der
Mahomed.); —coscritti'bile, agg. onomschrijfbaar, niet te omvatten, onmeetbaar, onbegrensbaar ; —coscritto, agg. onomschreven,
onbegrensd, grenzeloos.
Incischiare, v. a. h.z.d. als cincischiare ;
—lone, f. snede, insnijding, v.; het snijden,
graveeren, steken ; snij-, graveerkunst, v.; plaat
door snij- of graveerkunst verkregen ; staal-,
kopergravure, v.; — ad aequa forte, ets, v.;
etskunst, v.; —ivo, agg. insnijdend, snijdend;
denti —1, snijtanden ; —o, agg. p. pass. van
incidere ; sost. m. afdeeling, v.; gedeelte, 0.;
inlassching, v.; —ura, f. kerf v. (in het lich.
van insekten); —ore, m. koper-, staalgraveur,
m.; — In legno, in pietra, hout-, steensnijder, m.; agg. denti —I, snijtanden, mv.
Incitamento, m. aansporing, aanhitsing, prikkeling, v.; —are, v. a. aansporen, prikkelen,
aanhitsen ; — al male, tot bet kwaad aandrijven, aansporen ; —atore, m. aandrijver,
aanspoorder, ophitser, m.; —azione, f. aansporing, prikkeling, v.; —rullire, v. n. dom
worden ; —Ito, agg. vecchio — kindschgeworden grijsaard ; —tadinarsi, v. rifl.
stedeling worden ; steedsche gewoonten, gebruiken aannemen.
Inciuchire, v. n. ezelachtig worden ; weer
verleeren wat men geleerd heeft.
Incivettire, v. n. behaagziek, koket, lichtzin,
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nig worden ; niet in vervulling geraken;
—vile, egg. onbeleefd, onvriendelijk, grof;
lomp, boersch van manieren ; (Giur.) niet overeenkomstig de vorderingen van het burgerlijk
rechtboek zijn ; —vilmento, m. bet beschaafd
'Worden, o., civiliseering, v.; —vilire, v. a.
gemanierd, fatsoenlijk, beschaafd maken ; —
una nazione, eene natie, een volk beschaven ; —rsi, v. rifl. gemanierd, beleefd, fatsoenlijk, beschaafd, geciviliseerd worden, zich
beschaven, civiliseeren ; —vilito, p. pass. en
agg. beschaafd, gemanierd, geciviliseerd ; —viimente, avv. op ongemanierde, onbeschaafde,
lompe, plompe wijze ; —viltà, f. onbeschaafdheid, ongemanierdheid ; gebrek aan beschaving, opvoeding, ontwikkeling, grofheid,lompheid, v.; groote, lompe handelwijze, uitlating, v.
Inclemente, avv. onmeedoogend, onvriendelijk,
hard, wreed ; stagione —, ruwe jaargetijde;
—mentemente, ave. op onmeedoogende,
harde, ruwe wijze ; —clemenza, f. onmeedoogendheid, hardheid, wreedheid ; ruwheid,
guurheid v. (van jaargetijde); —elit^a'bile,
agg. buigzaam ; Fig. leidzaam ; —clinare, v. a.
naar beneden buigen, buigen, neigen, schuin
houden ; — qd. a qe., iem. aansporen ; —
le orecchi, oplettend zijn, het oor neigen ;
v. n. — a qc. tot iets overhellen ; neiging
hebben ; —rsi, v. rifl. zich onderwerpen, verootmoedigen ; —ato, p. pass. en agg. geneigd,
lust, neiging hebbend ; (Mec.) piano — hellend vlak, o.; —clinato'rio, m. (Fis.) inclinatorium, 0.; inclinatiekompas, o.; —clinazione, f. neiging, v.; (Gemis.) helling, v.; angolo d' —, hellings-, inclinatiehoek, m.; l' —
d'un terreno, de helling, v., val m. van een
land; (Astr.) — d'un pianeta, helling, inclinatie van een planeet (hoek tusschen de
baan van een planeet en de ecliptica); — dell'
ago nmagnetico, hellinghoek m. van de
magneetnaald naar den horizon ; —1 degli
astri, plaats van de sterren ten opzichte van
de aarde ; Fig. neiging, lust, geneigdheid, genegenheid; —cline'vole, agg. Z. inehi,

ne'vole.
l' nclito, agg. beroemd, roemrijk bekend ; uit-

stekend.

Inclu'dere, v. a. insluiten, bij insluiten, bijvoegen ; — qd. nel numero dei socj,
iem. bij het getal deelgenooten opnemen ; —so,

p. pass. en agg. bij-, ingesloten ; sost. m. bij-

voegsel, bijgevoegd schrijven; —sione, f.
insluiting, bijvoeging, opneming v. (in een gezelschap); —sivamente, —sive, avv. mee
inbegrepen, ingesloten ; behalve, bovendien.
Incoare, (Giur.) inleiden, beginnen (processen);
—ativo, agg. (Gram.) beginnend ; verbi —1,
werkwoorden die het begin eener handeling
aanduiden.
Incoccare, v. a. de pijl op de pees leggen ;
—ciarsi, v. rifl. zich iets in 't hoofd zetten;
hardnekkig er op staan ; v. n. kwalijknemend
zijn, zich beleedigd gevoelen ; —ciatura, f.
eigenzinnigheid, halstarrigheid, v.; —ere, v. a.
7.. Incuocere.
Incordardire, v. n. laf, moedeloos worden.

den moed verliezen.

Incoerei'bile, agg. onbedwingbaar, niet binnen

de perken te houden, te brengen.

Incoerente, agg. onsamenhangend, zichzelf
weersprekend ; — con sè stesso, met zichzelf in tegenspraak ; —entemente, avv. op

onsamenhangende wijze, op zichz. tegensprek.

wijze ; —enza, f. gebrek o. aan samenhang,
onsamenhangendheid, verkeerde gevolgtrekking, v.
Inco'gliere, ineorre, v. a. grijpen, vatten,
verrassen, overkomen ; una coca in' incoglie bene, male, iets komt mij ten goede,
slaat me tegen.
Incognito, agg. onbekend, ongekend ; (Mat.)
quantità —a of alleen —a, onbekende grootheid, v.; viaggiare —, onder een vreemden
naam, incognito reizen.
Incoiare, v. n. taai als leer worden, lederachtig worden.
Incollatnento, m. op-, aan elkander lijming,
plakking, v.; (Cart.) planeeren o. van papier ;
—are, v a. aan, op, tegen elkander lijmen,
plakken; vastplakken ; (Cart.) planeeren, lijmen
(papier); —atura, f. hals m. (van paarden);
cavallo di corta, di grossa —, paard met
korten, dikken hals, m.
Incollerire, v. n. en —rsi, v. rifl. in toorn geraken, boos worden.
Incolorarsi, v. rifl. kleur aannemen ; zich
kleuren, kleuren.
Incolpa'bile, agg. niet schuldig, zonder schuld,
onberispelijk ; —bilità, f. schuldeloosheid, onberispelijkheid, onstrafbaarheid, v.; —mento,
m. beschuldiging, aanklacht, v.; —re, v. a.
beschuldigen, de schuldeven ; — qd. Wilma
cosa, iem. ergens van besc
huldigen ; — qc.,
iets als schuld aanrekenen ; p. pass. —ato,
beschuldigd ; sost. m. beschuldigde, aangeklaagde, m.; —ato, (Giur.) wat niet als schuld
kan toegerekend worden ; —a tutela, strafbooze noodweer, m.; niet aangeklaagd, zonder
schuld ; -azione, f. beschuldiging, aanklacht,
v.; —e'vole, agg. onschuldig, zonder schuld.
Incoltamente, avv. op onbeschaafde, lompe,
boersche, ruwe wijze ; —ezza, f gebrek o.
aan beschaving, gemanierdheid, ongemanierdheid, v.; onbehouwenheid, boerschheid, v.; onbebouwd zijn, o. (landen), woestheid, v.; —0,
agg. onbebouwd, onbewerkt ; Fig. verwaarloosd,
onverzorgd (haren, baard); onopgesierd ; stile
— verwaarloosde, niet gekuischte stijl ; ongemanierd, ongeleerd; boersch, lomp, ruw.
Inco'lame, agg. onverlet, ongedeerd ; —ità, f.
onverletheid, ongedeerdh., gaaf, heelhuids zijn.
Incomandato, agg. onbevolen ; —batti'bile,
agg. h.z.d. als incontrastabile ; —bente,
,

app. bureaukratische uitdrukking voor do vere, obligo ; —benza, f. opdracht, taak,
verplichting, v.; — benzare, v. a. een taak,

plicht, opdracht geven, iets opdragen, opleggen ; —here, v. n. opgedragen ten plicht zijn;
è tin dovere else incombe a te, dat is
;

een op u rustende plicht ; v. a. opleggen, opdragen ; —briccolarsi, v. rifl. zich met gespuis, gepeupel afgeven ; —busti'bile, agg.

onverbrandbaar; —bustibilità, f. onverbrandbaarheid, v.; —busto, agg. onverbrand,
niet verteerd (door het vuur); —ereza, f.
—incialnento, m., ciata, f., cominciamento, m. aanvang, m., begin, beginnen, o.;
—inciare en cominciare, v. a. beginnen,
aanvangen, ondernemen; assol. chi beu comincia è alla mnetà dell' opera, frisch
begonnen is half gewonnen, een goed begin
is bet halve werk ; v. n. beginnen, aanvangen;
la strada comincia di qui, de weg begint hier ; a — da oggi, van heden af aan,
met vandaag te beginnen ; —mendare, v. a.
goederen in eene prebende veranderen ; —
—
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baar ; —pressibilità f. onsamenpersbaarmensura'bile, agg. onméetbaar, onmetelijk ;
heid, v.; gebrek aan elasticiteit ; —nnica'bile,
(Mat.) quantità — onmeetbare grootheid, v.,
agg. niet mededeelbaar; diritti —I, niet
door een gemeenschappel ij ke maat niet te
overdraagbare rechten ; —nnicabllità, f.
meten grootheid ; —inensurabilità, f. onniet mededeelbaarheid, onoverdraagbaarh., v.
meetbaarheid ; ongelijkheid der maten ; —merciale, agg. niet in den handel te brengen, Inconcare, v. a. in den waschketel doen; den
wasch in den week zetten ; —catura, f. het
niet door den handel te verwerven ; —misin den week zetten v. d. wasch ; —cepi'bile,
ei'bile, aqg. niet vermengbaar ; —modo,
agg. onvatbaar, onbegrijpelijk, nauwelijks te
m. enz. Z. incomodo ; —muta'bile, agg.
verstaan ; —cepibilità, f. onvatbaarheid, ononveranderlijk, -baar ; —mutabilità, f. onbegrijpel ij kheid, v.; —cilia'bile, agg. onververanderlijkheid, -baarheid, v.; —odamente,
eenigbaar, wat zich wederkeerig uitsluit;
avv. op ongemakkelijke, lastige wijze ; —ocondizioni —i, onaannemelijke voorwaardare, v. a moeielijkheden bereiden, lastigden ; onverzoenlijk ; —ciliabilità, f. onvervallen, ongelegen komen ; scnsi se la incoeenigbaarheid, onverzoenlijkheid, v.; —ciliamodo, verontschuldig mij als ik u ongelegen
bilinente, avv. op onvereenigbare, onverkom, lastig val ; fig. in (geld) verlegenheid
zoenlijke wijze ; —cludente, aqg. niet sluitend,
brengen ; —rsi, v. rif. zich aan een moeieniet treffend, niet afdoend ; sforzi —I, verlijkheid, stoornis onttrekken ; non s'incogeefsche bemoeiingen ; parole —i, niets
inodi, doe geen moeite, maak het u niet
zeggende woorden ; — dam), agg. niet afgelastig, houd uw gemak ; p. pass. —ato, gesloten, niet tot stand gebracht ; —cusso, app.
stoord ; agg. ligt ongesteld, een weinig onwel,
onwrikbaar, vast, duurzaam ; fede, fiducia
onpasselijk ; —odità, f. ongemakkelijkheid,
—a, onwrikbaar geloof, vertrouwen, o.; —dito,
moeielijkheid, v.; bezwaar, o., moeite, V.: last,
zorg, m.; onpasselijkheid, ongesteldheid, v.;
agg. ongeregeld, zonder kunst, zonder smaak,
niet uitgewerkt, voltooid ; —dizionatamen—odo, m. ongemak, o., stoornis, v., last, m ;
te, avv. zonder voorwaarden te maken ; —discnsi dell' —, verontschuldig mij als ik u
zionato, agg. onvoorwaardelijk, aan geen
stoor; le levo 1' —, ik wil u niet langer
ophouden, storen ; pigli arsi, prendersi 1'
bedenkingen of beperkingen onderworpen;
assenso —, onvoorwaardelijke toestemming;
— di, zich de moeite niet geven van ...; —
—dotta, f. (Mar.) slechte voering, besturing
di salute, lichte ongesteldheid ; persona
plena d' —i, persoon die altijd wat manvan een schip ; —fidente, aqq. mistrouwend,
keert ; nadeel, o., schade, v.; —, agg. ongemakniet te vertrouwen ; —fidenza, f. gebrek aan
vertrouwen, mistrouwen, o.; —fusamente,
kelijk, moeielijk, bezwaarlijk ; casa —a, ongemakkelijk, slecht ingedeeld huis ; tempo
avv. h.z.d. als confusamente ; —futa'bile,
ineno —, tijd waarin men het minst stoort;
aqq. onwederlegbaar, onbestrijdbaar ; —giungi'bile, agg. h.z.d. als incoinpati'bile ;
—odu'ccio, m. lichte ongesteldheid ; —pa,

,

'•a'bile, agy. onvergelijkelijk, -baar ; fig. eenig,
kostbaar, buitengewoon ; parabilmente,
avv. op onvergelijkelijke, eenige wijze ; parti'bile, agg. ondeelbaar ; —pati'bile, agg.
—

—

onvereenigbaar, niet overeenkomend, onver4ragelijk ; caratteri —i, niet overeenkomende karakters ; uffiej —i, onvereenigbaarheid van twee ambten in een persoon ;
—patibilltà, f. onvereenigbaarheid ; — di
caratteri, gebrek aan overeenkomst in de
karakters, onverdragelijkheid, onvereenigbaarheid van ambten in een persoon ; —patto, agg.
vast samenhangend ; —pensa'bile, agg. niet
te vervangen, niet te compenseeren ; —petente, agg. onbevoegd ; fig. essere — di
giudicare, niet bekwaam, bevoegd om iets
te beoordeelen ; —petenza, f. onbevoegdheid,
v., onbekwaamheid, ongeschiktheid (om te beoordeelen); —pianto, m. onbeweend, onbetreurd ; —pinto, agg. onvoltooid, niet ten
einde gebracht ; —plesso, agg. niet samengesteld, enkelvoudig ; (Mat.) quantità —e,
incomplexe grootbeden ; —pinto, app. onvolledig, niet voltooid, gebrekkig ; opera —a,
onvolled. werk ; —porta'bile, —porte'vole,
app. onverdragelijk, onuitstaanbaar; —ilinente, avv. op onverdragelijke, onuitstaanbare wijze ; —possi'bile, app. onvereenigb.;
—postamente, —posto, Z. scompostamente, scomposto ; —preiisi'bile, agg.

onvatbaar, onbegrijpelijk, onverstaanbaar;

f. onvatbaarheid, onbegrijpelijkheid, onverstaanbaarheid ; —prensibilmente, avv. op onbegrijpelijke enz. wijze;
—preso, agg. onverstaan, onbegrepen , iron.
genio —, miskend genie, o.; —pressi'bile,
agg. (Fis.) onsamendrukbaar, onsamenpers—pret^sibilità,

—gruente, agg. —entemente, avv. inkon-

gruent ; niet overeenstemmend, onregelmatig-grneuza, —gruità, f. inkongruentie, niet ;

overeenstemming, v.; fig. onpassendheid, ongeschiktheid, v., —grno, agg. niet overeenstemmend, niet passend, ongeschikt, onpassend,
gebrekkig ; —occhiare, v. a. het vlas op het
spinrokken leggen ; —osci'bilc, agg. onkennelijk, onkenbaar ; wat niet gekend kan worden ; —quassa'bile, agg. niet verbreekbaar,
nietbreek - , verwoestbaar; sape'vole, agg.
onwetend, niet onderricht, niet ingelicht ;
mostrarsi — di tutto, doen alsof men van
niets wist ; den weetniet spelen ; —sapevolezza, f. onwetendheid, het niet ingelicht,
bericht zijn ; —sapevolmente, avv. zonder
bericht, kennis van iets te hebben, onbewust ;
disse quelle cose — , hij zeide die dingen
zonder te weten wat hij zeide; —scio, agg.
onwetend, onkundig, onbewust ; —sequente,
agg. inkonsekwent, met zichzelf in tegenspraak ;
—sequenza, f. inkonsekwentie, tegenstrijdigbeid met zichzelf, verkeerde gevolgtrekking,
gebrek aan standvastigheid of bestendigheid ;
uomo pieno di —e, een mensch vol tegenstrijdigheden ; —sideratamente, avv. zonder
overleg, op onbedachtzame wijze ; —siderato, agg. onoverlegd, onbedachtzaam, onbezonnen, onverstandig, onvoorzichtig ; —sistente, agg. zonder vastheid zonder inhoud,
zonder degelijkheid ; discorsi — ,i nietsbeduidende praatjes; ragioni —i, niet steekhoudende redenen ; —sola'bile, agg. ontroostb.;
—solabilmente, avv. zonder troost aan te
nemen, op ontroostbare wijze; —solato, agg.
h.z.d. als sconsolato ; —spi'cuo, h.z.d. als
incospicuo; —stanza, f• h.z.d. als inco—
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stanza ; —sueto, agg. ongebruikelijk, on- lucontulrba'bile, agg. onverstoorbaar, niet uit
zijn evens acht, niet van zijn stuk te brengen.
gewoon, buitengewoon ; —sultaniente, avv.
—suflto, agg. onoverlegd, onbezonnen, ver- luconvene'vole, agg. niet standvastig, niet
passend, niet dienstig ; —venevolezza, f. onmetel; risposta —a, onverschrokken, driest
gepastheid ; —veniente, agg. onpassend, onantwoord, o; —sullla'bile, agg. niet op te
betamelijk ; sost. m. hinderlijkheid, onaangegebruiken, te verteren ; oneindig ; —sumato,

agg. niet verbruikt, verteerd, nog bestaand ;
—su'tile, agg. ongenaaid, zonder naad ; —tamina'bile, agg. onaanstekelijk, onbesmettelijk; —talllinatalliente, avv. op onbevlekte,
reine, zuivere wijze ; —taminatezza, f. onbesmetheid, onbevlektheid, zuiverh., v.; —talulnato, agg. onbesmet, vlekkeloos, onbedorven, zuiver ; —tanente, agg. onverwijld, snel,
spoedig; —tasta'bile, agg. Z. i ncontrastabile ; —templa'bile, agg. niet lang beschouwbaar; onbemerkt; —teneute, agg. Z.
illcontallente ; —tenta'bile, agg. niet te
bevredigen, ongenoegzaam, on verzadelijk, gulzig, begeerig; moeielijk te bevredigen, te voldoen ; —tentabilità, f. ongenoegzaamheid,
onverzadelijkheid ; essere d'una grande —,
zeer hooge eischen stellen, veeleischend zijn;
—testa'bile, agg. onbestrijdbaar, onweerlegbaar, onaantastbaar ; onbestreden, niet aangetast ; —testabilmente, avv. op onweerlegbare enz. wijze ; —testato, agg. onbestreden,
onaangetast, zeker, onweerlegbaar ; —ii nente,
avv. ononthoudzaam, teugelloos ; — nel cibo,
nella bevanda, onmatig in eten en drinken ; —tinentemente, avv. op onmatige
w ijze ; —tinenza, f. ononthoudzaamheid, teugelloosheid, onmatigheid, v.; ( M ed.) — di
orina, onbekwaamheid om de urien terug
te houden ; —to, agg. niet sierlijk, onopgesierd.
Incontra, prep. h.z.d als incontro en eontro; —dici'bile, agg. onbestrijdbaar; —1fa.tti'bile, agg. niet na te maken, niet te vervalschen ; —ntento, m. ontmoeting, v.; —re,
v. a. ontmoeten, toevallig aantreffen ; lo incontral a to ezza strada, ik trof, ontmoette hem halverwege; c' ineontraniulo
a caso, wij troffen, ontmoetten elkander
toevallig; tegemoet gaan, (meestal andare
ad —); fig. op den bals balen ; — ininnicizie,
zich vijandelijkheden, vijandschap op den hals
halen ; assol. opera clie ineoutra, een
werk dat bijval vindt, ontmoet ; v. n. overkomen, geschieden ; se mai t'incontrasse
qualehe disgrazia, als u ooit een ongeluk
mocht overkomen ; —rsi, v. rif). (in uno,
con uno), iem. ontmoeten, aantreffen ; —sta'bile, agg. onLestrijdbaar, onweerlegbaar, ontwijfelbaar, zeker; onvermijdelijk; —stabilmente, ave. op onomstootbare, onweerlegbare
wijze; —stato, agg. onbestreden, onbetwist;
zeker, uitgemaakt; —ta — incontro, m.
ontmoeting, v.; het ontmoeten, aantreffen, o.;
gebeurtenis, gelegenheid, v.; samenstoot, m.,
botsing, v.; (Mil.) treffen, klein onverwacht
gevecht, o.; ontmoeting v. (van den vijand);
gunst, v., bijval, m.; avere —, veel bijval,
gunstige ontvangst. hebben ; —tro, prep. tegen,
tegemoet; andare, venire, eorrere —,
tegemoet gaan, loopen ; fig. andare —a
dispiaceri, disgratie, zich onaangenaamlieden, ongelukken op den hals halen; tegenover, van aanschijn tot aanschijn ; daarentegen,
integendeel; —verso, agg. onbestreden, niet
in twijfel getrokken, onomstootelijk, onweerlegbaar, ontw ij felbaar; —verti'bile, agg.
onbestrijdbaar, onaantastbaar, onweerlegbaar;
—vertibillllente, avv. op onomstootb. wijze,
ITAL IAAN SCH--NEDERLANBSCH.

naanth., v., misstand, m.; —venientemente,
avv. op onpassende, onbetamelijke wijze ;
—venienza, f. Z. sconvenienza; —verti'bile, agg. niet-, onveranderl. ; onveranderl.,
onveranderbaar; niet voor bekeering vatbaar,
verstokt ; (Log ) proposizioni — I, beweringen die niet me t elkander verwisseld kunnen
worden ; (Com.) niet converteerbaar; —villci'bile, agg. niet te overtuigen ; onoverwinlijk, onbed Ringbaar.
Iucoraggimeuto, —aggiamento, m. bemoediging, v.; moed inspreking, v ; —ire, v. a.
—aggiare, v. a. bemoedigen, opbeuren, aanvuren, moed inspreken, inboezemen; —rel,
v. rifl. moed vatten, moed scheppen.
lucorare, v. a. Z. incuorare.
Incordare, v. a. de snare!' op een instrument
spannen ; — l'orologio, de gewichten van
de klok optrekken, de klok opwinden ; —rsl,
v. riil. stijf worden (hals, nek); p pass. en agg.
—ato, stijf in hals of nek zijn ; het spit in
den rug hebben ; —datura, —dazione, f.
het opspannen der snaren ; stijfheid v. (in hals
of nek); —warsi, v. rifl. fam. de horens opzetten ; stij fhoofdig, eigenzinnig zijn ; —natiara, f. eigen ;innigheid, stijfhoofdigheid ;
pigilare uluia —, een kop toonen ; —niciare, v. a. in een raam vatten, inramen,
inlijsten ; een raam, lijst om iets zetten ; —niciatura, f. inraming, inlijsting; raam, o.,
lijst, v.; deur-, vensterpost, m.; deurbekleeding,
v.; —ouameuto, m., —onazione, f. kroning, v.; cerernonia dell' —, kroningsplechtigheid, v.; — ouare, v. a. kronen, de
kroon opzetten; —pora'bile, agg. inlijfbaar,
vermengbaar, opzuigbaar ; —poramento, m.
vermenging, opneming in zich; opzuiging, incorporatie; —porare, v. a. inlijven; nauw

met elkander vertinden, in elk. laten opgaan ;
opzuigen, in zich opnemen ; il legpoincorpora la tiuta, het hout zuigt de kleur in ;
—rsi, v. ritl. in zich opnemen ; una sostanza
s'iucorpora con un' altra, een zelfstandigheid verbindt zich onafscheidbaar met eerre
andere; — of —rei provincie, paesi, provincies, landen inlg'ven, bij de reeds bezetene
voegen ; —, h z.d. als iucaruarsi; —porazioue, f. inlijving ; onafscheidelijke verbinding,
verlichamelijking, vereenzelving va n eens zelfstandigheid met eene andere ; —poreità, f.
onlichamelijkheid ; —po'reo, agg. onlichamelijk ; —pogo, m. inlijving, v., opgaan o. van
een zaak in eene andere ; ingelijfde, opgenomen,
opgezogen zaak.
Ineorre, v. a. Z. inco'gliere; —reggi'bile,
avv. onverbeterbaar, onverbeterlijk ; --reggibilità, f. onverbeterbaarheid, onverbeterlijkheid, verstoktheid, v.; --reggibilmente,
ave. op onverbeterlijke wijze ; -- restare v a.
met latten beslaan, bevestigen ; —centire,
v. n. stijf als een lat worden ; —rere, v. n.
inloopen, ingeraken, vervallen (in dwalingen
enz.); — in ulna luulta, in boete vervallen;
—rettamente, ace. op onjuiste, onnauwkeurige, inkorrekte wijze ; --retto, agg. inkorrekt,
onverbeterd, onjuist, onnauwkeurig, vol fouten ; —rezioue, f. Z. scorrezioue ; —rot-
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kruising, v.; kruisgewijze ligging, v.; —a
squadra, rechthoekige kruising (van twee
lijnen); (Ferrov.) kruising van twee spooroordeelen; een goed, juist oordeel hebben ;
banen ; kruispunt, o.; (Geom.) kruising, v., snij-rotto, agg. onbedorven, onverdorven, onbepunt, o. (van twee lijnen); —ciare, v. a. kruismet ; zuiver, niet omgekocht, onpartijdig;
sen, kruisgewijze leggen ; doorkruisen ; (Mar.)
—rutti'bile, agg. aan geen bederven, verrotoverzeilen, aanvaren ; — le braccia sul
ting blootgesteld, onbederfelijk ; fig. onomkooppetto, de armen over de borst kruisen ; (Mil.)
baar, voor geen omkooping of invloeden vatf. onbederfbaarheid;
— le baionette, de bajonet, het geweer velbaar ;
len ; —i fuochi, i ti ri, een kruisvuur opeonomkoopbaarheid, v.; —ruttibilmeiite, avv.
nen; fig. — le spade, de degens kruisen,
niet aan bederf onderworpen te zijn ; op onduelleeren ; — le razze, de rassen (dier-)
omkoopbare wijze; —rtizione, f. onverdorkruisen, dieren van verschillend ras met elk.
eenheid, onbedorvenheid, v.; —sainento, m.
doen paren ; v. n. (Mar.) kruisen, de zee kruih.z.d. als incursione ; —sato'io, m. (Legn.)
sen (ter observatie of bescherming); —rsi,
hol-, lijstschaaf, v.; —tinato, agg. met gorv. ri ll . elkander kruisen (straten); elk. snijden
dijnen omgeven, versierd.
(lijnen); elkander ontmoeten, voorbijgaan op
lncospi'cuo, agg. niet waarneembaar, onbeweg ; (Mus.) drie parti s'inerociauo, twee
duidend, zeer klein ; —tante, agg. onstandthema's doorkruisen elkander zoo dat het
vastig, onvast (weer); verander!., wankelbaar ;
hoogerliggende lager wordt ; — data. f. kruifig. wankelmoedig, onstandvastig, ontrouw ;
sing v. (van wegen); —ciatore, m. (Mar.)
onbestendigheid,
wankelmoedig—tanza, f.
kruiser, m., kustvaarder, m.; —ciatura, f.
beid, onstandvastigheid, ontrouw, v.; —tituhet kruisen, het snijden, o.; kruising, v.; kruis-,
zionale, apq. ongrondwettig, inconstitutiosnijpunt, o.; (Mar.) ankerkruis. o.; —ciechineel ; —tuzioiialità, f. ongrondwettigheid, v.
amento, m., —cicchiare, v. a. h.z.d. als
lncotto, m. brandvlek, v.; agg. p. pass. van
—ciamento, —ciare ; —iare, v. a. hard,
incuocere.
lederachtig maken ; —rsi, v. rill. zich inlncrassamento, m. Z. ingrassanuento ;
schrompelen ; hard, lederachtig worden ; —1-saute, agg. (Porn.) bloedverdikkend, bloedla'bile, app. onbewegelijk, onverwrikbaar,
vormend.
vaststaand; lig. felle —, onwrikbaar geloof;
liicreante, agg. ongeslepen, ongeschaafd, onuomo -, onwrikbaar man ; —nicare, v. a.
beschaafd ; --anza, f. onbeschaafdheid, onin den vorm eener kroniek vertellen ; —rsi,
gemanierdheid, onbeleefdheid, v.; —ato, agg.
—di'bile,
ongeagg.
v. rif. breedvoerig, vervelend als een kroniek
ongeschapen, eeuwig;
worden ; —stamento, m., —statura, f. inloofelijk, ongehoord ; —dibilità, f. ongeloofecrusteering ; bedekking met korsten, met ketellgkh., v., ongeloofelgk iets, o.; —dibilmente,
—disteen, inlegging, belegging v. met kostbaar
agg. op ongeloofelijk, ongehoorde wijze ;
gesteente ; (Mar.) bekalking, bepleistering, v.;
tare, v. a. h.z.d. als accreditare; —dulità,
f. ongeloof, o.. ongeloovigheid, v.; — duto, app. • (Nat.) bedekking v. met minerale korsten ;
sintel, ketelsteen, m.; —stare, —stolare,
ongeloovig ; sost. m. ongeloovige ; —mento,
v. a. met een steenkorst overdekken, bekleem. vermeerdering, v.; —pare, v. n. berispen,
den, incrusteeren, met kostbare steenen beschelden, twisten, bespotten, hoonen, smaden ;
dekken,; met kalk, gips bedekken, bestrijken;
-pazione, f. berisping,v., verwijt, o ; twist,
—rsi, v. rill. zich met een korst bedekken:
v., schelden, boon, smaad, m.; —pore, m.
—scere,
v.
n.
enz.
p.
pass. —ato, met een harden korst bedekt;
woede, v., toorn, baat, m.;
Z. rincre'scere; —scioso, agg. boos, lastig,agg. pareti —e di pietre dure, met kostbare steensoorten ingelegde wanden ; —staverdrietig, vervelend ; —spamento, m. bet
zione, f. (Geol.) incrustatie, v.; steenachtige
kroesen, plooien, vouwen maken ; —spare,
neerslag m op sommige lichamen ; —sticato,
v. a. in vouwen, plooien leggen ; kroesen
app. met een steenachtige korst bedekt.
(haren); — la fronte, het voorhoofd fronsen ;
— la bocca per disgusto, den mond uit lncrudelimento, m. het wreed worden, verwildering, v.; —delire, v. n. wreed, boos,
afkeer vertrekken ; —rsi, v. stil. zich in plooien,
slecht worden ; erger worden, toenemen (ziekvouwen leggen, fronsen ; kroesen, krullen,
ten); wreede daden plegen ; v. a. wreed, bardlokken vormen (haren); plooierig, rimpelig
vochtig maken ; — on metallo, een metaal
worden (de huid); —ato, agg. capelli —i,
bard, moeielijk te bewerken maken ; —dire,
gekroesde, gekrulde baren ; —spatura, f. het
v. a. ruw, hard maken ; verharden, verergekrullen, kroesen, plooien, rimpelen ; gekroesd,
ren ; v. n. ruw, hard worden ; —ento, agg.
gerimpeld iets ; plooi, vouw, rimpel m. (in een
onbloedig ; guerre —e, onbloedige oorlogen ;
kleed); —tare, v. a. met leem bedekken, besacrifizio — , onbloedige offerande, v., Misstrijken; —rsi, v. rill. leemig worden, een
offer, o., de Mis, v.; —nare, v. a. h.z.d. als
leemlaag vormen ; —tinire, v. n. dom, oninfilare; —scare, v. a. met zemelen bedeknoozel worden.
ken, in zemelen leggen ; —rsi, v. rifl. zich met
Inerimina'bile, agg. niet aanklaagbaar, niet
zemelen bedekken ; scherz. lid van de Akadete beschuldigen ; —minare, v. a. beschuldimie della Crusca worden ; een pedanten stijl
digen, aanklagen ; —nare, v. a. een kleine
aannemen.
barst (als een haar) veroorzaken ; —rsi, v. riff.
een barst, scheur bekomen ; —ato, agg. vaso Incubazione, f. het broeden o. (der vogels);
broedlijd, m.; uit-, bebroeding, v.; (Med.) ont—, gebarsten pot ; —natura, f. het barsten,
wikkelingstijd eener ziekte, tijd gedurende
springen, vol barsten worden ; —salidare,
welken een ziekte latent in 't lichaam is;
v. n. —rsi, v. rill. zich inspinnen, in een pop
—bo, m. (Med.) nachtmerrie, v.; fig. drukkend
veranderen (rupsen); —stallare, v. a. in
gevoel, o., drukkende gedachte, v.
kristal veranderen ; —tiea'bile, agp. onbe
incude, f. incudine, h.z.d. als ancudine;
rispelijk, aan geen kritiek onderworpen.
dinella, f. (Mar.) draagbaar aambeeld,
—
m.
het
kruisen,
zich
kruisen;
Incrociamento,
tameute, avv. zonder bederf ; vivere — ,
vlekkeloos leven ; gitidicare — , onpartijdig
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0.; —lesre, v. a. inprenten, inscherpen ; fam. Inde, avv. Z. indi; —bilitare, v. a. h.z.d.
inpompen, met een paplepel ingieten ; — bitoni
als indebolire; —bitamente, avv. op onconsigli gei giovani, den jongelieden
rechtmatige wijze; zonder dat het iem. toekomt; —bitirsi, —bitarsi, v. ril. zich in
goede beginselen inprenten ; —leatamente,
avv. door veelvuldige herhaling, ten dringendschulden steken, schulden maken ; p. pass.
ste; —leazione, f. veelvuldige herhaling;
—ito, —itato, agg. met schulden beladen,
ophooping van woorden van dezelfde beteekevol schulden ; —e'bito, agg. onrechtmatig,

niet toekomend, onrechtmatig, onbehoorlijk,
onpassend ; —bolinmento, m. verzwakking,
zwakte, zwakheid, krachteloosheid, v ; --bolire, v. a. zwak, krachteloos maken, de
eerste druk, m.; oorspronkelijk drukwerk ;
krachten benemen, verzwakken ; fig. van het
aanzien, krediet berooven ; v. n. en —rsi, v. rifl.
—lare, v. a. inkeilen, vast indrijven, met een
zwak worden, aan kracht verliezen ; —rente,
wig vastzetten.
avv. onbetamelijk, oppassend, het schaamleInetio'cere, v. a. licht opkoken ; licht branden,
aanbranden; dor ma ken.gevoel kwetsend, oneerbaa r ; —rentemeute,
Incuiare, v. a. Z. incoiare ; —orare, v. a.
avv. op onpassende, onbetamelijke, oneerbare
moedig maken, moed inboezemen ; overtuigen,
wijze ; --eenza, f. onfatsoenlijkheid, onbetabepraten; —rsi, v. rill. moed vatten, moedig
melijkheid, oneerbaarheid, v.; —cifra'bile,
agg. onontcijferbaar, onleesbaar ; —eimire,
worden.
Ineupire, v. n. somber, norsch worden ; zich
v. n. wegteren, verkwijnen, nog maar een geverduisteren (de lucht).
deelte van zichzelf zijn ; —cisione, f. besluilueura'bile, agg. ongeneeslijk ; sost. m. ongeteloosheid, onbeslistheid, v.; —ciso, agg. ongli
Incurabili,
naam van
neeslijke zieke ;
besloten, onbeslist, besluiteloos ; —clina'bile,
een ziekenhuis voor ongeneeslijken in Florence ;
agg. wat zich naar geen zijde buigen laat ; fig.
onafwendbaar, onvermijdelijk ; (Gram.) niet
—abilità, f. ongeneesbaarheid, ongeneeslijkheil, v.; —ante, agg. onbekommerd, onbeverbuigbaar; —clinabilità, f. (Gram.) onzorgd, er niet aan denkend, zorgeloos ; — del
verbuigbaarheid; fig. onafwcndbaar-, onverproprio onore, zijn eigen eer niet tellend ;
mgdelijkheid , v.; —elinabilmente, avv.
—auza, f. Z. noncuranza ; —ato, agg.
(Gram.) zond. veranderd, verbogen te kunnen
on verzorgd, verwaarloosd ; —ia, f. nala ligworden ; verró —, ik zal in elk geval komen ;
held, zorgeloosheid, v.; gebrek aan oplettend—componi'bile, agg. onverwoestbaar, onheid, aan verzorging ; wolti monumenti
ontleedbaar ; —eoro, = indecoroso, egg.
periscouo per I' — della popolazione,
onfatsoenlijk, onbetamelijk, ongepast, onpasveel gedenkbeelden gaan verloren door de
send ; —feusibilmente, avv. zonder dat men
onverschilligheid, zorgeloosheid der bevolking ;
er zich tegen verweren kan ; —fessamente,
—iosire, v. a. nieuwsgierig maken, de nieuwsavv. zonder vermoeidheid te bespeuren ; op
gierigheid opwekken ; p. pass. —ito, nieuwsonvermoeibare wijze ; —fesso, agg. onvergierig gemaakt ; --, agg. nieuwsgierig ; —iomoeibaar, onverdroten, ijverig, rusteloos ; —
sità, f. gebrek aan belangstelling, weelgierigh.;
fetti'bile, agg. onvergankeiijk, onophoudel ;
onverschilligheid, v.; —sione, f. inval m.
wat niet minder wordt; --fettibilità, f.
(in een land); strooptocht, rn.; —va'bile,agg.
onvergankelijkleid,onophoudelijkh., v.; —fetniet te buigen, te krommen; —vameuto, m.
tivo, agg. h.z.d. als —fettibile; —ficieute,
nis; inscherping, inprenting, v.; —lto, Z.

incolto.
Ineumbenza, f. Z. incombenza.
lneuna'bulo, m. (Bibliogr.) inkunabel, m.;

het buigen, krommen, o.; buiging, kromming,
v.; —vare, v. a. buigen, krommen, krombuigen ; —rsi, v. ritl. zich buigen, zich krommen ;
een diepe buiging maken —vatura, —vazione, f. h.z.d. als —vamento ; —vire, v. n.

krom, gebogen, ineengebogen, lam worden;

—vo, agg. h.z d als eurvo.
Ineusare, v. a. h.z.d. als accusare ; —so,
p. pass. van ineutere ; —sodito, agg. onbe-

waakt, onverzorgd.

Incu'tere, v. a. instorten, inboezemen; —rispetto, achting inboezemen.

ludaco, m. Indigo, o. m.
ludaga'bile, egg. uitvorschbaar ; —gamento, in.,—gazione, f. navorschen, uitvorschen,
0., navorsching, V.; —gare, v. a. door-, uitvorschen ; zoeken te weten te komen ; onderzoekingen, navorschingen-instellen ; —gatore,
m., —trice, f. opzoeker, navorscher, uitvorscher, m.; ingegno — vorschende geest;
scieuza —trice, wetenschappelijke onderzoeking; —glue, f. nazoeking, na-, uitvorsching ; dotte —i, geleerde onderzoekingen,
nasporingen ; — accurata, nauwkeurig onderzoek, o.
Iudanaiato, agg. (Arald.) gesprikkeld, gevlekt, bont.
lndarno, avv. te geef, om niets, voor niets ;
stare —, leegloopen ; zonder bezigheid zijn ;
vie pils c it e —, nog erger dan voor niets.
,

agg. niet ophoudend, duurzaam, blijvend, onvergankelijk, wat nooit vermindert ; —ficientemente, avv. op blijvende, duurzame, bestendige enz. wijze ; --6cienza, f. bestendigh.,

duurzaamheid, v.;-6ui'bile, egg. onverklaarbaar, onbepaalbaar, niet in woorden uit te
drukken ; sentimento — , onbeschrijfelijk,
onverklaarbaar, onduidelijk gevoel ; uouto —,
onverklaarbaar, zonderling mensch, tn.; — 6nibilmente, avv. op onverklaarbare, niet uit
te drukken wijze; —6nitamente, avv. op
onbepaalde wijze; differire —, een onbepaalden tijd uitstellen ; —linitezza, f. onbepaaldheid, onbestemdheid, gebrek aan bepaalde
grenzen ; —6nito , egg. onbepaald (door grenzen); onbegrensd ; tempo, nuttiero —, onbepaalde tijd, getal ; idee —e, onbestemde,
in 't oneindige zwevende gedachten ; natura
—a e indefinibile, onbegrensde en onbepaalba re natuur ; questione —a, onopgeloste vraag ; (Gram.) forme —e, on bepaalde
vormen (die geen geslacht en getal aanwijzen);
(Mat.) integrale—, onbepaalde integraa I, m.;
sost. in. 1' —, het onbepaalde, onbepaalbare;
1' — non ë l'infuito, het onbepaalbare is
daarom nog niet het oneindige ; —gnamente,
avv. op onwaardige, onverdiende wijze ; —gnazione f. Z, indignazione; —gnità, f.

onwaardigheid, v., onwaardige, eerlooze, slechte
handeling ; schandelijkheid, schandelijke daad ;
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—gno, agg. onwaardig ; — di lode, geen
lof waardig; azione —a, onwaardige, verafschuwenswaardige daad ; flgliuolo
nietswaardige zoon ; statua —a, slecht standbeeld ; —le'bile, agy. onverwoestbaar, onuitdelgbaar, onuitwischbaar; oiita — onuitwischbare schande, niet af te wasschen;
—lebilità, f. onuitwischbaarheid. onuitdelgbaarheid, v.; --liberato, agq. onoverlegd, niet
met vrijen wil gedaan ; —iiberazione, f.
gebrek aan vrije beslissing; besluiteloosheid,
v.; —licatamente, avv. —ezza, f.h.z.d. als
sconvenevolmente, sconvenienza, —licato, agg. onkiesch, niet fijn, zonder takt;
—maniare, v. a. (Giur.) bij het domeingoed
inlijven ; —moniarsi, v. ril. in woede, toorn
geraken ; woedend, toornig, als van den duivel
bezeten worden ; p,ass. en agg. —ato, van
den duivel bezeten ; fig. door hevigen hartstocht
aangegrepen, razend ; sost. m. razende.
lndenne, agg. , (Giur.) onbeschadigd, zonder
schade ; —nita, f. schadeloosstelling, schadevergoeding, v.; — di viaggio, di traslocazione, vergoeding voor reiskosten, voor
verplaatsing ; —nizzare, v. a. schadeloosstellen ; schadevergoeding geven ; —nizzio, m.
h.z.d. als —nità ; —tare, v. a. vertanden,
door vertandingen in elkander voegen ; v. n.
tanden krijgen (kinderen); —tatura, f. vertanding, het tandvorm. uitsnijden ; tandwerk,
o.; —trarsi, v. rifl. h.z.d. als internarsi ;
—tro, avv. h.z.d. als dentro.
Iudepreca'bile, agg. door bidden niet af te
wenden ; onafwendbaar ; —serivi'bile, agg.
onbeschrijfelijk ; fig. buitengewoon, eenig ;
—serivibilnnente, avv. op onbeschr. wijze;
terminabile, agg. onbepaalbaar, onbesteinbaar ; —terrninabilmente, avv. op onbepaalde wijze ; —ternninatezza, f. onbestemdheid, besluiteloosheid, v.; —terniinato,
agg. onbepaald. onbestemd ; niet vastgesteld ;
senso — di iina parola, niet vaststaande,
bepaalde beteekenis van een woord ; (Mat.)
quantità —a, onbepaalde grootheid; probleona —, voor meerdere oplossingen vatbaar
probleem ; besluiteloos, twijfelachtig ; —terminazione, f. onbestemdheid, besluiteloosheid, onzekerheid.
Indettare, v. a. — qd. iem. de woorden in
den mond geven ; iem. voorzeggen, influisteren ;
—rsi, v. rifl. met elkander afspreken, overeenkomen ; —ttatura, f. influistering, o., voorzeggen, o.; afspraak, overeenkomst, v.; —voto,
agg. niet vroom, niet godsvruchtig, niet kerkelijk ; —vozione, f. ongodsvruchtigheid, v.;
gebrek aan vroomheid.
Indi, avv. van daar af, vandaar ; daarop ; da
— ill là, later, naderhand.
India, f. Indle, f. pl. Indië, o.; le Indie
oriental', occidentali, Oost-, West-Indië,
Mar delle Judie, Indische zee, v.; eastagno d' —, Z. castagno ; noee d' —, Z.
noce; fam. uomo (of oniin) dell' Indie,
mensch van zeer klein gestalte; fam. essere
le Indie di nna eosa, groote overvloed van
iets zijn ; assol. esserei le Jndle, van alles
rijkelijk voorzien z ij n.
Indiadeniare v. a. met den diadeem kronen;
—anista, m. kenner, leeraar m. der indische
talen ; —ano, agg. indisch ; sost. m. Indiër,
Indiaan ; fam. far 1' —, doen alsof men van
lets niets wist, zich dom, Oost-Indisch doof
houden ; l'Indiano, het Indische, de indische
—,
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talen ; --ars', v. ni l zich in God verdiepen;
de goddelijke zaligheid deelachtig worden;
v. a. tot God verhe ffen, onder de goden opnemen ; —ascolate, agg. fam. voor : Indiavolato ; —diavolare, v. a. met den duivel
vervullen ; lam. en fig. alles ondersteboven
werpen, met wanorde, geraas, vervullen ; far
tot toorn, woede prikkelen ; —rsi, v. rifl.
b.z.d. als indemoniarsi ; p. pass. —ato,
agq. en fig. verduiveld, duiveisch, slecht, ellendig ; tempo —, verduiveld weer ; lavoro—,
verduiveld, lastig werk ; razend, woedend,
toornig, als van den duivel bezeten ; —azione, f. vergoding, verheffing v. tot een godheid ; —camento, m. h.z.d. als indicazione;
—care, v. a. met den vinger aanwijzen ; toonen, wijzen, aanduiden ; — ad aleuno la
strada, iem. den weg wijzen ; la lancetta
indica le ore, de wijzer wijst de uren aan ;
— un inedieamento, een geneesmiddel
aangeven, aanwijzen, voorschrijven ; p. pass.
—ato, aangewezen ; —cativo, agg. aanwijzend, aantoonend, aanduidend, wijzend op;
sost. m. (Gram.) aantoonende wijs, v. (van het
werkw.); —atore, m., —catrice, f. aanwijzer, aantooner ; wegwijzer, m.; woninggids,
reisgids; (Chim.) indicateur, m.; —caz one,
f. aanwijzing, aanduiding, vingerwijzing, V.;
merkteeken ; dare —I, bepaalde aanwijzingen
geven ; (Med.) behandelingen, geneeswijze, V.;
verhoudingsregel ; —ce, m. wijzer, m., merkteeken, o., tong v. (v. d. weegschaal); wijzer
m. (van het uurwerk); (Alp.) onderscheidingsstreep van gelijknamige grootheden ; (Fis.)
index, m.; teeken voor het aflezen der meetingen ; wijsvinger, m.; inhoudsopgave v. (van een
boek); alfabetico, alfabetisch register, m.;
— del nonai, naamlijst, v.; — dei libri
proibiti, Index, m., lijst der door de kat.h.
kerk verboden boeken; inettere all' — nu
libro, een boek op den Index plaatsen ; congregazione dell' —, congregatie van den
Index; —cere, —Indire, v, a. b.z.d. als
intiinare ; —ci'bile, agg. onzegbaar, pnuitsprekelijk ; —eibilmente, avv. op onuitsprekelijke wijze; —etreggiare, v. n. zich
terugtrekken, terugw ij ken, achteruitgaan; fig.
slechter worden (de toestand); terugvallen (in
de ziekte), achterblijven, achteruit geraken ;
—etro, avv. h.z.d. als addietro ; eadere,
andare all' —, achterover vallen ; —fensi'bile agg. onverdedigbaar, niei
di'bile
te verdedigen, onhoudbaar; piazza —, sterkte
die zich niet kan staande houden ; —feso,
agg. onverdedigd, onbeschermd ; —fferente,
agg. onverschillig ; per ene è —, voor mij is
het 't zelfde, mij is het onverschillig; fare
1' —, den onversch. spelen ; parlare di eose
—i, over onverschillige dingen spreken ; —fterenteenente, avv. op onverschillige wijze ;
—fferentismo, m. onverschilligheid v. (in
geloofszaken); indi fferentisme, o.; —fferentone, m. onverschillige, koele persoon ; —fferenza, f. onverschilligheid, gevoelloosheid;
koelheid (van gemoed(; —religiose, godsdienstige onverschilligheid ; —politica, onverschilligheid in staatkundige zaken ; —fferi'bile, agg. niet uitstelbaar; —genato, rn.
(Giur.) recht van ingeborene; —geno, agg.
ingeborene, rechthebbende ergens te wonen ;
animali —I, piante —e, dell' Europa,
in Europa inheemsche dieren, planten ; sost.
ingeborene, inboorling, inlander, m.; —gente,
—,
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agg. arm, behoeftig, nooddruftig, noodlijdend ;
sost. gli —1, de armen, noodlijdenden ;
—genza, f. armoede, noodlijdendheid, nooddruftigheid, v.; vivere Hell' —, in armoede,
nooddruft leven ; —gere, v. a. behoefte hebben, nooddruftig zijn ; —gerl'blle, —gesti'bile, agg. onverteerbaar, moeielijk te verteren ;
—geribilità, 1. onverteerbaarheid, v.; het
zwaar bekomen van spijzen • —gestamente,
avv. op zwaar te verteren, te verduwen wijze;
—gestiona'eeio, m. ernstige verstoring der
spijsvertering, zware indigestie ; —gestioncella, f. kl. indegestie, v.; —gestione, f.
moeielijkheid in de spijsvertering, v.; vuile,
bedorven maag, m., maagkatarhe, v., indigestie,
v.; pigliare un' —, een bedorven maag
krijgen ; lip eibo mi fa —, een spijs bekomt
mij slecht ; fig. en fam. walg, m., afkeer, m.;
—gesto, agq. onverteerbaar, zwaar te verteren ; quell' acqu it è —a, dat water blijft
iem. op den maag zitten; /1g. en fam. zwaar
te verduwen, niet mee uit den weg kunnen ;
il latino per lui è un po —, het latijn is
voor hem zwaar te verduwen; met het latijn
kan hij niet uit den weg ; quella cos t
villana censura gil riusci —a, zulk een
gemeene kritiek kon hij niet verduwen, niet
slikken ; . ongeordend, verward, ondoordacht ;
erudizione —a, een hoop ongeordende geleerdheid ; —gete, agg. eroi —1, tot goden
verheven helden ; —gnare, v. a. opzetten ;
in toorn, woede brengen ; verontwaardigen ;
assol. cose che indignano, dingen die
verontwaardiging verwekken ; —rsi, v. rifl.
boos, verontwaardigd worden ; in toorn, woede
geraken ; p. pass. —ato, verontwaardigd,
toornig ; —gnazione, f. verontwaardiging,
v.; toorn, m., ergernis, v., woede, v.; —go'tico, m. indigo-blauw ; agg. acido — , indigotine, v.; — grosso, avv. h.z.d. als alla
grossa, Z. grosse ; —latamente, avv.
zonder dralen, zonder uitstel ; —legua'bile,
agg. onoplosbaar, onverdeelbaar ; nebbie
dichte, ondoordringbare nevelen ; —inentica'bile, onvergetelijk ; —mostra'bile, agg.

onbewijsbaar, wat men niet behoeft of kan
bewijzen ; — mostrabilità, f. onbewijsbaarheld, o.; —mostrato, agg. onbewezen ; —pendente, agg. onafhankelijk, vrij. zelfstandig;
—pendeutennente, avv. op onafhankelijke,
vrije, zelfstandige wijze ; —peiidenza, f. onafhankelijkheid, zelfstandigheid.

Indire, v. a. Z. indicere ; —rettainente,

avv. op indirekte, niet rechtstreeksche wijze ;
langs een omweg ; —retto, agg. indirekt, niet
rechtstreeks, niet rechtoe, niet onmiddelbaar
werkend ; per modo —, op indirekte wijze,
op omwegen, uit de tweede hand ; (Pari.)
voto —, indirekte verkiezing ; verkiezing door
kiesmannen ; —ri'gere, v. a. h.z.d. als dirii'gere of indirizzare ; —rizzamento, m.
richting, v., doel, o.; —rizzare, v. a. op den
rechten weg brengen, leiden, wijzen, voeren ;
de richting, het doel aangeven ; fig. — la
mepte, 11 pensiero, den geest, de gedachte
richten (op); — qd. a una persona, iem.
naar een persoon verwijzen; — qd. in una
disciplina, iem. de eerste richting in een
wetenschap geven ; — qd. neila via del
vero, iem. op den weg der waarheid brengen ; — lettere, plichi a qd.. brieven,
pakjes aan iem. richten, adresseeren ; — un
libro a qd., een boek aan iem. opdragen ;
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—rsi, v. rifl. de richting inslaan, zich richten,
wenden ; —rsi a un' arte, zich tot een beroep voorbereiden ; —rsi a una persona,
zich tot een persoon wenden ; —rizzatore,
m. leider, raadgever, voerder ; —rizzo, In.
richting, v.; het inslaan van een weg; fig.
la cosa piglia lip buon —, de zaak neemt
een goede richting, gaat den goeden weg op;
dare un altro — a un' impresa, eene

onderneming eene andere richting geven, in
andere banen sturen ; regel, m , richtsnoer, o.;

la ragione sia — e guida della opene
nostre, het verstand moet het richtsnoer -en
de leidsman onzer werken zijn ; faccia t' —
esatto, schrijft het adres goed, nauwkeurig;

adres, o., opgave van naam of woonplaats ;
woon-, verblijfplaats, v.; naam, m.; datemi
il vostro —, geef mij uw adres ; (Com.) —
d'una cambiale, betaalplaats van een wissel ; adres, vereerend schrijven, o.; —scerni'bile, agg. niet te onderscheiden, onwaarneembaar, onmerkbaar; —sciplina'bile, agg.
niet te leiden, nietin tucht te houden, teugelloos,
bandeloos ; —sciplinabilmente, ave. op
teugellooze enz. wijze ; —sciplinatezza, f.
teugelloosheid, bandeloosheid, onbetoombaarheld, v.; —sciplinato, tuchteloos, teugelloos,
ongedisciplineerd ; ongeregeld, niet binnen de
perken blijvend ; —scretamente, ave. op
onbescheid., indringende wijze ; —scretezza,
f. onbescheidenheid, indringendheid, onmatigheid, v.; —screto, agg. mateloos, de juiste
grenzen te buiten gaand, onbescheiden; zelo
—, overdreven ijver ; curiosità —a, indringende, opdringende nieuwsgierigheid ; eigenwijs ; onmatig (in eten en drinken), onvoorzichtig, onbezonnen ; niet onderscheiden ; —
screzione, f. mateloosheid, onbescheidenh.;
in-, opdringendheid, v.; gebrek aan zwijgen ;
onbezonnen-, onvoorzichtigheid ; eigenwijsheid,
v.; —scusso, app. onbesproken, onopgehelderd ; —scuti'bile, agg. wat niet besproken,
verklaard behoeft te worden ; zeker, ontwijfelbaar ; sla, f. zekere soort wollestof, v.;
—siare, v. a. lust, begeerte opwekken;
—spensa'bile, agg. onvermijdelijk, noodzakelijk, onontbeerlijk ; —spensabilmente,
ave. op onvermijdelijke, onontbeerl. enz. wijze;
zeker en gewis ; —spettire, v. a. in woede,
toorn brengen ; —rsi, v. rifl. in toorn, woede
geraken, gebracht worden ; —sposizioncella, f. lichte ongesteldheid, lichte onpasselijkheid, v.; —sposizione, f. slechte aanleg,
m.; slechte regeling, v.; ongesteldheid, onpasselijkheid, misstemdheid, v.; kwade luim, m.;
—sposto, agg. niet gestemd, geen lust tot
iets ; afkeerig, slecht geluimd, niet opgeruimd ;
onpasselijk, onwel, ongesteld ; niet disponibel
(geld); —sputa/bile, app. onbestrijdbaar,
waarover niet gestreden, getwist kan worden ;
—sputabilmente, avv. op onbetwistbare
wijze ; —sputato, agg. onbestreden, onbetwist; —ssipa'bile, app. onverkwistbaar,
onverstrooibaar ; —ssolu'bile, app. onoplosbaar, onontbindbaar, onscheidbaar ; (Chico.)
onoplosbaar ; —ssolubi lità, f. onoplosbaar-,
onontbindbaar-, onscheidbaarheid. v.; —ssolubilmente, avv. op onoplosbare enz. wijze;
--stingui'bile, app. niet te onderscheiden;
—stintamente, avv. op onderscheiden, op
onverschillige wijze; veder qc. —, iets onduidelijk zien ; zonder onderscheid te maken ;
comprare tutti —, alles zonder onderscheid
—
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koopen; stinto, agg. niet onderscheiden,
niet duidelijk, onduidelijk, onbepaald; forme
e, onduidel ij ke vormen, omtrekken ; stinzione, f. onduidelijkheid, verwardh.; strutti'bile, agg. onverwoestb.; —struttibilità,
f. onverwoestbaarheid, v.; susato, agg.
h.z.d. als inusato ; tto, agg. aangezegd,
aangekondigd; guerra a, verklaarde oorlo;!, m.; concitio , aangekondigde vergadering, V.; via, f. (Bot.) andijvie, v.; viduale, agg. op een persoon alleen betrekking
hebbende, persoonlijk, individueel, eigen, eigendommelijk, eigenaardig ; nnasua opinione
—, zijn persoonlijke meening; libertà ,
persoonlijke, individueele vrijheid, v.; vidualismo, m. individualisme, o.; vidualità,
f. bijzonderheid, eigendommelijkheid, individualiteit ; essere ana Bella , een mooi
karakter, eene schoone persoonlijkheid zijn ;
viduatizzare, viduare, v. a. tot een
eenling maken, als zoodanig beschouwen;
alleen, een voor een aanvoeren, persoonlijk
beschouwen ; individualiseeren, bij naam afroepen ; in alle bijzonderheden berichten. beschrijven ; vidualmente, avv. op eigenaardige, persoonlijke, individueele wijze;
vidiiazione, f. bijzondere aanduiding, bet
volgens de eigenaardigheid, bet karakter beschouwen ; -- dolle idee, de afzonderiijke,
verschillende gedachten doen uitkomen ; beperking tot een enkelen persoon ; individualiseering, v.; vi'duo, m. eenling, m., enkel
persoon, m.; individu, o.; persoon, m., persoonlijkheid, v.; fam. patisee 1' , het individu
lijdt, d.w.z. wij hebben honger ; è un certo
, 't is een zeker individu (in veracht. vorm);
chi è quell'
? wie is dat individu, die
kerel ?; — , agg. ondeelbaar ; la santa e - a
'I'rinità, de heilige en ondeelbare Drievuldigheid, v.; vinare, v. a. Z. indovinare;
visamente, avv. zonder onderscheid, bont
door elkander; visare, v. a. beschrijven,
verhalen; visi'bile, agg. ondeelbaar, onafscheidelijk ; amici i, onafscheidelijke
vrienden ; visibilita, f. ondeelbaarheid,
onafscheidbaarheid, -lijkheid, v.; visibilmente, are. op ondeelbare, onafscheidelijke
wijze ; —viso, agg. onverdeeld, ongedeeld ;
onafgescheiden ; —voto, agg. Z. indevoto ;
ziare, v. a. (Giur.) aanduiden, aanwijzen;
qd. per colpevole, iem. als schuldig
aanduiden ; aanklagen, verdenken ; di quel
forto Sono stati indiziati alcuni, op
eenige personen rust de verdenking dien diefstal begaan te hebben ; p. pass. ato, agq.
verdacht van ; ziario, agg. (Giur.) provo
a, schuldbewijs op enkele verdenking ; —zio,
m. teeken, bewijs, o.; aanduiding, v.; da eerti
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zj sono venuto in pensiero che ...,
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barstig; cilire, v. a. leerzaam, volgzaam,
leidzaam maken ; — l'ingegno, colla coltura, het verstand door opvoeding vlugheid
verleenen ; week, buigzaam, lenig maken ; v. n.
leerzaam, volgzaam worden ; cilità, f. onleerzaam-, onvolgzaam-,ongehoorzaarnheid, v.;
—gato, app. h.z.d. als addogato ; p. pass.
van addogare ; —gliare, v. a. h.z.d. als
addolorare ; —leare, v. a. h.z.d. als ammorbidire; —leiare, v. a. h.z.d. als —1cire, v. a. zoet maken, de wrangheid wegnemen ; fig. zacht maken, tot bedaren brengen ;
—rsi nno, iem. voor zich genegen maken ;
— an metallo, een metaal bewerken, week
maken ; zachter worden (jaarget.); —ito, agg.
olivi i, ingemaakte olijven.
I'ndole, f. natuurlijke aanleg, m.; inborst, v.,
karakter, o., gemoedsaard, m.; mansueta,
vivace , zachte, levendige inborst ; essere
alieno per
da cei te rose, uit natuurlijken afkeer zich van veel dingen onthouden ;
1' — d'una lingua, de geest, bet karakter
van een taal ; enie, app. niet pijnlijk ; tumore
e durissiino, niet pijnlijk en zeer
hard gezwel, o.; gevoelloos, onverschillig, traag,
lui ; sost. m. lui, traag, slaperig mensch ; fam.
slaapmuts, v., droomer, m.; enteenente,
avv. op trage, luie, sufferige wijze ; entone,
m., ona, f. zeer traag, lui, vadsig, slaperig
persoon ; enzimento, m. verstijving, verdooving, v. (door koude, een slag enz.), voorbijgaande verlamming, verdooving (van een
lid); enzire, v. n. verstijven, star, stijf maken, verdooven, slapen (van een been enz.);
mi c'è indolenzito il collo, ik heb een
stijven nek gekregen ; p. pass. ito, stijf, verdoofd, half verlamd ; ho un braccio , mijn
arm slaapt ; imento, m. licht gevoel o. van
pijn ; —irsi, v. rifl. h.z.d. als indolenzire;
ito, agg. pijnlijk ; mi sento tutto , ik
gevoel over het gansche lichaam pijn.
Indoma'bile, app. ontembaar, teugelloos ; fig.
onbuigbaar ; popolo , vrijheidslievend, niet
te onderdrukken volk; fig. hevig, ontembaar,
onbeteugelbaar ; passione , ontembare
hartstocht ; orgo glio
teugellooze hoogmoed, m.; abilmente, avv. op ontembare,
onbeteugelbare wijze ; ani, m., I' , de dag
van morgen ; ato, ito, --o, app. onbeteugeld, ongetemd, bandeloos.
Indonnarsi, v. rifl. zich meesteres maken;
ni re, v. n. vrouw worden, tot vr. opgroeien,
in den vrouwelijken leeftijd komen.
Indoppiare, v. a. --iamento, Z. addoppi—
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are, —ameuto.
Indorare, v. a. vergulden, met goud overtrekken ; fig. als goud doen schitteren, vergulden ;
il sole nascendo indorava la camnpagna, de opgaande zon vergulde het veld;
prov. quando il sole la neve indora,
neve, lieve e neve ancora, als de zon op

door sommige teekenen, aanwijzingen, ben ik
di
op de gedachte gekomen ...; dare
de sneeuw schijnt blijft deze nog lang liggen ;
voler fare buona riuseita, een goeden
la
(Cucc.) in eiwit wentelen ; fig. en fam.
uitslag doen vermoeden ; (Giur.) kenteeken, o.;
pillola, de pil vergulden, verzoeten ; p. pass.
aanduiding, v.; redenen, gronden tot verdenato, verguld ; agg. gouden, goudglanzend ;
king ; ci so110 ntolti zj eontro di lui,
atore, m. vergulder, ID.; atura, f. verer zijn veel redenen van verdenking tegen hem;
gulding, v.; mire, v. a. gering schatten, verzione, f. (Stor.) imperiale, indiktie, v.
lagen ; —rsi, v. rifl. (di qe.), om iets lachen,
of indiktiecirkel, m.; rom. cijnstal, rom. getal,
iets gering schatten.
o.; (perio. van 15 jaren); pontificale of
romana, rom. indiktie, die met de chr. jaar- Indossare, v. a. aantrekken, dragen ; il re
indossava la divisa di generale, de
telling begint ; aankondiging, uitschrijving (van
Koning trok de generaalsuniforn; aan ; sata,
een concilie).
f. het passen (van kleedingstukken); dare un'
Indo'cile, agg. onleerzaam, onvolgzaam, weer—
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— , een costuum, kleed aanpassen ; —so en
in dosso, avv. h.z.d. als addosso.
lndostano, in. (Geogr.) Hindustan, o.
lndotta, indutta, f. overreding, ingeving, influistering, aanleiding, v.;—to, agg : ongeleerd,
onwetend; — di qc., onervaren in iets; —,
p. pass. van indurre ; —trina'bile, agg.
ongeleerig, moeielijk te leeren, te onderwijzen;

--trinare, v. a. h.z.d. als addot—.
lndove, avv. voor dove; —ina'bile, agg.

raadbaar, gemakkelijk te raden, vooraf te weten ; —v i nanrento, m. het raden, vooruitweten, o., waarzegging, v..; —vinare, v. a.
raden, vooraf-, vooruitweten ; — i1 futuro,
de toekomst voorzien, vooruitweten ; indovina un po' chi c'è di là, raad eens wie
daar is ; tirare a —, op goed geluk iets zeggen, er naar raden ; —rsi qc., vermoeden,
raden, meenen ; nr' indovino che ..., ik
vermoed zoo, ik weet zoo wat dat ...; indovinarla, het goed treffen, een goeden slag,
worp doen ; op geestige wijze een gedachte
uitdrukken ; fam. e non ne indovina runa.
hij slaat altijd mis, treft het nooit, het loopt
hem altijd tegen ; non la si indovinerebbe, dat zou men toch nooit gedacht, vermoed hebben; fam. chi 1' indovina è
bravo, een knappe kerel die liet raadt; -11 pensiero, il cuore di qd., in iem.'s
gedachte, hart lezen ; p. pass. —ato, geraden ;
agg. lavoro —, opera —a. goed bedacht,
uitstekend, opgevat werk ; —inatore, m.,
—trice, f. rader, vooruitziener, voorspeller,
waarzegger, m., -ster, v.; --inazione, f. voorzegging, toekomstvoorspelling, v., bijgeloof, 0.;
—inello, m. raadsel, o.; dare —i , raadseltjes
opgeven; spiegare 1' —, het raadsel oplossen ; fig. raadselachtig gezegde, o.; —lno, m.
toekomstduider, waarzegger, profeet, in.; mod.
prov. fammi — e ti faró ricco, leer mij
de toekomst kennen en ik zal u rijk maken;
—, agg. radend, vooruitzeggend, vermoedend ;
il allo more fu — di questa felicità,

mijn hart had een voorgevoel van dit geluk.
Indozza, f. pijn, smart, v., kwaal, v.; —are,

v. n. door gebrek achteruitgaan, versukkelen
(dieren); niet tot ontwikkeling komen, verdorren (planten).
lndracare, —gare, v. n. en —rsi, v. rifl.
als een draak worden; boosaardig als een
draak worden ; —ppare, v. a. tot een laken,
wollen stof weven ; —eto en indrieto, avv.
Z. indietro; —izzare, v. a. Z. indi-

rizzare.
lnduare, v. a. twee maken ; —rsi, v. nil. h.z.d.
als doppiarsi ; —bbiamente , avv. zonder

twijfel, ongetwijfeld; —bita'bile, agg. ontwijfelbaar, zeker ; certezza —, onomstootelijke zekerheid ; —b^tabilità, f. zekerheid, v.;
—bitabilmente, avv. op zekere, bepaalde
wijze ; —bitatamente, avv. zeker en gewis,
zonder twijfel toe te laten ; —bitato, agg.
ongetwijfeld, zeker; è — clue ..., het is ontwijfelbaar dat ...; —tere, v. a. Z. indurre
—cimento, m. ingeving, influistering, aan sporing, v.; per suo —, op zijn aansporing;
—citore, m., —trice, f. verleider, aanspoorder, overreder, m., aanleider, m.; —ge'vole,
agg. dralend, langzaam ; —giamento, —gio,
m. het dralen, talmen, wachten, treuzelen, o.;
vertraging, v., oponthoud, o.; uitstel, o.; rompere ogni —, alle vertraging onmogelijk
maken ; senza — zonder dralen, zonder ver,
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traging; 1' — piglia vizio, het uitstellen
begint nadeelig te werken ; —glare, v. n.
talmen, langzaam te werk gaan ; lam. treuzelen, wachten ; orarnai indugeró a domaui, ik zal nu tot morgen wachten ; —a
serivere, uitstellen met schrijven ; prov chi
ha fretta indugi, haast u langzaam ; v. a.
— qe., iets uitstellen, vertragen, verschuiven ;
— qd., iem. wachten laten ; —rsi, v. rill.
zich ophouden, den tijd vertreuzelen ; —giatore, m., —tu ice, f. draler, m., draaister, v.;
treuzelaar, m., -ster, v.; —io, m. kleed, gewaad, o.; —lgentare, v. n. geduld hebben,
toegevend, geduldig zijn ; —lgente, agg. geduldig, toegevend ; —igenza, f. toegevendheid, v., geduld, o.. zachtheid, v.; (Eccles.) aflaat, rn.; kwijtschelding der door de zonde
verdiende straffen ; — di sette anni, aflaat
van 7 jaren ; pigliare 1' —, den aflaat verdienen ; fam. en lig. deelnemen aan iets wat
velen doen, heengaan waar anderen heenloopen ; —lgere, v, a. toegeeflijk zijn, vergeven ;
toestaan, verleenen ; e la virtu clue lo
sguardo (di Beatrice) rn' indulse, en
de kracht die de blik (van Beatrix) mij verleende (Dante); —Hare, v. a. vrijheid van straf
verleenen); —lto, m. kwijtschelding van straf;
(Eccles.) indult, 0.; vrijstelling van vasten ; pauselijke kwijtschelding, v.; bisschop. verlof brief,
m ; —merito, m. kleeding, bekleeding, v.;
kleed, gewaad, o.; —i sacri, misgewaden, o.
mv.; —ra'bile, app. hardbaar, gemakkelijk
te harden ; —rameuto, in. het hard worden,
verharding, v.; verstoktheid v. (van het gemoed); —rare, v. a. hard maken, verharden,
harden ; — le rneonbra alla fatica, de
ledematen aan vermoeienissen gewennen, ze
harden ; (Pitt.) — la maaiera, een harden
stijl aannemen ; —rimento, m. het hardworden, o., verharding, v.; — di cuore, verstoktheid der harten ; —rire, v. a. hard maken;
—rsi, v. rill. hard worden, zich verharden;
p. pass. —ito, agg. verhard, verstokt ; —rre,
v. a. invoeren, inbrengen ; verleiden, bewegen,
aansporen, bepraten ; non lo potè — a dir
di su, ik kan hem er niet toe brengen om ja
te zeggen ; in het hoofd stellen ; — la persuasione in qd., iem. de overtuiging geven;

(Eilos.) er de gevolgtrekking uit maken, er uit
besluiten ; vedeudo questi fenomeni ne
indusse clue..., deze verschijnselen ziende
maakte hij er de gevolgtrekking uit ; doen optreden (in een gedicht); —rsi, v. rifl. zich
laten verleiden, bepraten, overhalen enz. tot
iets ; van zich verkrijgen, er toe besluiten ;
premuto da tante pal-ti, finalmente
s'indusse a partire, van zooveel kanten

gedrongen, besloot hij eindelijk te vertrekken ;
non mi posso —, ik kan er niet toe besluiten ; —stre, agg. h.z.d. als industrioso ;
—stria, f. vlijt, rn., ijver, m., aandacht, v.,
zorgvuldigheid, v.; sforzarsi con ogni —
di vincere la prova, den grootsten ijver
aanwenden om de proef te doorstaan ; geschiktheid, bedrevenheid, bekwaamheid, v.;
iron. ongeoorloofde winst, oneerlijke bedrevenheid, v.; cavaliere d' —, flesschentrekker,
afzetter, bedrieger ; kunst, list, v., middel, o.;
usare ogni — per tirare qd. al suo
volere, alle kunsten, middelen aanwenden
om iem. zijn wil te doen volgen ; zorg, m.,
verzorging, v., opoffering, v.; le —e della
carità, de bemoeiingen, opofferingen der
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naastelletde: kunstvlijt, nijverheid, lndustrte, I werkzaamheid, vruchteloosheid, nutteloosheld ;
v.; uitoefening van een or ander beroep, be-gllaallanza, f. onvereffendheld, onenendrijf; I' - del ferro, della seta, de ijzer-,
herd, ongelijkmatigbeld, ongelijkheid, verscnet-

zijde-industrie; Ie -e nlal~lIall, de handwerken; -Ilbrarla, boekdrukkersbedrut, 0.;
-agra."la, landbouwbedrijf, 0., -nuverheld,
v.; tndustrte (in de beteekents van aile takken
van nijverheid enz.), all' Italla nlanca I'
-. Italie heert geen groote Industrte , Imposte sui eemmerele e sulta -, betastlng op handel en nuverneld , -striate, agg.
een beroep, bedrijf uttoetenend, industrieel;
arti -i, industrieele bedrijven, heroepen ,
-strlante, m. nijvel'heiddrijvende handwerker, m.; industrleel, eigenaar van een bedrijf,
een tndustrie , -strlarsi, v, rifle zich bemoelen, bevlijligen. zijn best doen, zlch moeite
geven , ci s'indush-Ia, men doet. wat men
kan, men doet zijn best; -.osi di ettenere
qc., aile moeiten aanwenden om Iets te verkrljgen , nl' industriel'o di far megtto
cite posse, ik zal mljn best doen om bet zoo
goed mogelijk te maken , aile mogelijke middelen, listen, kunstgrepen aanwenden , s'fndustrlano di coaliernti al laccio, zij
stellen alles ill 't werk om mij in bun net
te vangen , een bedrijf uttoetenen , lion ba
bent di fortuna Ina s'illdustr;a, hij
heert geen fortuin, maar bij verdient door
zijn bedrijf, door zijn arbeid; -striosamente, avv. op nijvere, kundlge, vernuflige
wijze; -strio8o, agg. vlijtig. bedrijvig, nijver,
kunstig, vernufli~, kunstvaardig, vindingrijk.
ervaren in handwerk of bedrijf; -ttivaDlente, avv. op inductieve wijze, door ervaring; -ttivo, agg. uit bijzondere gevallen
afgeleid of volgend, van het hijzondere op bet
algemeene besluHend, inductief; sciellze -e,
inductieve, exacte wetenschappen; (r'is.) forza -a, inductlekracht; (El.) corrente
-a, inductie-stroom, nevenslroom, m.; -ttllre, m. (El.) indue-teur, m., electriciteitopwekker, ro.; -zione, f. aandrijving, aansporing, beprating, overreding, verleiding, v.;
(Log.) gevolglrekking, v., besluit O. van bet
bijzondere tot bet algemeene; procedere
per -, langs inductieven we~ bandelen ; (Pis.)
inductie v. (van den electro stroom).
Inehrla.oe, V. a. dronken maken; fig. in verrUkking brengen; -rsi, v. rifl. zich bedrinken, dronken worden; -dia, f. vasten, v.,
onthouding, v.; Dlorire d' -. van honger
sterven; fame vreeseli,jkeverveling, V., last, m.;
c' e Illorire d' -, 't is om van verveJing
te slervell; -dUo, agg. nog niet openbaar
gemaakt, onuitgegeven, ongedloukt; (Nat.) onbekend, nog niet bescbreven; -dllca'bile,
agg. niet, moeielijk op te voeden; -dllcato,
agg. onopgevoed, onwellevend, onbeschaafd,
on~emanierd; -(fa'bile, ago. onuitsprekelijk,
door woorden niet uit te drukken, onzegg-elijk; gioia -, onuilsprekelijke vreu~de;
-Ifabilita, f. onuitsprekeJijkbeid; la della gioia, de overmaat van, de overgroote
vreugde; -ffabihllente, avv. op onuitsprekelijke wijze; -ffatlla'bile, agg. onuitvoerbaar; -ffatllabilita, f. onuitvoerbaarbeid.
v.; -fficace, agg. onwerkzaam; nlezzi
-I al fille. niet aan het doel beantwoordende middelen; parole -i, woorden
die zonder uHwerking- blijven, vrucbtelooze
woorden; -fftcaceillente, atlV. op onwerkzame, vfuchtelooze wijze; -fftca'cia, f. on-

denheid, v.; -gllale, Intlallale, agg. ongelijk; canlpl -I nella estellsione~ velden
van ongelijke ultgestrektnekl: ongelljkmatlg ;
tela -, ongetijkmattg llnnen , partl -I,
ong-elijke deelen ; fig. essere - a se stesso,
zicbzelf niet gelijk blijven; -gllalita, f. on~elijkheid, ongelljkmatlgheld, v.; una tela
ba motte -, een linnen heett veel ongelijkmatige plekken , -legante, agg. onsierlijk;
zonder bekoorlijkbeid; plomp, lomp , -legau"
temente, avv. zonder bekoorlukheld, zonder
kunslvaardigheid; -Ieganza, f. genrek aan
slertllkheld, bevalllgnetd , -leggi'bile. -Iigi'bile, agg. met klesbaar , -leggibilitit,
f. onklesbaurhetd, niet bekwaamh., aerechtlgheld om gekozen te worden; -IIlUa'bile,
agg. onatwendbaar, onvermijdelijk, wat men
nlet ontgaan, bestrijden kan , -luttabllmente, avv. op onvermijdelijke, onatwendbare wlize, -Illellda'bile, agg. onverbeterlijk, wat niet verbeterd, hersteld kan worden;
-Inendato, agg. niet verbeterd, niet over-,
doorgezien ; -lIal'ra'bile, agg. onvertaalbaar,
DIet weer te geven, te vertellen : lig. onuitsprekeluk, onzeggeluk, -qua'bile, agg. ongelijk; -quila'tel'o, agg. ongelijkzijdi~;
-quivateute, agg. ongelijkwaardlg, ongelijk
in waarde , -rente, agg. aanhangend, aanklevend, onafsclleidelijk; dh-itti -I alia
qualita d'ulla pe.'SOlla, van de hoedani~
heid van den persoon onafscheidelijke rechten;
obbligbl - i a un ufficio, met een amht
verbonden verplichting-en; -ioentelllente.
avv. verbonden met, overeenkomstig; -I'ire,
V. n. (a qc.) eng, nauw, onafscbeidelijk vel'bonden zijn; fig. b.z.d. als ade.'ire; -a 1111
ordine, zich aan een bevel bouden; -'Oille,
agg. ongewapend, weerloos; -rpica.oe, inarpicare, v. n. en -"si, V. ritt klimmen;
om~oo~klimmen, klauteren; -rte, agg. ondadlg; star -, niets doen, leeg staan, niet
werken ; fig. ~·ita -, werkeloos, ondadig leven;
melnbloa -i, onbruikbare, bewegingloo1.e
ledematen; lui, traag; (Fis.) Illateria -,
beweginglooze slof, stof die geen eigen bewe~ing heert ; zich in rust bevindende stor; (Com.)
dellal'o -, dood kapitaal, geld dat niets
voortbrengt; -I·zia, f. onwerkzaamheid, ondadigbeid, bewegingloosheid; esse.oe costretta all' -, tot werkeloosheid gedwongen
zijll; fig. ll'aag-, luibeid, v.; lusteloosheid tot
arbeid; (Fis.) volbardingsvermogen in de eenmaal aangenomen bewegin,z;, inertie, v.; forz3
d' -, volbardingsvermogen, traa~heidsvermo
gen; fig. forza d' -, traagbeid, onverschilligh., lijdzame tegenstand. m.; - saUalllente,
avv. op onnauwkeurl~e wijze; -sattezza, fa
onnauwkeurigbeid, gebrek aan stiplheid;satto, agg. onnauwkeurig, niet slipt; nalaUg-;
-salldito, agg. onverhoord; voto -, onverhoorde gelofte, v.; -sallri'bile, agg. onuitputtelijk; -sallriblhllellte, avv. op onuitpultelijke wijze; -S3IlStO, agg. onuitgepnt,
onuitputtelijk; carita -a, onuitpultelijke
liefdadigheid, v.; -sC311Iento, m. bet bevestigen van bet aas, de lokspijs; fig. vel'lokking,
v.; -scal'e, V. a. het aas, de lokspijs aan den
haak bevesligen; fi(J aa nlokken, verlokken,
verleiden; -scogita'bile, agg. ondenkhaar,
wat men zich niet kan voorstellen; -SCIl-
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sa'bile, agg. onverschoonbaar, onvergeefelijk ;
uiting, kinderachtigheid, v.; onbeduidende zaak,
—segui'bile, agg. onuitvoerbaar, onvoltooikleinigheid, v.; inezie I gekheid, geen s rekegs
baar ; —seguito, avv. onuitgevoerd, niet volWaard ; le mie —e, het weinige wat ik getooid ; —serelta'bile, agg. onuitvoerbaar,
daa n heb ; —ezinola, f. kinderachtige, domme,
onbebouwbaar ; —sercitato, agg. ongeoefend,
onnoozele uiting, v.
onbedreven, onervaren, nog niet gebruikt, on- Iufaccendato, agg. h.z.d. als affaccendato;
wetend ; —sigi'bile, agg. oninvorderbaar;
—veto, agg. flauw, dom, zonder geest ; —co'n—sigibilità, f. oninvorderbaarheid, v.; —sidia, f. gebrek aan bespraaktheid ; —co'ndo,
stenza, f. del reato, h.z.d. als lnsussiagg. niet bespraakt, niet spraakzaam ; —gotstenza del reato ; —sora'bile, agg.
tare, v. a. tot een bundeltje bijeenbinden ;
onverbiddelijk, onverzoenlijk, onvermurwbaar
,
ordeloos, in haast bijeenpakken ; —rsi, v. ri ll .
hard ; onvermijdelijk ; 1' — destino, het onzich inhullen, inwikkelen (in een mantel);
verbiddelijk noodlot ; —sorabilità, onverbid—llaute, —llantemente, avv. op onweigerdelijkheid, onverzoenlijkheid, hardvochtigheid,
achtige wijze, zeker, zonder mankeeren ; —1v.; —sorabllrnente, avv. op onverbiddelijke
li'bile, agg. onfeilbaar; l'autorità — del
enz. wijze ; —sperienza, f. onervarenheid ;
Papa, het onfeilbaar gezag des Pausen ;
—spertameiite, op onvev. wijze ; —sperto,
zeker, wis en zeker, onbedriegelijk ; segno
agg. onervaren, niet kundig ; fig. penna,
zeker, onbedriegelijk teeken, o.; —ilibilingua —a, ongeoefende stijl, taal ; —spilità, f. onfeilbaarheid, v.; onbedriegelijkheid,
a'bile, agg. onuitzoenbaar, door geen boete
v.; —llibilmente, avv. op onfeilbare, onbegoed te maken ; —spiato, agg. ongeboet, ondriegelijke, zekere wijze; zeer zeker, zonder
gezoend ; —sple'bile, agg. h.z.d. als insazimankeeren, zonder fout ; sar is qui domani
abile; —splica'bile, agg. onverklaarbaar,
—, ik zal hier morgen zonder fout zijn ; —laonbeschrijfbaar, moeielijk te verklaren ; fig.
tichire, v. n. in slecht humeur geraken ;
onverstandig, niet te rechtvaardigen ; an
—mare, v. a. onteeren, belasteren, beschimprocedere —, een niet te rechtvaardigen
pen, bekladden (de eer, den naam); met schande
handelwijze ; —splicabilmente, op onverbedekken : in opspraak brengen ; —rsi, v. rif.
klaarbare wijze, niet nader te verklaren ;
zich met schande overladen, zich onteeren,
- splora'bile, agg. onnavorschbaar, wat men
eerloos worden, zijn goeden naam, zijn eer
niet nader kan ervaren, weten ; gil —i
wegwerpen ; —matore, m., —trice, f. lasdizj di Dio, de ondoorgrondelijke raadsbeteraar, kwaadspreker, m., -ster, v.; booze,
sluiten Gods ; —splorato, agg. ondoorvorscht,
kwade tong, v.; —mato'rio, agg. onteerend,
niet nauwkeurig bekend (landen); monulasterend ; scritti —I, smaadschriften, mv.;
menti —I, onbekende, nog niet beschreven
—me, agg. eerloos, schandelijk, laag, gemeen ;
gedenkteekenen ; ondoorgrond ; —sprimi'fig. zeer slecht uitgevoerd ; libro —, schanbile, agg. niet uit te drukken ; gioia —, ondelijk, gemeen boek ; berucht, slecht befaamd ;
beschrijfelijke vreugde, v.; —spugna'bile,
quella valle — per tante stragi, dat
agg. oninneembaar, onoverwinbaar ; fig. dudoor zooveel bloedige daden berucht geworden
rezza — , onoverwinnenl. hardvochtigheid,
dal ; —memente, avv. op eerlooze, schanv.; —ssicca'bile, agg. onopdroogbaar, ondelijke, lasterlijke, gemeene wijze; --ena, f.
uitputtelijk; vena — di lagrime, niet opeerloosheid, schande, gemeenheid, laagheid, v.;
houdende stroom van tranen ; —steso, agg.
Homo macchlato d' —, met schande overniet uitgestrekt, niet ruim ; beperkt ; —st laden mensch ; la aula rama con quel
ma'bile, agg. onschatbaar, niet te bepalen
dclito si mutis in —, door die daad verin de waarde; fig. groot, geduldig; carità
anderde zijn goede naam in schande ; afschuonuitputtelijke liefdadigheid, v.; —stimawelijke, eerlooze, gemeene daad of handelwijze;
bi lmente, avv. op onschatbare wijze ; fig.
't is een laagheid, Bene schandelijke
buitengewoon groot ; — allegro, buitengew.
handelwijze ; (Giur.) eerloosheid, v.; verlies der
vroolijk ; —stimato, agg. onverwacht, onburgerlijke eer; —migliarsi, v. ri ll . zich tot
voorzien ; —stingul'bile, agg. onuitbluschfamiliën vereenigen ; in familiën, in vereenig.
baar, onuitroeibaar, onverdelgbaar ; riso
van familiën leven ; —mità, f. eerloosheid,
onuitputtelijk gelach, o.; —stinguibilità, f.
gemeene, schandelijke daad, gezindheid, v.;
onuitbluschbaarheid, f.; —strirpa' bile, agg.
—natichire, v. a. fanatiek, tot een geest(Med.) niet te verwijderen, niet uit te snijden ;
driftigen vereerder, bewonderaar maken ; met
fig. onuitroeibaar ; abuso — onuitroeibaar
de grootste bewondering vervullen ; —rsi,
misbruik, o.; —strica'bile, agg. onoplosbaar,
v. rill . (di qr.), ten hoogste begeesterd, fananiet te ontwarren ; dubbio —, niet op te
tiek worden ; p. pass. —chito, geheel beheffen twijfel, m.; —stricabilmente, avv.
geesterd, meegesleept ; —ado, agg. onuitspreop onoplosbare, onontwarbare wijze ; —ttakelijk, ontzettend, ongehoord ; —ngare, v. a.
niente, avv. op nuttelooze, onnutte wijze;
met slijk bedekken, werpen ; bevuilen, bezoeparlare —, domme praat uitslaan ; —ttezza,
delen, vuil maken ; —rsi, v. ril. zich bevuilen,
f. ondeugelijkheid, v.; het tot niets deugen ;
bezoedelen ; — net vizj, in de ondeugden
—ttitn'ditte, f. onbekwaamheid, ongeschiktverzinken ; —
-- colla canaglia, zich met
heid, ondeugelijkheid, v.; —etto, agg. ondeuhet gepeupel, gemeen volk afgeven, ophouden ;
gelijk, ongeschikt, onbekwaam ; — a certi
p. pass. en agg. —ato, bevuild, bezoedeld,
esercizj, ondeugelijk voor sommige oefeninvuil, modderig.
gen ; discorsi —, dwaze praatjes, mv.; Infanta, f. Infante, v., —e, m. Infant, m ;
—vaso, agg. onafgedaan ; —vidente, agg.
koninkl. prinses, - prins in Spanje en Portugal.
onduidelijk; onklaarblijkelijk; —videnza, f. Infantare, v. a. h.z.d. als partorire ; — fa te,
onduidelijk-, onklaarblijkelijkheid, v.; —vita'm. kind (dat nog niet spreken kaii), zeer klein
bile, agg. onvermijdelijk noodzakelijk ; —vikind, o.; page, m.; jonge knecht; h_z d. als
tabilmente, avv. onvermijdelijk, zonder redfante ; —nteria, f. h.z.d. als soldatesca
ding; —zia, f. dwaasheid, domheid, domme
en fanterla; —nticida, m. en f. kinder—,
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moordenaar, m narel, v.; —ntici'dio, m.
kindermoord, m.; —ntile, agg. kinderlijk,
kindsch ..., kinder ...; 1' eta —, de kinderleeftijd, m.; seuola —, kinder-, bewaar-,
speelschool, v.; —ntilità, —zia, f. kindschheid, v.; kinderlijke leeftijd ; fig. la — dell'
ante, de kindschh., bet eerste begin der kunst;
—ntilrnente, avv. op kinderlijke, kindsche
w ij ze ; —onato, —gonato, agg. zwartachtig blauw, in ontbinding zijnd (lijk); —reimento, m. zonder orde opvullen, instoppen ;
(Med.) ophooping van vocht, etter; fig. samenfansing v. (van een werk); —rcire, v. a. zonder orde vullen, volstoppen, volproppen ; lig.
un diseorsi di tante eitazioni, eerre
redevoering volstoppen met aanhalingen ; —rdare, v. a. h.z.d. als imbrattare; —rdellare, v. a. h.z.d. als affardellare ; —rfallire, v. n. een vlinder worden ; —rinare, v. a.
met meel bedekken, bestrooien, in meel wentelen, met meel bestuiven ; wit, stofferig maken ;
—rsi, v. ri ll . zich met meel wit maken, zich
vol meel maken ; prov. chi va al rnulino,
s'infarina, wie met pek omgaat wordt er
mee besmeurd (eigenl. wie naar den molen
gaat, wordt met meel bestoven); p. pass. —ato,
met meel bedekt, in meel gewenteld, wit gemaakt; agg. fig. — di un' acte, eenigszins
thuis in een kunst; essere un po' — di
nrolte discipline, zijn neus in veel wetenschappen gestoken hebben, van alles een weinig weten ; —rinatura, f. bestrooiing, wenteling in meel ; — dei capelli, het poeieren
der baren ; fig. oppervlakkige kennis, wetenschap ; —sciare. v. a. h.z.d. als faseiare ;
—stidiare, —stidire, v. a. vervelen ; —rsi,
v. ritl zich vervelen ; —stidimento, in. h.z.d.
als fasti'dio ; —tica'bile, agg. onvermoeibaar, ijverig, vlijtig, onverdroten ; —ticabilnrente, avv. op onvermoeibare, onverdroten
wijze, zond. vermoeidheid te bespeuren ; —tti,
avv. inderdaad; —tti'bile, agq. ondoenbaar,
ondoenlijk, onuitvoerbaar; —taaie, v. a. dol,
gek maken, den kop op hol brengen ; la Vanità ei infatua, de ijdelheid brengt ons het
hoofd op hol; —rsi, v. rifl. erg ingenomen
zijn, het hoofd op hol brengen ; si è infatuato di quelle strane opinioni, hij heeft
zich door die zonderlinge meeringen geheel
laten innemen; —rsi in un discorso, zich
in een gesprek verhaspelen ; p. pass. —ato,
(di qe.), begeesterd door, ingenomen met iets;
—ustarnente, avv. op ongelukkige, noodlottige wijze, tot ongeluk ; —usto, agg. ongelukkig, noodlottig; giorno —, ongeluksdag;
notizia —a, jobstijding, ongelukkige tijding, v.; d' —a meinoria, noodlottiger gedachtenis.
Infebbrichirsi, v. rill. de koorts kr ij gen;
—eciarsi, v. rill. troebel, drabbig worden ;
fig. zich bevuilen, verontreinigen ; —condameute, avv. op onvruchtbare wijze, zonder
gevolg, vrucht, uitslag; —condare, v. a. onvruchtbaar maken ; —eondità, f. onvruchtbaarheid, vruchteloosheid, v.; het zonder gevolg,
uitslag blijven ; —condo, agg. onvruchtbaar,
niet voortbrengend, onnut, vruchteloos, zonder
gevolg ; studj —i, vergeefsche, vruchtelooze
studiën ; ingegno — arme, niet vruchtbare,
vindingrijke geest, verstand ; —dele, agg.
trouwloos, ontrouw, ongetrouw ; ongeloofwaardig; onnauwkeurig; ritratto —, niet
gelijkende afbeelding, v.; - portret, 0.; ammi.,
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nistratore —, ontrouwe beheerder, m ; ongeloovig; sost. m. gli infedeli, de ongeloovigen, de niet-christenen, heidenen ; vescovo
Helle panti degli —i, bisschop in partibus
infidelium, nl. wiens bisschoppelijke titel, zetel
in het land der ongel. ligt; —delta, f. trouweloosheid, ontrouw, onnauwkeurigheid, onbetrouwbaarheid ; ongeloovigheid, v., ongeloof,
o.; —derare, v. a. in een sloop steken (kussen);
een kussen overtrekken; —lice, agg. ongelukkig, ellendig, rampzalig, onvruchtb.; mislukt; ongelukkig afgeloopen ; viaggio
ongelukkig afgeloopen reis ; esser — in qe.,
ergens ongelukkig in zijn ; prove, argornenti —i, niet steekhoudende bewijzen, gronden ; — traduzione, verkeerde, mislukte
vertaling, v.; annata —, duur jaar, o.; —
di vista, slecht van gezicht ; stompzinnig,
idioot ; è —, hij is wat zwak van geest; —licemente, avv. op ongelukkige enz. wijze ;
eantare —, slecht zingen ; —licita, f. het
ongelukkig zijn, ongeluk, o.; mislukking, v.;
slechte uitslag, m.; 1' — d'una guerra, de
ongelukkige uitslag van een oorlog;
tare, v. a. ongelukkig maken ; —llonire,
v. n. —rsi, v. ri ll wreed, slecht, boosaardig
worden ; --ltrare, v. a. en —rsi, v. ri ll . =
infeltrire, v. a. vast als vilt, viltig maken;
met vilt voeren, bekleeden ; —rsi, v. rill. viltig
worden ; —trito, app. p. pass. viltig ; agg.
vizio — ingewortelde ondeugd, v.; —mminare, v. a. tot een vrouw, vrouwelijk, verwijfd maken ; verweekelijken, vertroetelen ;
van de mannelijke kracht berooven ; —rsi,
v. rill. verwijfd, verweekelijkt, krachteloos worden; —nso, agg. vijandelijk, verbitterd, vertoornd ; —rigno, agg. pane —, zemelenbrood,
komiesbrood, o.; —riore, agg. lager, dieper;
parte superiore o — di un monte, het
hooger of lager gelegen gedeelte van een berg;
l'Austria —, Beneden-Oostenrijk ; impieghi
di grado —, lagere ambtenaren, ambt. van
lageres rang; ginasio —, lager gymnasium
(der 3 lagere klassen in Italic); minder, minder
goed, geringer; qualita --, geringere, mindere waarde; scuole —i, lagere scholen;
donna —, vrouw van geringen stand ; esser
— alla saa fama, minder voortbrengen
dan zijn roep gaat; le mie forte sone —i
alla gravità deli' oggetto, mijne krachten zijn niet tegen de moeielijkheden van het
onderwerp opgewassen ; sost. rn. ondergeschikte, lagere in rang ; —riorità, f. mindere,
geringere hoedanigheid, lagere stand, m.; ondergeschiktheid, v., minderheid, v.; —riormente, avv. ver beneden, lager gelegen, lager;
queste cose si trattano —, deze zaken
worden verder, lager behandeld ; --rire, v. n.
tot een besluit komen ; er uit volgen ; samenvatten ; dopo un attento esame ne inferi che ..., na een nauwkeurig onderzoek
kwam hij tot de gevolgtrekking; willen te
kennen geven, zeggen; volendo — clie ...,
waarmede hij wilde te kennen geven dat ...;
—, v. a. — una ferita, een wonde toebrengen; —rinare, v. a. verzwakken, de kracht
benemen, de werking benemen ; — un argomento, een bewering weerleggen ; — la
validità d'un atto, de geldigheid eener
akte betwisten ; — una legge, aan een wet
de kracht, werking ontnemen; —, v. n. en
—rsi, v. rill. zwak, krachteloos, ziek worden;
—rsi di tifo, aan typhus lijden ; —nineria,
—,
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len, kwellen ; —stare, v. a. lastigvallen, bef. ziekenhuis, o., -zaal ; v.; infirmerie, V.; h.z.d.
nadeelen, schade toebrengen, verwoesten ; il
— rini'ceio, agg. een weitiemico infesta le nostre terre di
nig ziek, ziekelijk ; onpasselijk, onwel, lijdend ;
confine, de vijand verwoest ons grensgebied;
— rmiera, f., —e, in. ziekenverpleegster, v.,
le cavalette infestano nn paese, de
-pleger, in.; — rniire, v. a. ziek maken ; — rsprinkha nen verwoesten een land ; —statore,
ntità, f. ziekte, krankheid, v., lijden, o.;
in. verwoester, plaaggeest, m., lastigmaker, m.;
— degli occhi, zieke oogen ; le — dei
—stazione, f. verwoestende inval (van den
bambini, de kinderenziekten ; zwakte, zwakvijand); benadeeling, v.; —sto, agg. vijandig,
heid, v., verval, o.; — di forze, verval van
vijandelijk, schadebrengende ; animo — ,
krachten ; fig. — di argomenti, zwakheid
vijandige gezindheid, V.; noma — alla
der bewijsgronden ; — rmo, agg. ziek, lijdend,
Patria, man die zijn vaderland noodlottig
onpasselijk ; — di occhi, di fegato, oog - ,
wordt ; zeer lastig, bezwaarlijk, kwellend, pijleverlijdend ; zwak, vervallend ; gil — i, de
nigend ; farao — agli occhi, voor de oogen
zieken, lijdenden ; zwak ; vista — a, zwak
zeer lastige rook; m ; — tidire, v. n. stinkend,
gezicht, o., zwakke oogen ; to spirito è
rottend worden ; — ttamento, m. aansteking,
pronto ma la carve è — a, de geest is
besmetting, verpesting; — ttare, v. a. bedergewillig, maar het vleesch is zwak ; krachteven, verpesten, aansteken ; puzzo clie inloos, machteloos ; nlano — a e tremante,
fetta la casa, het geheele huis verpestende
krachtelooze en bevende band ; —anale, agg.
stank, m.; Fig. dottrine che infettano,
helsch, de hel betreffende ; pene — I, helsche
leeringen die het gemoed der jeugd vergiftigen,
straffen ; fig. schandelijk, afschuwelijk, ontzet
bederven ; — rsi, v. rifl. aangestoken, besmet
tend, boosaardig ; anti — i , helsche, booze
worden ; den kiem der besmetting in zich opkunsten ; sogghigno — , duivelachtig, helsch
nemen ; — rsi, v. recip. elkander aansteken, begegrijns, o.; niacchina — , helsche machine;
smetten ; — ttatore, m., — trice, f. verpester,
pietra — , helsche steen, m.; — rno, m. hel,
besmetter, m., -ster, v.; puzzo — dell' aria,
v., onderwereld, V.; verblijf o. der helsche
de lucht verpestende stank, m.; —ttivo, app.
geesten ; Fig. plaats van twist, van tweedracht ;
verpestend, besmettend, besmettelijk ; maquesta casa e un vero —, dit huis is een
lattie — e, besmettelijke, aanstekelijke ziek
ware hel ; giornata, nottata d' —, een
ten, mv.; —tto, agg. bedorven, met ziekteverschrikkelijke dag, nacht ; dag of nacht vol
kiemen vervuld, verpest, aangestoken ; corpo
kwellingen ; fam. bocca d' — , giftige mond ;
— per utorbo, door de ziekte besmet, aantizzone d' — , hellebrand, m.; deugniets,
gestoken lichaam ; pugnale — di veleno,
galgenbrok, m.; dipingere 1' - d'ana
vergiftigde dolk, m.; — udamento, m., — acosa, een zaak zoo zwart mogelijk afschildezione, f. beleening, v.; het in leenverhouding,
ren; parcre it diavolo dell' — , een duiafhankelijkheid treden ; — udare, v. a. beleevel uit de hel schijnen, zeer woedend, razend,
nen, door leenverhouding aan zich verbinden;
toornig zijn ; patire, sotfrire le pene dell'
l' imperatore di Gerniania ha infeu—, alle pijnen van de hel lijden, verduren ;
dato alla Prussia tutti gli Stati miscatenersi 1' — , alle duivels uit de hel genori, de Keizer van Duitschland heeft alle
broken zijn, verschrikkelijk leven, vreeselijke
kleinere Staten met Pruisen verbonden ; — rsi,
wanorde ; s' è scat.enato 1' --, zegt men
v. rifl. zich in een afhankelijke houding plaatals er een vreeselijk onweder woedt; va all'
—, loop naar de hel, naar den duivel ; (Agr.)
sen; — zione, f. aansteking, besmetting, verpesting, v.; assol. vallende ziekte, v.
gat in de aarde, soort put waarin de onzuivere bestanddeelen van de uitgeperste olijven lnfiacchinnento, m. verzwakking, ontzenuwing, v.; zwakte, v.; — acchire, v. a. mat,
vloeien ; olio d' — , slechtste, gemeenste olijfzwak, slap maken ; de kracht, energie beneolie ; put m. voor het zoutwater in de zoutwerken ; — roei re, v. a. wild, woest, boosmen ; — rsi, v. ri tl. zwak, krachteloos worden ;
den moed, de geestkracht, de vastberadenheid
aardig maken ; fig. tanta crudeltà inferoel
verliezen ; — amma'bile, agg. ontbrandbaar,
il I ►opolo, zooveel wreedheid deed het volk
ontvlambaar, licht in brand, in vuur gerakend;
in woede ontvlammen ; — v. n. en —rsi, v. rill.
—ammabilità, f. ontbrandbaar-, ontvlamwild, wreedaardig, woest, woedend worden ;
— rrafolarsi, v. rifl. zich in den mantel wikbaarheid ; - a11nu11 are, v. a. doen ontvlammen,
kelen ; --mare, — rriare, v. n. in ketens, in
branden ; in brand steken, aansteken ; — un
boeien slaan ; — rriata, f. ijzeren tralies (voor
canuuone, den loop van een kanon verwarmen ; fig. ontvlammen, begeesteren, aanvuren,
vensters); venstertralie, v.; — inginnocchiata, naar onder uitgebogen venstertralies ;
verhitten ; — la tnente, den geest verhitten
— rta, f. h.z.d. als infermità; — rtile, agg.
— ii petto, het hart ontvlammen ; —rsi,
onvruchtbaar ; — rtilire, v. a. vruchtbaar
v. rifl. ontbranden, in vlam, brand geraken ;
maken, roesten, bebouwen ; — rvoramento,
in lichtelaaie geraken ; p. pass. en agg. — ato.
m. ijver, m.; — rvorare, v. a. met ijver,
ontbrand, ontvlamd, ontstoken ; — d'amore,
in liefde ontstoken, van liefde gloeiende;
hartstocht vervullen ; ijverig maken ; ijver opwekken ; — rsi, v. ri ft ijverig worden, in ijver,
— ammativo, agg. ontvlammend, ontbrand,
hartstocht ontbranden ; ontbranden, gloeien
begeesterd ; — ammatore, m. ontsteker,
ontbrander, m.; — ammazione, f. ontbran(voor iets); p. pass. en agg. — ato, ijverig,
gloeiend, vurig, ontbrand, ontstoken (v. iets);
ding, ontsteking,aansteking, v.; fig. opvlieging,
— di vendetta, wraakzuchtig, naar wraak
ontbranding (in toorn); fig. het opflikkeren,
dorstend ; — di combattere, vol strijdlust ;
gloeien ; (Med.) ontsteking, v.; far — , ontste— rvorativo, agg. ijver opwekkend, aanvuken, ontstoken worden ; — ammeggiare,
v. n. h.z.d. als risplendere ; — ascare, v. a.
rend ; — stamente, avv. op schadelijke, vijandige, zeer lastige wijze ; — stamento, m.
in flesschen doen ; op flesschen trekken ; — ascatura, f. het vullen van flesschen, het op
verwoesting, v.; het veroorzaken van zware
schade, bet woeden (tegen iets); het lastigvalflesschen doen; — ato, agg. h.z.d. als gonals iufermità ;
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flato ; —cere, v. a. h.z.d. als infettare ;
do, agg. trouwloos, ontrouw, onbetrouwbaar
worden ; pace —a, onzekere vrede, m.; —damente. avv. op trouwelooze wijze ; —erfre,
v. n. wild, woeden, wreed worden ; woeden,
op woedende, razende wijze te werk gaan;
a Vienna inlerisce il colera, in Weenen
woedt de cholera ; —evoilniento, m. verzwakking, zwakte, ontaarding, v.; verlies van
kracht ; —evolire, v. a. en —rsi, v. rifl.
h.z.d. als indebolire en —rsi ; —ggere,
v. a. inslaan, indrijven, inboren, indrukken ;
—gnersi, v. rifl. Z. inflngersi enz.; —gura'bile, agg. niet in vorm, gedaante voor te
stellen ; onvormelijk ; —guirato, agq. zonder
vorm, gedaante; —lacappl, —lagnaine,
m. indecl. rijgnaald, v.; —tare, v. a. den draad
in de naald steken, aan een draad, een koord
rijgen ; op een rij plaatsen ; — gli uecelli,
de vogels aan bet braadspit steken ; — i'arrosto, het vleesch aan het spit doen ; r ij gen
(een draad in een zoom) ; mod. prov. — 1'ago
al bubo, zeer vlug, bij de band zijn ; fig. —
qd. iem. aan den degen rijgen, met den degen
doorboren ; —rsi us. vestito, een kleed aandoen, aantrekken ; fam non ne — sina, iets
nooit goed ten einde brengen, nergens in gelukken ; — la strada, de straat, den goeden
weg inslaan • — la ruzzola, het koord om
den tol winden ; lam. — le pentolo of infllarle, niet verder komen, steken blijven,
bet opgeven; — un discorso, een gesprek
weten in te leiden, te beginnen ; p. pass. —ato,
ingestoken ; agq. ago —,naald en draad ; fig.
essere — male, slecht begonnen zijn;
—lata, f. (Mar.) strijkvuur, o ; het bestaken
van het geheele schip met het kanonvuur
—latura, 1. het insteken o. (van den draad
in de naald); het aanr ij gen (van paarlen enz.
aan een snoer); bet aan t spit steken ; —ltramento, m. bet doorsijpelen o. van water;
—itrarsi, v. riil. langzaam indringen (water
in een muur); doorsijpelen, het in-, doorzuigen ; fig. un vizio s'inflltIa in ban popolo,
een ondeugd dringt langzaam in een volk door;
—irazione, 1. indringing, in-, doorsijpeling,
v.; (Med.) uitstorting van lymphe, etter enz.
in de organen ; — cadaverlea, poreuse uitzweeting in lijken ; —1zamento, m. het aan-,
op het spit steken ; het ringen, aanrijgen, o.;
—lzare, v. a. op een rij, naast elkander
plaatsen, aanrijgen, opsteken ; —ucceliini
nello spiede, vogeltjes aan het braadspit
r ij gen ; — carte in urno spago, papieren
met een draad aan elkander rijgen, hechten ;
— qd., iem. (met een degen, lans) doorboren ;
tellen ; mod. prov. le chiacchiere non
s'inflizano, praatjes tellen, gelden niet;
— nu vestito, een rijgzoom in een kleed
maken ; —rsi, v. rifl. zichzelf doorboren ; fig.
da eè, van zelf in de val loopen;
—lzata, f. het aan elkander gerijgd zijn ; rij,
reeks, v.; un' — di bugle, een reeks leugens ; — di stanza, rij in elkander loopende
kamers; zoom, m.; rijgband, trekband aan
kleeren; dare un —, een weinig intrekken
(in den zoom); —Izatura, f. het aaneengerijgd, -gerijd zijn ; —mità, f. laagheid, nederigheid, geringheid, v.; —mno, agg. wat het
diepst, laagst staat ; laagste, nederigste, onderste; nell' — grado, op de laagste trede;
d' —a qualità, van de slechtste hoedanigheid ; prezzo —, laagste pr ij s, m ; la —a

plebe, het schuim van 't volk, bet laagste
gepeupel, o.; —nattautochè, prep. h.z.d. als
flnchè; —fine, avv. Z. infno ; —nestrace,
v. a. in een raam, lijst zetten ; een gescheurd
blad met. een nieuwen rand voorzien ; —nestratura, f. het zetten van een nieuwen rand
om een gescheurd blad (boekbind.); —ngardaccio, agg. zeer lusteloos voor den arbeid;
sost. m. aartsluiaard, m.; —iigarda'ggine,
f. traagheid, luiheid, v.; langzaamheid v. (in
't werk); —ngardamente, avv. op langzame,
trage enz. wijze ; —ngarderia, —ngardia,
f. traagheid, luiheid, lusteloosheid, v.; lust v.
tot leegloopen of slenteren ; —ngardire, v. a.
lui, traag, lusteloos maken ; aan traagheid gewennen; — v. n. en —rsi, v. rifl. lui, traag,
lusteloos worden ; de lust tot arbeid verliezen;
—ngardo, agg. traag, lui, langzaam bij den
arbeid; prov. chi è — da giovane, stenta
da vecchio, wie in de jeugd niet werkt lijdt
in den ouderdom gebrek ; —ngardone, m.,
—oiia, f. traag, arbeidschuwend mensch;
aartsluiaard, m.; —ngersi, v. rifl. huichelen,
veinzen ; zich voordoen als ...; —nith,, f. oneindigheid, v., oneindige, grenzelooze ruimte, v.
of tijd, m.• fern. ongehoorde, ontelbare menigte;
un' — di hole, een menigte lastige dingen ;
—nitainente, avv. zonder grenzen, zonder
beperking ; — piccolo, oneindig klein ;
piii nismeroso, veel talrijker ; —nitesimale, agg. (Mat.) calcolo —, infinitesimaalrekening; reken. der oneindig kleine grootheden ; differentiaal-, integraalreken.; quiantità
—, oneindig kleine grootheid, v.; —nitesimo,
m. h.z.d. als quantito —ale ; —iiitezza, f.
h.z.d. als inflnità ; —nitivo m. (Gram.)
h.z.d. als modo infinito ; —nito, agg. oneindig, onbegrensd, grenzeloos, eindeloos ; fig.
buitengewoon, ongewoon groot ; c' è una
di tferenza —a, er is een hemelsbreed verschil ; (Mat.) quantità —e, oneindige (oneind.
groote of kleine), niet bepaalbare grootheden;
(Gram.) modo — of —, m., onbepaalde wijs,
v.; sost. m. 1' —, het oneindige, grenzelooze,
onbegrensde ; cose che si perdono nell'
dingen die tot in 't oneindige gaan, zich
in 't oneindige verliezen ; mod. avv. all' —,
in —, in 't oneindige, en zoo tot in 't oneindige voort; ripetere una cosa all' —,
een zaak tot in 't oneindige herhalen ; le pigioni aono cresciute all' —, de huren
z ij n in 't oneindige, verbazend gestegen ; —nitudine, f. oneindig aantal, getal, o.; --no,
ne, insino, prep. tot ... toe ; — ad ora,
tot nu toe ; — ad oggi, tot heden toe ; —
ehe of inflnchè, totdat ...; per —, of per
— a tanto che of inflnattantochè , h.z. .
als flnchè (z. ook onder lino); —nocch are, v. a. met fenkel kruiden ; fig. en ram.
iemand iets wijsmaken ; nocchiatura, f.
wijsmakerij, bedotterij, v., smoesje, flousje, 0.;
—nto, p. pass. van infingere ; —occato,
agg. met linten. strikken versierd ; —orare,
v. a. met bloemen tooien, bedekken, bestrooien;
— le strade, bloemen op de straten strooien ;
—orazione, f. (Bot.) stand m. der bloemen;
regeling der bloesems; renare, v. a. ontzenuwen, de kracht benemen, verzwakken ;
de kracht, beteekenis, het gewicht benemen;
la nuova Legge inflrma II precedente
decreto, de nieuwe wet heft het vroegere
besluit op; —scare, v. a. h.z.d. als confiscare; —schiarsi, v, rifl. (di qc. of di qd.),
,
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den brui geven van iets of iem.; om iets of
iem. geen zier geven, er wat om lachen ; assol.
onverschillig bl ij ven ; —sso, p. pass. van inil'ggere; —stolire, v. n. en —rsi, v. rifl.
in een fistel ontaarden ; —ito, agg. fistelachtig;
fig. diep ingeworteld, ingekankerd; —ttire,
v. n. dicht worden ; le tenebre inRttiscono, de duisternis wordt dieper.
Inflagioiie, —izione, f. b.z.d. als infiagione ; —mrnato'rio, agg. (Med.) febbre --a,
door ontsteking ontstane koorts; processo
—, ontstekingsproces, o.
Inflessi'bile, agg. niet te buigen, onbuigbaar,
onbuigzaam ; niet lenig, meegevend ; fig. onbuigzaam, onwrikbaar, vast ; volontà —,
onbuigzame, vaste, ijzeren wil, m.;
lità, f. onbuigzaamheid, v.; gebrek aan gesmeidigheid, lenigheid ; fig. vastheid, onwrikbaarheid, onverbiddelijkheid ; —ssibilmente,
avv. op onbuigzame, onwrikbare enz. wijze;
—ssione, f. buiging, v.; punto d' —, buigpunt, o.; — di voce, stembuiging, v.; (Pis.)
buiging, breking, infectie v. (van lichtstralen);
(Gram.) buiging, voeging (van een woord);
-sao, p. pass. van —ttere, v. a. buigen ;
(Gram.) een woord afleiden ; veranderen ;
p. pass. en agg. —sso en —tto, voce —a,
gemoduleerde stem ; raggio —, gebogen,
gebroken straal ; (Bot.) binnenwaarts gebogen.
Infli'ggere, v. a. opleggen ; — dannl, schade
toebrengen ; —ziosie, f. oplegging, v. (van
een straf).
Inflaente, m. nevenvloed, m., nevenrivier, v.;
rivier die in een andere uitmondt; —enza,
f. invloed, m., aanzien, o.; ha molta —
nella Camera, hij heeft veel invloed in de
Kamer ; (Med.) — d'una malattia, verbreiding v. eener ziekte; e' è — Bella difterite, er heerscbt eene diphtberitis-epidemie,
influenza, griep, v.( —enzare, v. a. invloed
doen gelden, invloed uitoefenen (op) lasciarsi —, invloed op zich laten uitoefenen ;
—ere, —Ire, v. n. uitmonden, uitstroomen in,
zich uitstorten (rivieren); invloed uitoefenen,
inwerken (op iets of iem.); la luna influisce

sul crescere e decrescere della niarea,
de maan heeft invloed op eb en vloed; la
musica influisce iiel rendere gli
uomini pil gentili, de muziek draagt er

toe bij om de menschen beschaafder te maken ;
—, v. a. — qe. of qd., op iets of iem. invloed
uitoefenen ; —ssare, v. n. h.z.d. als influire ;
-sso, m. het invlieten, instroomen, o.; invloed m. (v. hemellich. op bet lot d. menschen);
fig. — d'una malattia, verspreiding eener
ziekte, epidemie, v.; —vio, m. h.z.d. als —sso,
in de eerste beteekenis.
infocamento, m. verhitting, gloeiendmaking,
v., ontbranding, v., gloed, m., gloeihitte, v.;
fig. vuur, o., hartstocht, m.; —care, v. a.
verhitten (tot gloeien of koken); gloeiend maken ; —rsi, v. rill. beet worden, tot gloei-,
kookhitte geraken, gloeiend worden (ijzer); fig.
ontgloeien, ontbranden (bijv in toorn); in vuur
geraken; è cosi stizzo che subito si
infuoca, hij is zoo prikkelbaar dat hij terstond opvliegt ; p. pass. en agg. —ato, palle
— e, brandkogels, mv ; ferro —, gloeiend
ijzer; fig. uoino — d'ira, in toorn ontbrand
mensch ; —ccolare, v. a. h.z.d. als infocolane ; —derare, v. a. in de scheede steken ;
—gliarsi, v. rifl. zich met bladeren bedekken, in 't blad komen, groen worden ; —gli-
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azione, f. bebladering, v.; —gnarsl, v. rifl.

zich in een riool verbergen, in een riool vallen, kruipen ; fig. zich in gevaarlijke, vuile
zaken mengen ; — nel debiti, in schulden
geraken; — nel giuoco, zich aan 't spel
overgeven; —gonato, agg. h.z.d. als arroventato ; —llire, v. a. zot, gek maken ; v. n.
gek, zot worden ; —ltire, v. n. dicht, boschachtig worden; —ndacare, v. a. op den
zolder leggen ; —ndato, agg. ongegrond, niet
steekhoudend ; —ndere, v. a. ingieten, indoen ;
fig. — coraggio, moed ingieten, moed geven ;
— una speranza, een hoop, verwachting
opwekken ; — nuova forza a qd., iem.
met nieuwe kracht vervullen ; —rsi, v. rifl.
zich uitgieten, uitstroomen ; —ndimento, in.
Z. infusioiie, —nditore, m., —trice, f.
ingieter, m., -ster, v. (van moed, hoop); —rabile, agg. ondoorboorbaar; — mare, v. a.
met de hooivork opnemen ; op de vork steken ;
aan den galg hangen; — un cavallo (of
— gll arcioni, la Bella) te paard (of in
den zadel) stijgen ; -- gli occhiali sul paso,
den bril op den neus zetten ; (giuoc degli
scacchi), met een stuk tegelijk twee anderen
bedreigen ; il cavallo Inforca la torre
e la regina, het paard bedreigt het kasteel
en de koningin ; —reata, f. h.z.d. als forcata; —reatura, f. het op de vork nemen ;
het zitten (op het paard of in den zadel); kruis
o. (van de beenen); essere d'alta —, kort
van romp en lange beenen hebben; calzoni
d' — alta, straf opgetrokken broek, v.;
—restierare, —ire, v. a. met vreemde bestanddeelen vullen ; — la lingua, met
vreemde woorden in de taal opnemen ; —rsi,
v. rifl. de vreemdelingen, het vreemde nabpen,
vreemde taaleigenaardighedec aannemen ; —rmainento, m. versterking, v., vorming, v.;
—rnnare, v. a. vormen, gedaante, vorm geven ; fig. brengen, toevoeren, vormen, onderrichten ; — gll aui uui giovanill a viral,
de jeugdige gemoederen voor de jeugd vormen ;
(Calz.) het leer op de leest spannen ; — qd.
di qe., iem. kennis, bericht geven van iets;
essere male inforniato di uno, slechte
inlichtingen over iemand gekregen hebben;
essere bene of male informato d'una
cosa, over een zaak slecht ingelicht, onderricht zijn ; — una supplica, over een ver-

zoek informeeren (naar de gegrondh. er van);
getuigenis geven, inlichtingen verschaffen); —
il passato di qd., inlichtingen geven over
het verledene van iem.; (Giur.) — una causa,
een zaak onderzoeken ; —rsi, v. rifl. een vorm,
gedaante aangeven ; la pelle s'informa
dalle ossa, de huid neemt den vorm van
het beendergestel aan ; fig. —rsi a virtil,

zijn gemoed tot de deugd wenden, deugdzaam
leven ; —rsi, zich inlichtingen, berichten verschaffen, onderzoek doen, informeeren ; —rinativa, f. berichtgevend, ophelder. schrijven hij
een verzoekschrift; —rmativo, agg. inlichtend, berichtend, onderrichtend ; processo
—, onderzoek, o.; —rmatore, tn.. —trice, f.

berichtgever, onderrichter, die inlichtingen
geeft, m., -ster, v.; pensiero — dell' opera,
de leidende gedachte van het werk ; —rmazioncella, f. kleine onbeduidende inlichting,
v.; —rmazione, f. bericht, o., konde v., inlichting, v ; aver buone —i d'una cosa,
goede berichten ergens over hebben ; — di
una supplica, toelichting, v., nadere inlich-
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framinisehi are ; —ncesare, —nciosatingen over een verzoekschrift ; prendere —i,
re, v. a. fransch maken, met fransche eleinlichtingen nemen, onderzoek doen ; da —1
menten,
eigenaardigheden vullen, verfranschen
prese, na gedaan onderzoek, na gewonnen
(de taal); —rsi, v. rifl. fransche gebruiken,
inlichtingen, luidens inlichtingen, onderzoek ;
zeden aannemen ; fransch worden ; de fransche
—rifle, agg. zonder bepaalden vorm, vormeziekte op zijn hals halen ; —ato, agg. verloos; —rineinente, avv. op vormelooze wijze,
franscht, door de fransche ziekte aangetast ;
zonder bepaalden vorm ; —rmentare, --ire,
rmicola—ngere, v. a. verbreken, doorbreken, tijnv. n. h.z.d. als formentare
stampen of stooten, pleiten ; mi sotto inmento, m. het slapen, tintelen van een
franto lln dito, ik heb mij een vinger gelichaamsdeel, gekriewel o. in een lid; —rmipiet ; verbrijzelen; fig. — lift patio, een
colire, v. a. een kriewelend gevoel in arm
verdrag
breken ; — prescritti, voorschriften
of been veroorzaken ; een lichaamsdeel tot
overtreden ; —rsi, v. rill. breken, doorbreken,
tijdelijk verdooven brengen ; —rsi, v. rill. slain stukken gaan ; p. pass. —nto, en app. gepen; mi si è infornlicolita una gamba,
broken (aan alle ledematen), gekwetst, geplet;
mijn been slaapt, ik gevoel een gekriewel in
—ilgi'bile, agg. onbreekbaar, onovertreedmijn been ; —rniltà, f. vormeloosheid. v.; ontbaar ; —nginlento, m. liet kwetsen, breken,
breken van een bep. vorm., misvormdheid, v.;
verbrijzelen ; overtreding v. (v. wetten); —ngi—rnaciare, v. a. in den oven schuiven (aardetore, m., —trice, f. overtreder, m., treedster,
werk); —ruaciata, f. zooveel als op eenmaal
v.; —nto, Z. p. pass. van —ngere; —nto'lo,
in een oven gaat, baksel, o.; la prima — è
m. h.z.d. als frantoio ; —iltume, m. h.z.d.
riascita bene, de eerste oven, het eerste
als frantllme ; —scamento, m. het bedekbaksel is goed uitgevallen ; —rnapane, m.
ken met takken; /ig. overlading v. met sieraindecl. broodschoffel, m.; —i nare, v. a. in den
den; overladenheid, v.; —scare, v. a. met
bakoven schuiven, schieten (brood); —rsi,
takken overdekken, met riet bedekken (plafonds
v. rifl. in een enge ruimte (als een oven) kruivoor bet pleisteren); fig. met versieringen overpen; —rnata, f. het inschieten van het brood
in den oven, een bakoven vol, baksel, 0.; fig.laden; fig. — i concetti d'uu discorso,
de gedachten van een verhandeling door elkan— di senatori, aantal van op een keer beder haspelen ; — h.z.d. als iiifinocchiare,
noemde senatoren, een schep senatoren ; —ravviliippare ; —rsi, v. rill. zich onder takm.
inschieter
m
(van
het
brood);
natore,
ken, twijgen verbergen ; fig. zich in zijne rede
-rsare, v. a. in twijfel trekken ; —rsi, v. rill.
verwarren, den draad verliezen, de kluts kwijttwijfelachtig schijnen ; —rtare, v. n. sterk
raken, steken blijven; —sconare, v. a. met
worden ; —stire, v. n. een sterken smaak
groote takken, bebladerde twijgen bedekkrijgen, aannemen ; zuur scherp worden ; —,
ken ; fig. geheel met versieringen overladen ;
v. a. h.z.d. als i inforzare ; —rtuna, f.
—scritto, agg. ondergeschreven ; si leggono
h.z.d. als sfortlina ; —rtonare, v. n. averij,
in quel nlarmo le —e parole, op het
schipbreuk lijden; —rtunato, agg. h.z.d. als
marmer waren onderstaande woorden te lezen;
sfortunato; rtlinio, tYi. tegenspoed, m ,
—tire, v. n. zich niet inspinnen (zijdeworrn);
ongeluk, o.; —rtauo, agg. h.z.d. als sfortu—ttanto, avv. h.z.d als frattanto; —zinato ; — onheilbrengend ; —i nare, v. n. een
one, 1. breking, pletting, v., overtreding, v.
zuren, scherpen smaak aannemen; —, v. a.
h.z.d. als fortilicare of rinforzare; — Infreddamento, m. h.z.d. als freddo ; —ddare, v. n. verkouden worden, eerre verkoudscaulento, in. het somber, duister worden;
beid opdoen ; —, v. a. h.z.d als raffreddare;
verduistering, v.; —scare, v. a. duister, somp. pass. en agg. —ato, verkouden ; —ddaher maken ; fig. — la meute, den geest omtura, 1. verkoudheid, v.; — di testa, hersennevelen ; —rsi, v. rill. duister, droef, somber
verkoudheid, werk. in 't hoofd ; — di petto,
worden ; —ssanleilto, m. verdieping, inzakkatarhe; (Vet.) goedd. droes, v.; —ddatuking, v.; — dell guancie, degli occhi,
ra'eeio, f. hardnekkige, zware verkoudheid,
het invallen der wangen, hol worden der oogen ;
v.( —ddalire, v. n. en —rsi, v. rill. rillen
—ssare, v. a. in de kuil doen, brengen (graan);
(van koude); —na'bile, aqg. niet te beteugebegraven, onder den grond stoppen ; —rsi,
len, ontembaar ; audacia —, niet te weerv. rifl. inzinken, verzakken ; een diepte, verhouden stoutmoedigheid, v.; —nare, v. a.
zakking vormen ; le gote gli s'infossano
—neticare, h.z.d. als frenare ; —nersi,
ogni giorno piot, zijn wangen vallen eiken
v. a. razend, woedend, eigenwijs maken ;
dag meer in ; p. pass. en agg. —sato, occhi
—geente, agg. niet veelvuldig, zeldzaam ;
—i, diep, hol liggende oogen.
spettacali —i, zelden vertoonde schouwInfra,
prep. in, op ; andare — mare, op,
tooneelen ; caso non —, niet zeldzaam geval ;
naar zee gaan ; —tre soli, binnen driejaren ;
—quentemente, avv. zelden ; —quenza, f.
—cídare, v. a. en —rsi, v. rill. —diciare,
zeldzaamheid, v.; het niet veel voorkomen, o.;
v. n. doornat maken, doorweeken ; vochtig,
—scare,
v. a. en afgel. Z. rinfrescare.
—rsi,
v.
rill.
rottend, molmig maken (hout);
zich nat maken, nat worden ; rottend, molmig Infrigidare, v. a. koel, koud maken ; —gidimeilto, m. afkoeling, v.; —gidire, v. n. en
worden ; —dicianlento, m. bet nat worden ;
—rsi, v. rifl. afkoelen, van de natuurl. warmte
bet rottend, beurzig worden (vrucht); —diciverliezen ; koud, koel worden ; —, v. a. afkoeata, f. het nat worden ; prendere eila
len, koude voortbrengen.
bella —, geheel nat, doornat worden ;
—gifere, v. a. enz. Z. infrangere; —lire, Infrollire, v. n. murw worden ; fig. de lichamelijke frischheid verliezen, invallen ; l'aiiinlo
v. n. mat, krachteloos worden ; —, v. a. krachinfrollisce, de geest verliest zijn kracht.
teloos, mat maken ; —innlessa, 1. h.z.d. als
introinessa en interponinlento; —ni- Infrondare, v. a. met loof bedekken ; —rsi,
v. rill. —dire, v. n. bladeren, loof krijgen ;
inettere, v. a. h.z.d als introulettere;
—tare, v. a. hoofd aan hoofd tegenover elk.
—rsi, v. rifl. h.z.d. als frapporsi, interstaan ; — gli occhi con qd., iem. straf in
porsi ; —niniischiare, v. a. h.z.d. als
,
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de oogen zien ; —zolare, v. a. met sieraden, sierrommel behangen, opsmukken ; —rsi,
v. rill. zich met strikjes en kwikjes behangen,
opsieren.
lu fruseare, v. a. verwarren ; alles dooreengooien ; — la mente dagli scolari con
regole pedantesehe, den geest der leerlingen door pedante regels in de war brengen;
—rsi, v. rill. zich verwarren, geen uitweg
meer weten, steken blijven.
Infrutti'fero, agg. onvruchtbaar, geen vruchten, geen rente opbrengen ; tig. uffiej —I,
onbezoldigde ambten ; —uosamente, avv.
op onvruchtbare, vruchtelooze wijze; zonder
voordeel, nut, winst; —noso, agg. onvruchtbaar, geen vruchten dragen, voortbrengen;
geen voordeel, winst afwerpend; fatica —a,
vergeefsche moeite.
Infuggi'bile, agg. wat men niet ontwijken
kan ; onvermijdelijk, onontloopbaar.
Infuto, f. (Archeol.) hoofdband m. v. d. oudrom. priesters; witte mijter m. der bisschoppen; —ato, agg. met den witten hoofdband
getooid ; als bisschop gewijd, geïnstalleerd.
lnfunare, v. a. met een touw binden, een touw
bevestigen aan iets ; —ata, f. een aantal personen aan hetzelfde touw gebonden ; een
touw vol.
Iiifundi'bolo, m. h.z.d. als iinbuto.
lnfunghire, v. n. muf, schimmelig, duf, rottend worden; fig. de frissche gelaatskleur
verliezen.
Infuora, infuori, avv. Z. onder fuori.
lnfurbire, v. n. slim, sluw, slecht, schurkachtig worden ; —fantire, v. n. een schurk, een
deugniet worden ; —iainento, m. het woedend
worden, o.; aanval m. van woede; —iare,
v. n. en —rsi, v. rill. in woede geraken,
woedend worden, razen ; woeden (een onweer);
—ato, p. pass. en agg. woedend, razend, toornig; fam. haastig, in groote haast; —iatamente, avv. op woedende, toornige wijze,
vol woede.
Infuscare, v. a. Z. infoscare ; —erato,
agg. in water geweekt; —i'bile, agg. onsmeltbaar ; —ioncella, f. kl. licht aftreksel,
o.; opgieting, v.; —none, f. (Farin.) opgieting
v. van kokend water (op planten of kruiden
om te doen trekken); aftreksel. o., thee, v.;
— di camomilla, aftreksel, O. thee v. van
kamillen ; — di tamarinde, thamarindenwater; —, h.z.d. als fusione en infondinlento; —so, p. pass. van infonderc ;
—so'rio , m. afgietseldiertje, o.; —i, pl. infusoriën. mv.; afgietseldiertjes ; —stire, v. a.
hard, stijf worden.
Infuturarsi, v. rill. zich tot in de toekomst
uitstrekken ; duren ; s'infutura la tua vita,
uw leven zal eeuwig duren.
Ingabbanarsi, v. rill. zich in den mantel
huilen ; —iare, v. a. in de kooi doen ; fig. in
de gevangenis, in de doos stoppen ; fam. inspinnen; —iata, f. opsluiting v. in de kooi;
(Cacc.) al de kooien die op een vogelbaan zijn ;
vogelvangst v. met kooien, knippen.
Ingaggiare, v. a. beginnen (een veldslag),
verplichtend maken, in dienst nemen, engageeren ; —a usura qc., iets als onderpand
geven, in den loininerd brengen ; —rsi, v. rill.
zich verbinden, verplichten, dienstnemen, zich
engageeren ; —iat ore, m. werver, m.; —io, m.
verplichting, v., aanwerving, v., in diensttreding, v., handgeld, o.; —liardia, f. krachte-
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loosheid, afmatting, matheid, v.; —liardire,
v. n. kracht geven; v. n. en —rsi, v. rifl.
krachtig, sterk, vol kracht worden ; tot zijn
krachten komen; weelderig, sterk groeien
(planten); fig. sterker worden (hartstochten).
Ingallare, v. a. (Lanif.) in een aftreksel van
galnoten doopen (laken); —atura, f. (Lanif.)
bet verven (van laken in galnotenwater);
—uzzarsi, —irsi, y. rill. Z. ringalluz-

zarsi, —irsi.
Ingainbalare, v. a. de laars op de leest zetten ; —bare, v. n. beenen maken, vluchten;
gevaarloopen, struikelen; —batura, f. struikelblok, o.; aanstoot, m., tegenspoed, rn.; —bo,.
m. h.z.d. als inciampo.
lugangherare, v. a. in de hengsels hangen
(een deur); —na'bile, app. gemakkelijk te bedriegen, te foppen ; —namento, m. het be-

driegen, om den tuin leiden, o.; misleiding,
fopperij, v.; —nare, v. a. bedriegen, misleiden,
foppen, om den tuin leiden ; — una donna,
een vrouw verleiden, bedriegen; l'apparenza
inganna, schijn bedriegt; —i custodi, de
wachters verschalken, misleiden ; — il tempo,
den tijd doopen, verdrijven ; — la via, den
weg verkorten (door praten enz.); — la facie,
la sete, den honger, de dorst (een weinig
eten, drinken); — la pendenza del tetto
con una falsagonda, de steilte van een
dak door een kroonlijst verbergen ; —rsi, v. rill.
zich vergissen bedriegen ; vorrei ingan-.
narmi, ma è cosi, ik wilde wel dat ik mij
vergiste, maar 't is zoo; in' ingannaró, ik
kan m ij vergissen ; p. pass. en agg. --ato,
vergist, bedrogen ; ragazza —a, een bedrogen, verleid meisje, o.; (ill iss.) cadenza —a,
onharmonische interval, m ; —nativo, agg.
bedriegelijk ; op een dwaalweg voerend ; —natore, m., —trice, f. bedrieger, verleider, verrader, m., -ster, v.; apparenze —trici,,
bedriegelijk uiterlijk, o.; —ne'vole, aqq. bedriegelijk, misleidend ; usare parole —i,
bedriegelijke woorden gebruiken ; —no, m.
misleiding, v., bedrog, o.; trarre uno in —,
iem. bedriegen, om den tuin leiden ; valsehe
meening, v., dwaling, v.; accongersi del
suo —, zijn dwaling inzien ; — ottico, gezichts-•
bedrog, o.; —noso, agg. h.z.d. als —ne'vole.
Ingai abullare, v. a. Z. ingarbugiare;
—bare, v. a. bekoorl ij kheid geven ; een fraai
aanzien geven ; met kunst ordenen, regelen
in orde brengen; —rsi con qd., zich met
iem. bevrienden ; —bugliamento, m. verwarring, wanorde, v.; —buigliare, v. a. verwarren ; door elkander gooien ; bedriegen, om
den tuin leiden, foppen ; —zullire en ingazzulire, v. n. in gejuich, in grootevreugde
uitbarsten ; —rsi, v. rill. moed vatten, herleven,,
weer opgeruimd, vroolijk worden.
Ingastado en inghestado, f. h.z.d. als in
guistare ; —tigato, agq. ongestraft.
Ingavonarsi, v. rill. (Mar.) te kenteren liggen.
ingegna'ccio, m. groot maar vervallen genie, .
o.; —amento, m. geest, m., vindingskracht,
scherpzinnigheid, v., list, v., bekwaamheid,.
geschiktheid, v.; —arsi, v. rill. alle moeite
aanwenden; zich inspannen, bevlijtigen ; zijn
best doen ; er op zinnen ; s'ingegna a tirar
avanti la fausiglia, bij spant alles in om
zijn gezin groot te brengen ; assol. zijn best
doen, alles aanwenden ; pover' uomo, non
è ricco Dna s'ingegna, arme man, hij is
niet rijk maar hij duet zijn best ; ei s'iu-
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niet vrijgevig; passcone —a, lage hartsgegna, men doet alle moeite, men doet zijn
tocht, m.
best; —ere, —ero, m. bouwmeester, ingenieur, m.; — — di acgiie e strade, inge- liige'nito, agg. aangeboren, ingeboren, tegelijk
met het wezen ontstaan; diritti —1, aangenieur van straten en wegen (van openbare
boren, natuurlijke rechten ; inalattie —e,
verkeermiddelen); —idraulico, waterbouwaangeboren ziekten.
kundige; -- di strade ferrate, spoorwegingenieur, m.; — militaire, vesting-bouw- Ingente, agg. buitengewoon, geweldig groot ;
buitengewoon ; eredità —, zeer aanzienlijke
meester, m.; — nieccancco, machine-bouwerfenis, v.
meester; — di ponti, brug-bouwmeester ;
—eria, f. ingenieurskunst, v.; technische kunst Ingentilimento, m. veredeling, v.; het edeler,
fijner worden ; —ire, v. a. edel, fijn, gemaof wetenschap, v.; studiare I' —, de genie,
nierd maken ; veredelen, verfijnen ; — 1' intechniek studeeren ; — militaire, vestinggegno, lo stile, den geest, den st ij l veredebouwkunde, v.; —era'eeio, m. kleine, weinig
len ; fig. — un lavoro, een werk zeer net,
beduidende ingenieur, m.; —ino, m. kl. maar

fijn uitvoeren ; —, v. n. en —rsi, v. rill. zich
waar genie, 0.; geregelde, maar niet te groote
veredelen ; fijner, beschaafder, gemanierder
geest, genie, 0.; —0, —10, m. geest, m.; verworden.
nuft, o., verstand, o., geestigheid, v., bekwaamheid, v., aanleg, m., talent, o.; stadia niolto, Ingenuamente, avv. op argelooze, openhartige,
onschuldige wijze;—uità f. vrijmoedigheid,
ina ha poco —, bij studeert veel, maar heeft
oprechtheid, openhartigheid, argeloosheid; onweinig aanleg ; — pronto, agile, tardo,
bevangenheid, naïviteit, v.; —»o, app. oprecht,
slagvaardige, beweegl ij ke, trage geest; —,
openhartig, argeloos, naïef enz.; (7eatr.) partc
poetico, dichterlijke aanleg, m.; uomo d'
—e, naïeve rollen.
—, geestig, talenvol mensch, genie, m.;
essere un bell' —, een goede kop zijn ; Ingerenza, f. inmenging, deelneming, v.; invloed, m.; il governo ha troppa — helle
vindingskracht, v.; opera fatto con motto
cose manlcipali, de regeering heeft te veel
—, een geestvol, geniaal werk ; natuurlijke geinvloed op, mengt zich te veel in gemeentesteldheid, v.; karakter, wezen, o., list, v., gezaken ; taak, v., plicht, m.; bemoeiingen ; le
slepenheid, v., kunstgreep, m., geestige zet, m.;
luie —e sono molto seniplici, mijn taak
alzate d' —, een fijne, fijnoverlegde, goed
is, mijne bemoeiingen zijn zeer eenvoudig ;
bedachte streek, m.; prov. con arte e con
—innento, m. inmenging, v., invloed, m.;
— s'acquista mezzo regno, e con —
ed arte s'acquista 1' altra parte, met
—ire, v. a. invoeren, aanbrengen ; —sospetto,
verdenking opwekken ; --rsi, v. rill. zich menkunst en overleg krijgt men alles gedaan;
gen in, zich bemoeien met, zijn invloed doen
aguzzar 1' —, den geest scherpen, zijn hoofd
gelden ; non ti — dei fatti altrui, bemoei
breken (om iets te doen); werktuig, machine,
u niet met andermans zaken.
mecanisme, 0.; scherpzinnige uitvinding, v.;
— della chlave, baard m. v. d. sleutel; ingerno, m. h.z.d. als naistero of rigiro.
-one, m. groote geest, m., groot vernuft, o.; ingessare, v. a. met gips bevestigen, bestrijken, vullen, overtrekken, luchtdicht afsluiten ;
—osamente, avv. op geestvolle, scherpzin—atura, f. bestrijking, bevestiging, sluiting
nige, vernuftige wijze; —osità, f. geestrijkenz. met gips; —ire, v. n. de kalkziekte krijheid, geestigheid, scherpzinnigheid, v., geest, m.;
gen (zijdewormen).
geestige, scherpzinnige uitdrukking, v.; —oso,
agg. geestig, geestrijk, scherpzinnig, vernuftig, Ingesto, app. ingevoerd, er ingebracht.
slim ; met goeden aanleg, begaafd, geslepen inghebbiare, v. a. den maag, krop vullen.
kunstvol, vindingrijk ; lavoro —, met veel inghiaiare, v. a. met kiezel bestrooien;
—tura, f. het bestrooien met kiezel; kiegeest, kunstvol uitgevoerd werk, o.; ijverig, op
zellaag, v.
de beste middelen zinnend ; —u'ccio, m. kl.
armzalig vernuft, o., slechte aanleg, m.; —uolo, inghilterra, f. (Geogr.) Engeland, o.
—uzzo, m. kl. list, meer slechte dan vernuf- inghinatura, f. (Mar.) woeltouw, o.; —omellare, v. a. h.z.d. als aggomitoiare ; —ottige kunstgreep, m.
timento, m. het inslikken, o.; afgrond, m.;
Ingelare, v. n. koud worden ; in-, bevriezen,
v. a. in-, doorslikken ; assol. slikken ;
—ottire,
ij
verzuchtig,
jaloersch
ma—osire,
v.
a.
0.;
non puo -- hij kan niet slikken ; fig. verken ; — qd., de ijverzucht, jaloerschheid opslinden; un' impresa inghiotte dei niiwekken ; — v, n. en —rsi, v. rifl. ijverzuchtig.
lioni een onderneming verslindt miljoenen;
jaloersch worden.
ingemmamento, m, belegging, versiering v.
ram. — utl' ingiaria, een beleediging slikken, (aannemen zonder te kunnen antwoord.);
met edelgesteenten; (Minier.) —1, pl. kleine
— dei bocconi amari, bittere brokken
kristallen, die zich op sommige steensoorten
slikken ; —ottitore, m., verslinden, veelvraat,
zetten ; gekristall. neerslag, m.; —are, v. a.
met edelgesteenten bezetten, versieren, opm.; —ottonire, v. a. gulzig, snoeplustig ma-, v. n. en —rsi, v. ritl. veel van een sp ij s
tooien ; fig. opsieren (den stijl); —rsi, v. ritl.
houden, belust er op worden ; —rlaiidare,
zich tooien, versieren ; la campagna s'inv. a. met bloemslingers, guirlandes behangen,
gemma di Sori, het veld tooit zich met
versieren ; fig. op levendige wijze omgeven,
bloemen.
omslingeren ; —rsi, v. rill. zich omgorden, omIngenera'bile, app. niet voortbrengbaar, niet
geven ; —stara, f. Z. inguistara.
teelbaar; —amento, m. teeling, verwekking,
voortbrenging, v.; —are, v. a. teelen, verwek- Ingiacarsi, v. rill. het pantserhemd aandoen,
zich wapenen ; —allimento, m. het geel
ken, voortbrengen (meestal fig. gebruikt); assol.
worden, o.; —allire, v. a. geel maken, verven ;
kiemen, kiemen leggen ; Gennaio ingenera,
v. n. geel worden ; vaal worden ; —ardinato,
Febbraio intenera, Januari legt de kiemen
app. met tuinen versierd; in een tuin veranen Februari geeft het sap ; —osamente, avv.
derd ; —gantire, v. a. reusachtig vergrooten,
op onedele, niet vrijgevige wijze ; —oso, agg.
sterk overdrijven; v. n. reusachtig worden;
niet edelmoedig, niet grootmoedig, enghartig,
,
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—gliare, v. a. met lelies tooien ; —rsl, v. rifl.
den lelievorm aannemen;
iiestrata f
h.z.d. als giuncata ; —noeehiamento,
m.

het nederknielen, o.; kniebuiging, V.; -nocchiarsi, v. rifl. nederknielen, op de knie vallen, de knie buigen ; knielen gaan ; in de knie
zakken, inzakken (van zwakte); p. pass. —ato,
nedergeknield ; agg. op de knie liggen, knielend; finestra —a, knievormig ingebogen
venster, o.; ferrata —a, buikvormig, knievormig uitgebogen venstertralies ; —nocchiatoio, m. bidbank, v., bidstoel, m.; —nocchiatura, f. knievorm. uitbuiging, buiging
(v. venstertralies enz.) —nocchione, —i, avv.
knielend. op de knieën liggend, te voet vallend ;
—ocondo, agg. onaangenaam; —oiare, v. a.
met edelgesteenten tooien, behangen ; p. pass.
en agg. —ato, met juweelen getooid ; prov.
donna —a, searsa derrata, een vrouw
die veel van juweelen houdt, jaagt de welvaart het huis uit; —oiellare, v. a. met
edelgesteenten versieren, bezetten ; —ovainire, v. n. h.z.d. als ringiovanire.
Ingiu, avv. naar beneden ; ingiucchire, v. a.
dom maken, den geest benevelen, versuften ;
v. n. dom worden; versuffen ; —dicato, agg.
onbeslist, nog niet gevonnisd, geoordeeld;
—gnere, —iigere, v. a. bevelen, gebieden,
opleggen, opdragen, belasten met; een verplichting opleggen ; —ncare, v. a. met biezen
beleggen ; in biezen pakken ; —neatura, f.
belegging met, verpakking v. in biezen ; —nzione, f. bevel, o., opdracht, v.; —ria, f. beleediging, krenking, v.; schelden, scheldwoord,
o., beschimping, v.; mi fate —, gij beleedigt
mij ; beleedigende, hoonende uitdrukking, v.;
lig. —e del tempo, verwoestingen mv. die
de tijd op iem.'s gestel uitoefent ; fam. tand
v. des t41ds ; le — e della sorte, de slagen
van het noodlot ; —riare, v. a. beleedigen,
in de eer krenken ; met scheldwoorden overladen, uitschelden ; —riativo. agg. beleedigend ; —riatore, m., —trice, f. beleediger,
schelder, m., -ster, v.; —riosamente, avv.
op beleedigende, hoonende wijze ; —rioso, agg.
beleedigend, krenkend ; —stamente, avv.
ten onrechte, zonder reden ; —stifica'bile,
agg. niet te rechtvaardigen ; —stizia, f. onrechtvaardigheid, onbillijkheid, onrechtvaard.
handelwijze ; —sto, agg. onrechtvaardig, onbillijk ; giudice —, partij dige rechter, m.;
wederrechtelijk; ongegrond; sost. m. onrechtvaardige, ongerechte, booze ; Dio fa splendere il sole cosi sui giusti cone sugli
ingiusti, God laat de zon zoowel over de

goeden als de boozen schijnen.

Inglese, agg. Engelsch ; sost m. Engelschman, m.
Inglo'rio, —oso, agg. roemloos, onberoetnd ;
—osamente, avv. op roemlooze wijze, zon-

der roem.

Ingluviatore, m. brasser, slemper, veelvraat,
m.; —vie, f. vraatzucht, slemperij, v.
Ingobbiare, v. a. h.z.d. als inghebbiare
—bbire, v. n. bultig worden ; fam. — stil
lavoro, over het werk gebogen zijn, ijverig
werken ; —ifare, v. a. klappen, stompen, oor-

vijgen geven ; —fflre , v. a. plomp, onbeholpen
doen voorkomen ; tig. — la mepte, den geest
dom, ruw maken, laten worden ; v. n. plomp,
lomp, boersch worden ; —ffi, m. stomp, slag,
m.; oorveeg, muilpeer, v.; toegeworpen brok o.
(om een bond te doen zwijgen); geld o. voor
't stilzwijgen; —lanmento, m. het in-, doorITALIAANSCH-NEDERLANDSCH.
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slikken ; —lare, v. a. in-, doorslikken ; verslinden, gulzig eten, schrokken ; tig. verslinden ; i1 mare ingoia le navi, de zee
verslindt de schepen ; —amarezze, ingiurie, bittere woorden, verwijtingen, beleedigingen slikken (zonder verzet aannemen);
—iatore, m., —trice, f. verslinder, m., -ster,
v., schrok, m.; —lare, v. a. in de keel gieten,
stoppen ; —lfamento, m. het invaren o. in
een golf ; invaart, v.; —ifarsi, v. rifl. een golf,
bocht vormen ; ver in 't land dringen (de zee);
zich op de open zee wagen ; indringen (in een
woud); fig. —rsi in un' impresa, zich
zonder overleg in een (gevaarlijke) onderneming wagen ; —rsi in debiti, zich in schulden steken ; —11a, f. ooftplukker, m.; —llare,
v. a. inslikken, slokken, verslinden. gulzig eten,
vreten, schrokken ; tig. — ingiurie, beleedigingen slikken, moeten aannemen • —lpare,
V. H. h.z.d. als involpare ; —anbramento,
m. versperring, v.; wegneming v. van plaats;
ophooping, v.; gebrek o. aan plaats ; bindernis, V.; (Mar.) belemmering, v.; —iubrare,
—mberare, v. a. versperren, plaats wegnemen, in den weg staan, verplaatsen ; (Mar.)
belemmeren ; jig. le nubi ingombrano
l'aria, de wolken verduisteren de lucht;
pensieri che incosnbrano la mepte,

gedachten die den geest vervullen, veront-

rusten ; beletten, belemmeren; questi alberi
ingombrano la vista, deze boomen beletten, belemmeren bet uitzicht; non m' ingombrare il passo, versper mij den weg
niet, loop me niet voor de voeten ; —mbro,

m. hinderpaal, belemmering, v.; sta in den
weg; quella roba fa troppo —, die rommel neemt te veel plaats weg ; fig. citazioni
che fanno —, lastige, te veel plaatsne m ende
aanhalingen ; — agg. vol, volgepropt ; tavolino — di libri, een met boeken opgehoopt
tafeltje ; —mmare, v. a. gommen ; —ato, gegomd ; —rbiare, v. a. niet een kleinen hoepel,
band voorzien ; —rbiatura, f. uitholling, inkeeling v. (in een steel om een gereedschap
in te doen); —rda'ggine, —di'gia, f. vraatzucht, gulzigheid ; fig. onbeteugelde begeerte;
— di denare, onbeteugelde hebzucht, V.;
—rdamente, avv. op vraatzuchtige, gulzige
wijze; —rdina, f. houtrasp, -vijl, v.; —rdo,
agg. gulzig, vraatzuchtig; fig. — di lodi,
begeerig naar lof; — di denaro, hebzuchtig; frutto —, woekerwinst, v.; prezza —
overmatige prijs, m.; (Apr.) rami —i, wilde
scheuten, woekerscheuten, v. mv.; —rgamento, m. opstuwing, opzwelling v. (van het
water); draaikolk, m.; verstopping, verzanding
v. van een kanaal, riool ; (Med.) bloedaandrang,
m. ophooping v. der sappen ; —rgarsi, v. rifl.
vullen (rivierbedden); opstuwen (water); een
draaikolkvorm ; zwellen (rivieren); (Med.) opdringen, opstuwen (bloed); gli si sono ingorgati i polmoni, het bloed heeft zich
in de longen opgehoopt ; —rgiare, v. a. h.z.d.
als inghebbiare ; —rgo, m. (Med.) bloedaandrang. m.; ophooping v. van bloed of sappen ; — d'una glandula; klieropzwelling,
v.; —verna'bile, agg. moeielijk, niet te regeeren ; —zzare, v. a. op-, inslikken ; slokken,
gulzig eten, schrokken ; fig. —rse male, iets
kwalijk nemen ; eene beleediging slecht slikken,
slecht verkroppen ; assol. een slokkende beweging maken (van angst of verlegenheid);
fam. — II cappello ad una, iem. den hoed
,
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over de ooren slaan ; —rsi H cappello, den
hoed diep in de pogen trekken ; —zzata,
—zzatura, f. het in de oogen trekken van
den hoed ; slag m. op den hoed (zoodat hij over
de ooren schiet).
Ingracilire, v. a. dun, fijn maken ; v. n. fijner,
dunner, slanker worden ; —darsi, v. rill. van
graad tot graad, van trap tot trap toenemen;
allengs, trapsgewijzen opstijgen ; —mignare,
v. n. wortels zetten ; goed groeien, als onkruid
groeien ; —na'ggio, m. (Mee.) tandwerk, o.;
het in elkander grijpen van tanden of tandraderen ; —nare, v. n. (Mee.) in elk. grijpen
(van tanden); (Cone.) — le pelli, het leer
chagrijnachtig bewerken ; — qe., iets tot
korrels verwerken ; —nato, m. h.z.d. als
granato ; —nehire, v. n. b.z.d. als aggranchire ; —ndimento, m. vergrooting,
v.; lente d' —, vergrootglas, 0., -lens, v.;
loupe, v.; het grooter worden, o.; —ndire,
v. a. grooter maken, vergrooten ; — la casa,
het huis vergrooten, aanbouwen ; — Tina
persona, een persoon grooter, machtiger maken; un mierosco'pio ingrandiscetante
e tante volte, een microscoop vergroot zoo
en zooveel maal ; fig. overdrijven ; assol. oyerdrijven, bluffen, opsnijden ; —rsi, v. rill. grooter worden, zich vergrooten, groeien ; fig.
machtiger, rijker worden, aan invloed winnen
(volken, geslachten); een grootere woning nemen, op grooter voet gaan leven ; —nditivo,
agg. yergrootend, tot vergrooting, vermeerdering der macht dienend ; —nditore, m.,
—trice, f. vergrooter, m.; lente —trice, f.
vergrootglas, 0.; —Hire, v. a. korrelen, korrelig maken; —ssabue, m. en f. (Bot.) linze,
v.; wolstroo, Onze-Lieve-Vrouwe-bedstroo, o.;
—ssamento, m. het mesten, vetmaken, bemesten; —asare, v. a. vetmaken, mesten;
bemesten ; — un campo, een akker bemesten ; v. n. dik, vet worden ; fig. — in qe.,
ergens veel behagen in vinden; prov. l'oechio del padrone ingrassa il cavallo,

het oog van den meester maakt het paard vet ;
lam. quel che non aninazza ingrassa,

vieze varkens worden niet vet; ook : eet maar
toe, je zult er niet van sterven ; p. press.
—ante, vet makend, mestend; materie,
sostanze —I, meststoffen; p. pass. —ato,
dikker geworden ; —ssativo, agg. vet makend,
tot mesting dienend ; —ssatore, m., —trice,
f. mester, v.; —sso, m. het dik, vet maken,
mesten ; bestie da —, mestvee, 0.; mest,
meststof, v., mestmiddel, o.; —ssacchiare,
v. n. langzaam vet worden ; —tamente, av m
op ondankbare wijze, met ondank ; trattare
—, met ondank vergelden ; op onaangename
wijze ; —tezza, f., —titndine, f. ondankbaarbeid, v., ondank, m.; pagare d' —, met ondank vergelden ; ---tiechiare, —ticciare,
—ticolare, v. a. met een hek, traliewerk
omgeven ; —ticciatn, f. traliewerk, o.; hek
o. uit riet, takken enz.; —ticolamento, m.
het omheinen, omgeven met een hek of traliewerk ; —ticolata, f. heg, hek van gekruiste
takken of staven ; —ticolato, m. horretje,
chassinet o. (voor vensters); —tigliare, v. a.
(Mar.) een zeil in de l ij ken zetten ; —to, agg.
I. ondankbaar, onerkentelijk ; non sar i, —, ik
zal mij erkentelijk betoonen ; —! tu sei una
—a ! ondankbare ! gij zijt een ondankbare ;
fig. onvruchtbaar (bodem); II. onaangenaam,
laag, weinig aantrekkelijk, afstootend ; odore
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—, onaangename reuk, v.; teana —, weinig
aantrekkelijk onderwerp; —vidatnento, m.
zwangermaking, o.,bevruchting, v.; —vidare,
v. a. zwanger maken, bezwangeren; v. n.
zwanger worden ; —rsi, v. rif. scherz. geheel
vervuld, vol zijn of worden van iets; —vire,
v. a. zwaar, zwaarder maken ; v. n. erger,
moeielijker worden ; —rsi, v. ri ll. een deftig,
ernstig gelaat, uiterlijk aannemen ; —ziarsi,
—zionirsi, v. rill. iem.'s gunst verwerven,
zich in iem.'s gunst dringen.
Ingrecare, v. n. in hevige woede geraken ;
—diente, m. toevoegsel o. (tot een mengsel);
bestanddeel, 0.; ingredient, 0.; quella medicina è coinposta di un' infiinità d' —1,

dat geneesmiddel is uit eene groote menigte
bestanddeelen samengesteld ; — sso, m. ingang,
m., toegang, m., intocht, m.; 1' — della
Regina, de intocht der Koningin ; fare II
suo —, zijn intocht houden ; aanvaarding v.
(van een ambt); discorso — aanvaardings-,
openingsrede, v.
Ingria, f. (Geogr.) Ingermannland, o.
ingriuzire, v. a. plooierig maken ; — v. n. en
—rsi, v. rill. plooierig worden.
Ingrognare, v. n. Z. ingrugnare; —m,

,

niarsi, Z. incrostarsi ; —ppare, Z. ingruppare.
Ingrossamento, m. verdikking, opzwelling,
v.; het dik worden ; —are, v. a. dik, dikker

maken ; doen zwellen, sterker, grooter, grover
maken ; fig. — la mepte, den geest verstompen ; volg. — una donna, een vrouw zwanger maken ; —, v. n. en —rsi, v. rifl. dik,
dikker worden ; le frutta ingrossano,
de vruchten groeien, worden groot ; la lingua
ingrossa, de tong wordt zwaar (door 't drinken); toenemen ; 11 capitale —, het kapitaal
neemt toe, wordt grooter ; la nebbia —, de
nevel neemt toe, wordt dichter ; tutti i fiumi
so tt o ingrossati, alle rivieren zijn gezwollen ; ii mare ingrossa, de zee begint hol
te staan, wordt onstuimiger ; la guerra
de oorlog wordt heviger; —ativo, agg. verdikkend, verdichtend, vergrootend ; —atura,
f. verdikking, verdichting, v.; het dikker, grooter, sterker maken, o., versterking, v.; bi—,

sogno farvi nu' — di un centitnetro,

men moet het hier een centimeter dikker maken ; —o, all' —, avv. in 't groot, engros ;
vendere, comprare all' —, in 't groot
verkoopen, koopen.
Ingrottare, v. a. in een grot, hol steken of
verbergen ; —rsi, v. rifl. zich in een hol
verbergen.
Ingrugpare, —ire, v. n. een zwart, boos,
somber gezicht zetten, boos worden ; p. pass.
en , agg. —Ito, boos, mokkend ; non istar
piu — meeo, pruil, mok nu niet langer
tegen me ; —atura, f. misnoegdheid, ontevredenheid, v.
Ingrullire, v. n. dom, kinderachtig, onnoozel
worden ; far —, gek, dol maken, tot vertwijfeling brengen ; —, v. a. dom, suf maken.
Ingruppare, v. a. in groepen plaatsen ; —rsi,
v. ritl. groepen vormen, zich groepeeren.
Inguada'bile, agg. niet doorwaadbaar.
Inguaianamento, m. het insteken van het
zwaard in de scheede ; —are, v. a. in de
scheede steken (het zwaard); — nu nastro,
een band in een zoom trekken; —rsi, v. rifl.
zich inklemmen, ingeklemd zijn.
Inguantarsi, v. rill. de handschoenen aan-
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trekken ; p. pass. en agg. —ato, gehandschoend,
met handschoenen aan.
Inguari'bile, agg. onheelbaar, ongeneesbaar.
Inguattarsi, v. rill. h.z.d. als appiattarsi.
Inguinaia, f. h.z.d. als anguinaia; —ale,
agg. (Anat.) tot de lies behoorende; regione
liesstreek, v.; ernia —, liesbreuk, v.; —e,
f. lies, v., liesstreek, v.; gll sono gonflati
—1, z ij n liesklieren zijn opgezwollen.
Inguistara, f. flesch, v.
Ingurgitare, v. a. en n. gulzig eten, binnenschrokken.
inguselare, v. a. in zijn schulp terugkruipen ;
zich verbergen.
Ingusta'bile, agq. onproefbaar, door den smaak
niet te erkennen.
Iniblre, v. a. verbieden ; —ito'rio, agg. verbiedend ; decreto — lettera —a, gerechtelijk verbod, o.; —izione, f. (Giur.) verbod, o.
Iniettare, v. a. inspuiten ; p. pass. —ato, met
bloed gevuld; occhi —1, met bloed doorloopen oogen ; —tore, m. (Mar.) stoompomp, v.;
—zione, f. inspuiting, injectie, v.; vloeistof, v.,
geneesmiddel, o. dat ingespoten moet worden.
Inimicare, v. a. als vijand behandelen ; —rsi
uno, zich iem. tot vijand maken ; —che'vole,
agg. vijandelijk gezind ; —cizia, f. vijandelijkheid, vijandschap, v.; —co, agg. vijandelijk,
vijandig; fig. schadelijk, afkeerig; —ta'bile,
agg. onnavolgbaar, niet na te volgen ; —tabilmente. avv. op onnavolgbare w ij ze;
—magina'bile, agg. niet denkbaar, niet voor
te stellen ; —ntelligi'bile, agg. onverstaanbaar, duister, onduidel ij k ; —t^telligibilità,
f. onverstaanbaarheid, onduidelijkheid, v.; —ntelligibilmente, avv. op onverstaanbare,
onduidelijke wijze ; —quamente, avv. op onbillijke, onrechtvaardige wijze; —qulta, f.
onbillijkheid, onrechtvaardigheid; slechtheid,
boosheid, valschheid, v.; onbillijke, onrechtvaardige enz. handelwijze; beleedigende, boosaardige woorden ; —quitire, v. n. valsch,
kwaadaardig worden ; —quitoso, agg. h.z.d.
—,

,
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sten stoot geeft, de aanleiding geeft; baanbrekdr, m., inwijder, fl.; —ziazione, f. jnwijding, invoering, v.; begin, o.; —zio, m. begin,
o., aanvang, m., eerste begin, o.; ab
van
—,

den oorsprong, van den eersten beginne af;
beginnend, den grond leggend ; —zzatnento,
m.; —zzare, v. a. h.z.d. als aizzamento,

aizzare.
Inlacciare, —queare, v. a. in de val lokken ; —to, m. h.z.d. als lato ; —ttare v. a.
(Mar.) het scheepsruim tot onder de dek-

balken vullen.

Inlearsi, v. rill. geheel in een zaak doordringen ; Z. itnmiarsi, intuarsi.
Inlibrare, v. a. in evenwicht houden.
Inlobdare, v. a. h.z.d. als lordare.
Inluirsi, v. rill. zich geheel in zijne beschou-

wingen, in zichzelf verdiepen.

lnnabissare, —eerbare, —cquare, v. a. Z.
inabissare, —eerbare, annacquare ;
—fil amnento, m. begieten, besproeiing, v.;
—are, v. a. h.z.d. als annafflare; —therare, —Iveare, —lzare, v. a. Z. inalberare enz.; —inarsi, v. recip. met elkander
ira liefde verbinden ; —micarsi, v. recip.
vrienden worden; —midare, v. a. Z. inatnidare; --moratnento, m. het verliefd
worden, verlieven, o.; —morare, v. a. ver-

liefd maken, met liefde vervullen, liefde inboezemen ; fig. boeien, meeslepen ; una veduta ehe innamora, een verrukkelijk
uitzicht, o.; fam. en iron. om te stelen, om
verliefd op te worden ; quel giovane ha
una faccia di rninchione ehe inna-

mora, die jongen heeft een dom gezicht om
te stelen ; —rsi, v. rill. (di qd. of qe.) verliefd worden (op iem. of iets); in liefde ontbranden ; groote begeerte, lust hebben • m'

innamorai di quel bello sehioppo, ik
werd verliefd op dat fraaie geweer; —rsi
di Dante, met Dante dwepen ; —ato, verHeld ; sost. m. verliefde; gli —1 sono mezzo
pazzi, verliefde lui zijn meestal half gek ;
als niquitoso ; —quo, agg. onbillijk, onla — a, de beminde, liefste, v.; — niorati'erechtvaardig, slecht, boosaardig, valsch ; vencio, agg. een weinig verliefd ; —morativo,
detta —a, verraderlijke wraakneming, v.;
agg. verliefd makend, liefde opwekkend ; —moafkeerig, ongunstig, rampspoedig ; sorte —a,
razzamento, m. vluchtige, voorbijgaande
ongunstig lot, ongeluk ; stagione —a, onliefde, v.; vreierijtje, o.; —morazzarsi, v. rill.
gunstig jaargetijde ; tempi —i, slechte tijden ;
een weinig verliefd worden; —nellare, —nifam. slecht ; esecuzione —a, slechte uitmare, v. a. Z. inanellare, inanimare.
voering; desinare —, buitengewoon veel Innante, —ti, —zi, prep. en avv. voor • —gieten ; saldo, freddo — , onverdragelijke
orno, voor het aanbreken van den dag; —
koude, hitte ; —scema'bile, agg. wat men
tempo, voor den tijd ; vroeger, eerder ; —
niet verminderen kan ; — spiega'bile, agg.
tutto, voor alles ; vooreerst, eerst, in de eerste
h.z.d. als inespiicabile ; —ziale, agg. aan
plaats; meer, voor, in vergelijking; ti ho
't begin staand, beginnend ; lettera —, hoofdamato — ad ogni uomo, ik heb u meer
letter, beginletter, v.; sost. m. h.z.d. als lettera
dan Tederen man bemind ; — a tutti 1 citta—; —ziatnento, m. begin, o., aanvang, m.;
dini, voor alle burgers; apparire — a qd.,
het beginnen, o.; —ziare, v. a. beginnen, aanvoor iem. verschijnen; porre, mettere— a
vangen, in gang zetten; — una riforma,
qd., voor tem. leggen ; mi sta sempre —,
een hervorming invoeren ; — una persona
hij staat altijd voor mij (voor den geest); agg.
in qe., een persoon inwijden in iets; —qd.
vroeger ; molti mess --, veel maanden vroenella studio di Dante, iem. in de studie
ger ; sinds, sedert, na, later ; da questa motte
van Dante inwijden, op de hoogte brengen ;
—, vanaf dezen nacht; vedremo—, wij zul—rsi, v. rid. beginnen te studeeren, zich ergens
len nader, later zien ; d' allora —. van toen
in willen bekwamen ; —ziativa, f. eigen
af ; pilt —, later; andare — , voorwaarts
aandrift, m.; eigen beweging, v., zelfst. optregaan, vooruitkomen ; f g. gedijen, voet vatten ;
den, o.; initiatief, o.; pigliar 1' —, het initiatief
mettere, mandare —, vooruitzenden ; metnemen ; den eersten stoot geven ; aver 1' —,
tere — a tutti gli altri, alle anderen voorde eerste zijn ; het eerst beginnend ; —ziativo,
trekken ; essere — ad alcuuo, iem. ver
agg. invoerend, inwijdend ; ceretnonia —a,
vooruit zijn ; esser molto — , reeds ver geinwijdingsfeest, o.; —ziato, m. ingewijde, m.;
vorderd zijn ; tirarsi —, zich er door helpen,
—ziatore, m., —trice, f. iem. die den eerdoorslaan ; farsi — , naderen, nadertreden ;
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dige leeftijd, kinderleeftijd, m.; proteggere
sost. m. voorbeeld, model, origineel o. (bij
—, de onschuld beschermen; ongevaarlijk't copieeren). voorbeeld, toonbeeld, o.; prenheid, onschadelikh., v.; eenvoud, v.; naïviteit.
dere 1' — da uno. een voorbeeld aan iem.
Iunocenzio, m. (N. pr.) Innocentius, m.
nemen ; iem. navolgen.
Innaridire, —rpicare, —rra'bile, Z. ina- lnnocivo, —cuo, agg. onschadelijk, ongevaarlijk ; —grafo, m. hymnedichter, m.; —lare,
ridire enz.; —rrare, v. a. h.z.d als narrare;
—ltrare, v. a. Z. inoliare, inoltrare ;
—rsicciare, Z. mars—; —scondere, Z.
—niina'bile, agg. onnoembaar, niet te noenascondere ; —spare. Z, annaspare;
men, onuitsprekelijk, afschuwelijk; luogo —,
—sprare —ire, Z. inasprire ; —stare,
bordeel, o.; —minato, m. ongenoemd, onbe Z. ivastare.
kend, zonder naam ; varie persone, tutte
lnna'rio, m. verzameling v. lofzangen, geeste--e, verscheidene personen wier namen niet
lijke liederen ; —to, agg. ingeboren ; fig. nabekend zijn ;1' Innominato, de Ongenoemde
tuurlijk ; het wezen eigen ; —turale, aqg.
(pers. uit Manzoni's » Verloofden"); —ndare,
onnatuurlijk ; —viga'bile, agg. onbevaarbaar,
v. a. Z. inondare ; —orare, inorare, v. a.
niet voor schepen toegankelijk ; (Mar.) niet
h.z.d. als onorare ; —rurale, agq. abnorzeewaardig, onzeewaardig ; —vigabilità, f.
maal ; niet overeenk. den regel ; —vare, v. a.
onzeewaardigheid, v.; —vvertenza, f. Z.
nieuw maken, vernieuwen ; assol. nieuwigheinavvertenza.
den invoeren ; —rsi, v. rifl. h.z.d. als rinnoInnebbiarsi, v. rifl. Z. annebbiarsi ; —bvarsi ; —vatore, m., —trice, f. vernieuwer,
briare, v. a. Z. inebriari ; —ga'bile, agg.
m., -ster, v.; —vazione, f. nieuwigheid, v.;
onloochenb., onbetwistbaar ; —gabiluneiite,
—vellare, v. a. h.z.d. als rinnovellare ;
avv. op onloochenbare, onbetwistbare wijze;
—vera'bile, agg. ontelbaar, niet te tellen.
—ggiamento, m. het zingen van psalmen,
Innubidienza,
f., Z. inobbedienza ; —
lofzangen ; —ggiare, v. a. door lofzangen,
dare, v. a. Z. nudare ; —mera'bile, agg.
geestelijke liederen verheerlijken, lofzingen;
ontelbaar, talloos ; fig. zeer veel ; —inerabiprijzen, loven, ophemelen ; — i potent, de
lità, f. ontelbaarheid, v.; — merabilmente,
machtigen vleien, ophemelen ; v. n. lofzangen,
avv. op ontelbare, tallooze wijze ; —roerare,
hymnen zingen ; —ggiatore, m., —trice, f.
v. a. h.z.d. als Homecare; —mere'vole,
lofzangenzinger, hymnendichter, m., vleier, opagg. h.z.d. als —merabile.
hemelaar, verheerlijker, na., -ster, V.; —grire,
v. a. zwart worden ; —quizia, f. Z. nequi- lno, uitgang van den verkleiningsvorm ; fam.
klein, weinig ; è — ma — bene, 't is klein,
zia; —rvare, v. n. kracht krijgen, sterker
zeer klein ; fece un desinare ino ino,
worden ; —ssione, f. Z. collegamento ;
hij bereidde een zeer klein middagmaal ;
—sta'bile, agg. entbaar; —staniento, m.
—bbediente, agg., —bbedienza, f. h.z.d.
enting, inenting, v.; —stare, v. a. (Agr.)
als disubbediente, —enza; —cculta'enten ; — ad occhio, oculeeren ; invoegen,
bile, agg niet te verbergen, te verheimelijken ;
in iets bevestigen ; — delle penne su ion
—culare, v. a. (Agr.) oculeeren, enten, b.z.d.
elmo, een vederbos op een helm bevestigen ;
als innestare a occhio ; (Med.) inenten;
samenvoegen; — il nuovo col vecchio,
—culazione, f. oculeering, enting ; (Med.)
oud op nieuw bevestigen, nieuwen wijn in
inenting, v.; —diare, v. a. h.z.d. als odiare ;
oude vaten doen ; — una razza eon una
—doro, agg. reukeloos, zonder reuk, niet riealtra, het ee ri e ras met het andere vermenkend; —ffensi'bile, agg. niet te beleedigen,
gen ; — il vaiuolo, de pokken inenten;
boven de beleediging staand, onkwetsbaar;
(Legn.) invoegen ; —statore, m. enter, in—ffensivo, agg. onschadelijk, ongevaarlijk;
enter, m.; —statura, f. enting, oculeering,
—ffeso, agg. ongedeerd, ongekwetst; onbeinenting, v.; —sto, m. ent, v., entrijs, o.; fare
verbinden,
in
elk.
leedigd, ongekrenkt ; —ffieioso, agg. zijne
—i, enten, oculeercn ; fig.
verplicht. tegenover staat of maatschappij niet
voegen ; strano — di due razze, zondernakomend ; ondieostvaardig, onbeleefd ; niet
linge vermenging van twee rassen ; — di valambtelijk, niet officieel ; (Giur.) ongeldig, onuolo, koepokinenting, v.
wettelijk ; —lare, v. a. met olie bestrijken,
anno, m. hymne, v., lofzang, m.; — nationale,
insmeren, wrijven, zalven ; met olie toebereinationaal-, volkslied, o.; lofprij zing, v.; —beden (salade); p. pass. en agg. —ato, rijp
diente, agg. —enza, f. Z. inobbediente,
(olijven); prov. per Santa Reparata ogni
—enza, f.; —eerste, agg. onschadelijk, niet
oliva è inoliata, met Sint Reparata (8 Oct.)
gevaarlijk; onschuldig; — come 1' acqua,
zijn alle olijven rijp voor'tpersen; —ltrare,
geheel onschuldig, zoo zuiver als water; eenv. a. verder zenden, voorleggen ; — nu' invoudig, onnoozel, dom ; — a Bredere qe.,
stanza, een verzoek aanbieden, voorleggen ;
zoo onnoozel om iets te gelooven ; discorsi
—rsi, v. rifl. verder-, voorwaarts gaan ; non
vino
—,
fig.
—i, onschadelijke gesprekken ;
ebbe coraggio d' —rsi nel bosco, hij
lichte wijn ; sost. m. fam. natuurlijk kind, o.,
bad den moed niet het bosch binnen te drinvondeling, m.; gil Innocenti, volg. i Nogen; p. pass. —ato, voortgeschreden ; arrivó
eeuti, de Onnoozele-Kinderen ; naam van het
a primavera —a, hij kwam laat in de lente
groote vondelinghuis te Florence ; —centeaan ; stagione —a, vergevorderd jaargetijde ;
niente, avv. op onschuldige, zuiver, niet straf—ltre en in oltre, avv. bovendien, verder;
bare wijze; acquistate —, rechtmatig ver—mbrare, v. a. h.z.d. als adombrare;
kregen rijkdommen ; 1' ho fatto : ik heb
—ndantento, m. b.z.d. als inondazione ;
het zonder opzet gedaan ; —centino, m.
—ndare, v. a. overstroomen, onder water
jong, onschadelijk, vreedzaam mensch ; vondezetten, overloopen ; p. pass. en agg. overling, m.; —cenza, f. onschuld, v.; — di vita
stroomd ; sost. m. gli —i, de door overstroodi costnuti, eenvoud m. in levenswijze, geming, watersnood benadeelden; —ndatore,
woonten ; stato d' —, staat van onschuld ;
m. overstroomer, m.; torente — di vigneti,
schuldeloosheid ; —battesimale, zondeloosde de wijngaarden overstroomende vloed, m.;
held v. der pasgedoopte kinderen ; fig. onschul—,

INQ,

501

INS

—ndazione, f. overstrooming, v., watersnood,
te drukken, onkwalifiseerbaar; fig. dubbelzinm.; —nestà, f. onredelijkh., oneerlijkheid, v.;
nig, niet te begrijpen ; —rtare, v. a. (Arald.)
—nestaiuente, avv. op onredelijke, oneerin een kwartier van het wapenschild brengen;
lijke, oneerbare wijze ; —nesto, agg. onredeottenne d' — nella sua arme i gigli
delijk, oneerlijk, oneerbaar, onpassend ; —nodi Francia, hij kreeg verlof de Fransche
ratamente, avv. zonder eer, zonder zich om
lelies in zijn wapen te brengen, door het vierde
eer te bekommeren ; —norato, agg. ongeëerd,
deelen ; (Agr ) ten vierde maal beploegen ;
piet geëerd, geen eer tellend, niet geëerd te
—rtazione, f. quarteering, in vieren scheiden,
zij n ; —pe, agg. arm, behoeltig ; —perosità,
deelen, o.; (Agr.) vierde ploegi'ng, v.
f. werkeloosheid, v., ledig-, luiheid, v.; —pe- lnquietamente, avv. onrustig, op onrustige
roso, agg. werkeloos, ledig, lui ; fig. stil ligwijze ; —etare, v. a. verontrusten, storen,
gend (geld); eapitale —, dood kapitaal, o;
onrustig maken ; de rust, den vrede benemen ;
ingegno — onwerkzame, ongeoefende geest ;
—rsi, v. rifl. zich verontrusten, zich bezorgd
niacehina —a, stilstaande, niet werkende
maken, boos worden ; fare — uno, tem. boos
machine; —pia, f. gebrek, o.. behoeftigheid,
maken ; —etatore, m. verontruster, rustvernooddruft, v., nood, m., armoede, v.; fig. — di
stoorder, m., onruststichter, m.; —etezza, f.
notizie, gebrek, wegblijven o. van berichten ;
onrust v., het verontrust zijn ; boosheid, v.,
—pina'bile, agg. onverklaarbaar, ongelooftoorn, m.; —eto, agg. onrustig, verontrust;
lijk ; —pinamente, avv. tegen alle verwachsonno —, onrustige slaap, m., vol zorg, beting, onvoorziens; —pportunità, f. ongelezorgd, angstig ; tu sei an — , gij zijt een
genheid, ontijdigheid, v.; —pportuno, agg.
onruststoker ; moeielijk te bevredigen, te volongelegen. ontijdig, op ongelegen tijd voortgedoen ; —titudine, f. ongerustheid, v., gevoel
bracht; onpassend, ongeschikt ; nu rifiuto
van onrust ; onrust, o., bezorgdheid, angst, v.,
—, een weigering op een verkeerden, ongeonrustigheid, opgewondenheid v. (van zieken);
schikten tijd gedaan ; niet dienen, niet dienstig,
oorzaak tot ongerustheid, lastige voorvallen ;
niet praktisch, lastig, hinderlijk, ongemakkelijk ;
ho nu uionte d' —i, ik heb een hoop dinnon —, ter rechter tijd ; —ppugua'bile,
gen die mij zorg geven ; —lino, m, huisbeapp. niets te bestrijden, niet te betwisten ;
woner, mede-inwoner, huurder, m.; —na- rare, v. a. h.z.d. als onorare ; —rare, v. a.
mento, m. bevuiling, bezoedeling, v.; —nare,
h.z.d. als dorare ; —rdiiiatainente, avv.
v. a. vuil maken, bezoedelen ; fig. bederven,
op onordelijke wijze, ongeregeld ; —rdinaverontreinigen, met andere dingen vermengen;
tezza, f. onordelijkheid, slechte regeling ;
—nazione, f. het bederven, verontreinigen,
—rdinato, agg. onordelijk, ongeregeld, slecht
o.; bederf, o.; —rente, agg. met een onderzoek
geregeld; — nelle idee, zonder plan, zonder
belast ; inagistrato, giudice — , onderorde in zijne gedachten ; —rganicamente,
zoeksrechter, rechter van instructie ; —rere,
ova. op anorganische wijze, zonder innerl ij ke
—sire, v. a. nauwkeurig onderzoeken ; —
samenhang; —rga'nico, agg. anorganisch ;
rei, de schuldigen ondervragen, verhooren;
zonder innerlijken en levenden samenhang,
p. pass. en agg. —ito, gerechtelijk ondervraagd,
onbewerktuigd ; materia —a, anorganische,
verhoord ; sost. m. verhoorde, m.; —sitivo,
onbewerktuigde stof of materie ; —rgoglire,
agg. onderzoekend, tot onderzoek dienend ;
v. a. hoogmoedig maken, m. boogm. vervullen ;
—sitore, m. onderzoeker, ondervrager, onder- rsi, v. rifl. trotsch, hoogmoedig worden ;
zoekrechter, m.; (Star ) —i di Stato, Staats-rnato, agg. h.z.d. als disadorno ; —rpelInkwisiteurs ; Inkwisiteur, m.; Grande —,
lamnento, In. versiering v. met klatergoud ;
Groot-Inkwisiteur; lam. fare da — , onder- rpellare, v. a. met klatergoud versieren ;
vragen, uithooren ; —sito'ria, f. gerechtelijk
fig. met een bedriegel'jken schijn, glans omonderzoek, verhoor, o., lnquisitoir, o.; —sito'geven ; bemantelen, verontschuldigen ; —rpelrio, agg. de inkwisitie betreffende; atti —i,
latura, f. versiering v. met klatergoud ; fig.inkwisitie-acten ; fam. zero — , dringende,
bemanteling, met valschen glans omgeven ;
onbescheiden ondervraging ; cipiglio — , een
—rridire, v. a. met afschuw, angst, schrik
gelaat als een Inkwisiteur: —sizione, f. gevervullen ; —, v. n. afschuw, schrik enz. onrechtelijk onderzoek, verhoor, o.; (Star. Eccles.)
dervinden ; —scalarsi, v. riti. h.z.d. als
inkwisitie, v.; kettergericht, o.; la Santa —,
eombaeiarsi ; —spitale, agg ongastvrij,
de H. Inkwisitie, v.; fam. dringend, nauw keuonvriendelijk, woest, onherbergzaam; —spitarig, onbescheiden ondervraging, navorschiag, v.
lità, f. ongastvrijheid, v., gebrek aan gastvrij- Inr ..., de woorden aldus beginnende zoeke
beid; onherbergzaamheid, woestheid (plaats);
men onder irr .. .
— spite, agg. onherbergzaam, woest, onbe- Insaccare, v. a. zakken, in zakken doen, in
woond ; —ssare, v. n. tanden krijgen ; prov.
den zak steken; (worst) stoppen ; — la carne
chi presto inossa, presto infossa, te
di maiale, worst van varkensvleesch mavroeg ontwikkelde kinderen leven gewoonlijk
ken ; fig. ergens instoppen, induwen ; la
niet lang; v. a. de teekenplaat met beenasch
Guardia li insaccó in prigione, de
bedekken ; —sserva'bile, agg. niet waarwacht stopte ze allen in de doos, in de geneembaar ; niet op te volgen, na te leven ;
vangenis ; — tutto in una stanza, alles
—sservanze, agg. niet opvolgend, niet nain een kamer stoppen ; fam. — qd., iem. de
levend (wetten); —sservanza, f. het niet
baas zijn, ver overtreffen ; v. n. fam. ergens
opvolgen (van wetten), niet naleven (van verachter treden, zich ergens achter verbergen ;
dragen); —sservato, agg. onbemerkt, onopil sole insacco, of va giu insaccato,
gemerkt ; passare —, onopgemerkt voorbijde zon gaat achter dichte wolken onder ; prov.
gaan; onopgevolgd, niet nageleefd (wetten);
gnando il sole insacca in Glove, non
—ssire, v. n. tot been verharden ; —ttusire,
e sabato che piove, als de zon Donderdags
v. n. stomp worden, verstompen (de geest).
droevig ondergaat, regent het nog voor Zaterlnquadrare, v. a. opspannen (een plaat);
dag ; —rsi, v. rifl. zich verbergen, verstoppen
—lilica'bile, agg. niet nader te bepalen,uit
(achter iets); p. pass. en agg. —ato, slecht
,
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aangekleed ; pare —, hij ziet er uit of hij
in een zak steekt ; pallo of corsa degli —I,
zakloopen, o.
Insafardare, v. a. met vet, smeer bevuilen, inwrijven ; —lamare, v. a. scherz.
iem. zoo stijl als een worst binden, inrijgen ;
—lare, v. a. met zout bestrooien, strooien ;
—rsi, v. rifl. zout worden ; —lata, 1. salade,
sla, v.; — cappneina, tuinkers, v.; — eontadina, veldsla ; — sudicia, haringsla, huzarensla ; manglare una coca in —, iets
als sla toebereid eten ; patate in —, aardappelsla ; ascinghe in —, ansjovis met olie
en az ij n; mod. prov. 1' — non fa collottola, van sla alleen wordt men niet vet;
—lata'io, m., —a'ia, f. slaverkooper, m.,
-ster, v.; —latiera, f. slaschotel, m.; —latina, 1. sla van geringe hoedanigheid, veldsla, v.; —ldare, v. a. den wasch stijven;
p. pass. en agg. —ato, gesteven ; —ldatura,
f. het stijven o. van den wasch ; — lubre, agg.
ongezond, schadelijk v. de gezondh.; inestieri
—i, voor de gezondheid schadelijke beroepen,
bedrijven ; —lubrità, f. ongezondheid, v.; —
dell' aria, ongezonde lucht ; —lutato, agg.
niet gegroet, ongegroet ; andarsene — ospite, zonder goeden dag te zeggen weggaan,
zich nit de voeten maken ; —lva'bile, agg.
niet te redden ; —lvaticchire, —ichire, v. n.
wild worden, verwilderen ; verwaarloosd worden (velden); boersch, ruw worden; v. a. wild,
ruw, boersch maken ; —na'bile, agg. ongeneesbaar, -lijk, niet te genezen ; —nabilità, f.
ongeneesbaar-, ongeneeslijkheid, v.; —nabilmente, avv. op ongeneeslijke wijze; —nainente, avv. op zinnelooze wijze ; zonder zin
of verstand; —nguiiiamento, m. bevlekking
v. met bloed, bloedigmaking, v.; —nguinare,
v. a. met bloed bespatten, bevlekken, bedekken, rood verven ; — la spada, het zwaard
in 't bloed doopen (in de borst steken); —rsi,
v. rifl. zich met bloed bevlekken, besmeuren ;
fig. en (am. v. bloed druipen ; eerst iets proeven,
probeeren ; p. pass. en agg. —ato, met bloed
bespat, besmeurd ; bloedig ; —nia, f. dwaasheid, domheid, v., onzin, m., gebrek aan goed
overleg, dwaze, onzinnige handelwijze, v.;
—nire, v. n. razen, gek, krankzinnig, zinneloos worden ; dwaas, zinneloos houden ; —no,
agg. dwaas, dom, zinneloos, gek, niet goed bij
zijn verstand ; è un — , hij is gek ; atti —i,
onzinnige handelingen ; impresa —a, krankzinnige, zinnelooze onderneming, v.; — d'uno,
verzot op iemand ; —piente, app. onwetend,
onverstandig ; —pienza, f. onwetendheid, v.,
onverstand, 0.; —ponare, v. a. inzeepen, met
zeep wasschen, met zeep glad maken ; —ponatura, f. inzeeping, v.; —ponare, —porire, v. a. smakelijk maken, kruiden ; v. n. en
—rsi, v. rifl. smakelijk, gekruid worden, een
goeden smaak aannemen ; —puto, all — di
qd., m. avv. zonder iem.'s weten ; all' —
mia, zonder mijn weten, zonder dat ik het
wist; —ssare, v. a. in steen veranderen ;
—rsi, v. rifl. tot steen worden ; fig. ten hoogste verwonderd, getroffen zijn ; —tannasato,
app. hevig vertoornd, als van den duivel bezeten zijn ; —tolla'bfle, app. onverzadelijk;
—tura'bile, agg. niet te bevredigen, te verzadigen ; —zia'bile, agg. onverzadelijk, onverzadigbaar, niet te bevredigen ; fig. avarizia — , onverzadigb. hebzucht, v.; braina —,
niet te stillen begeerte ; —ziabilità, —zietà,

f.
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onverzadelijkheid, onverzadigbaarheid, v.;

—ziabilmente, avv. op onverzadelijke, niet

te stillen, te bevredigen wijze.
Inscampa'bile, agg. h.z.d. als inevitabile;
—chlavire, v. a. tot slaaf maken ; —etaniente, avv. op !onbewuste wijze, zonder het
te weten ; —ciente, app. h.z.d. als incosape'vole ; —cientemente, avv. h.z.d als
incosapevolmente; —eienza, f. gebrek
aan kennis ; onvoldoende kennis, onkunde, v.,
onwetendheid, v.; —cio, agg. h.z.d. als incosape'vole ; —cizia, f. h.z.d. als inscienza ; —crivere, v. a. en afl. Z. iscrivere ; —cruta'bile, agg. onnavorschbaar,
ondoorgrondelijk ; —erutabilità , f. onnavorschbaarh., ondoorgrondelijkb., v.; —cu'lpere, v. a. ingriffelen, inbijtelen, er op
schrijven ; p. pass. —ulto, — eea'bile, agg.
niet door te snijden, niet snijdbaar ; —ccare,
v. a. = insecchire, v. n. droog, dor worden,
verdorren, mager worden; —, v. a. dor, droog
maken ; —ecutore, m., —trice, f. vervolger,
m., -ster, v.; —ediamento, m. inzetten o. (in
een ambt), installatie, v.; —ediare, v. a. in
een ambt zetten ; —rsi, v. ni l een ambt,
waardigheid aanvaarden ; —educi'bile, agg.
niet gemakkelijk te verleiden ; —egare, v. a.
invetten, zalven ; p. pass. en agg. —ato, ingevet ; baffi —1, met was ingestreken knevels.
Insegna, f. teeken, insigne, 0.; —e militari,
cardinalizie, cavalleresche, militaire-,
kardinaals-, ridderlijke waardigheidsteeken,
insigniën ; vaan, vlag, banier, v.; 1' — dell'
aquila delle legioni Roniane, de adelaar
der Horn. legioenen ; —e spiegate, ontplooide,
vliegende vaandels ; (Mii.) vendel, o., troepenafdeeling, v.; fig. prendere per qe., iets
als vaandel, kenteeken of insigne aannemen;
uithangbord, 0.; albergo all' — del Leone
bianco, in de herberg de witte Leeuw ;
—abile, agg. leerbaar, wat geleerd, onderwezen kan worden ; —amento, m. onderwijzing, onderrichting, v., onderwijs, het leeren,
o., onderwijsvak, 0.; darsi all' —, zich aan
het onderwijs wijden, het leervak, onderwijsvak uitoefenen ; —ante, p. pres. v. —are,
v. a. leeren, onderwijzen, onderrichten ; —a
scrivere, leeren schrijven, de schrijfkunst
onderwijzen ; m. prov. — ad Annibale a
far la guierra, een vloo leeren springen ;
—

11 diavolo le insegna fare, ma non

le insegna disfare, de duivel leert wel
het kwaad doen, maar niet het te herstellen ;
verstandig, voorzichtig maken ; l'esperienza
insegna anche ai stolti, de ondervinding
maakt zelfs de dommen omzichtig; assol. l'insegnerb io a fare questo, ik zal je leeren dat te doen (ook in dreigenden zin); wijzen ;
— la strada, den weg wijzen ; prov. fare
insegna fare, doen leert doen, oefening
maakt den meester ; p. pres. —ante, leerend;
agg. het leerambt uitoefenend ; ordini religiosi —i, het onderwijs beoefenende godsdienstige orden ; 11 corpo —, het onderwijspersoneel, al de leeraren eener school ; sost. m.
leeraar, onderwijzer ; —e'vole, agg. geleerig ;
—ucchiare, v. a. een weinig leeren, onderwijzen, onderrichten.
lnseguimento, m. vervolging, v., het vervolgen, o.; —guire, v. a. vervolgen, nazetten,
achternaloopen ; —gultare, v. a. h.z.d. als

segiiitare.
Inselciare, v. a., —tare, v. a. h.z.d. als sel-
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ciare ; —hare, —foto, agg. (Mar.) nave
—a, schip o. met zeer hoog voor- en achtersteven; —latura, f. (Mar.) het doorhakken
o. van het schip ; —varsi, N. rill. in het woud
vluchten, zich in het woud verbergen ; —v aticehire, v. n. Z. insalvaticehire.
Insembiare, v. a. h.z.d. als assembiare,
assembrare ; —bra, —bre, avv. h.z.d. als
insieme ; —itirsi, v. ril l h.z.d. als instradarsi ; —piarsi, v. rifl. eeuwig duren, tot
in der eeuwigheid uitstrekken.
Insenarsi, v. rill. den vorm van een bocht
nemen, inbochten ; —atura, f. bocht, kleine
bocht, v., zeeboezem, m.; --ieeiata, f. h.z.d.
als marciopiede ; —nare, v. a. h.z.d. als
assennare ; —sata'ggine, —satezza, f.
dwaasheid, onbezonnenheid, domheid ; — sataumente, ave. op domme wijze, zonder overleg, onbezonnen ; —sato, agg. onoverlegd,
zonder overleg, dwaas, dom, onbezonnen ; fig.
waanzinnig, gek, waanwijs; sost. m. dwaas,
onbezonnen, waanwijs mensch ; Tam. dom
mensch; mensch die zijn zinnen niet goed
bijeen heeft; —si'bile, agg. nauwelijks merkbaar, onmerkbaar, zeer klein, gering; c' è
sulla superficie una -- screpolatura,
er is op de oppervlakte een bijna onmerkbare
barst ; gevoelloos, ongevoelig ; esser — al
freddo, ongevoelig voor de koude ; hardvochtig, koel, gevoelloos ; —sibilità, f. gevoelloosheid, ongevoeligheid, onmerkbaarheid,
v.; —sibilmente, ave. op bijna onmerkbare
wijze ; allengs, zander het te merken ; sitivo,
—sivo, agg. gevoelloos ; --sualire,v. n. zinnelijk, wellustig worden ; —sualità, f. onzinnelijkheid, v.
lnsepara'bile, app. onafscheidelijk, onafscheidbaar; --arabilita, f. onafscheidelijk-, onafscheidbaarheid, v.; —arabilmente, ave. op
afscheidelijke, -bare wijze; —arato, agg. ongescheiden, altijd verbonden ; —polto, agg.
onbegraven ; —oltura, f. het onbegraven zijn ;
—questra'bile, agg. niet met beslag te beleggen, niet te sequestreeren; —renare, v. a.
b.z.d. als rassenerare ; —rimento, m. het
in-, tusschenvoegen, plaatsen ; —rire, v. a.
invoegen, insteken ; varj tube che s'iuseriscono 1' nub nell' altro, verschillende
buizen die ia elkander steken of gestoken kunnen worden; inlasscben, invoegen, plaatsen;
— una lettera nel testo, een brief in
den tekst lasschen ; — uno scritto in un
giornale, een artikel in een dagblad plaatsen ; (Arit.) een getal interpoleeren, invoegen
tusschen twee andere; p. pass. en agg. —ito,
—to, ingevoegd, -gelascht, -geplaatst ; sost. m.
ingelegd, tusschengevoegd stuk (in documenten); —rpentire, v. n. woedend, giftig maken ; —rpentito, agg. woedend, giftig, boos;
—rrare, v. a. insluiten, opsluiten ; —rta, f.
ingelegde, bijgevoegde brief, m.; —rtare, v.
—Are, —rsi, v. rill. zich vereenigen ; —rto,
Z. innesto; —, p. pass. van inserire ;
—rvi'bile, agg. onbruikbaar ; —rviente, agg.
dienstig, nuttig ; sost. m. dienaar, helper, loopjongen, m.; —rvigiato, h.z.d. als serviziato ; —rzione, f. het in-, bijvoegen, insteken,
o., plaatsing, v., ingezonden stuk, bekendmaking v. (in een dagblad); la pagina delle
--i, de bladwijzer, m., inhoudsopgave, v.;
(Arit.) interpolatie, bijvoeging v. (van eene
opmerking).
lnsesso, m. (Med.) zitbad, halfbad, o.; —tare,
—

v. a. h.z.d. als innestare ; —tatura, —tazione, f. (Apr.) enting, v.; —to, m. (Agr.)
h.z.d. als innesto ; —ttieida, agg. insektendoodend ; polvere — , insektenpoeder, o.;
—ttivoro, agg. (Nat.) insektenetend; —tto,
m. insekt, kerfdier, o.; vile —, gemeen insekt,
laag, kruipend mensch, m.; —ttologia, f.
insektenkunde, entomologie, v.; —ttolo'gico,
agg. de insektenkunde betreffende, entomologisch ; —tto'logo, m. insektenkenner, entomoloog, m.; —verire, v. a. grammoedig,
streng maken ; —rsi, v. rill. wreed, streng
worden.
Insi'dia, f. list, v., laag, v.; fig. val, v., valstrik,
m.; tendere —e, lagen leggen, belagen, strikken spannen; eludere le —e del iiennico.
de hinderlagen, listen van den vijand vermijden, ontwijken ; cadere in nu' —, in een
hinderlaag vallen ; —diare, v. a. belagen,
hinderlagen leggen, strikken spannen ; op iem.
loeren, passen ; — lo fama, den goeden naam
belagen ; —diatore, m. lagenlegger, belager,
strikkenspanner, gevaarlijk persoon, m.; —diosaniente, avv. op valsche, verraderlijke
wijze, met loerenden, bespiedenden blik ; —dioso, —die'vole, agg. loerend, bespiedend,
valsch, listig ; strik(vragen).
lnsienie, app. te zamen, met elkander ; — eon
qd.,, te zamen met iem.; stare —, samenhangen, nauw samengevoegd zijn ; fig. overeenstemmen, bijeenpassen. ; nettere—, te zamen,
bijeenbrengen ; inettere — un patrinonlo,
een vermogen bijeengaren ; nettere — nulla,
niets tot stand brengen ; nettere — una
macchina, een machine ineenzetten ; tegelijkertijd, terzelfdertijd ; elkander; dire parole villane —, elkander gemeene woorden
toevoegen ; sost. m. 1' —, het geheel, het totaal,
de som ; dall' — resulta, uit het geheel
vloeit voort ; alles te zamen ; (sort.) nu tutto
een volledig costuum (jas, broek en vest);
—parsi, v. rifl. zich achter een hek, heining
verschuilen.
Insigne, agg. uitstekend ; artista, lavoro,
uitstekende kunstenaar, arbeid - —ificante,
agg, onbeduidend, niets beduidend, onbeteekenend ; —ire, v. a. met een orde, eereteeken,
-titel versieren, onderscheiden, vereeren; to
insigne del titolo di Conte, hij onderscheide hem, vereerde hem met den titel van
graaf ; —ito, p. pass. en agg. met een orde
getooid, gedecoreerd ; sost. m. gei insiguiti
di eorte, de grootwaardigheidsbekleeders van
bet Hof; —orire, v. a. tot beer, gebieder
maken, de heerschappij geven ; —rsi v. rill.
zich tot gebieder opwerpen, meester maken ;
fig. rijk worden, zich tot een hoogen stand
opwerken.
Insinattanto, b.z.d. als insino a tanto, Z.
in#ino ; —no, prep. Z. infino ; — c it e, Z.
iiiiinochè.
Insincerità, f. onoprechtheid, v.; —na'bile,
agg. wat gemakkelijk indringt ; —nuante,
p. pres. van —nuare, v. a. insteken, inbrengen,
indrukken ; — ii dito in una ferita, den
vinger in een wond steken ; f q. inblazen, te
verstaan geven, door zijn invloed of woorden
iem. iets doen aannemen, insinueeren ; — la
persuasione, iem. de overtuiging geven,
inboezemen ; — qd., iem. verdenking doen
opvatten ; si vede bene che è stato insinuato, men ziet wel dat hij door iem. bewerkt, bepraat is; —rsi, v. ril. zich onbemerkt
—,
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ergens indringen, insluipen ; -- nella grazia I app. onbeschaamd, brutaal, aanmatigend, ondi qd., zich in iem 's gunst dringen ; —rsi
opgevoed, grof; —olenteniente, avv. op onnegli animi del giovini, zich in den geest
beschaamde enz. wijze ; —olentegglare, v.n.
der jongelieden dringen ; p. pres. —ante, ook
zich onbeschaamd, aanmatigend gedragen ;
agg. indringend, indringerig, vleiend, innemend ;
—olentire, v. n. zich onbeschaamd, aanmatiparole —1, vleiende, indringerige woorden ;
gend aanstellen ; trotsch, hoogmoedig, aanma--niiatore, m. indringer, vleier, m.; —nuutigend worden; —, v. a trotsch, aanmatigend
azione, f. invoeren, inbrengen, o., het zich
enz. maken ; — qd., iem. grof, onbeschaamd,
indringen, indringerigheid ; indringing, v., inaanmatigend behandelen ; —otone, m., —ona,

blazing, ingeving, v.; valsche of lage beschuldiging ; gemeene toedichting, insinuatie, v.;
questa è una maligna —, dat is een
boosaardige toedichting, beschuldiging, verdachtmaking,insinuatie ; —pidamente, avv.
op domme, flauwe, geestelooze wijze ; —pldezza, f. smakeloos-, flauwheid v. (van spijzen zoowel als van woorden, daden enz.);
—pidire, v. n flauw, smakeloos, dom worden;
—pidità, f. flauwheid, flauwigheid, flauwe,
zoutelooze woorden ; —pido, agg. smakeloos,
flauw, geesteloos, zouteloos, dom, onnoozel ;
—piente, app. zonder kennis, oordeel, dwaas,
dom ; sost. m. gli —1, de dwazen, dommen ;
—pientemente, avv. op dwaze wijze, zonder
kennis, oordeel ; —pienza, f. gebrek aan
kennis en gezond oordeel, domheid, dwaasheid,
onwetendheid, onnoozelheid, v.; —pillare,
V. a. aanhitsen, opstoken, voorpraten, de woorden in den mond geven ; —stenza, —zia, f.
het aandringen, staan op iets, hardnekkigheid,
volharding, v., volhouden, o.; senza molta
— non ottiene nulla, zonder veel aanhouden verkrijgt men niets; —stere, v. n. aanhouden, volhouden, aandringen ; — In proposito, hardnekkig b ij een plan blijven;
p. pres. en agg. —ente, aandringend, volhouden ; uomo —, een hardnekkig volhoudend,
aandringend mensch ; domande —I, dringende beden ; pioggia —, aanhoudende
regen ; —to, m. h.z.d. als lnnesto ; —, agg.
aangeboren, natuurlijk ; —zione, f. h.z.d. als
innesto.
Insmorza'bile, agg. h.z.d. als lnstingul'bile ; —oave, app. onaangenaam, niet lieflijk ; —oavità, f. onaangenaamheid, onbeminnelijkheid, v.; —occiare, v. a. vee in huur
geven ; —occoso, agg. hulpeloos ; —oce'vole, —ocia'bile, onmaatschappelijk, ongezellig; —ocievolezza, —ociabilità, f.
onmaatschappelijkheid, ongezelligheid, v.; —oeiabilmente, avv. op onmaatschappelijke,
ongezell. wijze ; —odisfatto, agg. onvoldaan,
ontevreden ; —offerente, app. onverduldig,
onverdraagzaam, onwillig dragend ; uomo —
di ogni giogo, een man die zich tegen
elk juk verzet ; — di ogni piccolo dolore,

de geringste pijn niet kunnend verdragen ;

—of'erenza, f. ongeduldig-, onverduldigheid,
onverdraagzaamheid, zelfstandigh., v.; —offlare, Z. sofflare : —offleiente, agg. insufficiente ; —offri'bile, agg. onverdragel.,

f. uiterst onbeschaamd, aanmatigend, brutaal
persoon, m.; —olenza, f. onbeschaamdheid,
brutaalheid, driestheid ; aanmatiging, v., overmoedige, aanmatigende handelwijze, v.; —olfare en inzolfare, v. a. zwavelen ; —olitamente, avv. op ongewone wijze ; —olito, agg.
ongewoon, buitengewoon ; —ollare, v. a. Z.
lnsollire ; —, verzwakken ; —ollire, v. a. los,
zacht, week maken ; —olu'bile, agg. onoplos
baar, niet los te maken ; (Chim.) niet op le
lossen ; olubilità, f. onoplosbaarheid, v.;
—oluto, agg. niet los gemaakt, onoplosbaar,
niet op te lossen ; (Giur.) debito —, niet
afgeloste schuld, v.; —olvente, app. niet in
staat om te betalen, insolvent ; —olvenza, f.
insolventie, v., onbekwaamheid v. om te betalen ; —olvi'bile, app. wat niet afbetaald,
betaald kan worden ; — , h.z.d als insolvente ;
—olvibilità, f. onbetaalbaarb., v.; —olversi,
Z. dissolversi ; —omina, avv. kortom, in
een woord ; — che decidete, in een woord,
kort en goed wat besluit gij ; — delle somme,
la volete flnire, nog eens, wilt gij er een
eind aai maken ; —ommergi'bile, agg. niet
onder te dompelen; (Mar.) niet zinkbaar;
—onnare, v. a. in slaap maken, doen inslapen ; —. v. n. inslapen, insluimeren ; —onne,
agg. slapeloos; —onnia, f. slapeloosheid, v.;
—ante, avv. onschuldig, onschadel.; —opporta'bile, —te'vole, agg. onverdragelijk, onuitstaanbaar, vervelend; —ordire, v. a. h.z.d.
als assordire ; —rgere, v. n. opstaan, zich
verheffen ; it popolo lnsorse contro
quella tirannia, hdt volk kwam in opstand
tegen die dwingelandij ; opkomen, ontstaan,
zich voordoen (moeielijkheden enz.); guerra
che lnsorge, een opkomende, ontbrandende
oorl., m.; —orinonta'bile, agg. onoverkoombaar; —rto, p. pass. v. lnsorgere ; —ospettire, v. a. met argwaan, verdenking vervullen ;
verdenking opwekken ; v. n. verdenking, argwaan krijgen ; —osteni'bile, agg. onhoudb.,
wat, niet volgehouden kan worden ; —ozzare,
—ozzire, v. a. vuil maken, bevuilen ; fig. bekladden, bezoedelen (de eer); met schande,
oneer overladen ; —rsi, v. rifl. zich bevuilen,
vuil maken, bezoedelen, met oneer, schande
beladen.
Inspera'bile, agg. wat men niet kan verwachten, verhopen ; waar niet op gehoopt kan worden, onboophaar ; —anzire, v. n. hoop vatten ;
—atamente, avv. tegen alle hoop in, onverwachts, onverhoopt ; —ato, agg. onverhoopt,
onverwacht ; —gere, v. a. als aspergere.
Inspessamento, m. h.z.d. als condensamento ; —are, —ire, v. a. Z. condensare.
Inspettore, m., Ispezione, f. enz. Z. ispet,

.

onduldbaar ; —offribilità, ondragelijkheid,
onduldbaarheid, v.; —oggeta'bile, agg. niet
te onderwerpen, onder het juk te brengen;
—oggettire, v. a. h.z.d. als soggiogare;
—ognare, v. a. en n. h.z.d. als sognare ;
—ogno, m. h.z.d. als sogno ; —olare, v. a.
tore, ispezione.
in de zon leggen ; —olazione, f. (Med.) zonne- Inspira'bile, agg. inadembaar, adembaar;
steek, m.; (Bot.) inwerking v. van de zon, van
—amento, m., —azione, f. het inademen,
het licht op de planten ; —olea'bile, agg. niet
inademing, v.; —are, v. a. inademen ; fig. inte beploegen ; —olcare, v. a. met voren doorgeven ; —atore, m. ingever, inblazer, m.
trekken, beploegen, bebouwen ; —olcatura, f. Insponta'neo, agg. onvr ij willig.
beploeging, v., het trekken v. voren ; —olente, Inspregiare, Z. dispregiare.
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Insprue, m. (Geogr.) Innsbrtick, o.
nale, agg. oproerig; movlmento — , oproelnsta'bile, agg. onbestendig, onstandvastig, niet
rige, revolutionnaire beweging; governo —,
vaststaand ; la — sorte, het grillige lot;
insurrectioneele, revolutionnaire regeer.; —rwankelbaar ; —bilità, f. onbestendigheid,onrezione, f. opstand, m., oproer, o , kleine
standvastigheid, wankelbaarheid ; (Mar.) — di
omwenteling, insurrectie, v.; —sarsi, v. rif.
una nave, onzeewaardigheid van een schip;
zich verheffen, in de hoogte stijgen, opstijgen ;
—bilmente, avv. op wankelmoedige, onbe—seettive, agg. niet gevoelig; —ssistente,
stendige enz. w ij ze; --Hare, v. a. h.z.d. als
agg. niet bestaand, ongeldig, niet steekhoudend,
insediare; —llazione, f. invoering, inzetzwak (bewijzen); —ssistenza, f. het niet beting in een ambt, installatie, v.
staan, onbestaanbaarheid, onsteekhoudendh.,
Instanca'bile, agg. onvermoeibaar; —cabizwakheid, v.; —surare, v. n. h.z.d. als sulità, f. onvermoeibaarheid, v.; —eabilmente,
surare.
avv. op onvermoeibare wijze, onvermoeid, Intabaeeare, v. a. en —rsi, v. ri ll . met snuif
rusteloos ; —ta'neo, agg. —te, —re, v. n. Z.
bevuilen ; —barrarsi, v. rifl. zich in den
istantneo, —te, —re.
mantel hullen ; —eeatnento, m. het insnijden,
Instaurare, v. a. Z. ristaurare of rininkerven, o., kerf, snede, v.; —eeare, v. a.
novare.
een inkerving, insnijding maken, inkerven,
lnstellarsi, v. n. zich met sterren bedekken.
methoeken, tanden uitsnijden, uithakkelen, een
lnsterilire, v. n. onvruchtbaar worden.
kleine snede ergens in maken ; prov. chi non
Instigare en all. instinto, instituire, Z.
sa seorticare intocca lo pelle, wie iets
istigare, istinto, istituire.
niet goed verstaat, richt meer schade dan nut
Instillare, v. a. indruppelen, ingeven, inblazen.
aan ; stomp, schaardig maken, aantasten ; il
instivolato, agg. gelaarsd.
canchero gli ha intaccato I'osso, de
instondire, v. n. dom worden.
kanker heeft het been aangetast ; fig. aantasinstradare, v. a. h.z.d. als stradare.
ten, aansnijden, een gedeelte nemen ; — la
Instruire, v. a. en afl. Z. istruire.
dote della inoglie, den bruidschat der
lnstrumento, m. en afl. Z. istruuuento.
vrouw aantasten ; credevo di finir sábato,
Instupidire, v. a. verbluft maken ; v. n. zich
ma velo che intaccherb anche la
verbazen, verbluft staan, worden.
domenica, ik meende Zaterdag gereed te
Insá, avv. er op, om hoog ; tirare —, om hoog
zijn, maar ik zie dat ik ook een gedeelte van
trekken ; —ave, agg. Z. insoave.
den Zondag moet nemen ; beleedigen, kwetsen,
Insubordinatainente, avv. op ongehoorzame,
aantasten ; — onore, de eer aantasten ; v. n.
weerspannige wijze ; —bordinatezza, f. on— nel discorso, moeielijk, hakkelend spregehoorzaamh., weerspannigheid, tuchteloosh.;
ken ; —ato, agg. schaardig ; — ccatura, f.,
—bordinato, agg. ongehoorz., weerspannig,
—cco, m. inkerving, insnijding, kerf, v.;
zonder tucht, tuchteloos ; —bordinazione, f.
—glia, f. aard, vorm, m., manier, wijze, v.;
ongehoorzaamheid, weerspannigheid, tuchte—gliare, v. a. insnijden, uitsteken, graveeren
loosheid, insubordinatie, v.; —ceesso, m.
(in hout, steen enz.); assol. houtsnijden, met
misslagen, niet gelukken, o.; —cidare, —eiverheven arbeid versieren ; p. pass. —ato,
diciare, v. a. vuil maken, bevuilen, bezoedeuitgesneden, gestoken ; agg. pietra —a, uitlen, bevlekken ; — un libro di inehiostro,
gesneden steen ; figure —a, verheven en
ioktvlekken op een boek maken ; —rsi, v. rill.
relief bewerkte figuren ; —gliatore, m. houtzich vuil maken, bevuilen, bevlekken ; —dare,
snijder, kopersteker, graveur, nu.; —glio, m.
Z. sudare; —eto, aug. h.z.d. als insolito;
houtsnij-, kopergraveerkunst ; houtsnijderij, v.,
—etudine, f. ongewoonte, v.; —fficiente,
kopergraveeren, o.; houtsnee-, staal-, koperagg. onvoldoende, ontoereikend, ondienstig,
gravure, v.; verheven snijwerk, o.; — di
ongeschikt; —ffieienza, f. ongenoegzaamniarmo, marmerwerk, o.; —, snede v. van
heid, onvoldoendheid, ongeschikth.; —fflare,
't gelaat; profiel, o.; uitsn ij ding, uitschulping
v. a. (Med.) inblazen ; fig. iem. influisteren, inv. (van kleeren); —gliuzzare. v. a. h.z.d. als
geven, inblazen ; —fiazione, f. (Med.) intagliuzzare ; —lentare, v. a. groote lust,
blazing, v.; —garsi, v. n. sappig worden;
begeerte opwekken ; —mare, v. a. h.z.d. als
—gherire, v. a. kurkachtig worden ; —lare,
intaeeare ; —mburare, h.z.d. als tambaagg. als een eiland, eiland ...; —Isa'ggine,
rare ; —minato, agg. h.z.d. als ineonta—sità , f. zouteloosheid, flauwheid, domheid,
minato ; —molare, v. a. indringen, insluiv., domme, zoutelooze praat, handelwijze;
pen ; —nagliare, v. a. met tangen knijpen,
—lso, agg. dom, geesteloos, zouteloos, flauw ;
pijnigen ; —narsi, v. rill. zich in een hol
sost. m. flauw, geesteloos mensch, m.; —ltare,
verbergen, zich in een gesloten ruimte terugv. a. beleedigen, bespotten, beschimpen ;
trekken ; —rsi in una selva, in het diepste
— tin posto, een post overrompelen ; —Itavan een bosch vluchten ; —nfarsi, —nfire,
tore, m. beleediger, beschiteper, hooner, m.;
v. n. naar schimmel, rotting ruiken ; lig. andi—ltazione, f., —lto, m. beleediging, v., boon,
amo a fare quattro passi ; che volete
smaad, m.; (Med.) aanval, m., toeval, m.; —i
—qui ?, laat ons een kleine wandeling maken,
nervosi, zenuwtoevallen; — di tosse, aanof wilt gij hier soms beschimmelen ?; —ngi'val m. van hoest, hoestbui, v.; (Mil.) plotselinge
bile, agg. ontastbaar, onaantastbaar; —nto,
overval, m., handgreep, I n.; —iterello, m.
avv. inmiddels, intusschen, middelerwijl; ter
(Med.) kl. toeval, o., aanval, m.; —pera'bile,
zelfdertijd er bij ; dieeva queste parole e
egg. onovertref Blijk, onoverkoombaar, onover— rideva, hij zeide deze woorden en lachte
winbaar, -lijk; —perabilità, f. onoverwiner bij ; evenwel, toch ; cantate pur vittobaar-, -lijkheid ; —perato, agg. onoverwonnen,
ria, ma — le avete buseate, zing maar
onovertroffen ; —perbare, —biare, —bire,
victorie, maar gij hebt er evenwel van langs
v. a. trotsch, hoogmoedig, aanmatigend maken ;
gehad ; dus, alzoo ; — questo è fatto, dit
—, v. n. en —rsi, v. rifl. trotsch enz. woris dus afgedaan ; —elrè, avv. terwijl ; —rladen ; —gene, v. n. insorgere ; —rreziomento, m. het wormstekig wonden, o.; —r-
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lare, v. n. wormstekig worden ; door de I geheelmaking, volkomen maken ; (Mat.) intowormen aangetast worden ; p. pass. en agg.
greering, v.; —grit/4, f. onverletheid, v., vol-ato, wormstekig ; denti —1, slechte, holle
komen toestand, m., integriteit, v., onbevlekttanden ; —rlatura, f. wormstekigheid, wormheld, onbesprokenheid v. (van eer enz.);
stekige plek, v., gat door wormen in hout,
rechtschapenheid, v.; —gro, agg. ongerept,
papier gemaakt ; —rsnare, —rinolare, v. n.
geheel, volkomen, zuiver, onbesproken, onaandoor de motten aangegrepen worden of zijn ;
getast, onaantastb. (eer, naam); —gumento,
—rsiamento, m., —tuura, f. ingelegd houtm. (Anat.) h.z.d. als tegumento ; —lasare,
werk o.; —rsiare, v. a. inleggen, opleggen
v. a op den weefstoel spannen ; het doek opmet hout ; fig. — citazioiie in un discorso,
spannen (op een raam); den opstand m. (van
aanhalingen in een rede vlechten ; p. pass. en
een machine opzetten); fig. plannen maken, op
—ato, met veelkleurig hout ingelegd ;
het getouw zetten, beramen ; —laiatura, f.
agg.
—rsiatore, m. houtinlegger, m., meubelweihet opspannen van doek, weefsel ; opstand, m.,
ker, m.; —rsio, m. op-, ingelegd houtwerk, 0.;
geraamte v. (van een machine); —lletti'bile,
—rtarirsi, v. rifl. zich met wijnsteen bedekagg. h.z.d. als intellettuale ; —lletivaken ; —samento, m. opstopping v. van een
inetite, avv. met behulp van 't verstand, het
kanaal, buis ; (Med.) verstoptheid in den neus,
oordeel ; —llettivo, aqq. tot het verstand beneuskatarhe, v.; —sare, v. a. verstoppen;
hoorend ; potenza —a, verstandsvermogen,
—rsi, v. rifl. verstopt worden ; v. n. een ver0.; —lletto, m. verstand, vernuft, inzicht, o.,
koudheid opdoen ; p. pass. en agg. —ato,
erkenning, v., verstands-, begripsvermogen ; 1'
verkouden ; —sattira, f. verkoudheid, v.;
umano —, het menschel. verstand, 0.; forza
—scare, v. a. in den zak steken ; fam. inzakd' —, kracht van 't verstand ; kennis, kunde,
ken, geld verdienen ; assol. verdienen; bada
v., gevoel, o., zin, m.; non ha — alcuno
a — e non si cura d'altro, hij denkt maar
delle cose gentili, h ij heeft niet het minaan 't geld verdienen en geeft van 't overige
ste gevoel voor aardigheden • fam. verstarden brui; —ssare, V. a. (den boog) spannen ;
dig, kundig persoon, m.; uno dei pifi nobill
—ssellare, v. a. met stukjes hout of steen
—i del paese, een der knapste geesten,
verstellen, versieren ; —ttile, agg. onaanraakmannen van bet land ; —, agg. b.z.d. als inbaar; —tto, agg. onaangeraakt, geheel, onteso ; —llettuale, agq. het verstand betrefverlet, ongebruikt, nog niet aangesneden ; fig.
fende, tot het verstand behoorende ; potenze
vlekkeloos ; conservare — il fiore della
—1, verstandelijke vermogens; cose —i, beverginità, de maagdelijkheid vlekkeloos begrijpelijke, voor 't verstand vatbare dingen;
waren ; onbedorven, goed onderhouden, onaangeestig, verstandig, intellectueel; proprietà
geroerd; —volare, v. a. met planken beleg—, eigendomsrecht, eigendom m. van voortbr.
gen, voorzien, met een vloer, deelen beleggen,
van den geest ; —llettnalità, f. geestigheid,
vatbaarheid, v.; —llettualmente, avv. op
met houtwerk hekleeden, op hout leggen ; —
begrijpel ij ke, geestelijke, verstandelijke, intel11 pane, het brood op de plaat leggen ; fig.
- negozj, trattati, zaken, verdragen oplectueele wijze ; door het verstand, den geest
zetten, beginnen ; — una questione, een
verkregen ; —lligente, avv. verstandig, slim,
vol doorzicht, intelligent; — d' una cosa,
vraag in behandeling, ter tafel brengen ; v. n.
de figuren op het schaakbord, de
zeer ervaren in iets, bekwaam, degelijk, erva(Giuoc.)
ren ; servitore —, zeer bekwaam dienaar;
steenen op bet dambord zetten ; dam maken
cavallo, capo —, slim, flink paard, bond;
(in 't damspel); kiet spelen, de partij onbeslist
lavoro —, veel verstand, bekwaamheid verlaten ; (Mus.) — una composizione, een
muziekstuk in partituur brengen ; —volato,
radende arbeid ; —lligenza, f. verstand, o.,
vernuft, o., slimheid, v., overleg, o., groote,
m. bekleeding met planken, bet leggen van
grondige kennis, v.; ha grande — di stovloeren, omgeving met een planken omheiria naturale, hij bezit eene grondige kennis
ning; —volatura, f. h.z.d. als —ato ;
van de natuurlijke historie; kennis, kunst,
(Mus.)
tabulatuur, v.; aanduiding der tonen
ervarenheid, degelijkbeid, v.; verstand, o., kenmet letters en cijfers (in plaats v. met noten).
nis, verklaring, opheldering, v., begrip, o.; a
Intedeseare, v. a. met duitschen aard, zin vervullen, volgens D. methode behandelen ; —rsi,
maggiore — dir t) clie ..., tot beter begrip,
nadere opheldering zal ik u zeggen, dat ...;
v. rifl. verduitschen, duitscbe gewoonten enz.
overeenstemming, verstandhouding, v.; pasaannemen ; —gamare, v. a. in de smeltkroes
lava tra loro una buona —, er bestond
leggen ; —ge'rrinae, agg. geheel vlekkeloos,
tusschen hen eene goede verstandhouding;
onberoerd, rein ; —gra'bile, aqg. (Mat.) inteesser d' — che ..., bet met elkander eens
grebel, waarvoor bet integraal te vinden is;
—gt•abilità, f. mogelijkheid om het integraal
zijn dat ..., (Teol.) la suprema —, het Hoogste Verstand, God ; gli -- sopraniiaturali
te vinden ; criteri d' — kenteekenen v. d.
of celesti, de bemelsche geesten (engelen);
bep. van het integraal ; —grale, agg. tot het
(Mar.) tegen-signaalvlag, v., het signaal «begeheel behoorend, volmakend, integreerend,
grepen" ; —lligi'bile, agg. begrijpelijk, bemet andere deelen een geheel uitmakend ;
vatbaar, vatbaar, verstaan-, hoorbaar, leesb.,
parte — di una questione, wezenlijk deel
duidelijk te erkennen ; —lligibilità, f. bevan een vraagstuk ; (Mat.) calcolo —, integrijpelijkheid, vatbaarbeid, verstaanbaarheid,
graalrekening, v.; sost. m. (Mat.) eindige verhoorbaarheid, v.; —lligibilmente, avv. op
anderlijke grootheid berekend uit hare oneinverstaanbare, hoorbare wijze, goed verstaanb.;
dig kleine deeles ; —gralmente, ave. op
—merata, f. hevige uitval, m., strafpredikatie,
onafscheidelijke wijze ; —grante, agg. h.z.d.
v.; fam. uitbrander, m., lange voordracht zonals —grale; (Fis.) molecole —1, wezender
einde; —meratamente, avv. op onbelijke, het grondelement vormende deeltjes;
vlekte, rechtschapen wijze ; —merato, ag .
-grare, v. a. een zaak geheel, volkomen,
vlekkeloos, onbevlekt, rechtschapen, eerlijk,
volledig maken; (Mat.) integreeren, bet intezuiver van geweten ; —mperante, —ato,
graal vinden ; —grazione, f. aanvulling,
,
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agg. onmatig, op onmatige. teugellooze wijze ; Intenebramento, m. verduistering, verdon—mperantemente, —atamente, avv. op
kering, omneveling, v.; verwarring; p. pass.
onmatige wijze, zonder maat te houden ;
—ato, verward, beneveld ; —ebrire, v. n. en
—niperanza, f. onmatigheid, mateloosheid,
—rsi, v. rifl. duister, donker, beneveld woralle grenzen te buitengaande handelwijze ;
den, met duisternis omhullen; —erimento,
—mpe'rie, f. onweder, o., onregelmatigheid,
m. liet zacht. week maken ; fig. ontroering, v.,
wisselvalligheid van het weer ; —mpestivamedelijden, deernis, v.; —erire, v. a. teer,
iuente, avv. ten ontijde, niet op den rechten
zacht, week maken, opweeken ; quest' actijd ; —mpestivith, f. ontijdigheid, v.; —mqualina intenerice la terra, dit regentje
pestivo, agg. ontijdig, ongelegen komend, niet
maakt den grond wat losser ; fig. roeren, tot
op den rechten tijd komend.
medelijden, 0.; deernis opwekken, verteederen;
Intendacchiare, v. n. weinig begrip hebben,
—rsi, v. rifl. week, zacht, murw worden ; fig.
maar half verstaan ; —dacchio, m, gering
ontroerd, bewogen, verteederd worden, medebegrip, o.; —dente, m. intendant, hoofdoplijden hebben ; —, p. pass. en agg. —ito, gezichter, directeur ni. (van een kunst-instelling);
roerd, ontroerd, vol medelijden ; —samente,
— militare, mil. intendant, m.; — agg. Z.
avv. op hevige, sterke, indringende wijze ;
p. pres. van intendere ; —denza, f. oppermeditare — ingespannen nadenken ; —sitoezicht, o.; — militare, f. intendance, v.,
one, f. inspanning, inwendige kracht of sterkte,
militair beheer, o.
innigheid, hevigheid, intensiteit ; inhoud, m.,
Inte'ndere, N. a. begrijpen, verstaan, vatten,
innerlijke waarde, v.; —sità,, f. inwendige
opvatten, inzien ; non — un cenno, een
sterkte, kracht, werkzaamheid, inspanning,
wenk niet begrijpen ; assol. — a mezzo, a
intensiteit, v.; 1' — del morbo, del freddo,
rovescio, per aria, half, verkeerd, terloops
de kracht, hevigheid van de ziekte, koude;
begrijpen, verstaan enz.; quando paria non
(Fis.) intensiteit, v. (bijv. v. h. licht); cre'scere,
si fa —, als hij spreekt kan men hem niet
scenare d' —, in kracht, hevigheid, intenverstaan ; hooren,vernemen, ervaren ; intendo
siteit toe-, afnemen ; voce usata per magche lei si dispope a lasciarsi, ik vergiore —, woord ter wille van grooteren naneem dat gij van plan zijt ons te verlaten ;
druk gebruikt ; —sivamente, avv. h.z.d. als
icon ha iirteso il campanello, hebt gij
intensamente ; —sivo, agg. innerlijk, inde schei niet gehoord ; fam. non — a sordo,
wendig, in zijn innerlijke kracht beschouwd;
terstond begrijpen, vatten wat iem. zegt, zich
sterk, hevig, krachtig, werkzaam, intensief;
geen tweemaal laten zeggen; van plan, voorsaiono — , doordringende, heldere toon ; verbl
nemens zijn, voorhebben ; intende di non
—i, werkwoorden die de beteekenis versterpagarmi, hij is van plan mij niet te betaken ; —so, agg. ingespannen, hevig, in-, doorlen ; uitdi ukkelijk verlangen, er op staan ;
dringend ; freddo —, doordringende koude ;
intendo che lei non si muova di casa,
fig. amore —, hevige, vurige liefde ; odio —,
ik verlang dat gij het huis niet verlaat; ingloeiende haat, m.; —ta'bile, app. onbeproeftenderla male, iets niet verdragen, niet
baar, niet te beproeven ; imprese —i, niet te
laten gevallen t la intenda ! in' intenda!
wagen ondernemingen ; marl —i, zee waarop
intendiamoci ! verstaat ge mij ! hebt ge
men zich niet wagen mag ; —tamente, avv.
verstaan, begrepen ! pas op ! (bedreig.) intenop opmerkzame, oplettende wijze ; —tare,
diamoci of — bene, laten wij elk. goed
v a. beproeven ; (Giur.) — uiia causa, een
verstaan ; intendetevi primo tra voi,
zaak aanhangig maken, een proces aandoen ;
maak het eerst maar onder elk. af; dare
—tato, agg. onbeproefd, ondoorvorscht ; marl
ad — ad uno, iemand te verstaan geven;
—i, ondoorvorschte zeeen ; —to, m. plan, doel,
darsi ad —, zich verbeelden, zich in 't hoofd
voornemen ; — app. opmerkzaam, oplettend,
zetten ; far — ad uno, iem. weten laten ;
vast ergens op gericht ; orecchio —, gespanfarsi —, zich hooren laten ; fare, lasciare
nen, opmerkzaam oor ; —a guadagni, op
—, te verstaan geven, aanduiden ; —rsi, v. rifl.
winst belust ; geneigd, bereid, er naar strezich ergens op verstaan, kennis hebben, vervend ; —za, f. naam, m., aangifte, v.; —zare,
stand hebben ; fam. in' intend 'io, ik weet
v. a. in het hoofd zetten ; v. n. h.z.d. als inwel wat ik te zeggen, te doen heb ; — gli
tendere ; —zionale, agg. wat in het doel,
occhi a qe., de oogen ergens op richten ;
plan, voornemen ligt ; bedoeld ; —zional— a qc., ergens zijn oogmerk op hebben ; —,
mente, avv. met inzicht, met opzet; —ziop. pres. en agg. —ente, kundig, ervaren (in
nato, agg. van plan zijnd, voornemens ; bene,
iets); p. pass. inteso, verstaan, begrepen ; fam.
male —, goed, slecht gezind, met goede, slechte
non darsene per —, doen als of men er
voornemens; —zione, f. plan, voornemen, o.,
niets van weet; er geen acht op slaan; fam.
bedoeling, v.; ho 1' — d'aiidarmene, ik ben
siamo —i, wij zijn het dus eens ; ben —,
van plan been te gaan ; la mia — , mijne
wel verstaan, onder voorwaarde ; bene, male
bedoeling ; fam. secondo 1' —, al naar gelang.
—, goed, slecht verzonnen, gevonden ; carità lntepedire, v. a. Z. intiepidire.
mal —a, slecht begrepen goedheid ; valuta Interame, m. binnenste, ingewand, 0.; —a—a, Z. valuta; —e'vole, agg. begrijpelijk,
mente, avv. geheel, geheel en al ; —are,
bevattelijk ; —imento, m. begrip, inzicht,
v. a. geheel maken ; —bina'rio, m. (Ferrov.)
verstand, verstaan, o., opvatting, v., bevattingsruimte v. tusschen de rails ; —calare, v. a.
vermogen, o., duidelijkheid, klaarheid, vertusschenvoegen, er invoegen ; — en —la'rio,
staanbaarheid, v.; zin, m., beteekenis, v.; veapp. tusschengevoegd, schrikkei ...; giorno
rità di difflcile —, moeielgk te begrijpen
mese —, schrikkeldag, m., -maand, v.; verso
waarheid; plan, doel, inzicht; 1' — delle
—, tusschengevoegd vers, herhalingsrijm, relegge, de geest, bedoeling der wet ; —ditore,
frein, o.; —calazione, f. tusschenvoeging, v.;
in. verstaander, kenner, kundige, m.; prov.
—cape'dine, f. h.z.d. als intervallo ;
a boon — poche parole, een goed ver—ce'dere, v. n. tusschentreden, als bemidstaander heeft aan een half woord genoeg.
delaar optreden; — per alcuno, ten gunste
,
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van iem. spreken ; er tusscbenliggen ; v. a. —
una coca a qd., iets voor tem. verkrijgen ;
p. pres. —eedeiite, als sast. m. bemiddelaar,
m.; p. pass. —eeduto ; — cesso, tusschengetreden, bemiddeld ; er tusschengelegen ; —ceditore, —cessore, m. bemiddelaar, voorspreker, m.; —trice, —a, f. bemiddelares, voorspreekster, v.; —cessione, f. tusschenkomst,
bemiddeling, voorspraak, v.; —cettare, v. a.
den weg versperren, beletten, onderscheppen ;
ii nemico intereettava tutte le lettere
e tutte le notizie, de vijand onderschepte
alle brieven en berichten ; — le monete
d'argento, het zilvergeld buiten verkeer
brengen ; —cetto, app. versperd, onderschept,
belemmerd; (Geom.) linee — e, begrensde
lijnen ; la linea —a da quel due punti,
de tusschen die twee punten liggende lijn ;
—cezione, f. onderbreking, versperring, v.;
—chiu'dere, v. a. insluiten, in 't midden
nemen, er tusschen leggen ; uitsluiten, versperren, belemmeren; —ci'dere, v. a. in 't midden doorsnijden, van elk. scheiden (door een
snede); onderbreken, beletten ; p, pass. —ciso,
ook agg. doorgesneden ; (Bot.) foglie —e,
ingesneden bladeren ; (Med.) polso —, uitzettende pols, m.; —cisione, f. doorsnijding, v.,
insnijding, v.; fig. belemmering, onderbreking,
v.; —ciso, agg. en p. pass. van —cidere ;
cludere, Z. —chludere ; —colo'nnio,
—colu'nnio, m. (Arch.) zuilenafstand, m.,
vrije ruimte tusschen twee zuilen ; —costale,
app. (Anat.) tusschen de ribben bevindend ;
nervi —I, intercostale ribben ; —enta' neo,
app. (Anat.) tusschenhuidsch ; —detto, m.
verbod, o.; (Eccles.) interdikt, o., groote kerkban, m.; un paese è sotto 1' —, een land
is met het interdikt belegd ; —, agg. en p. pass.
van —dire, v. a. verbieden; — qd. dell'
esercizio di una eosa, iem. de uitoefening
eener zaak verbieden; (Eccles.) het interdikt
(over een land, stad enz.) uitspreken ; verbannen verdrijven ; — dal fuoco e dali' acqua, vogelvrij verklaren ; p. pass. en agg.
—detto, verboden, met het interdikt belegd ;
— dall' esercizio del diritti civili,
van de burgerlijke rechten vervallen verklaard;
—ditto'rio, agg. het interdikt betreffende;
(Giur.) decreto —, ontzetting uit, verbod van
uitoefening van een ambt, interdictoir; —dizione, f. belegging met het interdikt ; verbod
om een ambt, priesterlijke bediening uit te
oefenen ; openlijk verbod ; — d'un libre,
verbod o. van een boek ; (Giur.) verbod o.
van eene bevoegdheid; onttrekking van bet
beheer van zijn vermogen of v. de burgerlijke
rechten ; ondervoogdijstelling, v.; —essamento, m. deelneming, v.; —essante, agg.
en p. pres. van —essare, v. a. van belang,
gewicht, nut zijn ; belangstellen, deelnemen,
betreffen, aangaan ; cose che interessano
molto il bene della patria, dingen die
van zeer veel belang voor het welzijn van het
vaderland zijn ; — uno in un traffico,
iem. doen deelhebben in een handelszaak;
deelneming opwekken, inboezemen, iemands
nieuwsgierigheid, belangstelling opwekken ;
libro che sa — 11 lettore, boek dat den
lezer belangstelling weet in te boezemen ; v. n.
belangrijk zijn ; interessa a tutti, het is
voor allen gewichtig, alien hebben er belang
bij; mi interessa una cosa, 'er ligt mij
veel aan een zaak gelegen ; —rsl, v. rill. be-
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langstellen in, deelnemen in,zich bekommeren
om ; Interessati dl quel eke ho detto,
neem hetgeen ik u gezegd heb wat ter harte;
p. press. en app. beduidend, belangrijk, gewichtig; cosa molto —, zeer gewichtige zaak ;
aantrekkelijk, belang opwekkend ; essere in
istato —, in belangwekkende omstandigheden (zwanger) zijn ; p. pass. en agg. —ato,
belanghebbend (hij); assol. alleen op eigen
voordeel bedacht, eigenzuchtig ; sost. m. deelhebber, deelgenoot, actionnair, belanghebbende ; —essatamente, avv. op al te eigenzuchtige wijze ; —esse, m. het belanghebbend
zijn, deelgenoot zijn ; belang, aandeel, o., deelneming, v., belangstelling, v.; non averci —
nessuno, er niet het minste belang bij hebben,
er niet in deelnemen ; winst, intrest, v.; far
un buon —, een goede intrest maken ; —
semplice, composto, enkelvoudige, samengestelde intrest, intrest op intrest ; regola
d' —, intrestberekening, v., gewinzucht, v.,
eigenbelang, o.; motivo d' —, eigenbaatzuchtige beweegreden, v.; badare ai prigri —1,
op zijne belangen bedacht zijn ; che —i hal
eon quella persona ? wat hebt gij met
dien persoon uit te staan ; è andato a Roma
per —i, hij is voor zaken naar Rome gegaan;
prendere — per aleuno, belang in iem.
stellen ; destare — , belang opwekken, de
opmerkzaamheid trekken ; —essosamente,
avv. op eigenbaatzuchtige wijze ; —essoso,
agg. eigenbaatzuchtig ; —essu'ccio, m, kleine,
onbeduidende zaak, geringe rente, intrest, v.,
onbeduidende winst, v.; —ezza, f. het geheel
zijn, onverletheid, volkomenheid, v.; fig. — del
senno, volle geesteskracht ; rechtschapenheid,
v.; —ferenza, f. (Fis.) — della luce, interferentie, v. der lichtstralen (wederkeerige
inwerking bij gemeenzame voortplant.); —ferire, v. n. (Fis.) interfereeren (van lichtstr.);
—fogllare, v. a. doorschieten (een boek met
witte bladen); —fo'glio, m. ingeschoten wit
blad, o.; —lezione, f. (Gram.) uitroepingswoord, -teeken, o., tusschenwerpsel, o.; —im,
m. tusschentijd, m., voorloopige uitoefening van
een ambt, tusschenregeering v., interim, o.;
—inalmente, avv. in den tusschentijd, bij
bet open zijn van een ambt; intusschen, inmiddels, voorloopig ; —lotto , m. tusschentijdsche, voorloopige waarneming v. (ad interim) van een ambt, plaatsvervanging, v.; —i no,
agg. tusschentijdsch, voorloopig, ad interim ;
medico —, plaatsvervangend geneesheer, m.;
—fora, f. p1. binnenste, ingewand, o.; —gore,
agg. binnenst, innerlijk, inwendig ; parte —
della casa, 'nwendig gedeelte van het huis;
fig. vita —, inwendig, innerlijk leven, o.;
I'uomo —, de inwendige mensch, m.; sost. m.
het inwendige ; inwendig, binnenst gedeelte;
huiselijk leven, binnenleven, o.; —I, pl. h.z.d.
als Interiora; —riormente, avv. inwendig,
van binnen; —rità, f. h.z.d. als interezsa;
—e'rite, m. dood, ondergang, m.; —ito, app.
kaarsrecht, stijf als had men een lat ingeslikt;
—lassare, v. a. h.z.d. als intralasciare ;
f. leege ruimte tusschen twee regels;
(Stamp.) interlinie, v.; —lineare, agg. tusschen de regels bevindend ; traduzione —,
tusschen de regels geschreven vertaling, interliniair ; —lineare, v. a. tusschen de regels
schrijven ; (Stamp.) interlinies tusschen de regels zetten ; —lineatura, f. (Stamp.) interlineering, v., het plaatsen van interlinies tus-
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schen de regels, ruimte, v., tusschen twee
m. v. d. tweeden rang ; plaatsvervanger van
een nuntius.
regels; —lineazione, f. (Stamp.) manier, v.
waarop de interlinies zijn aangebracht ; —lo- Intero, agg. geheel, gansch, volledig, onverlet;
cntore, m. medespreker, m., als sprekende
cavallo, vitello — niet gekastreerd paard,
aangeh. persoon, m.; —locuto'rio, agg. (Gier.)
kalf; hengst, stierkalf; un anno —, een gesentenza —a (of alleen —a), voorloopig en
heel jaar ; ci vollero mille lire —e,
slechts een gedeelte van het proces betreffende
er waren voluit duizend lire voor noodig;
beslissend, interlocutoir vonnis, o., tusschenmoneta —a, grootgeld, 0.; festa —a,
bescheid, o., nevenvonnis, o.; —loeuzioiie, f.
festa d' — precetto, hoog feest, groot feest,
h.z.d. als —a ; —loquire, v. n. mede spreken,
dat geheel als Zondag gevierd moet worden ;
aan een gesprek deelnemen ; (Giur.) een nevenvolkomen, onbeperkt; avere —a flducia,
bekentenis aanvoeren ; --ln'nio, m. (Astr.)
onbeperkt vertrouwen hebben ; magistrate
nieuwe maan, v., tijd m. als de maan niet
rechtschapen, onberispel ij k ambtenaar ;
zichtbaar is ; —media'rio, agg. tusschenligsost. m. l' —, het geheel, alles te samen ; non
gend, tusschengelegen ; sost. m. tusschenpervoglio la metà, potendo aver 1'
soon, bemiddelaar, m.; —me'dio, m. h.z.d.
daar ik het geheel kan hebben, wil ik de helft
niet ; sottrare dall' —, van 't geheel, 't toals —mezzo ; —, agg. er tusschen liggend,
- gelegen ; parti —e, middelste deelen ; cotaal aftrekken ; per —, geheel ; rifare per
lore — tra il nero e il blanco, kleur
geheel nieuw maken.
tusschen zwart en wit in ; —messo, p. pass. Interpellanza, —lazione, f. (Giur.) verlanvan —me'ttre, v. a. onderbreken, doen opgen o. van uitstel, interpellatie, ondervraging,
houden, ophouden te doen; v. n. onregelmatig
v.; het bestrijden, betwisten van een bezit ;
worden (v. d. pols); —mezzo, m. tusschengerechtelijke dagvaarding, v.; —pellare, v. a.
spel, -stuk, o., intermezzo, o.; —mina'bile,
(Part.) om ophelderingen vragen, interpelleeagg. onbegrensd, grenzeloos, oneindig ; /ig. zeer
ren ; — qd. circa qc., iem. ergens over
groot, zeer lang durend, niet eindigend ; —miinterpelleeren, ophelderingen vragen ; (Giur.)
nabilmente, avv. op eindelooze, grenzelooze
onderbreken, verzet doen hooren ; — qd.,
wijze ; —minato, agg. h.z.d. als sterminato;
iem. voor 't gerecht dagen ; —petrare, v. a.
—missione, f. onderbreking, storing, ophefuitleggen, verklaren, opvatten ; — un fatto
fing, v.; —misto, agg. ondergemengd, vercome favorevole, een voorval als gunstig
mengd ; —mittente, agg. onderbrekend, tusopvatten ; —favorevolmente, largamenschenpoozend ; febbre —, tussehenpoozende,
te, in den gunstigsten, breedsten zin opvatten,
intermitteerende koorts, v.; polse —, onregeluitleggen ; — bene, male una paste, een
matige pols, m.; —mittenza, f. onderbreking,
rol goed, slecht opvatten, interpreteeren ; —petusschenpoozing, v., tijdelijke staking, v.; —natratore, m., —trice, f. uitlegger, verklaarmeute, avv. inwendig, innerlijk, in het binder, in., -ster, v.; —petrazione, f. uitlegging,
nenste ; —nare, v. a. indrijven, instooten,
verklaring, opheldering, interpretatie, v.; paindrukken, indringen, diep in het binnenste
rola clie ammetta doppia —, woord dat
doen dringen, verdiepen ; in 't binnenste van
eene dubbele uitlegging toelaat ; —petre, m.
't land zenden, interneren ; —rsi, v. rifl. diep
uitlegger, verklaarder, vertaler, tolk, m.; fare
in 't binnenste dringen, zich verdiepen, er in
1' — al ministero degli Alfara esteri,
reiken ; —rsi uno studio, geheel in een
tolk bij het ministerie van buitenl. zaken zijn ;
wetenschap doordringen ; —rsi della parte,
fig. — dei nostri desiderj, vertolker onzer
zich geheel met zijn rol vereenzelvigen ; uno
verlangens; —pilastro, m. (Arch.) peilerse ne interva, iem. verdiept zich in iets,
afstand, m.; —polamento, m. tusschenvoewijdt zich met veel ijver aan iets ; come 1'
ging, v.; —polare, v. a. tusschenvoegen, geocchio per lo mare entro s'interna,
heele zinnen of gedeelten tusschen een tekst
(D.), zooals het oog diep in de zee indringt ;
voegen, interpoleeren ; (Mat.) interpoleeren
—nazionale, nijg. internationaal ; het ver(een derde of meerdere grootheden tusschen
keer der volken onderling betreffende ; comtwee andere); door tusschenvoegingen vervalmercio —, internationale-, wereldhandel, m.;
schen ; —polatamente, avv. met tusschenesposizione —, internationale tentoonstelpoozen, onderbrekingen ; —polazione, f.
ling, v.; —no, agg., binnenst, innerlijk, inweninschuiving, tusschenvoeging. interpolatie, v.,
dig ; le parti piu —e, de binnenste deelen,
tusschengevoegd woord of gedeelte ; —ponide verste deelen v. bet binnenland (v. Afrika);
mento, m. h.z.d. als interposizione;
stanze —e, binnen-, achterkamer, v. mv.;
—porre, v. a. er tusschen leggen, zetten,
forza —a, innerlijke kracht, v.; mare —,
plaatsen, brengen, doen gelden ; interpose
binnenzee, v.; terra —a, binnenland ; voce
la propria autorità, hij deed zijn eigen
—a, inwendige, innerlijke stem, v.; cornmergezag gelden; (Giur.) —ricerso of appello,
eio —, binnenlandsche handel ; alunni —i,
appèl aanteekenen ; —rsi, v. rifl. er tusschen
inwonende leerlingen ; com,mozione —a,
treden, zich er tusschen, in 't midden plaatsen,
inwendige ontroering, v.; sost. m. het binnenste
stellen, leggen enz.; als bemiddelaar optreden;
inwendige, inwendig gedeelte, o., binnenruimte,
p. pass. en agg. —poste, persona —a, bev.; andare nell' — dell' Afrika, naar
middelende, als bemiddelaar optredend perhet binnenland van Afrika gaan ; fig. 1' —
soon, bemiddelaar; per —a persona, door
deli' animo, het inwendige gemoedsleven,
een tusschenpersoon, door een derde ; —posio ; nel suo — , in zijn binnenste; ministro
tore, m. bemiddelaar, tusschenpersoon, m.;
dell' —, minister van binnenlandsche zaken ;
—posizioke, f. bet zich er tusschen, in 't
—no'dio, m. (Bat.) afstand der stengelknoomidden leggen, ligging in 't midden, tusschenpen, gedeelte v. d. stengel tusschen twee knookomst, bemiddeling ; — di tempo, vertraging,
pen ; (Anat.) gewrichtsafstand, m.; —nonziav., tusschenvoeging ; —poste, agg. en p. pass.
tura, f. a mbt, o., zetel m. van een internuntius;
van —porre ; —punzione, f. interpunctie,
—nunzio, m. internuntius, m., paus. gezant
v., plaatsing v. der leesteekens ; seguo d' —,
,
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leesteeken, o.; (Mus.) duidelijke betooning der I
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—tedere, v. a. aangenaam onderhouden,

verschillende frasen ; —ralnento, --rimenden tijd verdrijven, vermaken, achterhouden;
to, het vullen, opvullen met zand; aard-,
—rsi, v. rid. zich vermaken, den tijd verdrijzandneerslag, verzanding, v., zandbank, v.;
ven ; —teniniento, m. h.z.d. als trattini—rare, —rare, v. a. in de aarde, den grond
mento ; —testo, m. h.z.d als contesto ;
steken, met aarde, zand vullen ; (Mil.) — una
—tri'gine, f. (Med) opscheuring der huid, v.,
batteria, een batterij ingraven, (het laken)
wolf, beeneter, m.; —tropicale, aqq. tusschen
met voldersaarde inwrijven ; (Idraul.) met zand
de keerkringen liggend, tropisch ; —turbare,
aanvullen, verslibben, een rivierbed ophoogen
v. a. h.z.d. als disturbare; —vallato, agg.
met aarde of zand ; (Agr.) het land ophoogen,
met tusschenruimten, afstanden opgesteld, met
aarde op een veld brengen, ter aarde besteltusschenruimten gebeurd; —vallo, m. tus—rsi,
v.
rifl.
zich
met
aarde,
len, begraven ;
schenruimte, v., afstand, tusschentijd, m.;
zand, slib vullen, verzanden, verslibben, zich
piovere a —I, met tusschenpoozen regenen ;
met aarde vuil maken ; —rè —rege, m.
a breve —, binnenkort, met korte afstanden,
(Stor. rom.) tusschenkoning, m.; —regno, m.
tusschenpoozen ; (Mus.) interval, m.. ruimte
tusschenregeering, v., rijksbeheer, o.; —ribitusschen twee tonen ; (Mil.) afstand m. tusschen
lire, v. a. verschrikkel ij k, angstwekkend
twee troepenafdeelingen; lucidi —i, heldere
—rsi,
maken ;
v. rid. vreesel41k, verschrikkeoogenblikken (hij iem. die in het verstand gelijk worden ; —rogare, v. a. ondervragen ;
krenkt is); di lungo, grande —, met groote
fig. raadplegen ; — le sacre scritture, la
afwijking, groot verschil ; —venimento, m.
storia, de heilige boeken, de geschiedenis
bet voorvallen, er tusschenkomen, tusschenraadplegen, ondervragen; — la Illente, met
val, m.; —venire, v. n. tusschenkomen, voorhet verstand te rade gaan ; p press. —ante,
vallen, gebeuren ; prov. clii fa quel cie
ook sost. m. de ondervrager; p. pass. —ato,
non deve, gl' intervien ció clle non
als sost. m. ondervraagde ; —rogativacredo, wie doet wat hij niet moet, ontmoet
nlente, avv. in vragenden zin, op vragende
wat hij niet zoekt; b ij wonen, tegenwoordig
wijze ; —rogativo, agg. tot een vraag, het
zijn, te hulp komen, tusschenbeiden komen,
vragen behoorende, vragend; preposizione
bijspringen ; —vento, m., —venzione, f.
—a, vragend voorzetsel, o.; punto —, vraagtegenwoordig zijn, tegenwoordigheid, v., inteeken, o.; —rogatore, m., —trice, f. ondermenging, tusschenkomst, hulp, v.; —vertire,
v. a. h.z.d. als invertire ; —vista, f. ondervrager, m., -ster, v.; —rogato'rio, m. (Giur.)
gerechtelijke ondervraging, v., verhoor, o.; —
houd, o., bezoek o. ter uithooring, interview, o.,
dei testinloni, getuigenverhoor, o.; —, agg.
samenkomst, v., ontmoeting, v.; —vistare,
tot het verhoor behoorende ; —rogazionv. a. ondervragen, uitvragen, interviewen ;
cella, f. klein, kort verhoor, o., korte onder—vistatore, m. uitvrager, ondervrager, invraging, v., kort examen, o.; —rogazione,
terviewer, m.; — vivos, fare donaziolie
f. ondervraging, v., verhoor, o., examen, o.;
—, een schenking onder levenden doen;
—rompere, v. a. onderbreken, in de rede
—zare, v. a. h.z.d. als sterzare, rintervallen. belemmeren (verkeer), (de middelen v.
zare ; —zata, f. (Agr.) derde beploeging, v.
verkeer) onderbreken, afsn ij den, uitscheiden Intesaurare, v. a. h.z.d. als arricchire ;
(met werken), afbreken; p. pass. —rotto,
—schiato, agg. hardnekkig, stijfhoofdig, zijn
onderbroken ; poggia —a, nu en dan opeigen hoofd volgend; —sa, f. overeenkomst,
houdende regen, niet aanhoudende regen ;
overeenstemming, afspraak, V.; darsi l' —
tradizioni non —e, onafgebroken overlevedi fare qc., overeenkomen, afspreken iets
ringen, mv.; —rottanlente, avv. met onderte doen ; stare soli' —, nauwkeurig opletbrekingen, met tusschenpoozen, bij gedeelten ;
ten; —so, agg. Z. p. pres. van intendere;
—rotto, p. pass. van —rompere ; —rut—so, m. h.z.d. als intelligenza; —ssere,
tore, m., —trice, f. onderbreker, m.; chi è
v. a. inweven, invlechten, vlechten ; —panieri
laggiii quell' —, wie onderbreekt mij daar
di vimini, manden van wilgenrijs vlechten ;
ginder; (El.) stroombreker, m.; —ruzione, f.
— lodi a una persona, iem. met lof overonderbreking, v., afbreking v. (v. 't gesprek);
laden; —simento, m. het inweven, invlechtijdelijke stilstand, m., rust, v., tijdelijke onderten ; fig. versiering, v.; —situra, f. h.z.d als
breking van het werk, poos, pauze ; —secatessitura of intrecciatura ; —ta'bile,
mento, m. het doorsnijden, doorkruisen, kruiagg. onbekwaam, onbevoegd een testament te
sing, snijding (van straten, wegen), kruispunt,
maken of getuignis af te leggen ; —tare, v. a.
snijpunt, o.; —secare, v. a. door midden
twee stukken (bijv. balken) met de kopeinden
snijden ; fig. snijden (van twee lijnen); le due
aan elkander voegen, tegen elkander leggen,
ilnee s'intersecano nel punto c, de twee
voegen, stooten ; — una catena, een ketlijnen sn ij den elk. in 't punt c; —rsi, v. rifl.
ting, anker in den muur bevestigen; — un
elk. kruisen, snijden ; -- s ecato'rio, agg.
conto a una persona, een rekening op
iem.'s naam hoeken een hoofd in 't grootboek
doorsnijdend, sn ij dend, kruisend ; —secazigeven ; —rsi, V. rid. zich iets in 't hoofd zetone, f. doorsnijding, v.; (Geom.) snijding v.
(van lijnen, cirkels enz.); —segare, v. a. =
ten ; p. pass. en agg. —ato, hardnekkig, stijfhoofdig, eigenzinnig ; —tato, agg. (Giur.) zon—secare ; —segna, f. h.z.d. als contrasder testament gemaakt te hebben ; erede ab
segno ; —serire, v. a. h.z.d. als inserire ;
—, rechtmatige (niet door testament aange—sezione, f. (Geom.) snijpunt, o., snijlijn, v.;
wezen) erfgenaam ; —tatura, f. stoot, m.,
—spinale, agg. (Anat.) muscoli —I, tusschen de uitsteeksels der zes laatste rugwerhet aaneenvoegen met de kopeinden; — di
una catena, verankering, inankering van
vels liggen spieren ; —stiziale, ('pij. tuseen ketting ; — di ilil conto, inschrijving
schenruimsch, tusschentijdsch; —stizia, m.
van een rekening op naam, geven van een
tusschenruimte, v.; (Eccles.) tusschentijd, m.
hoofd in 't grootboek, opschrift, o.; hardnek(tijd die verstreken moet zijn bij 't klimmen
kigheid, eigenzinnig-, stijfhoofdigheid ; (Stamp.)
in g. rang); rustpunt, n , pause, uitstel, o.;
,
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— delta pagina, koptitel van de bladzijde;
—tazione, f. inschrijving, naam, geving in
't grootboek voor rekening ; —tinale, agg.
(Anat.) tot de ingewanden behoorende, darm...;
catarro —, darmkatarhe ; dolori —I, ingewandspijnen ; —tiuo, m. (Anat.) darmkanaal,
o., darm, m., ingewand, o.; —cieco, retto,
blinde-, mastdarm, m.; —, agg. guerre —1,
burgeroorlogen, m.v.; —to, agg. h.z.d. als

—suto, ingevlochten, ingeweven.

lntiepidare, —dire, v. a. lauw maken ; —rsi,
v. rifl. lauw worden ; fig. verkoelen ; —ero,
en all. Z. intero ; —gnare, v. n. en —rsi,

v. ni l door de motten aangetast, weggevreten
worden, de mot krijgen, vol motten komen ;
—gnatura, f. de mot, motplek, door mot
weggevreten plek, v.; —gnere, Z. —ngere ;
—gnosire, v. a. schurftig maken; v. n.
schurftig worden ; —mamente, avv. in het
diepste, inwendigste deel ; penetrare —, diep
indringen, diep, in z ij n binnenste, inwendig;
conoscere — una persona, een persoon
zeer goed, vertrouwelijk kennen ; idee — connesse, ten nauwste met elkander verbonden
denkbeelden ; —mare, v. a. vaststellen, opleggen, voorschrijven ; — nul pagameiito
per un giorno determinato, eene betaling op een bepaalden dag voorschrijven, bevelen, gelasten ; ni' ititiiiió di uscire, hij
beval mij naar buiten te gaan ; —matore,
m., —trice, f. aanzegger, aankondiger, m.,
-ster, v.; —mazione, f. aanzegging, toeschrijving, aankondiging, v.; all' — dell' arretto
sè mise a fuggire, bij de aankondiging
van de gevangenneming ging hij op de vlucht;
— di guerra, oorlogsverklaring, v., bevel,
o., aanmaning v. (tot gehoorzamen, uit elk.
gaan); dopo la terza — le truppe fecero fuoco, na de derde aanmaning gaven
de troepen vuur; —midazione, f., —midimento, m. vreesaanjaging, bangmaking, v.;
—midire, v. a. bang, vreesachtig maken,
vrees aanjagen ; v. n. en —rsi, v. rifl. bang
zijn, vreesachtig worden ; —midità, f. onverschrokkenheid, onvreesachtigheid, onbevreesdheid, v.; —mido, agg. onverschrokken, onbevreesd, koen, niet bang, —inità, f. vertrouwelijkheid, vertrouwdheid, v., vertrouwel ij ke
omgang, m.; —mo, agg. innerlijk, wat er
binnen is, ligt; ha visitato le intime
part! dell' Afrika, hij heeft de binnenste
gedeelten van Afrika bezocht ; cause — e del
male, de dieper liggende, innerlijke oorzaken
van het kwaad; senso — della Scrittura,
de diepere zin van de Schriftuur, nauwkeurig
bekend, zeer bevriend ; ainico —, intieme,
boezemvriend ; Consigliere —, Geheimraad,
m.; vita —a, bet innerlijk leven (van den
mensch), het huisel ij k leven, familieleven, o.;
sost. m. 1' —, het innerlijke, het inwendige
(leven der ziel enz.); clii sa che cosa penso
nel suo —, wie weet wat bij in zijn hart
denkt ? vertrouwde vriend, boezemvriend.,
—morimento, m. het bang maken, verschrikken, o., bangwording, vreesachtigheid, v.;
—morire, v. a. schrik, vrees, angst aanjagen, verschrikken, vreesachtig, bang maken ;
v. n. en —rsi, v. rifl. bang worden, verschrikken, vreesachtig zijn of worden ; p. pass. —ito,
agg. verschrikt, bang, vreesachtig ; —inpaHire, v. a. opblazen ; v. n. en —rsi, v. ri tl.
opblazen, opgezet worden (de buik); —ngere,
v. a. indoopen ; — pane nel brodo, brood

in den bouillon doopen, in de soep weeken ;
fig. — in iina cosa, aandeel in een zaak
hebben, met anderen de winst deelen ; p. pass.
en agg. —nto, ingedoopt, geweekt ; fradicio
—, door en door nat ; geheel doorweekt ; sost. in.
b.z.d. als intingolo, saus, v., bouillon, m.,
sjeu, v., soep, ragout, m., gekruide saus, v.;
—ngoletto, in. goedsmakende, fijne saus enz.;
—ntura, f. het indoopen, opweeken, o.; —rannire, v. n. en —rsi, v. rifl. een tiran wonden, als een tiran, wreed handelen, regeeren;
—rizzameiito, —ziinento, m. verstijving,
verlamming v. (der ledematen); —rizzare,
—zire, v. a. stijf maken, doen verstijven, verlammen ; v. n. en —rsi, v. rifl. stijf, lam, gevoelloos, verstijfd, verlamd worden, verstijven ;
p. pass. en agg. —ito, verstijfd, onbuigbaar,
dood ; ho le mani —e dal freddo, mijn
handen zijn geheel verstijfd van koude ; fam.
canicninare tutto — loopen als of men een
bezemsteel had ingeslikt ; —sichire, v. n.
teringachtig worden, de tering krijgen ; wegteren, wegkwijnen ; fig. verkwijnen, verwelken,
afsterven ; — v. a. teringachtig maken ; —tolainento, m. betutteling, betitteling, wijding,
opdracht, v.; —tolare, v. a. betuttelen, een
titel, opschrift, naam geven, noemen, toewijden, opdragen, toeëigenen, toeschrijven ; —rsi,
v. rifl. zich betuttelen, noemen, heeten ; come
s'intitola quella commedia, boe heet
dat tooneelstuk ?; —tolazionc, f. betutteling,
benaming, v., naam, titel, m., opschrift, o.
Into, prep. h.z.d. als entro, dentro ; —cca'bile, agg. niet aan te raken, te beroeren ;
—gliare, v. a. (Mar.) twee touweinden aan
elkander naaien ; —glio, m. (Mar.) trossteek,
m.; —llera'bile, agg. onverdraagbaar, onduldbaar, onverdragelijk, onuitstaanb.; —11erabilmente, avv. op onverdraagbare, onuitstaanbare wijze ; —lleraudo, agg. wat niet
geduld, verdragen mag worden ; —llerante,
agg. onverdraagzaam, ongeduldig ; — del
freddo, zeer gevoelig voor kou, geen kou
kunnen verdragen ; — degli indiigj, ongeduldig over de vertragingen ; —lleranza, f.
onverduldigheid, v., ongeduld, a., onverdraagzaamheid, v.; — del dolore, bet niet in
staat zijn om de pijn te verdragen, gebrek aan
weerstandsvermogen tegen de pijn ; —inbare,
v. n. in bet graf leggen, ten grave dragen, begraven ; —iia'bile, agg. (Mus.) niet te vatten ;
intervallo diffciliiiente — moeielijk te
vatten, te treffen interval; —nacare, v. a.
(Mar.) een muur de laatste pleistering geven,
kalken ; —nacatura, f. pleistering, kalking
v. (van een muur); —naco, m. laatste bepleistering, afwerking v. van een muur ; pray.
11 muro si conesce dall' —, het uitwendige verraadt vaak bet inwendige ; —are, v a.
(het gezang) aanheffen, den toon aangeven
(voor de muziek); fig. een lied aanheffen, zingen, doen weerklinken ; — una strumento,
een instrument stemmen ; v. n. — di ul na
canzone, een lied op muziek zetten ; luid
schreeuwen, duidelijk uitspreken, weerklinken ;
—natore, m., —trice, f. aanheffen van een
lied, (toon) aangever, m., -geefster, v.; —natura, —nazione, f. het aanheffen o. van
een lied, aangeven o. van den toon, het in den
juisten toon brengen, voorspel (op een orgel);
—nchiare, v. n. door een snuitkever aangetast, wormstekig zijn (graan); —uso, agg.
ongeschoren ; (Bibliof) onafgesneden (rand van
,
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boeken); —ntire, v. a. dom, suf, verward plotseling, in een oogwenk, eer men er op vermaken ; (v. n.) - worden ; —ppare, —ppidacht was ; —guardare, v. a. Z. guarcare, v. a. (iem.) treffen, toevallig ontmoedare ; —laselare, v. a. h.z.d. als tralasciare; —lciamento, m., —atura, f. verwarten, (op iem.) stooten ; v. n. stooten, struikelen ;
— in un lasso, over een steen struikelen ;
riog, verwikkeling, v , ingewikkelde zaak, v.;
fig. — in Tina diflicoltà, op een moeielgk—leiare, v. a. verwarren, verwikkelen, door
held stooten; —ppo, m. aanstoot, m., hinderelkander gooien ; m' intralcia ogni niio
paal, v., beletsel, o.; fig. zwarigheid, v., opaffare, hij brengt al wat ik doe in den war;
—rsi, v. rifl. zich verwarren, verwikkelen,
onthoud, o., reden van vertraging, ophouden ;
in wanorde geraken ; p. pass. en agg. —ato,
—rarsi, v. rifl. woedend worden ; —rbare,
—rbidare, v. a. troebel maken, omroeren
verward, ingewikkeld ; —mbo, —nibodue,
—nibendue, m. pl. pron. h.z.d. als aunbein 't water); fi g. storen, benevelen ; il vino
gli ha intorbidata la vista, de w ij n
due, amendue ; —mento, m. h.z.d. als
entramento ; —tnesso, m. tusschengerecht ;
heeft zijn gezicht beneveld ; — la gioia, de
vreugde verstoren ; prov. non — 1' acqua
—niettere, v. a. h.z.d. als introinettere;
—rsi, v. rifl. h.z.d. als sottomettersi;
che devi bevere, maak het water niet
—mezzare, v. a. h.z.d. als traonezzare ;
troebel dat g ij moet drinken (d.w.z. verkerf
—naischianza, f., —are, v. a. —missione,
het niet met de personen die u van dienst kunnen zijn ; —, v. n. en —rsi, v. rifl. troebel
h.z.d. als mescolanza, —are, intromissione; —nsgredi'bile, agg. Z. i ntrasgreworden, beneveld worden (de blik, het oog),
dibile ; —nsigente, aqg. tot geen vergelijk
verduisteren, betrekken (de lucht); 11 tempo
s'intorbida, het weer wordt donker, droef;
gezind, intransigent ; sosi. m. gli —1, de intran—rbidainento, m., —rbidazione, f. het
sigenten, onverzoenlijken ; —iisitivamente,
avv. (Gram.) op intransitieve, onovergankelijke
troebel maken, worden, troebeligheid; —rmentimento, m. het stijf, verlamd, ingeslawijze; —nsitivo, agg. onovergankelijk, geen
direkt voorwerp hebbend, intransitief ; —npen zijn der ledematen ; —rmentire, v. n.
sito, agg. nog nooit overtrokken (rivier);
stijf, gevoelloos, verlamd, bewegeloos worden,
—prendente, p. pass. van —prendere, v. a.
inslapen (ledematen); v. a. st ij f, gevoelloos enz.
ondernemen, aannemen (werk); — una via,
maken ; fig. suf, verward, beschaamd maken ;
—rniare, v. a. h.z.d. als attorniare ;
een weg inslaan; fig. — Tina carriera, een
loopbaan kiezen, inslaan ; — h.z.d. als inter—rno, prep. (verbonden met a, di of da)
cettare, sopraprendere, sorprendere,
om, rondom; — al monte, om den berg;
stare — a uno, veel om iem. zijn, iem. veel
p. pres. en agg. —elite, ondernemend, koen,
waaghalzig ; —prendimento, m. ondernelastig vallen ; ongeveer, omstreeks ; erano —
ming, aanneming (van werk), inslaan (van een
a due niila soldati, er waren omstreeks
weg), aanvaarden (van een loopbaan); — prentwee duizend soldaten ; over ; parlare — ai
ditore, m. ondernemer, aannemer ; società
doveri dei cittadini, over de plichten der
— prenditrice, bouwmaatschappij, v.; —
burgers spreken ; avv. daaromtrent, daarom ;
presa, f. Z. impresa ; —re, v. a. Z. enlà —, costa —, daaromtrent, in die streek,
trare ; —rompere, Z. interrompere
ginds, rondom ; als agg. le persolie — ap—segarsi, v. rifl. Z. intersecarsi ; —segplaudivano, het volk rondom juichte toe;
na, Z. insegna ; —sgredi'bile, avv. onall' —, d' —, h.z.d. als avv. d' ogni —, van
overschrijdbaar ; —s1nwta/bile, agg. onveralle kanten ; intorno intorno, rondom ;
anderlijk ; —ta, f. Z. entrata ; —tagliare,
—rpidamento, m. verdooving, v.; —rpiv. a. h.z.d. als intersecare ; —te'ssere,
dire, v. a. gevoelloos, verdoofd, verstompen,
verdooven; v. n. gevoelloos, stijf, verdoofd,
v. a. Z. intessere ; —tta'bile, agg. moeielijk
te behandelen, onha n delbaar, ongenaakbaar,
verstompt worden ; fig. intorpidisce I'inonbuigbaar, hard, taai ; —trattabilità, f.
gegno, de geest, het verstand verstompt;
onhandelbaarheid, onleidzaamheid, moeielijkh.,
—rriare, v. a. met torens omgeven, versterlastigh. om mee om te gaan, ongenaakbaarheid,
ken ; —rsione, f. (Bot.) winding, draaiing
norschheid, v., hardheid, taaiheid bij 't bearder planten; —rto, agg. h.z.d. als attorto;
beiden, moeielijke bewerkzaamh. v.; —ttanto,
—rzolare, v. n. h.z.d. als incatorzolire ;
—scanire, v. a. tot een Toskaner maken ;
avv. h.z.d. als intanto ; —ttenere, v. a.
op-, terughouden, laten wachten, vertragen,
—rsi, v. rifl. een Toskaner worden, Tosk.
onderhouden, aangenaam bezighouden, vermanieren, taal aannemen; —ssicare, v. a.
maken, bekostigen, onderhouden, voeden ;
Z. attossicare ; —stire, v. n. stijf, stram,
—rsi, v. rifl. zich aangenaam bezighouden,
onbuigbaar worden ; p. pass. en agq.—lto,
goed onderhouden (met iem., iets); —ttenistijf, stram, stevig ; —zzire, v. n. klein, dik,
inento, m. onderhoud, v., bekostiging, v.; —,
worden.
Intra, prep. h.z.d. als tra of fra ; esser —
li.z.d. als trattenitnento ; —vata, f. darn
m. uit balken ; —vedere, v. a. Z. intravvedue, tusschen ja en neen zweven; —bedere ; —versamento, m. dwarsligging, doorscarsi, v. rifl. h.z.d. als innainorarsi ;
kruising, v., het dwars over-leggen; —ver—biccolarsi, v. rill. (ergens) opstijgen met
sare, v. a. h.z.d. als attraversare; (Apr.)
gevaar van vallen; —cciglio, m. de ruimte
dwars ploegen ; p. pass. en agg. —ato, over
tusschen de wenkbrauwen ; —cchin'dere,
elkander-, dwarsliggend ; verhinderd, belet;
v. a. h.z.d. als racchiudere intorno ;
(Arald.) i'arme erano due chiavi —a,
—cidere, T. a. h.z.d. als intercidere ;
het wapen bestond uit twee gekruiste (over
—correre, v. n. er tusschen loopen ; —detto,
elkander liggende) sleutels ; —versatura, f.
inderdetto
;
—dimenticare,
—diagg. Z.
dwarsligging, v., het dwars , over elk. liggen,
re, h.z.d. als dimenticare, interdire;
doorkruising, overkruising, v., dwarsstreep, v.,
—duci'bile, agg. onvertaalbaar, niet weer te
hinderpaal, v., beletsel, o.; —vestige, v. a.
geven in een vertaling ; —fatto, agg. h.z.d.
h.z.d. als travestire ; —viluppare, v. a.
als affatto ; —fattafine, finefatta, avv.
,
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de kern, de innerlijke waarde der dingen beh.z.d. als avviluppare ; —vvedere, v. a.
schouwen ; maiica 1' —, de eigent. waarde
iets door iets anders heenzien ; oppervlakkig,
ontbreekt, in zichzelf is bet niets waard ; vervluchtig zien, vooruitzien, vermoeden ; —vvetrouwde vriend, m., —so. p. pass. v. —dere;
nire, v. a. h.z.d. als intervenire,
—so, m. deeg, o., mengsel, mengelmoes, 0.;
intrearsi, v. rill. een eenheid van drie, een
stukadoorskalk, v.; -stimento, m. het ziek,
drieeenheid uitmaken (0.); —ecia'bile, agg.
slecht zijn, verwelken (der planten); —stire,
vlechtbaar, invlechtbaar; —cciamento, m.
v. n. slecht, boos worden, kw ij nen, niet opkohet in elkander vlechten, vervlechting, verbinmen
(planten).
ding, v.; —cciare, v. a. door elkander, met
elk. vlechten, ineenvlechten ; — le braccia, Introque, avv. inmiddels, ondertusschen ; —
dotto, m. h.z.d. als —ducimento ; —du'le dita, de armen, de vingers over elkander
tere, v. a. Z. —dure ; —duci'bile, agg.
kruisen ; — le gambe, de beerven over elk.
invoer-, inbrengbaar ; —ducimento, m. het
slaan, kruisen ; — una corona, een krans,
invoeren, invoering, v.; —dorre, v. a. invoekroon vlechten ; — le figure, d'un bello,
ren, insteken, induwen, inbrengen ; — una
de dansfiguren kunstig door elk. slingeren ;
siringa in una piaga, een sonde in een
p. pass. en agg. —ato, dooreengeslingerd,
wond brengen ; doen optreden ; Cicerone
ineengevlochten ; —cciatamente, avv. op
introduce Catone a parlare della veekunstig dooreengeslingerde, gevlochten wijze ;
chiezza, Cicero laat Cato optreden om over
-cciato'io, m. haartooi, m., haarvlecht, v.;
den ouderdom te spreken ; — it discorso in
—cciatura, f. dooreenslingering, -vlechting,
una casa, het gesprek ergens op brengen,
verbinding, v.; — di capelli, haarvlecht, v.,
inleiden, de eerste gronden leeren (van een
haartooi, m., frisure, v., vlechtsel, geelecht, 0.;
wetenschap); iem. introductieren, inleiden bij,
—ccio, m. verwikkeling, v., samenhang m.
voorstellen aan een persoon; toegang ver(v. gebeurtenis); fig. verwikkeling, v., knoop,
schaffen (tot een buis, een familie); — invoem., intrige v. (van een drama); (Mus.) — delle
ren (waren in een land); — in uso, in geparti, samenhang, m., verwikkeling v. der
bruik
brengen; —rsi, v. rill. zich indringen,
partijen, intrige, v., drogweefsel, 0.; —folarsi,
insluipen, ergens indringen ; la forchetta
v. rifl. h.z.d. als confondersi, inbrogligli s'introdusse per la gola, de vork
arsi ; —guare, v. a. (Mar.) treuren ; —gnadrong hem in de keel ; in gebruik komen ;
tura, f. (Mar.) treuring, v.; —guare, v. n.
—duttivo, agg. invoerend, inleidend;—duten —rsi, v. rill. een wapenstilstand sluiten;
tore, m., —trice, f. invoerder, m., -ster, v.,
-inirsi, v. rifl. van vrees, angst sidderen,
inleider, m.; -- degli ambasciatori, opperbeven ; —inotato, app. vreeselijk, verschrikceremoniemeester, m.; —duzioncella, —zikelijk ; —pidamente, ave. —e'pido, agg.
oncina, f. kl. inleiding, v., korte voorrede, v.;
onversaagd, zonder vrees, onverschrokken,
—duzione, f. inbrenging v. (van een sonde
onwrikbaar, vast, hardvochtig, met stalen
in een wond), - (van waren); invoer, m.; davoorhoofd ; —pidezza, —pidith, f. onverzio d' —, invoerrecht, 0.; inleiding, v, voorsaagdheid, onverschrokken-. onwrikbaarheid;
rede, v., voorwoord o. (van een boek); (Mus.)
-scare, v. a. h.z.d. als intrigare.
introductie, openingstuk, o., voorstelling, beIntricare, v. a. en —rsi, v. rill. Z. intrigare ;
kendmaking, v.; lettera d' —, aanbevelings—eatainente, —gatamente, avv. op verbrief, m.; —fiesso, agg. (Bot.) binnenwaarts
warde, ingewikkelde wijze, zonder orde of duidelijkheid ; —i'dere,v. a. omroeren (meel tot gebogen ; —Bolare, v. a. en —rsi, v. rifl.
zich vuil maken, bespatten : —hare, v. a.
pap), weekes, vochtig maken, bevuilen, beinkasseeren, geld innen ; —ito, m. ingang, m.
smeuren ; p. pass en agg. —so, vuil, nat van ;
aveva le maiii — e di sangue, z ij n han(Eccles.) introitus m. (begin, aanvang van de
Mis), begin, m., ontvangst, v.; — d'una Beden dropen van bloed, waren met bloed berata, ontvangst van den avond ; —i, pl.
smeurd ; —gante, m. Z. p. pres. v. —gare,
inkomsten, ontvangsten, mv.; —inessa, f.
verwikkelen, verwarren, in ti erwarring bren—niissione, f. inbrenging, invoering, inmengen, beletten, hinderen, storen ; —rsi, v. rifl.
ging, bemiddeling, vermiddeling, v.; —ine'tzich verwarren, verwikkelen, in wanorde getere, v. a. inbrengen, invoegen, inschuiven,
raken ; fig. zich mengen (in iets), inmengen ;
insteken ; — uno ad uno, iem. bij een ander
p. pres. en agg. —gante, verward, ingewikinvoeren, hem voorstellen ; —rsi, v. rifl. zich
keld ; sost. m. intrigant, intrigeerend mensch,
mengen in, inlaten met, afgeven met, bekomintrigensmeder, kuiper, m.; p. pass. en app.
meren om, als bemiddelaar, tusschenpersoon
-ato, verward, ingewikkeld ; —go, m. verwikkeling, verwarring, v.; fig. listig weefsel,
optreden ; —namento, m. verdooving, doofmaking, v. (door groot geraas) de ooren doen
sluw plan, intrige, kuiper ij , v.; —ghi, pl. intriges, streken, knoeierijen, heimel ij ke plannen ;
suizen, verdoovend geraas ; —nare, v. a. verdooven, de ooren doen suizen, de ooren ver- di Corte, bofintriges ; -- ainorosi, liefdesscheuren (door geraas); ragazzi non m'
handel, liefdesavonturen, geheime vrijerg, v.;
—nsecamente, avv. in 't binnenste, innerintronate la testa, jongens maak me m ij n
hoofd niet op hol ; p. pass. en app. —ato,
lijk, yolgens de kern ; —nsecare, v. n. en
—rsi, v. rifl. —nsechezza, f. innige ververdoofd ; — da' lassi, door 't werpen met
trouwelgkheid, innige vriendschap, v., vertrousteenen verdoofd ; —nfiare, v. a. opgeblazen,
welijke omgang, m ; —seco, agg. inwendig
trotsch, verwaand worden ; —nizzare, v. a.
op den troon plaatsen, verheffen, tot koning
bevindend, er in besloten, innerlijk; metanmenti —chi, inwend. veranderingen ; cause
maken ; —nizzazione, f. plechtige verheffing
--che, innerlijke oorzaken ; valore —, eigenv. op den troon, troonverheffing, v.; —va'bile,
lgke, innerlijke waarde, v., vertrouwd ; amico
app. onvindbaar, niet te vinden.
—, vertrouwde vriend, boezemvriend, m.; sost. Intru'dere, v. a. indrijven, invoeren ; (Giur.
m. bet innerlijke, innerlijke deel, o., het incan.) wederrechtelijk in een prebende plaatwendige, 0.; coiisiderare 1' — delle cose,
sen ; — delle nuove parole in una linITALIAANSCH—NEDERLANDSCH.
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vruchteloos ; fa — ogui parola, 't was een
gua, nieuwe woorden in een taal brengen ;
—rsi, v. ritl. zich indringen ; p. pass. —uso,
vruchteloos woord ; nu giovane —, een jeugwederrechtel ij k ingezet, ingedrongen ; sost. m.
dige doenniet, deugniet; ram. è , 't helpt
indringer, m.; —gliare, v. a. een vloeistof
toch niets, 't is nutteloos ; —tilità, f. nuttemet een andere vermengen, versnijden (w ij n),
loosheid, vruchteloosheid, vergeefschheid, v.,
vervalschen ; —rsi lo stomaco coi beveonnutte, mittelooze dingen, prullen ; queste
roni, den maag door drinken verslappen ; tam.
sono —, dit zijn onnutte dingen ; —tilmente,
assol. listen, lagen leggen, intriges smeden ;
avv. op vergeefsche, nuttelooze wijze ; —zzolire, T. a. lust, begeerte opwekken, begeep. pass. en agg. —ato, vino —, vervalschte,
versneden wijn ; —glione, m. wijnvervalscher,
rig maken.
-verknoeier, m., intrigant, intrigensmeder ; Invacchimento, m. kwijning,v., ziek worden
(der zijdewormen); —cchire, v. n. ziek wor—glio, m. mengsel o. van allerlei vloeistoffen, brouwsel, maaksel o. (wijn enz.); fig. quel
den; —dere, v. a. indringen, invallen (in een
discorso è no — di spropositi e d' emland); bezetten,innemen; l'Italia fa invasa
pietà, deze redevoering is een mengsel,
dal Longobardi, Italie werd door de Lonbrouwsel van dwalingen en goddeloosheden ;
gobarden ingenomen ; overstroomen ; le calist, intrige, kuiperij, v.; —gli, pl. listen, lagen,
vallette hanno invasa la Sicilia, de
mv.; —pparsi, v. ril. zich bij eene Lende
sprinkhanen hebben Sicilie overstroomd ; gut
aansluiten ; --sione, f. wederrechtelijke aanmorbo invade una città, een ziekte teistert
stelling, v., indringing v. (in een ambt), ineen stad ; — il potere, de macht, bet gezag
dringing, v., het indringen, o.; —so, Z. —dure.
overrompelen, zich meester maken van 't geIntuarsi, v. rifl. geheel in uw geest dringen
zag; —ditrice, f. (v. invasore), alles over(hij I).); —ba, f. (Bot.) h.z.d. als indivia;
rompeld ; la violenza —, bet alles overrom—Mare, v. a. h.z.d. als —intingere of tufpelend geweld; —gare, v. n. h.z.d. als
fare ; —gliare, v. a. (Mar.) twee touwen
—ghirsi ; —ghimento, m. het verliefd
aaneenknoopen ; —gliatura, f. (Mar.) trosworden, zijn ; —ghire, v. a. betooveren, versteek, m.; —ire, v. a. (Filos.) beschouwen,
liefd, verlangend maken, innemen, meeslepen ;
door intuïtie opvatten, begrijpen ; —itiva—rsi, v. rifl. verliefd warden, verlangend
uiente, avv. door intuïtie, ingeving; —itivo,
uitzien naar ; verlangen, begeerte gevoelen ;
—iare, —iolare, v. n. kleuren ; donker, zwart
agg. (nos) aanschouwend, uit zichzelf, zonder
bemiddeling erkennen, intuïtief ; —ito, m.
worden ; —lere, v. n. geldig word., tot gelding
komen, voet vatten, zich inburgeren; p. pass.
aanschouwing, v., aanblik, in., zond. terstond
opdringende erkenning, erkenning v. door eigen
en agg. —valso, ingeburgerd ; è una asanza
oramai —a, het is een nu eenmaal ingekracht of geest; per —, door onmiddellijke
kennis; ad — d'aleuno, met bet oog op
burgerde gewoonte ; —lidamente, avv. op
iemand, ten opzichte van iem.; —izione, f.
zwakke wijze, zonder kracht, geldigheid ; —liinnerlijke, zinnelijke erkenning ; beschouwende
damento, m. het verzwakken, ongeldig maonmiddellijke erkenning, v., intuïtie, v.; (Teol.)
ken ; —lidare, v. a. zwak, krachteloos,
aanschouwing, v. van Godsbeerlijkheid (in den
ongeldig maken, ongeldig verklaren, buiten
Hemel); —mescenza, f. (Med.) opzwelling, v.;
werking stellen ; — an eontratto, een verdrag vernietigen ; —lidità, f. zwakheid, krach—midire, v. n. opzwellen, opgezwollen zijn
of worden ; —rgidire, v. n. h.z.d. als —miteloosheid, ongeldigheid, onbekwaamheid v.
dire; —zzare, v. a. Z. rintuzzare.
tot een ambt, dienst; verval, o.; —lido, agg.
Inubbidiente, agg. en a ll . Z. disobbediente;
zwak, krachteloos, niet steekhoudend, niet door—bbricare, v. a. h.z.d. als ubriacare;
slaand (bewijs); (Gier.) ongeldig, buiten wer—dito, agg. b.z.d. als inaudito ; —guale,
king gesteld ; onvoldoend, de noodige kracht
agg. en afl. Z. ineguale ; —lto, app. ongemissend ; (Mi/.) ongeschikt voor den dienst,
wroken ; —manainente, avv. op onmenscheinvalied ; sost. m. invaliede, m.; —ligiare,
lijke, wreede wijze, niet menschlievend ; —mav. a. in 't valies pakken,doen ; —llarsi, v. rilt.
nità, f. onmenschelijkheid, wreedh., hardheid,
in een dal afdalen, in een dal uitmonden,
vloeien (rivieren); —Iso, p. pass. v. —lere ;
v., gebrek aan goedheid, menschlievendheid ;
—inano, agg. onmenschelijk, wreed, hard—nire, v. n. en —rsi, v. rifl. ijdel, opgeblazen, verwaand worden ; —, h.z.d. als svanire;
vochtig, onmenschlievend, niet goedig, onbeschaafd ; —mare, v. a, begraven ; —mazi—no, avv. vruchteloos, vergeefsch ; — mi
tenti, gij bekoort mij tevergeefs; —rea'bile,
one, f. begraving, begrafenis, teraardebestell.,
v.; —midire, v. a. vochtig maken, bevochtigen ;
agq. niet overschreidbaar ; —ria'bile, agg.
— le labbra, de lippen nat maken ; —rsi,
onveranderlijk, onwankelbaar, standvastig,
duurzaam ; —riabilità, f. onveranderlijkheid,
v. riil. vochtig worden, zich nat maken, nat
worden ; —urnilia'bile, agg. niet te verootstandvastigheid, duurzaamheid, v.; —dato,
moedigen, te deemoedigen, onbuigbaar; —nagg. onveranderd, steeds het-, dezelfde ; —sa
dare, v. a. en all. Z. inondare ; —rbanameiito, m. bezetenheid, v., bezeten zijn (van
den duivel); —sane, v. a. in (iem.) varen
mente, avv. op ruwe, onbeleefde, onbeschaafde
(booze geesten); bezitnemen (van iem.), aanwijze; —rbanità, f. onbeleefdheid, grofheid,
grijpen; fai invasato dal demonio, ik
onbeschaafdheid, v., lompe, onbeleefde handelwijze ; —urbano, agg. grof, onbeleefd, ruw,
werd door den duivel (den toorn) aangegrepen;
— dall' estro, door diclaterlijken waanzin
onbeschaafd; —sato, agg. h.z.d. als inusitato ; —sitamente, avv. buiten gebruik, op
aangetast ; —sare, v. a. in vaten doen, in
potten zetten (de bloemen); fig. inproppen,
ongewone wijze; —sitato, agg. ongebruikt,
gulzig eten ; —satura, f. het in potten zetten
niet meer in gebruik, ongewoon ; parole —e,
(van bloemen); —sione, f. inval, m., bezitverouderde, niet gebruikelijke woorden ; —sto,
neming, v., bezetting (landen); het om zich
agg. gebrand, met brandvlekken, door vuur
grijpen, de overhand nemen, verbreiding, v.;
beschadigd ; —u'tile, agg. onnut, nutteloos,
—so, agg. Z. invadere ; —sore, m. overondienstig ; roba — , nutteloos, onnut tuig, o.;
—
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weldiger, invallende vijand, bezitnemer, m.
Invecchiamento, m. het oud worden, verouderen, o., veroudering, v.; —cchiare, v. n.
oud worden, verouderen; fig. la neve invecchia sui monti, de sneeuw blijft lang
op de bergen liggen ; — nei vizj, in de ondeugd gros worden; prov. a tavola non
s'invecchia, aan tafel wordt men niet oud,

bevindt men zich wel ; —, v. a. oud maken ;
— un vino, een wijn oud laten worden, laten
liggen ; p. pass. en aqg. —ato, oud geworden,
verouderd ; —ce, avv. inplaats van ; — di lui
venne sits altro, in de plaats van hem kwam
een ander ; integendeel ; —ceria, f. onnoozelheid, domheid, v.; —ggia, f. en —ggiare,
v. n. h.z.d. als invidia, —diare; —gliare,
v. a. h.z d. als invigilare ; —ire, v. a. los-,
uitbarsten (in scheldwoorden), tegen iem. uitvaren ; — contro il lusso, lostrekken, uitvaren tegen de weelde ; —lare, v. a. (Mar.)
zeilen aanzetten ; —lenire, v. a. verbitteren,
boos, toornig maken, ophitsen ; —rsi, v. rifl.
verbitterd, boos, toornig worden ; heviger, bitterder worden (strijd); p. pass. en agg. —ito,
verbitterd, vertoornd, vergramd ; —ilutato,
agg. in fluweel gehuld; —ndi'bile, agg. onverkoopbaar ; —ndicato, agg. ongewroken,
ongestraft ; —nduto, agg. onverkocht ; —nerare, v. a. h.z.d. als avvelenare ; —nie,
f. pl. betuigingen mv. van deemoed ; opsierderijen, overbodige, nuttelooze woorden, mv.;
—nire, v. a. h.z.d. als trovare en inventare ; —ntamento, m. uitvindsel, o., het
uitvinden, o.; — Ware, v. a. uitvinden, uitdenken, verzinnen; — una bugia, een leugen verzinnen; — di sana pianta, uit de
lucht grijpen, uit zijn toon zuigen ; —ntariare, v. a. in den inventaris, op de lijst van
het vermogen schrijven; assol. een inventaris
maken; —ntarino, m. kl. inventaris, m., kl.
opgaven van vermogen of goederen ; —nta'rio, m. inventaris, m., aanwijzing, opgave,
opsomming van de waren, de goederen, het
vermogen ; far 1' —, den inventaris opmaken ;
benefizio d' —, Z. benefizio ; —ntiva, f.
vindingskracht, v., vindingsvermogen, o., uitvinding, v.; —ntivo, agg. vindingrijk ; ingegno = , vindingrijke geest, m.; —ntore,
m., —trice, f. uitvinder, m., -ster, v.; fantasia —trice, vindingrij ke fantaisie, v.; — di
frodi, listige, schelmachtige persoon, intrigesmeder ; —nto, agg. uitgevonden, verzonnen;
—, m. uitvinding, v., verzonnen geschiedenis,
verzinsel, uitvindsel, 0.; —ntrarsi, v. rifl.
zich insluiten, zich in het middenpunt (van
't goddelijk licht) begeven (D.); —nturato,
agg. h.z.d. als avventurato ; —nzionare,
v. a. een uitvinding, plan opschrijven ; —nzione, f. uitvinding, v.; brevetto d' —, uitvindingspatent, o.; fam. di neova --, van
nieuwe vinding, iets geheel nieuws, ongehoord,
zeldzaam ; vindingsgave, v., vindingsvermogen,
o., verdichting, v., verzinsel, o., vinding, v.;
— della Croce, Kruisvinding, v., feest van
Kruisvinding.
Inver, prep. h.z.d. als verso (D.); —arsi,
v. rifl. zich met waarheid vervullen ; aan de
goddelijke waarheid deelnemen (D.); —dire,
v. n. groen worden, beginnen te groenen ;
—eco'ndia, f. schaamteloost., onbeschaamdbeid, zedeloosheid, v.; — e'condo, agg. schaamteloos, onbeschaamd, onzedelijk, brutaal, driest;
—isimiglianza, f. —isiniile, agg. Z. in-
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verosimiglianza, —ile; —gognare, v. a.
en all. Z. svergognare ; —migliare, v. a.
hoogrood, karmijnrood verven ; —rsi, v. rifl.
dieprood, hoogrood worden ; —minire, v. n.
en —rsi, v. rifl. vol wormen worden, bederven; —na'ecio, m. zeer strenge, onaangename, ongezonde winter, m.; —vale, avv.
winterachtig, winter ...; freddo —, winterkou, v.; —nare, v. n. en —rsi, v. rifl. h.z.d.
als svernare ; —nata, f. wintertijd, m.,
duur m. van een winter ; winter, m.; —niciare, v. a. vernissen, met vernis bedekken,
lakken ; —rsi, v. rifl. zich blanketten ; —niciatore, m. vernisser, verlakker, m.; —niciatura, f. bet vernissen, verlakken, 0.,
vernislaag, v., vernis, lak, 0.; fig. schitterend
uiterlijk, buitenzijde; —no, m. winter,wintertijd, m.; nel cuore dell' —, in 't hartje van
den winter, midden in den winter; entrare
nell' —, den winter ingaan : panni da —,
winterkleeren ; —o, avv. werkelijk, in waarheid, inderdaad ; —ositniglianza, f. onwaarschijnlijkheid, v.; —osi'mile, app. onwaarschijni.; sost. m. 1' —, het onwaarschijnl.;
—sainente, avv. in omgekeerde orde, verhouding ; —sione, f. omkeering, omplaatsing,
verplaatsing, inversie, v.; — di lettere in
una parole —, omplaatsing van letters in
een woord; (Gram.) afwijking v. van de gewone plaatsing van een woord; (Mil.) opmarscheeren in omgekeerde orde ; (Mar.) zwenking v. van een kader; —so, prep. en ave.
h.z.d. als verso; —, agq. omgekeerd, tegenovergesteld ; (Gram.) pi oposizione —a,
omgekeerde zin ; (Arit.) frazione —a, omgekeerde breuk, v.. —tebrato, agg. (Zool.)
ongewerveld ; sust. m. gli —i, de ongewervelde
dieren; —ti'bile, agg. wat omgekeerd, in
omgekeerde orde kan gebracht worden • omkeerbaar ; —tire, v. a. omkeeren ; fam. op den
kop zetten ; — , h.z.d. als pervertire.
Inveseamento, m. bestrijking v. met vogellijm; fig. verlokking, verleiding, v.; --care,
v. a. met vogellijm bestrijken.; —rsi, v. rifl.
aan de lijmroede blijven hangen ; fig. gevangen, gefopt, verlokt, verstrikt worden ; —rsi
negli aniori, zich in de strikken der liefde
Wen vangen ; —catore, m., —trice, f. verlokker, verleider, tn., -ster, v.; —ebiare, v. a.
en —rsi, v. rifl. Z. inveseare ; --tiga'1r9ile,
app. uitvorschbaar, ondoorvorschbaar; —tigare, v. a. uitvorschen, nauwkeurig onderzoeken ; assol. navorschen ; —tigatore, m.,
—trice, f. uitvorscher, navorscher, m., -es, v.;
—stigazione, f. uitvorscbin;, navorsching,
onder-, nazoeking, v.; —timento, m. aanleggen o. (van een kapitaal); treffen, o., aanraking,
v., aanvaring v. (van schepen); berenning, belegering v. (van vestingen); —tire, v. a. (Gier.)
teleenen (met een gebied), bekleeden (met een
ambt), inzetten; (Co rn.) (geld) steken (in eet
onderneming); treffen (met een steen); (Mar.)
stranden, op ('t strand, rotsen) loopen (schepen); — nu' altra nave, een ander schip
aanvaren ; (Mil.) omsluiten, belegeren, berennen (vesting), met onstuimigheid aanvallen,
losstormen (op den vijand); aan-, overvallen ;
overraden ; un vapore devin e investi
una casa, een locomotief ontspoorde en
kwam in een huis terecht ; —rsi, v. rifl. zich
bekleeden (met een ambt, waardigheid), aanvaarden (ambt); — dell' autorità, van zijn
gezag gebruik maken ; —titura, f. bekleeding
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met een waardigheid), beleening v. (met een
land), investituur, v.

Inveterato, agg. verouderd ; fig. ingeworteld ;
—riamento, m. het verglazen, o., verglazing, v.; —riare, v. a. verglazen, met glazuur
bedekken ; p. pass. en agg. —ato, verglaasd ;
occhio ^- , glazig, verglaasd oog ; fig. faecia
—a, driest, brutaal gelaat, voorhoofd, o.;
—riata, f. glasvenster, o., glazen deur, v.,
bekleeding met glasplaten ; —doppia, f. dub-

belvenster, o.; (Mar.) bovenlicht, scheilicht, o.;

—riatura, f. verglazing v. (van aardewerk);
—rire, v. n. glazig, tot glas worden, in glas
veranderen ; —tiva, f. beleediging, beschimping, v., scheld-, smaadwoord, o.; —tivamente, avv. op beschimpende, hoonende wijze;

—tivo, agg. smadend, schimpend, scheldend,
beleedigend.

Invia'bile, agg. verzendbaar ; —are, v. a. in

gang brengen, op den weg brengen, in 't werk

stellen ; zenden, sturen ; — deputati al
Parlamento, afgevaardigden naar het Parlement zenden ; —rsi, v. rifl. h.z.d. als avviarsi, p. pass. en agg. —ato, afgezonden,

INV
in co testo --, wat hebt gij in dit papier, dit

zakje ; fig. verwarring, verwikkeling, ; --thcl bile, agg. onoverwinnelijke; —nelb#lltà,
f. onoverwinnelijkheid, v.; —nelbllni'ente,

avv. op onoverwinnelijke wijze, zonder overwonnen te kunnen worden ; —neidire, v. n.
zacht, week, slap, gesmijdig maken ; opweeken ; v. n. zacht, slap, week worden ; —o, m.

bet zenden, overzenden, o., zending, v., overzending, v.; —ola'bile, agg. onaantastbaar,
onschendbaar ; (Part.) niet aan de burgerlijke
rechtbank onderworpen (afgevaardigden); promessa —, onverbreekbare belofte, v.; —olabilità, f onschendbaarheid, onaantastbaarheld, v.; —olabilmente, aav. op onschendb.,
onaantastbare wijze ; —olatamente, avv.
zonder gedeerd, aangetast te worden ; —olato,
agg. onverlet, onbesmet, onberoerd, onaangetast, vlekkeloes, rein ; —perire, v. n. en
—rsi, v. rifl. giftig, boos (als een adder) worden ; —ito, p. pass. en agg. boos, giftig;
—scare, —schiare, v. a. h.z.d. als inves-

care; —scerare, v. a. in de ingewanden,
het binnenste boren, dringen, brengen ; fig.

verzonden ; sost. m. afgezant, buitengewone
—rsi una cosa, zich geheel met een zaak
gezant, gezondene, m.; —dia, f. nijd, m., afvereenzelvigen, er een geheel mee uitmaken.
gunst, ijverzucht, v.; fig. una cosa non ha In visceribuis, mod. ave. pregare — innig,
— a un' altro, een zaak staat bij een andere
met grooten aandrang, groote vurigheid bidniet ten achter, heeft een andere niet te beden ; raccomandare qd. —, iemand ten
nijden ; —a'bile, agg. benijdenswaard, -dig ;
dringendst aanbevelen.
—are, v. a. benijden, afgunstig zijn ; prov. Inviscidimento, m. het kleverig, taai worè meglio esser invidiato che compaden, o., kleverigheid, taaiheid, v.; —scidire,
tito, 't is beter benijd dan beklaagd te worv. n. kleverig, taai worden ; —si'bile, agg.
den ; — qd. d'una cosa, iem. iets benijden;
onzichtbaar ; fern. rendersi —, zich niet zien
— una cosa, iets vurig verlangen, begeelaten; —sibilmente, avv. op onzichtbare
ren ; weigeren, afslaan, onthouden, misgunnen ;
wijze, zonder gezien te worden ; —sibilità, f.
non In' invidiate questo po' di cononzichtbaarheid, v.; so, agg. gehaat, niet
forto, misgun mij toch deze geringe troost
gaarne gezien ; —spire, v. n. vroolijk, levenniet ; —diatore, m., —trice, f. benijder, misdig worden ; —tamento, m., —tanza, —tagunner, m., -ster, v.; — diosa'ecio, agg.
zione, f. uitnoodiging, v.; —tare, v. a. uitkwaadaardig afgunstig ; sost. m. leelijke nijdignoodigen ; — qd. a fare qc., iem. uitnoodigen,
aard, afgunstige, m.; —diosello, —diosetto,
vriendelijk verzoeken iets te doen ; verzoeken ;
agg. een weinig afgunstig, nijdig, ijverzuchtig,
11 Re lo invitb a dire 11 suo parere,
jaloersch; —dioso, agg. afgunstig, nijdig, jade koning verzoekt hem zijn gevoelen te zegloersch, begeerig ; guardare eon occhio
gen ; — al pianto, tranen te voorschijn
—, met een begeerig oog beschouwen ; benijroepen ; assol. (Giuoc.) de hoogte van den inzet
denswaard, nijd, afgunst opwekkend, jaloersch;
bepalen (bij 't hazardspel); tot een partij, spel
—diu'ecia, —diuzza, f. afgunstig gevoel, o.,
uitnoodigen, uitdagen ; 1' ho invitato agli
kleine ijverzucht, afgunst, v.; —do, agg. h.z.d.
schacchi, ik heb hem tot een partij schaak
als —dioso ; —etire, v. n. oud, ranzig woruitgenoodigd, uitgedaagd ; fem. -- il matto
den ; fig. beschimmelen, vervallen ; p. pass. en
alle sassate, la lepre a correre, uno
agg. ranzig, schimmelig ; —gilare, v. n. (a
al suo ginoco, iem. iets opdragen wat hij
qe.), opmerkzaam zijn, achtgeven op, waken,
gaarne doet; —rsi, v. riO. zich uitnoodigep;
het toezicht houden ; —gliacchire, v. n. laf,
— da sè, zichzelf uitnoodigen, zonder uitlafhartig moorden; —gorimento, m. het vernoodiging komen ; p. pass. —ato, uitgenoosterken, sterker worden, toenemen in kracht.;
digd; sost. m. genoodigde gast, m.; —tare,
—gorire, v. a. sterk maken, kracht, frischheid
v. a. met een schroef bevestigen ; aan-, toe-,
geven, sterken ; 1' esercizio invigorisce
vastschroeven ; —tativo, agg. uitnoodigend;
le membra, de oefening sterkt de ledematen ;
—tato'rio, agg. uitnoodigend ; lettere —e,
fig. — l'animo,p het gemoed versterken ;
uitnoodigingsbrieven (vooral van den Paus aan
—rsi, v. n. sterk, sterker worden, in kracht
de bisschop. tot bijwoning van een concilie);
winnen, toenemen ; —lire, v. a. laag, gering
sost. in. antiphone bij een lijkmis; fam. 1' —
maken, in waarde doen verminderen; —
del diavoll : di male in peggio, de litanie
prezzi, de prijzen drukken ; laag, laf maken,
des duivels : het wordt hoe langer hoe slechden moed benemen, verlagen; v. n. h.z.d. als
ter ; —to, m. uitnoodiging ; accettare 1' —,
rinvilire ; —luppainento, m. in-, omwikde uitnoodiging aannemen ; prov.l' — d'oste
keling, in-, omhulling, v.; —luppare, v. a.
non è senza costo, de uitnoodiging van
in-, omwikkelen, in-, omhullen ; fig. verward,
den waard komt den gasten duur te staan ;
—rsi,
versuft, verdoofd maken ;
v. rifl. zich
—sacro, uitnoodiging aan het volk tot bijinwikkelen, inhullen ; fig. zich inlaten met iets,
woning van godsdienstoefeningen, in Italic
zich verwikkelen, verwarren ; —lappo, m.
veel aan de kerkdeuren aangeplakt; inzet m.
in-, omwikkeling, v., omhulsel, o., dek, o.,
(bij 't spel); toost, drinkspreuk, v., oproeping,
zakje, o., omslag, o., pak papier, o.; clie ei ha
citatie v. (om voor politie, justitie te versohij,
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ven); (Arch.) onderste trede, v.; -- agg. niet I pen (van 't examen), (iem.) pptiitsen, aandrijven.
gaarne, zonder lust; — a Minerva, zonder Inzolfannento, m. zwaveling, v., b' strobiing
v. met zwavel ; —lfare, v. a. zwavelen, roet
talent; —tto, agg. onoverwonnen, onoverwinzwavel bestrooien, uitzwavelen, dot r zwavel
nelijk ; —ziato, agg. aan een ondeugd overbleeken ; —lfato'io, m. blaasbalg m. voor
gegeven ; —zzire, v. n. h.z.d. als avvizire.
't bezwavelen der wijnstokken ; plaats waar
Invoea'bile, agg. aanroepbaar ; —vocare,
de zijde gezwaveld wordt ; —tichire, v. a.
v. a. aanroepen, inroepen ; — it divino
boersch, lomp maken ; v. n. boersch, lomp,
aiuto, de goddelijke hulp inroepen ; -- il
onbeschaafd worden, doen.
soccorso di qd., iem. om hulp smeeken ;
— consiglio, om raad vragen ; —cativo, Inzuccherare, v. a. met suiker bestrooien,
suikeren ; p. pass . en agg. —ato, gesuikerd ;
agg. aanroepend, smeekend ; —catore, m.,
parole -- e, honigzoete woordjes ; —ppa—trice, f. aanroeper, smeeker, m., -ster, v.;
mento, m. het inweeken, inzuigen ; (Med.)
- cazione, f. aanroeping, inroeping, smeeopvulling van de long met bloed ; —ppare,
king ; sotto 1' — di qualche Santo,
v.
a. op-, inweeken, inbrokkelen (brood in soep,
onder aanroeping, onder den naam van een
melk); — una spugna, een spons zich vol
of anderen heilige ; —glia, f. paklinnen, o.,
laten zuigen, doorweeken, doornat maken,
pak-, wagenzeil, o., dek, o., vel, o., omhulsel, o.;
drenken ; questa pioggia ha veramente
—gliare, v. a. de lust opwekken ; -- qd. di
inzuppato il terreno, deze regen heeft
qc., iem. tot iets aansporen, de lust tot iets
den grond goed doorweekt ; —rsi, v. rifl. zich
opwekken ; --rsi, v. rifl. lust krijgen, gevoevolzuigen, opzuigen, in zich opnemen ; (Med.)
len, behagen vinden in iets ; —glio, m. h.z.d.
zich vullen (met bloed, etter); Jam. doornat
als involucro ; —laiuento, m. heimelijke
worden.
wegneming, ontfutseling, v., —lare, v. a.
heimelijk wegnemen, kapen, ontfutselen, ste- lo, prom. pers. ik ; (am. — come —, ik voor mij,
wat mij betreft; oggi non sono —, vanlen, ontdekken, mededeelen, verbergen, aan
daag ben ik mijzelf niet, weet ik niet wat mij
den blik onttrekken ; —rsi, v. rifl. zich uit
scheelt ; non son phi —, se ..., ik wil niet
de voeten maken, verdwijnen, heensnellen (de
meer zoo heeten, als ...; sost. m. Ik, o.; il
tijd); —o'lgere, v. a. inwikkelen, inhullen,
mio —, mijn Ik ; gonfio del suo —, trotsclr
pakken, omgeven ; fig. bevatten, in zich beop zijn Ik.
vatten ; —rsi, v. rifl. zich inwikkelen, inhullen ; fig. zich inlaten (met iets); —lgimento, lodati, m. pl. (Chim) jodiumzouten, mv.; —ato,
agg. (Farm.) van jodium gemaakt ; iniezione
m. h.z.d. als avvolgi,nento ; --lio, rn.
—a, jodium-inspuiting, v.; —io, m. (Chip.)
diefstal, m.; —lontariainente, ave. onvrij
jodium, o.; —ismo, in. (Med.) jodiumvergiftiwillig, zonder te willen, ongaarne; —lonta'ging, v., jodisme, o.; —uro, m. (Chim.) jodiumrio, agg. onvrijwillig, onwillekeurig, gedwonverbinding, v.; — di ferro, di mercurio,
gen, afgedwongen; dichiarazione, —a,
di potassio, jodiumijzer, jodiumkwik, o.,
ge-, afgedwongen verklaring, v.; --spare, v. n.
joodkali.
roestig worden, door roest aangetast worden ;
—lpire, v. n. boosaardig, sluw (als een vos) boide, f. (Anat.) tongbeen, o.
worden ; —ltare enz. h.z.d. als invo'lgcre; Ionada'ttico, agg. lingua —a, woordver—ltatura, f. het inwikkelen, inpakken (in draaiing, schertsende verplaatsing der lettergr.
papier), omslag, m., pakpapier, o., verpakking, lo'nia, f. (Geogr. stor.) Ionie, o., —ico, agg.
v.; —ltino, m. klein pakje, bundeltje, 0.; —Ito, ionisch ; —io, m. tonier, m.; agg. h.z.d. als
—ico ; le isole ionie, de Ionische eilanden.
agg. en p. pass. van —lgere ; — sost. m.
pak, pakket, pakje, o., bundel, m.; —lucro, m. losa, a —, m. ave. in overvloed, in menigte.
omhulsel, o., dek, o.; — del fore, bloemhul- Iota, m. Jota, v., (9de letter van 't Gr. alphab.);
fig. en (am. een weinig, zeer weinig ; non
sel, -dek, 0.; — del sense, zaadkapsel, m.
valer t ui —, geen zier, geen duit waard zijn;
Invulnera'bile, agg. onverwondbaar, ondelle sue parole non perdeva nu —,
kwetsbaar ; —lnerabilità, f. onkwetsbaarhij verloor geen iota, niets van zijne woorden.
heid, v.
Inzaccherare, v. a. met modder , drekspatten Joule, m. indeel. (El.) Joule, in.; eenheid v. van
den electrischen arbeid of het warmte-effect.
bevuilen ; rsi, v. rifl. zich bespatten (met
modder), zich vuil maken ; p. pass. en agg. Ipallage, f. (Gram.) hypallage, woordverdraaiing, verkeerde samenstelling v. een woord.
-ato, vuil, met modder bespat ; fardare,
v. a. met vet besmeren, vettig maken ; rsi, Ipecacuana, f. (Farm.) Ipecacuhana, v., braakwortel, in.
v. rifl. zich vettig maken, met vet besmeuren ;
—ffirarsi, v. rifl. safierblauw worden, de Ipe'rbato, m. (Gram.) hyperbaton, m.; verk.
plaatsing der woorden ; —bole, f. (Rett.) bykleur van den safier aannemen ; —mpognare, v. a. h.z.d. als infnocchiare ; —varperbool, m., overdrijving, v.; (Geom.) bepaalde
dare, h.z.d. als inzafardare ; —vorrare,
lijn der kegelsnede, hyperbool m.; —bolegv. a. (Mar.) ballasten, met ballast bezwaren.glare, v. n. overdrijven, in hyperbolen sprelnzeppamento, m. inkooien, induwen, dwin
ken ; bolicamente, avv. op overdrijvende
gen, volproppen (met eten); are, v. a. kooien,
wijze, hyperbolisch ; boloide, f. (Geom,)
wiggen indrijven, met wiggen bevestigen, inhyperboloïde, v.; bo'reo, agg. hyperborisch,
qd.,
in 't hoogste Noorden gelegen ; sost. m. Noorddrijven, induwen, inslaan, stoppen ;
iem. volproppen (met eten); — un armadio
man, hvperboreër, zonderling man ; catadi roba, een kast volproppen met allerlei
le'ttico, agg. hypercataletisch, overtollig vers,
0.; —cri'tico, agg. overmatig streng in de
goed ; rsi, v. rifl. zich volproppen (m. eten);
atura, f. het inkooien, indrijven enz., inge
kritiek ; sost. m. al te strenge beoordeelaar, m.;
dulia, f. (Teol.) afgodische vereering, v.;
kooide, ingedreven duig.
Inzibettato, app. met muskus geparfumeerd,
emia, f. (Med.) hyperaemie, v., ophooping
welriekend ; —pillare, v. a. (iem.) bewerken,
v. van bloed ; estesia, f. (Med.) overgein 't oor blazen, influisteren, ingeven, irnpomvoeligheid, te groote prikkelbaarheid, v.; me,
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tro, agg. (Med.) hypermetriscb (vel'S, met een
overtollige slotlettergr.), -o'ssido, m. (Chim.)
nvperoxtde, 0.; -troDa, f. (Med.) hypertrophte, V., ziekelijke vergrootlng v. van een
orgaan.
II)no'tico, agg. hypnotisch, slaapdronken, ingeslapen, wllloos, slaapverwekkend, verdoovend; -tiSOtO, m. (Fisiol.) hypnotlsme, 0.;
kunst om iem. in hypnotischen toestand of
slaap te brengen, leer v. van den hvpnottschen
toestand; willoosheid v. van een gehypnot.
mensch; -tista, m. hypnotiseur, m.: -tizzare, v. a. hypnotiseeren, in hypn. toestand
of slaap brengen , door uitwendige middelen
in slaap hrengen, willoos maken.
Illocausto, m. (Archeol.) van onderen verwarmde badkamer, v., zweedbad, 0; -ci'sttde, f. (Bot.) hypocist, m.; -colldria, f.
nvpochondrle, v., onderbuikslijden, 0, miltzlekte, v..~ .zwaarmoedigbeid; -condl'j'ace,
hvpocnondrtsch, aan mlltztekte lijtiend ; gramstorlg, zwaarmoedig ; sost. m. zwaarmoedlg,
hypochondrisch, aan miltziekte ludend persoon, m.; -co'ndrio. m. (Anat.) hypochondrium, 0.; gedeelte van de bulk dat door de
valsche rlbben en bet lange rtnbenkraakneen
bedekt wordt, -crisia, f. nutchelaru, v.,
- 0 ' erfta, m. hutchelaar, hypocriet, schunhettlge, m.; agg. butchelachtig, scnunnetltg ,
-crita'ccio, m. leeluke, gemeene uulchelaar, m.; -critarnente, avv.op hulchelachtige, schijnheilige wiize: -cl'ltino, m.kleine
nutcnelaur, kl. schelm, m.; -critone, m. gr.
nuichelaar, m.; -del'nla, m. (Anat.) onderhuldscuweetsel, 0.; (Zoot.) -I, pl.hypodermen,
mv., insekten die onder de nuld del' dieren
zich ontwikkelen; -de'rillico, agg. (Anat.)
onderhutdsch , (~led) ineizioni - cite, onderhutdsehe inspuitingen, v . mv.: -o'fora, f.
(Med.) fistelgezwel, 0.; (Rett) voorwendsel, 0.;
-ga'strico, agg. (Anat.) tot het onderlij( belloorend; -ga'stl'io, m. (Anat.) onderlijf,
0., buik, m.; -geo, m. (Archeo/.) hypogeum,
0., onderaardsche ruimte, v., -gewelf, 0., graf,
0.; --nlo'clio, m. (Mec.) onderstuk van den
hevel; -stasi, f. onderlaag,v.,grondslug', m.;
wezen, 0., persoonlijkheid, v.; (Med.) bezinksel
o. van de urien; -staticanlente, avv. op
wezenlijke wijze; (Teol.) Ie due nature unite di CI'isto, de twee naturen van
Cl1ristus in cen persoon vereenigd; -sta'tico, agg. wezenlijk; (Teol.) unione -a,
vereeniging tot een wezen, tot een persoon;
-teca, f. hypolheek, 0., onderpand o. van
onroerend eigendom (huis, land); prclldere,
accelldcl'e una - su un fondo, een
hypolheek oR een stuk l~d nemen; essere
gravato d -, met eennypolheekbezwaard
zijn; uffizio delle -cite, hypotbeekkantoOl', 0.; cOlIsel'vatore delle -cbe, hypol.heekbewaarder, m.; Iibro delle -cite,
hypotheekregister, grondboek, 0.; fam. pand,
onderpand, 0.; pandjeshuis, 0., lommerd, m.;
aver rorologio in -, zijn horloge in den
]ommerd heblJen staan; fam. aver II gindizio ill -. zijn verstand niet goed bijeenhebben; -teca'bile, agg.verhypotheekbaar,
verpandbaar; -tecare, v. a. verhypotheken,
verpanden; p. pass. en agg. -ato, met hypotheek bezwaard; -teca'I'io, agg.hypothecair; creditol'e -, hypolhecaire schuldeiscber, m.; banca -a, hypotheekbank, v.;
-tenusa, f. (Geom.) hypothenuse, V.; de

IRE
tegenover den rechten hoek lig~ende zijde van
den driehoek; -test, f. hypothese, V.; veronderstelltng, V., voorlooplg als waar aangenomen vooropzettlng ; .. ella peggiol' -, in
't ergste geval; -teticanlente, avv. in 't

aangenomen geval, veronderstellenderwuze:

-te'tico, agg. aangenomen, veronderstetd,
vooropgesteld , -tiposi, f. (Rett.) aanscnouwelijke voorstelling, verzinnelijking, v., ontwerp, 0., korte samenvaUing, V., kl. scnets, v.
Ippa'gro, m. wild paard,in 't wild opgegroeld
paard, o.
I))parco, (N. pro stor.) Hipparchus, m.
I'ppico, agg. de paardeurokkeru, -liefbebberij
betretIende; societa -a, vereeniging voor
paardenrokkeru , esposizione - a, paardententoonstetttng , eserelzd -I, oefeningen te
paard , rukunsten, V. mv.; -castano, m.
(Bot.) h.z.d.als eastagno d'italia ~ -cellta'uro, m. h.z.d. uls eentauro : - 0 ' dromo,
hypodroom, 0., paardenwedrennen, mv.,plaats
voor de wedrennen, renhaan, V., circus, m.;
-fagia, f. het eten van paardenvleescn ,
-o'fago, m. paardenvleescheter, m.; -10gia, f. paardenkennts, wetensch. kennls v.
van net paard; -po'taillo, m. (Zoot.) rlvler-,
nijlpaard, O.
Ippo'crate, m. (N. pro stor.) Hippocrates, m.;
-cra'tico, agg. (Med.) faccia, cera -a,
hippocratisch gezlcnt, gezlcht als van eenstervende, van iem. in doodsangst, m.; -cratiSOIO, m. (Med.) geneeskundig stelsel van
Hippocr.; -cratista, m. aanhanger van de
geneesmetbode van Hippocrates.
Ippocrene, f. (Alit.) hippocreen, v.;rnuzenbron,
nengstenbron, v.; fig. poeste, v.; scherz. ranoech] d' -, rumelaar, verzenrijmer, m.
Ippogl'ifo, m. (Mit.) hippogrif, m., gevleugeld ros, o.
Ippo'lito, m, (N. pr.) Hypoliet, m.
Ipsiloll, m., -onne, m. upsilon, ipsilon, m.,
Grieksche U.
Ipsoilletria, f. hoogtemeting, v.; -Inetro, m.
hoogtemeter, m., thermo-, barometer, m.;
-ole'trico, agg. tot de hoogtemeting behoorende; tavole -che, hypsometrische tafels, mv.
Ira, f. toorn, gramschap, m., woede,f.; essere
ill -, toornig zijn; Iuolltare in -, toornig
worden; freillel'e d' -, van woede beven;
fam. far -, ergeren; e cosi pig-I'o che
fa -, hij is zoo lui dat men er zichergeren
moet; essere in - ad alcullo, door iem.
gehaat zUn, iern. tegenslaan; fam. esser ill
- aile Muse, eenslechtdichterzijn; -COlidaolellte, avv. op toornige, grammoedige
wijze; -co'lldia, f. gramstorigbeid, opvliegendheid, het ~eer prikkelbaar van nard zijn;
-condo, agg. gramstorig, opvliegend, prikkelbaar, spoedig tot toorn geneigd; -I'si,
v. rill. h.z.d. als adiral'si; -sci' bile, agg.
gramstorig, spoedig tot toorn geneigd, prikkelbaar; -scibilita, f. gramstorigheid, v., opvliegendheid, prikkelbaarheid, v.; -talnente,
avv. op toornige, gramstorige wijze; -to, agg.
verloornd, boos, grarnstorig.
Ira'nico, agg. (Etn.) iranisch.
Irca'nia, f. (Geogr. stor.) Hircanie, 0.; -no,
agg. hyrcaniscb; tigre - a. hyrcanische tijgel', m.; flg. wreedaardig mensch, m.
Irco, m. bok, m.
II'e, (aileen in infin en p. pass.) v. n. gaan;
c' e cite -, 't is nog vel',veraf,er is een groot
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verschil ; lasciarsi —, zich gaan laten ; —a
occhi chiusi, blindelings te werk gaan ;
p. pass. ito, gegaan ; esser — of bell' e
—, verloren, niet meer te redden zijn ; sè n'è
—, hij is weg, heengegaan (nl. dood); gli è —,
't is hem voor den neus weggegaan, hij kan
er naar fluiten.

I'reos, m. (Bot.) h.z.d. als giaggiolo of
h ide ; polvere d' —, irispoeder, o.
lridacee, f. pl. (Bot.) iridaceën, irisachtige
planten, v. mv.; —e en iri, f. regenboog, v.;

(Anat.) iris, regenboogvlies v. van het oog ;
(Bot.) iris, v., zwaardielie, v.; —escente, agg.

iriseerend, in de kleuren v. d. regenboog spelend ; —escenza, f. het isiseeren. het schitteren in de kleuren van den regenboog ; —dio,
m. (Min ) Iridium, o.; —one, ni. (But.) raketkruid, o.
lrlanda, f. (Geogr.) Ierland, o.; —ese, agg.
iersch ; — sost. Ier, m.
lronia, f. ironie, v., fijne, verholen spot, m.;
—inordace, pungente, amara, bijtende,
bittere spot of ironie ; per —, op spottende,
ironische wijze ; —icamente, avv. op ironische, spottende wijze ; —leo, agg. ironisch,
spottend.
lrosameiite, ave. —oso, agg. h.z.d. als irita.

,

niente, iracondo.
lrraconta'bile, agg. niet te verhalen, te vertellen ; —diare, v. a. bestralen, beschijnen,

stand ; (Mil.) inilizie —I, ongeregelde troepen ; (Gram.) verbi —i , onregelm. werkw.;
—golarità, f. onregelmatigheid, v.; (Giur.
can.) onbekwaamheid v. om priester te worden ; —golato, agg. ongeregeld, onordelijk;

—ligione, f. ongodsdienstigheid, v., ongeloof,
o.; —ligioso, agg. ongodsdienstig, ongeloovig,
goddeloos ; —nlissi'bile, agg. onvergeeflijk,
niet kwijt te schelden ; —niovi'bile, agg.
onwrikbaar, onbuigbaar, niet te buigen;
—munera'bile, agg. niet genoeg te beloonen, onvergeldbaar ; —inunerato, agy. onbeloond, onvergolden ; —para'bile, agg. onherstelbaar ; —peri'bile, agg. niet te vinden,
onvindbaar; —prensi'bile, agg. niet te berispen, geen berisp. verdienend, onberispelijk ;
—prensibilità, onberispelijkheid, schuldeloosheid, v.; —prensibilnnente, avv. op onberispelijke wijze ; —pugna'bile, agg. onweerlegbaar, onbestrijdbaar; —quietezza, f.
rusteloosheid, v., opgewondenheid ; —quieto,
agg. rusteloos, onrustig, opgewonden ; —sisti'bile, agg. onweerstaanbaar ; —solutezza,
f., —soluto, agq., —soluzione, f. Z. irri— ;
—spira'bile, aqg. niet in te ademen ; —sponsa'bile, agg. niet verantwoordelijk ; —stora'bile, agg. niet herstelbaar, onherstelbaar;
—tire, v. a. met het net vangen, in het net

wikkelen ; fig. verschalken, verward maken ;
—verente, agg. Z. irrivereiite ; —voca'-

verlichten ; —, v. n. stralen, uitstralen, stralen
bile, agg. onwederroepelijk, onherroepelijk;
schieten ; —rsi, v. rifl. zich straalvormig ver—vocabilità, f. onherroepelijkheid, v.; —vospreiden, naar alle z ij den uitstrekken ; —diacabilmente, avv. op onherroepelijke wijze.
zione, f., —diamento, m. bestraling, be- Irrichire, v. a. h.z.d. als arrichire ; .—coschijning, verlichting, v., uitstraling, v., het
nosci'bile, agg. onherkenbaar ; —conoscistralen, o.; (Fis.) iradiatie, v.. verandering der
bilità, f. onherkenbaarheid, v.; —corde'schijnbare grootte door straalbreking ; straalvole, agg. h.z.d. als immeinore ; —dere,
vormige verspreiding, v.; —ggiamento, m.
v. a. h.z.d. als deridere ; —duci'bile, agy.
h.z.d. als —diamento ; —ggiare, h.z.d. als
(Mat.) nietherleidbaar; —ffessione, f. gebrek
—diare ; —gione'vole, agg. onverstandig,
aan overleg ; onnadenkendheid ; —flessivo,
onredelijk ; —gionevolezza, f. gebrek aan
agg. onoverlegd, onbedachtzaam, zonder oververstand, onverstand, o.; —gionevolinente,
leg ; —ga'bile, agg. besproeibaar ; —gaavv. zonder verstand, op onverstandige wijze;
mento, m. besproeiing, bewatering, bespoeneidire, v. n. ranzig worden ; ppresenling, v.; gire, v. a. besproeien, begieten,
ta'bile, avv. niet voorstelbaar, niet voor te
bewateren (een land); —gatore, m. bestellen ; —ziona'bile, aqg. Z. —gione'vole ;
sproeiingswerktuig, o.; (Med.) irrigateur, m.,
—zionale, agg. onverstandig, zichzelf weerspuitinrichting, v., zelfwerkend klisteer, o.;
sprekend ; (Mat.) irrationeel, niet in gewone
—gato'rio, agg. tot de besproeiing, bewategetallen uit te drukken ; —zionalità, f. onring dienend ; canale --, besproeiingskanaal,
verstand, o., onredelijkheid, v.; (Mat.) irratioo.; —gazione, f. besproeiing, bewatering v.
naliteit, v.
(van een land); uitspoeling, uitspuiting v. (van
lrreconcilia'bile, agg. onverzoenlijk, -baar;
een lichaamsdeel); —gidire, v. n. en —rsi,
—coneiliabilitá, f. onverzoenlijk-, onverv. rid. stijf worden, verstijven ; —giovenire,
zoenbaarheid, v.; —conosei" bile, agg. onv. n. h.z.d. als ringiovanire; —guo, agg.
kenbaar. onherkenbaar ; —conoselbilità, f.
besproeid, bewaterd, besproeibaar, waterrijke
onkennelijk-, onkenbaarheid, v.; —cupera'plaats ; —levante, agg. onbeduidend, niet op
bile, agg. niet weer te verkrijgen ; —cute heffen ; —levanza, f. onophefbaarheid ;
sa'bile, agg. onverwerpelgk, onafwijsbaar;
—media'bile, agg. ongeneesbaar, onheel—dentismo, m. irredentisme, o. (politieke
baar, niet te verhelpen, niet af te helpen ;
partijrichting. in Italië die de onder Oostenr.
—mediabilità, f. onheelbaarheid, v.; —mestaande Ital. deelen met Italië wil vereenigd
diabilmente, avv. niet te verhelpen, zonder
zien); —dentista, m. irredentist, m.; —dento,
tegenmiddel ; —muta'bile, agg. onveranderagg. onverlost, niet vrij ; provincie —1, onbaar ; —si'bile, agg. belachelijk, belachensder Oostenr. heerschapp ij staande Italiaansche
waardig ; —sione, f. het belachen, bespotten,
sprekende provinc.; —dimi'bile, agg. niet
spot, m., hoon, m.; —sivo, agg. belachelijk,
weer in te lossen, terug te koopen ; —frabelachenswaardig; —solutezza, f. besluitega'bile, agg. niet af te wijzen, onbestrijdloosheid ; —soluto, agg. besluiteloos, onbebaar; —fragabilità, f. onbestrijdbaarheid,
sloten, in twijfel verkeerend ; —sore, m.,
v.; —frangi'bile, agg. onbreekbaar ; —frebelacber, bespotter, uitlachen, m.; —so'rio,
na'bile, agg. niet, te beteugelen, toomloos;
agg. uitlachend, bespottend, hoonend, spot—golare, agy. onregelmatig; (Geom.) figure
achtig ; — ta'bile, agq. prikkelbaar, spoedig
—I, figuren met ongelijke hoeken of zijden ;
toornig wordend ; —tabilità , f. prikkelbaar(Giur. can.) ongeschikt voor den priesterlijken
heid, zenuwachtigheid ; —tameuto, in. het
,
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prikkelen ; —tare, v. a. prikkelen, opgewon- Isdraelita, en Israelita (p1. 1) m. (N. pr.)
Israëliet, m.; —itico, agg. sraëlitiseh.
den, zenuwachtig, boos maken ; (Fisiol.) een
prikkeling veroorzaken (in een orgaan); —rsi, Isenaco, m. (Geogr.) Eisenach, o.
v. rifl. geprikkeld, opgewonden, zenuwachtig, hero, m. (Geogr.) Isar, v. (rivier).
boos worden ; p. pres. —ante, een prikkeling Islaco, agg. tot den eeredienst van Isis behoorende ; Iside, f. (N. pr. mit.) Isis, v.
uitoefenend ; sost. m. —I, opwekkende, prikkelende, irriteerende middelen ; p. pass. en age. Isidoro, m. (N. pr.) Isidoor, qn.
—ato, geprikkeld, boos ; —tativo, agg. prik- Islamisme, m. Islam, m., islamisme, o. (godsd.
der Mahomedanen); —ita, m. Islamiet, belijkelend, Bene prikkeling veroorzakend ; —tader m. van den Islam.
tore, m., —trice, 1. ophitser, opruier, m.,
-ster, v.; —tazione, f. prikkeling, opwinding, Islanda, f. (Geogr.) IJsland, o.; —ese, agg.
ijslandsch ; — sost. m. IJslander, m.
v., opgewonden toestand, m., toorn, m., opgewondenheid, v., zenuwachtigheid, v.; (Med.) Isle'bia, f. (Geogr,) Eisleben, o.
prikkelbaar-, gevoeligheid v. (van een orgaan); Ismaele, m. (N. pr. bibl.) Ismaël, m.
— dell' occhio, lichte ontsteking v. van het lsobariche, agg. (Meteor.) linee —, isobaren,
lijnen van gelijken luchtdruk, hoogtelijnen.
oog ; —to, agg. (Giur.) nutteloos, waardeloos,
ongeldig; —tratta'bile, agg. onherroepelijk ; Isocolo, m. (Rett.) iscolon, m., gelijkheid van
de leden van een zin ; —cronisino, m. ge—trosire, v. n. weerspannig worden ; —uslijktijdigheid, v., iscochronisme ; —crono, agg.
ci'bile, agg. wat niet gelukken kan, onbegelijktijdig, isochronisch ; —gono, —gonico,
reikbaar ; —vela'bile, app. niet te onthullen ;
agg. (Geom ) gelijkhoekig, isogonisch ; linee
—verente, agg. oneerbiedig ; —verenza, f.
—che, isogonische lijnen (die plaatsen van
oneerbiedigheid, v.
gelijke declinatie van de magneetnaald verIrrogare, v. a. (Giur.) h.z.d. als infliggere ;
binden).
—mpere, v. n. inbreken, indringen (met geweld); uitbreken, zich uitgieten (over een land l'sola, f. eiland, o.; 1' —e Canarie, de Kanarische-eilanden ; blok huizen; -ano, m.
enz.); —rare, v. a. met dauw bevochtigen,
eilandbewoner, m.; —ario, agg. de eilanden
een weinig nat maken.
betreffende ; sost. m. boek over eilanden hanIrruente, agg. inbrekend, onstuimig, woest;
delende ; —etto, klein eiland, o.; —otto, m.
—gginire, v. a. en —rsi, v. rifl. h.z.d. als
zeer klein, onbeduidend eilandje, 0.; —leggiarrugginire ; —giadare, v. a. met dauw
are, v. n. de grootte van een eil. aannemen.
bevochtigen, besprenkelen, een weinig nat
maken, bevochtigen ; —vidire, v. a. ruw Isolamento, m. afzondering, v., afgezonderd
zijn
; cella d' —, afgezonderde cel (in gevanmaken ; —rsi, v. rifl. ruw, boersch, plomp
genis); fig. nazione ridotta all' —, natie
worden ; —zione, f. inbreking, indringing v.
die geheel alleen staat (geen bondgen. heeft);
(met geweld); inval, m., inbraak, m.; in-, over—are, v. a. afzonderen, van alle vereeniging,
strooming v. (van wateren).
verbinding berooven ; (Fis.) isoleering, de verirsuto, aqg. met dicht, borstelig haar bezet,
binding van electr. lichamen beletten ; — inaborstelig ; (Astr.) pianeti —1, planeten met
lati, zieken afzonderen (van de anderen);
stralenkringen ; irto, agg. borstelig, ruw,
—rsi, v. rifl. zich afzonderen, op zichzelf
struikachtig ; verward, onverzorgd (haar); steleven, zich opsluiten ; —ato, m. groep, blok
kelig, doornig; fig. lavoro — di difficoltà,
huizen ; —latore, m. (Fis.) isolateur, m.,
met veel moeielijkheden verbonden arbeid;
knop enz. die de geleiding, verbinding der electr.
stile —, onverzorgde stijl, m.
stroomen belet; stroomafsluiter, m.
lsa ! heisa, haal op, hub, uitdrukking bij 't hijschen van zware lasten gebruikt ; su —! isomeria, f. (ai m.) gelijke procentische samenstelling.
haal op !
Isonne, a —, mod. avv. in overvloed, in groote
Isabella, f. (N. pr.) Isabella, v.
menigte.
Isacca, m. (N. pr. bibl.) Izak, m.
Isoperimetro, agg. (Geom.) met gel ij ken omlsaia, m. (N. pr. bibl.) lesaias, in.
vang (figuren).
Ischiade, f. (Med.) h.z.d. als sciatica; —a'dico, agq. (Anat.) de heup, het heupbeen be- Isopo, In. Z. issopo.
treffende ; riuiedj —ci, middelen tegen de Isocele, agg. (Geom.) gelijkzijdig, gelijkbeenig.
ischias (heupjicht); —0, m. (Bot.) zomereik, m.; Iso'termico, agg. (Fis.) even warm ; linee
—che, isothermen, isothermische lijnen (van
(Anat.) heup, v., heupbeen, o.
gelijke gemiddelde temperatuur).
Isciente, a —, m. avv. zonder (iemands)
Isotimia, f. gelijkheid v. van behandeling.
weten, achter iem.'s rug.
Iscrivere, v. a. inschrijven, opschrijven, op- Isotta, f. dim. Lysbeth, Liesje, v.
schrift maken (op een graf); —rsl, v. rifl. Ispa'iiico, agg. hispanisch, oud-Spaansch.
zich laten inschrijven ; inteekenen ; p. pass. lspettorato, m. inspectoraat, o., ambt, o.,
woning v. van een inspecieur; —ore, m. in—tto en agg. ingeschreven, ingeteekend;
specteur, opzichter, m.; sotto —, onderinspecsost. m. gli —i, de onderteekenaars, de inteur, onder-opzichter.
schrijvers ; —zioncella, f. klein opschrift, 0.;
—zione, f. het inschrijven, inteekenen, in- Ispezionare, v. a. het opzicht, toezicht houden ; —zione, f. inspectie, v., opzicht, o.,
boeken, boeking, v., inschrijving, inteekening,
onderzoek, o., bezichtiging, v., wapenonderzoek,
v.; tassa d' —, inschrijvingskosten ; (Giur.)
district, kring van een inspecteur.
—ipoteca'ria, of alleen —, h.z.d. als ipoI'spido, agg. stekelig, borstelig, ruw.
teca ; opschrift (op een gedenkteeken).
Iscruta'bile, agg. onnavorschbaar ; ondoor- Ispira'bile, agg. inadembaar, inblaasbaar;
—amento, het inblazen, ingeven ; —are,
grondelijk.
v. a. inademen, inblazen ; fig. ingeven, in den
Iscuria, f. (Med.) moeiel41ke pisloozing, isgeest, den zin brengen, invloed uitoefenen, inchurie, v.
spireeren; —rsi, v. rifl. fig. ingeving, inblaiscusato, agg. h.z.d. als scusato.
zing
ontvangen ; invloed ondervinden, zich
Isdegno, agg. Z. sdegiio.
-
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inspireeren, begeesteren ; —rsi alle divine
len stichten ; -- un premio, een belooning
beliezze delta natura, zich laten begeesteinstellen ; (Giur.) — alcuno erode, iem. tot
erfgenaam maken, benoemen ; vormen, opvoeren, bezielen door de goddelijke schoonheden
der natuur ; p. pass. en agg —ato, begeesterd,
den ; — I cittadini alla virtti militare,
bezield ; poeta —, geinspireerd, begeesterd,
de burgers tot krijgshaftigheid vormen ; —tuta,
be 1d dichter; (am. far 1' =, den verrukte,
f. Instituten, v. mv. van 't Rom. recht (van
bëgeesterde spelen, het uiterlijk van een beJustinianus); —tutista, m. kenner der Rom.
geestende aannemen ; —atore, m., —trice,instituten ; —tutivo, agg. instellend, stichtend,
f. ingever, inblazer, begeesteraar, bezieler, m.,
oprichtend, tot de stichting bijdragend ; —tuto,
-ster, v., persoon die nieuwe gedachten, denkm. instelling, stichting, v., instituut, o., opvoebeelden geeft; —azione, f. inblazing, madedingsgesticht, o.; — d1 carità, weldadigheidsming, ingeving, v., begeestering, inspiratie, v.
instelling, ordestichting ; — bancarlo, bankIsraelita, m. Z. isdraelita.
instelling, v. —tutore, m. —trice, f. insteller,
oprichter, m., -ster, v., opvoeder, onderwijzer,
Issa, avv. nu, thans (D).
Iisacar, (N. pr.) Isachar, m.
m., -res, v.; —tuzione, f. instelling, regeling,
Issare, f. (Geogr.) Isar, m. (rivier).
stichting, oprichting, v.; (Giur.) — dell'
Issare, v. a. hijschen, ophijschen, optrekken.
erede, benoeming van een erfgenaam ; opIssel, m. (Geogr.) IJsel, m. (rivier).
voeding, onderwijzing, onderrichting, v.
lssia, f. (Bot.) Ixie, zwaardlelie, v.
I'stmico, agg. isthmisch ; i giochi —ei, de
isso, pron. h.z.d. als esso ; —fatto, avv. teristhmische spelen ; —mo, m. (Geogr.) landstond, onmiddelijk ; —iure, avv. van rechtsengte, v.; 1' — di !Suez, de landengte van
wege ; —po, m. (Bot.) hyssop, m.
Suez ; — di Panama, - van Panama ; (Anat.)
Ista'bile, agg. Z. instabile ; —hare, v. a.
holte, v.; — dolle fauci, keelholte, v.
Z. installare ; —mane, Z. stamane ; Istolidire, v. n. dom worden ; —logia, f.
--nstantanearnente, avv. terstond,onmid(Anat.) histologie, v., leer v. der weefsels ;
delijk ; —ntaneità, f. onmiddelijk gebeuren
—o'ria, f. en afgel. Z. sto'ria ; —riare,
—nta'neo,
v.
a. historische schilderstukken maken, dearvan iets, oogenblikkelijkheid, v.;
agg. oogenblikkelijk, terstond plaats hebbend ;
mede de wanden, muren versieren ; —rio'fotogralia —a, moment-photographie, ingrafo, m. geschiedschrijver, m., kroniekstantané, v.; —nte, agq. dringend, dreigend,
schrijver, m.
onmiddelijk, oogenblikkelijk; sost. m. (Giur.) Istradamento, m. in gang zetten (v. e. werk);
overhandiging v. van een verzoekschrift of
wegbaning, wegbereiding v. (v. e. ondern. enz.);
—are, v. a. h.z.d. als avviare.
klacht ; oogenblik, o.; un — di felicità, een
kort oogenblik van geluk ; --ntemente, avv. I'stria, f. (Geogr.) Istrië, o.; —lotto, m. (N. pr..
op dringende wijze ; —nza, f. aandringing, v.,
etn.) Istriër.
aandrang, m., volhoudendheid, v., schriftelijk I'strice, m. (Zool.) stekelvarken, o.
verzoek, aanzoek, dringend verzoek, o.; far Istrione, m. hystrion, m.; ram. tooneelspeler,
-- per un posto, een verzoek om een bem.; fig. gil —1 politici, staatkundige tootrekking indienen, overhandigen ; a — mia,
neelspelers, -komedianten; —icamente, avv.
op mijn verzoek, mijn aandringen ; (Giur.)
op de wijze der tooneelspelers, als een korideaanvraag, indiening V. bij 't gerecht; eisch,
diant; —ico, agg. komediantachtig.
m., instantie, v.; prima, seconda, terza Istro, m. (Geogr.) Donau, m.
—, (gerechtshof van) eerste, tweede, derde istruire, v. a. leeren, onderrichten, onderwijinstantie, v., aanleg, m.
zen; instrueeren, met aanduidingen, aanwijIstare, v. n. h.z.d. als insistere.
zingen voorzien ; (Giur.) — un processo,
Istaurare, v. a. instellen, invoeren, herstellen.
een rechtsgeding, proces voorbereiden, inlcilsteralgia, f. kramppijn der baarmoeder (na
den ; p. pass. en agg. —Ito, —tto, onderricht,
de verlossing).
gevormd, onderwezen ; —mentale, agg. als
Iste'rico, agg. hysterisch ; —ismo, f. (Med.)
werktuig dienend, door werktuigen voortgehysterie, v.; —Ite, f. (Med.) baarmoederontbracht; (Mus.) door instrumenten uitgevoerd
steking, v.; —otomia, f. (deaf.) uitsnijding
(muziek); instrumentaal; —mentare, v. a.
der baarmoeder.
Z. strumentare ; —mento, m. instrument,.
Isterilire, v. n. onvruchtbaar worden ; v. a.
werktuig, hulpmiddel, 0.; (Giur.) oorkonde, v.,.
onvruchtbaar maken ; /1 g. — 1' ingegno,
document, bewijsstuk, o.; (Mus.) instrument,
o.; —ttivamente, avv. op leerzame wijze;
den geest uitputten ; kiemvrij maken, sterfliseeren.
—ttivo, agg. leerzaam, leerrijk, onderwijzend;
'steno, m. (Nat.) kortwiekkever, m.
—tto, Z. p. pass. van istruere ; —tto'ria,
Istesso, pron. h.z.d. als stesso.
f. (Giur.) instructie, voorbereiding, inleiding v.
lnstigamento, m. aansporing, ophitsing, aan(van een proces); —zione, f. onderwijzing,
zetting, v.; —gare, v. a. aansporen, aanhitonderrichting, leering, v.; onderricht, ondersen, aanzetten, prikkelen ; — alcuno al
wijs, o.; pubblica —, openbaar onderwijs ;
male, iem. tot het kwaad aanzetten ; —gavorming, kennis, v.; voorschrift, o.; gedragstore, m., —trice, f. aanstoker, ophitser ;
regel, n1.; aanwijzing, instructie, v.
—gazione, f. ophitsing, opstoking, opstokerij, Istupidire, v. a. dom maken ; —rsi, v. rifl.
verleiding v. tot bet kwaad ; —Hare, v. a.
dom worden.
druppelsgewijs ingieten, indruppelen ; tii,g. in- Ita'lia, f. (Geogr.) Italië, 0.; —anamente, avv.
blazen, ingeven ; —ntivamente, avv. h.z.d.
op ital. wijze, in ital. taal ; —anismo, m.
als per istinto ; —ntivo, agg. instinctief,
ital. spraakeigen, itallenisnle, o.; —anizzare,
onwillekeurig, door de natuurdrift geleid ;
v. a. italianiseeren, ital. maken, ital. vorm
—nto, m instinkt, o., natuurdrift, v., natuurgeven ; —rsi, v. rifl. ital. vormen, gebruiken
lijke, aangeboren neiging ; per —, instinktaannemen, tot ital. worden ; —ico, agg. itamatig, onwillekeurig; —tuire, v. a. instellen,
lisch ; (Stamp.) carattere —. cursiefscbrift,
stichten, inrichten, regelen ; — scuole, schoo.; —o, agg. Italisch, italiaansch ; alleanza
.

.

ITE

522

italo-germanica, ital.-duitsch verbond, o.
Item, avv. evenzoo, eveneens, verder.
Iterare, v. a. herhalen, nog eens doen ; —atamente, avv. herhaaldelijk, op herhaalde wiijze;
—ativo, agg. (Giur.) tot herhaling dienende
(woorden); —azioae, f. herhaling, v.
ltinera'rio, m. reisbeschrijving, v., wegwijzer,
reisgids, m , reisplan, o.; (Mid.) marschroute, v.;
lto, p. pass. van ire
Isvivare, V. a. het kw
ikzilver van de metalen
scheiden.
Ha, avv. zoo, ja ; zoo is 't.
ltaca, f. (Geogr. ant.) Ithaca, o.

Itte'rico, agg. geelzuchtig ; sost. m. gele gelaatskleur, v.; —i'zia, f. (Med.) geelzucht, v.
Ittiocolla, f. vischlijm, v.; —o'fago, agg.
visehetend ; —ologia, f. (Nat.) leer, kennis
der visschen ; ichthyologie, v.; —o'logo, m.
kenner m. der visschen.
In'gero, m. akker m. (oude vlaktemaat).
Inniore, agg, de jongere (v. twee broeders).
Iva, f. (Bot.) liggende gamander.
Ivi, avv. daar ; op die plaats, in d. tijd,toenmaals.
Ivone, m. (N. pr.) Ivo, m.
Ixia, f. (Bot.) Ixia, f.
Izza, f. h.z.d. als stizza.

eT

uitspraak van de c en g voor o aanduiden
wordt de o in 't meervoud weggelaten en
schrijft men dus bacio, kus ; mv. bad.,
elogio, lof, mv. elogi ; raggio, straal, rev.
raggi. De gemakkelijkste en geheel regelmatige meervoudvorming is wel die waarbij
alle woorden op io, in 't meervoud alleen met
i geschreven worden, bijv. latticinio, latticini ; evenwel mag zulks niet plaats hebben
bij woorden waar op de de klemtoon valt ;
zio, mv. zii. De woorden metJ beginnende,
zoeken men op I of Gi, bijv. jeri, ierl,

J, (i lungo — lunga) m. en f. J of

In de oudere Ital. schrijvers komt de J veelvuldig voor, zoowel aan 't begin en in 't midden der woorden als aan 't einde als meervoudvorming. Later werd de j geheel afgeschaft,
maar in de laatste uitgave van het woordenboek der Crusca is zij weer aangenomen als
meervoudvorm voor de woorden uitgaande op
io en waarbij op de I geen klemtoon valt,
zooals libraio, libraj, proprio, proprj,
maar zio heeft zii. Bij woorden uitgaande
op eio en gio, waar de i niet de waarde
van een klinker heeft maar alleen de zachte

jus, lus, giure.

Ter
m. (N. etn.) Kieler, m., inwoner van
Kiel; --lo, m. (Geoftr.) kiel, o.
Kio'via, f. (Geogr.) Kieuw, o.
Kirghisi, m pl. (N. pr. etn.) Kirgliisen, mv.
Kirgbisia, f. (Geogr.) land ier I irghisen.
Kiagenforto, m. (Geogr.) Klagenturi, o.
Knot m. knoet, m.
Konisberga, f. (Geogr.) Koningsberg, o.

K, f. (acca) is geen Italiaansche letter, maar z ij Kiellese,

wordt evenwel gebruikt en behouden in enkele
vreemde en vooral geographische namen.
Kan, m. Khan m. (Tartaarsch vorst).
Kantisino, m. wijsbegeerte, v., stelsel, o.
van Kant.
Kermes, m. Z. chermes.

,

^.J

L, (uitgespr. elle), m. en f. L. L. afkort. voor ! le loco Maestà, Hunne Majesteiten ; L. L.
A. A. afkort. voor le Poco Altezze, Hunne
Lire, f. pl. lire; L. L. M. M. afkort. voor
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Hzogheden ; 1. e. afkort. voor luogo citato,
ter aangewezen plaatse ; I', apostroof voor liet
lidw. lo, la en le voor klinker (voor a altijd,
voor de andere klinkers meestal, l'odio voor
lo odio, l'ira voor la ira.
La, (fern. van het lidw. il en lo pl. le) met
de voorz. di, a, da, su verbonden tot della,
alla, dalla, sulla ; là, avv. daar, daarginds, daarheen ; là là, zoo zoo, zoo tamelijk ;
essere in là cogli anni, reeds in jaren
gevorderd zijn ; dammi quel libro —, geef
mij dat boek daar; — dove, daar waar;
—dentro, daar binnen ; la gil of laggiu,
daar beneden ; — su of lassu, daar op, daarboven ; pia — , meer daarheen ; verso —,
naar ginds, naar daar; tornerà — per
Natale, hij zal zoo wat tegen Kerstmis terugkomen ; sta —, h ij woont daar ; chi è — ?
wie is daar ? chi va là, werda ! wie gaat
daar ! alto —, fermo —, halt ! staat ! di
—, aan gene zijde ; il mondo di —, de andere
wereld ; essere pia di — che di qua,
den dood nabij zijn; tam. voltati in — , eer

men het vermoedde ; in 't volgende oogenblik ;
fam. va' pur — , ga maar, ge zult het wel
zien; andare là là, op zijn dooie gemak
gaan ; andare phi in —, verder gaan ; eercare phi in —, verder zoeken ; andare
troppo in —, te ver gaan ; non farsi nè
in qua nè in — di una cosa, niets uit een
zaak maken, zich er niet om bekommeren ;
[am. essere un qui e un —, de een hier
de ander daar zijn; la, m. (Mus.) la, zesde
noot van den toonladder.
Labano, m. (N. pr. bibl.) Laban, m.
Labarda, f. (Arm.) hellebard, m.; —ata, f.
stoot, m., slag, m , wond v. met den hellebard.
Labardone, m, )Zool.) laberdaan, schelvisch,
m., zoutevisch, m.
La'baro, m. (Archeol.) labarum, o., Rom. oorlogsvaan; kruisvaan v. (van Konstantijn); processievaan, v.
La'bbia, f. gezicht, gelaat, o., menschelijke
gedaante, v.
Labbra'ccio, m. groote, misvormde lip, v.;
—ata, f. slag m. op den mond ; —ino, m.
schoongevormde, fijne lip, v.; lipje o. (v. kind);
—o, m. (pl. —i en —a f.), — di soera, di
sotto, boven-, onderlip, v.; —a di chico,
dikke, zware lippen ; —leporino, hazelip, v.;
bevere a flor di —a, even drinken, de lippen even nat maken, nippen ; dire una cosa
a flor di —a, iets onduidelijk, onverschillig
zeggers ; aver il cuor sulle —a, het hart
op de tong hebben, openhartig zijn ; aver
una parola sulle —a, een woord op de
lippen hebben (zonder het evenwel te kunnen
zeggen) ; far H —, een lip trekken ; rand (van
vaten, wanden); (Anat.) lip, v.; (Bot.) lipvormig
deel van bloemen, labium, labellum, o.; (Bot.)
— di Venere, kaarddistel, m.; —d'asino,
h.z.d. als verbasco ; —one, m. dikke, groote
lip, V.; mensch met zeer dikke lippen ; —uzzo,
m. sierlijke, fijngevormde lip, v.
Labe, f. vlek, smet, v.
La'bere, v. n. afglijden, vallen ; afstroomen
(rivieren); —ile, agg. licht vallend, glijdend ;
fig. licht te verleiden, zwak, vergankelijk ;
beni —i di quaggiu, de vergankelijke goederen dezer wereld; memoria —, zwak geheugen ; —ilità, f. zwakheid, V.; vergankelijkheid, v.
Laberinto, m. labirinth, o., doolhof, m., dwaal-
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weg, m.; fig. kronkelingen mv. van straten,
rivieren; intrige v., ingewikkelde, verwarde
zaak, v.; (Anat.) labirinth, doolhof (in 't oor).
Labiale, agg. tot de lippen behoorende, lip ...;
consonanti —I, lipklanken, lipletteirs, mv.;
—ato, app. (Bot.) corrolla —a, lipbloem, v.;
sost. —e, f. pl. labialen, lipbloemige planten,
mv.; —odentale, agg. met de lippen en tanden
gelijk uitgesproken letters.
Labole, app. Z. labile.
Laborato'rio, lavor—, m. laboratorium, o.,

werkplaats van scheikundigen, apothekers enz.;
groote werkplaats, v.

Labore, m. h.z.d. als fatica, travaglio ;
—iosamente, avv. op werkzame, moeielijke
wijze ; met veel moeite, inspanning ; —iosità,

f. werkzaamheid, vlijtigheid, v., ijver m. bij
den arbeid; moeite, zwarigheid, moeielijkheid,
v.; — di un' opera, moeielijke uitvoering
van een werk ; —loso, agg. arbeidzaam, vlijtig, ijverig, moeielijk, bezwaarlijk ; digestione —a, moeielijke spijsvertering, v.; parto
—, moeielijke verlossing, bevalling, v.; scritto
—, moeielijk te begrijpen werk.
Labrace, m. (Zool.) h.z.d. als ragno ; lipvisch, m.
Labariio, m. (Bot.) goudenregen, m.
Lacca, f. lak, o., lakverf, lakvernis, o.; gomma
—, gomelastiek; sera —, lak, zegellak, o.;
—in granelli, schellak, o.; —rossa, kraplak, o.
Lacca, f. diepgelegen land, o.; laagte, v., dal,
o., oever, m., gracht, kuil, v.; (Vet.) knieholte
v. (van het paard); streek tusschen boven- en
benedenschenkel ; schenkel, m.
Laccetto, m. kleine lus, v. voor, aan schoenen ;
schoenlus, v.
Lacchè, m. lakei, heerenknecht, m., dienaar,
m., looper, loopknecht, m.
Lacchetta, f. h.z.d. als racchetta ; bout, m.,
achterbout m. (van dieren).
Lacchezzino, —ezzo, m. fam. lekkernij, v.,
pikante, de eetlust opwekkende spijs, V.; fig.
lokmiddel, o., verlokking, prikkeling, v.

La'ccia, f. (Zool.) h.z.d. als cheppia.
Laccia'ia, f. trek-, werptouw o. (voor 't vangen van paarden enz.); lasso, m.; dare la —,
met den lasso vangen ; —io, m. lus, v., strik,
m., strop, in., loopende strik, in ., lasso ; lijsterstrik, m.; tendere —cci, strikken spannen,
uitzetten ; prendere al —, in den strik van-

gen ; fig. hinderlaag, laag, val, v., valstrik, m.;
veroordeeling v. tot den strop, den galg ; galg,
m ; (Vet.) haardraad m. (tot het openhouden
van wonden); (Pitt.) teekening v. op goudgrond ; it — mortal (D.), de sterflijke boei,
m., keten, m. (het lichaam); —nolo, —olo,
m. kleine strik, strop, m., kleine lus ; fig. val, v.,
valstrik, m., belaging, v.
Lacciare, v. a. h.z.d. als allacciare.
Lacede'iuone, m., —monia, f. (Geogr. ant.)
Lacedemonië, Sparta, o.
Laeera'bile, agg. verscheurbaar, licht te
verscheuren ; —amento, m. verscheuring;
—are, v. a. verscheuren, in stukken scheuren ; — la fama di qd., iem.'s goede naam
verscheuren, vernietigen ; fig. verspillen, verkwisten ; —rsl, v. ritl. scheuren, stuk gaan,
afkerven, doorslijten (v. zgdestof); —atore, m.
verscheurder, m.; —azione, f. verscheuring,
v.; —o, m. afslijting, v., verslijt, o.; — agc.
gescheurd, verscheurd, versleten, afgescheurd,
in lompen gekleed, ellendig gekleed.
,
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Laeerto, m. (Anat.) spier v. met daaraanhan-

geode poezen.

Laeertota, 1. Z. lueertola.
Lèei, am,. daar, daarginds.
Laco, m. h.z.d. als lago.
l.aco'nia, f. (Geogr. ant.) Laconië, o.; —leamente, avv. op lakonische, kortbondige wijze;
—leo, agg. lakonisch, kort, bondig, in weinige

woorden vervat ; —, sost. m. (N. etn.) Lakonier, m.; —ismo, m. lakonisme, o., kortbondige spreekwijze, v.; —izzare, v. n. kort en
bondig uitdrukken.
La'crima, f. traan, m.; versare —1, tranen
storten ; ingoiare le —e, de tranen inhouden ; aver le —e in pelle in pelle, de tranen in de oogen hebben ; fig. destare of
stroppare le —e, tranen ontlokken ; plangere a ealde —e, heete, bittere tranen storten; —e di gioia, vreugdetranen • fig. —e,
---e amare, bitter leed, o.; fig. valle di —e,
tranendal, o.; —e di coccodrillo, krokodillentranen ; —e eristi of laerimacristi,
Lacrimachristi (donker wijn die aan den Vesuvius groeit); (Bot) —e di Giobbe, Jobstranen; (Cacc.) —e, grove hagel, m.; —e d'incenso, wierookkorrels; —ale, agg. (Anat.)
glandale —i, traanklieren, v. mv.; —are,
v. n. tranen storten, weenen ; — ad alcuno,
zich weenend tot iem. wenden ; doen vloeien,
doen wateren (de oogen); questo fumo mi
fa — gli occhi, deze rook doet mijn oogen
wateren, druppelen, uitzweeten, zweeten (van
planten); le eiti già cominciano a —,
de wijnstokken beginnen reeds te zweeten;
doorsijpelen, uitvloeien (vaten); — aleuno,
tem. beweenen, beklagen ; p. pass. en agg.
—ato, beweend, verlangd ; —ato'io, m.
(Anat.) traanzak, -hoek, m.; —ato'rio, agg.
(Anat.) museolo —, traanspier, v.; (Archeol.)
vaso —, tranenkruik, tranentleschje, o.; —azione, f. het weenen, tranen vergieten ; (Med.)
tranen, vloeien (der oogen); —etta, f. traantje,
o., kleine traan, m.; versare qualche —,
een weinig weenen, een paar traantjes storten ; —e'vole, agg. beweenens-, beklagenswaardig, tranenwekkend, treurig ; —one, m.
groote traan, m.; —osamente, avv. met tranen in de ooge-n, al weenende, onder tranen ;
—oso, agg. vol tranen, weenend, klagend,
jammerend; le guancie —e, met tranen
bevochtigde wangen ; fig. treurig : racconto
—, treurig, tranenverwekkend verhaal ; luogo
—, treurige plaats ; plaats vol weeklagen;
(Apr.) druipend, uitzweetend.
Lacuna, f. h.z.d. als laguna ; fig. leemte,
onderbreking ; open, uitgevallen plaats (in een
handschrift enz.); libro con molte —e, een
boek met veel uitlatingen ; ingang, m., krocht
v. (v. d inferno bij D.); (Anat.) kleine holte v.
in het celweefsel, o.; —are, m. (Arch.) leege
plaats, ruim.t-e tusschen twee balken, vakken
enz. (aan een plafond); lacunaar, o.; getafelde
kamerzoldering met diepe vakken; —etta, f.
kleine leemte, kl. uitlating, v.
Lacustre, agg. in de meren, binnenzeeën levend ; dimore —i, paalwoningen, mv.
Ladano, m. (Farm.) h.z.d. als riinbrentano.
Laddove, avv. waar, op de plaats waar; terwijl, waarbij, ofschoon.
Ladicale, agg. ladico, m. h.z.d. als lalcale
en laido.
Ladino, agg. welgesteld ; licht, glad, goed t. taal.
Ladislao, m. (N. pr.) Ladislaus, m.
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Ladoga, 1. (Geogr.) Ladogameer, o.
Lado, agg. h.z.d. als lasdo.
Ladra, f. diefegge, v., schelmachtige, diefach-

tige, oneerlijke vrouw ; fam. binnenste borstzak, m.; fam. lange stok met gespleten spits
om ooft te stelen ; —acchiuolo, m., —a, f.
jonge diefachtige persoon ; kleine dief, m.;
—acclo, m. gemeen dief, schelm, m.; —ameute, avv. op boef-, schelm-, diefachtige
wijze; fig. op ellendige, nietswaardige wijze;
libro scritto — , afschuwelijk slecht geschreven boek, o.; —erla, f. schelmerij, dieverij, v.; —0, m. dief, schelm, spitsboef, m.,
oneerlijk persoon, oneerlijke handelaar of koopman, m.; — di casa, di carnpagna, di
strada, di mare, huis-, velddief, straatroover, zeeroover, m.; — di professione, di
occasione, matrieolato, beroepsdief, gelegenheidsdief, aartsschelm, aartsdief ; prov.
non ride sempre la moglie del —, de

vrouw van den dief zal niet altijd lachen ; de
dief ontloopt zijn straf niet; la comodità
fa 1' Homo —, de gelegenheid maakt den
dief ; andare come il — alla forea, als
de dief naar den galg gaan, d.w.z. iets met
grooten tegenzin doen ; la tavola Tuba phi
che non fa il —, door een goed leven gaat
meer verloren dan een dief stelen kan ; ehi
è bugiardo è —, wie liegt bedriegt, de
leugenaar is ook een dief ; fam. una coca
vale il tal prezzo anehe in maan d'un

—, iets in een bepaalden prijs zeker en vast
waard ; agg. diefachtig, oneerlijk, bedriegelijk,
slecht ; tutore —, oneerlijke voogd; serva
—a, diefachtige meid, v.; maai —e, roofzuchtige handen ; fig. ocehi —i, hartroovende,
levendige, schelmsche oogen ; fam. slecht uitgevoerd, afschuwelijk, leelijk ; sonetto

.

—,

ellendig sonnet; stagione —a, afschuwelijk
weer ; moeilijk, bezwaarlijk ; fatica —a,
zware inspanning; iron. —e fatiehe, hard
(ook oneerlijk) werk ; (am. lueignolo — of
alleen —, dief (scheefbrandende pit) aan de
kaars ; scheefbrandende kaars, v.; —cinio, m.
Z. latraeinio ; —nala, f. roovershol, dievennest, 0., plaats v. waar dieven bijeenkomen ; groote diefstal, m.; groote roovers-,
schelmendaad, v.; fig. dieven-, rooverbende;
—neello, m. jonge dief, diefachtige jongen,
m.; —ne, m. straatroover, roover, m.; I due
—i, de twee misdadigers die tegelijk met Chr.
gekruisigd werden ; —ne'ggio, —ne'ceio,
m. diefstal, m., straatroof, m., schelmerij, v.,
rooverij, onderneming tot diefstal, roof ; —negglare, v. n. roover worden, van roof, diefstal
leven ; —neria, f. h.z.d. als —neggio ;
—nesco, app. dief-, roofachtig.
Lagare, laggare, v. a. h.z.d. als lasciare.
Lagena, f. (Archeol.) wijntleech v. met panwen hals.
Laggià, —so, avv. daar beneden, daar omlaag, naar onder, daar onder.
Laghetto, m. klein (kunstmatig) meer.
Lagna, f. klacht, weeklacht, droefheid, pijn, v.,
kommer, m., verdriet, o.; —ainento, m. het
klagen, zich beklagen, v., klacht, v., bezwaar,

0.; anza, f. geklaag, het zich beklagen, o.,
klacht, v., bezwanr, 0.; arsi, v. ritl. (di qe.),
zich beklagen, bezwaren over iets ; klagen,
jammeren ; zijn leed, nood klagen ; — con
qd. di qe., zich bij leur. over iets beklagen ;
bedroefd zijn ; leed, kommer hebben ; o, m.
h.z.d. als lamento.
—

—

—
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LAM

Lago,
m. meer, o., waterplas, poel, m.; e'era
retorte, v.; passar per — , distilleeren ; iq.
un lago di sangue, er lag een groote plas
nauwkeurig onderzoek, o.
bloed ; fig. essere in un — di sudore, Lambinnento, m. het likken, belikken, o.;
—ire, v. a. likken, met de tong aanraken ;
van 't zweet druipen ; Tig. essere in un —
di miserie, in een zee van ellende verkeebe-, aflikken ; proeven (spijzen); fig. even aanren ; land dat onder water wordt gezet (voor
raken, beroeren ; bespoelen (de zee het strand);

—itivo, agg. (Med.) verzachtend middel ; borstijsbanen enz.); diepte, uitholling, v.; (Anat.) i
siroop, v.
del cuore, de hartkamers, mv.; —one,
m. groot meer, o.; (Geogr.) waterplas die na Lambrusea, f. stijlgroeiende - lambruscaoverstroomingen of na den vloed achter de
druif, v.; —o, m. wilde, onverzorgde wijnstok,
duinen blijft staan ; wadde, scheere, v.; (Geol.)
m., wijn m. daaruit gewonnen ; —rsi, v. rifl.
heet, kokend meer, zwavelmeer; i —I di
h.z.d. als insalvatichire.
Volterra, de heete bronnen (meren) van Lamella, f. h.z.d. als lamina; —are, agg.
Volterra ; —ume, m. waterplas, poel, v.,
(Min.) blad- plaatvormig.
Lanienta'b iile, agg. Z. —e'vole ; —amento,
moeras, o.
Lagrima, f. h.z.d. als lacrima.
m., —azione, f. geweeklaag, geklaag, geLaguna,
f. lagune, v.; ki. moerasachtige onjammer; le —I (di Geremia), de klaagliediepte ; la eittà delle —e, de lagunenstad
deren (van Jeremias); —anza, f., —ento, m.
(Venetië), v.
het klagen, jammeren, zich beklagen, o., klacht,
m. p1. weeklachten, mv., klaagliederen,
Lai,
v.; jammer, m., klaaggeschrei, o.; —are, v. a.
mv., klaagtonen, jammertonen, mv., gezucht, o.
beklagen, beweenen ; klagen, treuren, jammewereldlijk,
tot
de
leekenstand
Laicale,
ren
(over iets); —rsi, v. rill. zich beklagen,
agg.
beboorende; condizione —, leekenstand, m.;
weeklagen, jammeren ; fam. non nil lamento, ik zal niet klagen ; —rsi con qd.,
-amente, avv. naar wereldsche-, leeken—ato, m. leekenstand, m., de leeken
manier
;
iem. zijn leed klagen ; —e'vole, agg. klagend,
(niet geestelijken); —o, agg. tot den leekenjammerend, jammerlijk, beklagens-, betreustand beboorende; leeken ..., niet geestelijke,
renswaardig; —io, m. voortdurend, herhaald
wereldlijk; — sost. m. leek, niet geestelijke,
gejammer, geklaag, o.; —o, m. Z. —anza ;
wereldlijke persoon, m., leekebroeder, m. (mon—oso, agg. klagend, jammerend, jammerlijk.
nik die niet priester is gewijd); fig. onervaren, La'inia, f. (Mit.) lamie, v., nachtelijk spook o.
oningewijd persoon, onbeschaafde.
(dat de kinderen bet bloed zou uitzuigen,
Laidamente, avv. op vuile, leelijke, gemeene
vampier, m.); —, (Arch.) gewelfde kamer-, zaalwijze ; —brutta, leelijk als de nacht ; manzoldering, v.; —, (Zool.) soort haai, m.
glare —, onbeschoft, gulzig eten ; vestire — Lamicare, v. irnpers. zacht regenen, druppevuil gekleed zijn ; —ezza, —dità, —ura, f.
len, motregenen.
vuilheid, leelijkheid, gemeenheid ; fig. onzede- Lamiera, f. ijzerplaat, plaat ijzer, v.; wapenlijkheid, vuile, gemeene, onzedelijke handeling
rusting, v., pantser, o.; —erino, o. dunne plaat
of uitdrukking ; —ire, v. a. Z. illaidire ;
ijzer, dun plaatijzer (v. kachelpijpen); —erone,
—o, agg. leelijk, vuil, gemeen, misvormd, afm. dik, zwaar plaatijzer; —na, f. dunne plaat
schuw-, afkeerwekkend ; fig. onzedelijk, liedervan een of ander metaal ; (Bot.) bladvlakte, v.;
lijk, gemeen ; libri —I, gemeene, vuile boeken ;
—are, agg. uit platen, plaatjes, blaadjes gesudieio — walgelijk vuil ; —unie, m. opmaakt, aaneengevoegd ; —, v. a. pletten, walhooping van vuil, van leelijke, afkeerwekkende
sen (metalen); tot platen of bladen uitpersen
dingen; vuil, o.; questa casa è un vero
of walsen ; —ato'io, m. plet-, walswerktuig,
dit buis is een ware mesthoop, varkenskot ;
o.; draadtrekwerktuig, o.; —atore, m. goudgemeen-, liederlijkheden, gemeene uitdrukfig.
pletter, m.; —etta, f. dun plaatje of blaadje
kingen, vuiligheid ; libro pieno di —, een
metaal ; —oso, agg. b.z.d. als —are.
boek vol vuiligheden, gemeenheden.
Lampa, f. lamp, v., licht, o., glans, m.; —ada,
Lalda, f. h.z d. als laude, lode.
f. lamp, hanglamp, v., altaarlamp, v.; (Chim.)
Lama, f. I, moeras, moerassige, drassige weide,
— a spirito, — di sicurezza, — eletv.;
II,
kling v. (van mes, zwaard); plaat, v.,
trica, spiritus-, veiÏigheids-, electrische lamp ;
blad o. (metaal), blik, o.; fig. en fa in . slechte,
—ada'rio, m. lampendrager, lampenstok,
booze knaap, kerel, m.; fïg. una buona —,
kandelaber, m., kroonleuchter, m.; —difero,
een goede vechter, een goede kling ; fig. vem. lampen-, fakkeldrager m. (bij godsdienstnire a mezza —, terstond in de zaak treoefen.); —ana, f. h.z.d. als —ada; —atia'io,
den, een vlug besluit nemen, geen omwegen
m. lampenmaker, m., lampen-, lichtaansteker
maken ; —accia, m. slechte, onbruikbare
m. (in kerken enz.); —ane'ggio, m. h z.d.
kling, m.; fig. en fam. zeer slimme, niet te
als lampo ; —anino, m. kleine lamp, v.,
vertrouwen persoon ; III, (Zool.) lama, o., kalampje, o.; —ente, agg. lichtend, glanzend,
meelschaap, o.; IV, Lama, opperpriester der
fonkelend, flonkerend ; trenta scudi belli
Boedhisten ; il grap —, de Groot-Lama of
—I, dertig schoone blanke kronen ; helder,
Dalai Lama.
doorschijnend, fonkelend (wijn), duidelijk, verLamagna, f. (Geogr.) b.z.d. als Allemagna,
staanbaar ; chiaro e —, klaar en duidelijk ;
Duitschland, o.
—are, v. n. h.z.d. als —eggiare; —eggiaLambente, p. press. van lambire.
mento, m. bet bliksemen, weerlichten, glinLainberto, m. (N. pr.) Lambertus, Lamsteren, schitteren, fonkelen, flonkeren ; —egbrecht, m.
glare, v. n. bliksemen, weerlichten ; lichten,
Lambiccamento, m. het distilleeren, o.; fig.schitteren, fonkelen, glinsteren ; —e'ggio, m.
— di cervello, hoofdbreken o., ijverig stuaanhoudend bliksemen, weerlichten ; —iodeeren ; —are, v. a. distilleeren ; fig. —rsi il
na'io, m. lampen-, lantaarnaansteker, m.;
cervello (intorno a qc.) zijn hoofd ergens
—ioncino, m. kleine lamp, lampje, illumiover breken ; lang denken en peinzen over
neerglaasje, o.; —lone, m. lamp, v., gangiets ; —o, m. distilleerkolf, v., -ketel, m.,
lamp ; straat-, rjtuiglantaarn, m. —ista, m.
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lampenmaker, -verkooper, m.; —o, m. bliksem, 1 Lanceolare, —ato, agg. (Bot.) lancetvormig
m., weerlicht, 0.; plotseling verschijnen, op(blad); —etta, f. (Chir.) lancet, o., laatmesje,
flikkeren van een licht; flikkeren, glanzen, o.
o., wondnaald, v.; wijzer m. (van uurwerk);
(van een licht, het zwaard); fig.— d'ingegno,
punt (v. d. magneetnaald); graveernaald, v.;
het opflikkeren, een groote gedachte van den
brunitolo a —, spits bfuineerijzer, 0.; —etgeest ; — di poesta, een plotselinge dichtertata, f. snede, v., prik m. met bet lancet;
lijke inval ; — di speranza, straal, flikke—ettina, f. klein lancet, 0.; kl. horlogewijzer,
ring van hoop; come an —, in un —, blikm.; —ia, f. lans, speer, spies, v.; (Stor.) ridder,
semsnel, als de bliksem ; sparire come un
m.; met een speer gewapend ruiter; —spez—, als de bliksem verdwijnen; l'ha fatto
zata, gewapend geleider, lijfwacht, partijin un —, hij heeft bet in een ommezien, een
ganger, m.; (Stor.) correre rompere una
oogwenk gedaan ; mod. prov. dopo ii — vien
—, een lans breken (in 't tourhooi gaan); tam.
il tuono, na de bedreiging volgt de straf.
zich met iem. in een twistgeschrijf, strijd inLampasco, m. (Vet.) kikvorscbgezwel, o. (in
laten ; het voor iem. opnemen; m. prov, fare
de keel bij paarden).
d'una — un punteruola, groot beginnen
Lampassato, m. (Arald.) heraldieke leeuw
maar klein eindigen ; (Mar.) sloep, v., boot,
met uitgestoken tong, m.
barkas, jol, v ; —ia'bile, app. slinger-, werpLampasso, m. geschilderde Oost-Indische zijde.
baar ; —iabue, (Nat.) koolmees, v.; —iacamLampone, m. frambozenstruik, m., framboos,
panile, —cantoni, m. (indecl.) bluffer, grootv.; gelato di —, frambozengelei ; acqua di
spreker, m.; —ia'io, m. verkooper of vervaard.
—, frambozensap, o., -limonade, v.
m. van allerlei ijzeren gereedschappen, (messen,
Lampreda, f. (Zool.) lamprei, v.; zee-negenoog,
vijlen enz.); lansenmaker, wapensmid, m.;
m. (visch); —otto, m. jonge lamprei. v.;
—lainento, m. het werpen, slingeren, o.;
(Macell.) ingewand (hart, lever enz.) van ge—iare, v. a. van zich slingeren, slingeren,
slachte dieren, omloop, m.
werpen (werpgeschut), schieten (pijlen); fig.
La'nnpsaco, Lauissaeo, m. (Geogr.) Lamp— occhiate, blikken werpen ; arma da —,
sacus, o.
werpgeschut, o.; fig. — cantoni of campaLainqui'dita, f. (Nat.) mees, v.
nile in aria, bluffen, overdrijven, met spek
Lana, f. wol, v. en 0.; —pecorina, caprona,
schieten ; —rsi, v. rifl. zich werpen, storten,
greggia, schapen-, geiten-, ruwe of onbeaanstormen (op iets of iem.); —cia —siluri,
werkte wol, v.; balla, fioco di —, wolbaal,
f. (Mar.) torpedoboot, v.; —iata, f. lansstoot,
v., -vlok, m.; panni di —, wollen stoffen;
-steek, m., -wonde, v.; —iato'ia, f. (Cacc.)
coperta di —, wollen deken ; —e, pl. wolerpnet, 0.; —iatore, m. speerwerper, m.;
len goederen ; tam. en fig. zacht baar ; —magfig. — di flabe, uitvinder, verspreider van
giese, settembrina, winter-, zomerwol, v.;
fabels, geruchten ; —tere, m. lancier, met
—cardata, gekaarde, gekamde wol, v.;
lans gewapend ruiter, m.; (Mus.) lancier (soort
(Stor.) A rte della —, gilde v. der wolwercontredans); —inante, agg. (Med.) dolore
kers ; mezza —, halfwollen stof ; lam. —
—, stekende pijn, v.; —10, m. snelle sprong;
delle mie pecore, eigen verdiend geld, 0.;
con un — fa in terra, met een sterken
(scherz.) buona —, sluw, doortrapt mensch;
sprong was bij aan land ; a —, met een sprong,
sluwe vos, m.; m. prov. essere tutti di un
in sprongen ; di —, terstond, zonder dralen ;
peso (of pelo) e di una —, allen van de
di primo —, terstond, bij den eersten aanzelfde soort, met een sop overgoten zijn ; fare
blik, terstond bij 't begin ; —bone, m. groote,
d' ogni — un peso, alle denkbare slechte
verre sprong, m.; —ioniere, m. h.z.d. als
dingen doen ; fam. levare la — ad uno,
—iatore, m.; —iottare, v. a. met de werpiem. het vel over de ooren halen, iem. afzetspies treffen, verwonden, dooden ; —lotto, m.
ten ; fam. en fig. non c' è poreherie, è
werpspies, v.
tutta —, hier is geen bedrog in 't spel, 't is Landa, f. weide, v., weideland, o., heide, steppe,
alles echte waar ; m. prov. disputar di —
v., onvruchtbare, zandige vlakte, v.
caprina, om den Keizer z'n baard vechten ; Lande, f. pl. (Mar.) puttings, mv.
—a'ggio, m. allerlei wollen goed, wollen Landgravio, m. Z. langravio.
waar; —aia'olo, m. wolspinner, -werker; Landè, m. landauer (vierwielig rijtuig).
wolkooper, -handelaar, m.; —eo, app. wollen, Landra, f. gemeen, liederlijk vrouwspersoon,
wollig; —eria, f. (meest in pl. —e), wollen
o., landloopster, v.
stoffen, mv., wollengoed, o.; —etta, f. alleen Landrone, in. volg. voor androne.
fig. —fina, sluwe, doortrapte persoon; —iff- Lapfa, agg. acqua, —, Z. acqua Wanfa.
cio, m. wolbewerking, wolweverij, -fabriek ; La'ngio, m. of mal del lagno (vet) staart—igero, app. woldragend ; —ina, f. h.z.d. als
kanker m. (bij paarden).
mezzalana ; —lno, m. wolwerker, -wever, Langra, f. (Geogr.) Langres, o,
-spinner, m.; —o, agg. wollen; panno —, Langraviato, m. (Stor.) landgraafschap, landwollen stof, v., stof van zuivere wol ; fam.
graafwaardigheid ; rechtsbevoegdheid van een
wollen deken ; pezza — a, wollen luier, m.;
landgraaf; —vio, m. (Stor.) landgraaf, m.
f. wolligheid, v., zachtheid (van een Langue'ggiare, —guente, Z. onder lanstof); —oso, agg. wollig ; pecora —a, veel
guire; —guidamente, avv. op zwakke,
wolgevend schaap ; als wol voelend ; panno
kwijnende wijze; —guidezza, f. zwakheid,
—, wollig, zacht laken ; capelli —i, wollige
krachteloosheid, matheid, v.; — di stomaco,
haren; met wollig dons bedekt (wangen);
leegte v. in den maag ; —guido, agg. krach—uto, agg. wollig, met wol bedekt, wol
teloos, zwak, mat, slap, kwijnend, ziek, slapedragend.
rig ; occhi —i, matte, slaperige oogen ; lurne
Lanata, f. (Artigl.) geschutwisscher, m.; (Mar.)
--, zwakbrandend, mat licht ; —guidore, m.
teerkwast, v.
h.z.d. als —guore; —guimento, m. h.z.d.
Lansastro, m. (Geogr.) Lancastre, o.
als —guidezza ; —guire, —gueggiare,
Lance, f. weegschaal, v.
v. n. krachteloos, mat, uitgeput zijn; verkwij-
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nen, sukkelen, verslappen ; zwak, machteloos
worden, van zwakte omvallen ; fig. in ellende,
in zeer kommervolle omstandigheden leven ;
d'amore, dalles fame, van liefde vergaan, van hanger omkomen ; langue la
luce, het licht brandt zwak, duister; prov.
--

quando il corpo duole, tutte le mewbra languono, als de maag ziek is, kwijnen alle ledematen ; p. press. —guente, ziek,

wegkwijnend,terneerliggend ; sost.m. ziek,zwak,
hulpeloos mensch, m.; —giiore, m. krachteloosheid, zwakte, matheid, afgematheid, lusteloosheid, v.; het stilliggen (van zaken, handel
enz.); kwgning, v., terneergeslagenheid, flauwheid, droefgeestigheid ; -- di stomaco, gevoel van leegte in den maag.
Languira, f. h.z.d. als languore.
Laniare, v. a. en afl. h.z.d. als sbranare
of lacerare.
Laniere, —i, m. (Zool.) falco —, blauwe
wurgvalk, m.; blauwe klauwier, m.
Lanista, m. lanist, m., leermeester m. der gladiatoren, m.
Lanterna, f. lantaarn, m., licht, o.; — a olio,
a gas, olie-, gaslantaarn ; — cieco, dievenlantaarn, lichttoren, m.; —magiea, tooverlantaarn ; (Arch.) lantaarn ; (glazen) verhooging
op een dak; torentje, bovenste gedeelte van
een koepeltoren ; bovenlicht op trappen ; lichtopening v. in het dak ; scherz. —e, pl. oogen ;
dove l'hai le —e ? waar had je toch je
oogen ?; lantaarnpaal, v.; secco come iina
—, zoo dun als een boonenstaak ; mod. prov.
dare altrui lucciole per —e, iem. knollen voor citroenen verkoopen ; —are, v. a.
verlichten ; —raio, m. lantaarnmaker, m.;
—nino, m. kleine lantaarn, handkintaarn, m.;
fam. cercare eon — qd. of qe., iem. of
iets met een lantaarntje zoeken ; —none, m.
groote lantaarn, m.; straat-, stal-, ganglantaarn,
stoklantaarn, processielantaarn ; (Mar.) vuurwachter, m.; blindengeleider; —nuto, agg.
zoo droog, mager als een lantaarnpaal.
Lanii'gine, f. dons, o.; melkhaar, o., melkbaard, m.; (Bot.) donshaar op sommige bladen ;
fig. jeugd, v.; la prima —, de eerste jeugd,
v.; --inoso, agg. met dons, nesthaar, melk-

haar bedekt.

Lanza, f. Z. lancia; —zicheneeco, m.

(Mil. stor.) landsknecht, m.; —o, m. (1f1i1. star.)
landsknecht, soldenier, m.; fam. bere come
un —, drinken, zuipen als een Kozak ; la
lo'ggia de' Lanzi, te Flor. wordt aldus
genoemd de lo'ggia dell' Orcagno, omdat daar
een wacht van landsknechten was.
Lanzoiia, f. (Geogr.) Alencon, o.
Laocoonte, m. '(N. pr. mit,en litt ) Laokon, m.
Laonde, avv. daar, derhalve, aldus, zoodat;
waardoor.
Laor, m. (Geogr.) Lahore, o.
Lapa'zio, m. (Bot.) h.z.d. als roinico.
Lapazza, f. (Mar.) mastwangen, -klampen, mv.
La'pida, f. h.z.d. als lapide; deksteen m.
v. d. mestput; —a'bile, agg. waard gesteenigd te worden ; ininistero —, ellendig, erbarmelijk ministerie, o.; —are, v. n. steenigen;
—a'ria, f. opschriftenkunde, v.; kennis, kunde
v. om de opschriften op gedenk- en grafteekenen te verklaren ; —a'rio, app. de opschriften op gedenksteenen betreffende; stile —,
lapidair, opschriftenstijl, m.; —a'rio, m. steensnijder, steenbewerker, m.; handelaar in gesneden edelgesteenten ; juwelier, m.; —azi-
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one, f. steeniging, v.; —e, f. steen, m., grafst.

(met opschrift); gedenksteen, m.; edelsteen, m.,
gesneden steen, m, kamee, v.; —efatto, agg.
versteend, tot steen geworden ; —eo, app.
steenen, van steen, hard als steen ; —eseente,
agg. (Nat.) versteenend, steenvormend ; —iflco, agg. h.z.d. als —eseente ; —itleazione,
f. versteening. v.; —iforme, app. steenachtig,
steenhard; lapidillo, m. werktuig o. om
steentjes te verwijderen ; —oso, agg. st.achtig.
Lapillamento, m. het kristalliseeren ; —are,
v. a. en n. kristalliseeren ; —o, m. steentje, o.;
kristallijn gevormd steentje, korreltje, o.; slakken (der vulkanen); —oso, agg. kristallijn, in
den vorm van kleine kristalkorreltjes.
Lapis, m. (Min.) (— rosso), bloedsteen, roodsteen, o; h.z.d. als matita of einatite ; potlood, o., teekenstift, v.; — nero, rosso,
turchino, zwart, rood, blauw potlood, o.
Lapislazzuii, —zoli, m. (Min.) lapisluzuli, o.;
lazuur, azuursteen, o.
Lapissaccio, m. slecht potlood, o.; —ino, m.
klein sierlijk, fijn potlood.
Lappa, f. (Bot.) h.z.d. als lappola.
Lappe, volg. in de spreekwijzen : la gola gli
fa lappe lappe, het water komt hem in
den mond (v. begeerte); il ciil gli fa lappe
lappe, hij heeft groote angst; —eggiare,
v. n. slurpen, drinken van honden).
La'ppola, f. (Bot.) klis, klit, v.; doornzaad, o.;
--eampestre, hegge-doornzaad, o.; —gramignola of di serpe, varkenskers, v.; f g.
klis, opdringend, indringend persoon, m.; faro .
—e, pl. oogwimpers, mv.; —are, —leggiare, v. n. de wenkbrauwen op en neer bewegen ; —letta, f. (Bot.) volg. voor myosotis,
vergeet mij niet; —one, m. groote klit, klls,
v.; zeer opdringende, indringende mensch, m.
Lappone, agg. laplandsch ; sost. m. (N. pr. eta.)
Laplander, m.; —o'nia, f. (Geogr.) Lapland, o.
Lapte'ggiare, v. D. slobberen, slabberen, lepperen (als honden bij 't drinken).
Laquea'rio, m. (Archeol.) getafeld kamerzoldering, plafond ; —ato, agg. met een getafeld
plafond versierd, o.
Lara'rio, m. Rom. huiskapel, v. (voor de lares,
huisgoden).
Lardaceo, agg. spekachtig ; —iuola, f. soort
perzik, v.; —iuolo, m. h.z.d. als pizzicagnolo, spekhandelaar, m.; —are, —ellare,
v. a. (Cucc.) met spekreepjes doorspikken, lardeeren, doorspekken; fig. — uno seritto
di eitazione, een werk met aanhalingen
doorspekken, opvullen ; —ato'io, m. (Cucc)
lardeernaald, v.; —atura, f. het doorspekken,
lardeeren ; —ello, m. stukje, reepje spek (voor
't lardeeren); —iero, agg. met spek toebereid,
doorspekt; —inzo, m. stuk spek ; —ite, f.
(Min.) speksteen, m.; —o, m. spek, o.; smeer
o. (gesmolten varkens of rundervet); overvloed,
m.; nuotar nel —, in overvloed baden ; fam.
in 't vet zwemmen ; fam. esser un — of una
polla di —, een vetklomp zijn ; mod. prov.
gettar il — a' eani, paarlen voor de zwijnen werpen ; esser come comprar il —
dalla gatta, iets te duur koopen ; —one,
m. spekachtig vleesch ; zijde spek, o.; fam. —i,
pl. speketers (spotnaam voor de Lombarden);
—oso, agg. spekachtig.
Largamente, avv. op breede, uitgestrekte
wijze ; spendere —, met volle handen uitgeven ; rieompensare --, rijkelijk beloonen ;
-
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le aeque coprono — i terreni, de wate-

ren bedekken wijd en zijd de landen ; op uitvoerige wijze ; —gare, v. a. Z. allargare ;
—gheggiamento, m. fig. vr ij gevigheid, v.;
wijdloopigheid, v.; —gheggiare, v. n. op
op vrijgevige wijze handelen ; vrijgevig zijn ;
— di promesse, veel belooven, gul in 't belooven z ij n; — di cortesie, zeer beleefd
zijn, zich naar alle kanten zeer vriendelijk,
voorkomend betoonen ; — in favor', overal
gunsten uitdeelen ; — in parole, breedsprakig zijn ; veel woorden gebruiken ; v. a. volmacht, • bevoegdheid geven ; —ghetto, agg.
een weinig breed, te breed, te wijd ; (Mus.)
larghetto, o., tempo tusschen largo en adagio;
—ghezza, f. breedte, v.; lungliezza, — e
profondità, lengte, breedte en diepte; liig.
vrijgevigheid, grootmoedigheid, v.; overvloed,
m., menigte, v.; wijdte v. (van kleed.); — di
vedute, di concetti, breedte van blik, van
opvatting ; — , volmacht, bevoegdheid, v.; —ire,
v. a. schenken, uitdeelen ; toestaan, verleenen ;
—itore, m., —trice, f. vrijgevige, m.; schenker, m., -ster, v., uitdeeler, verleener ; Maria
—trice di grazie, Maria, uitdeelster der genaden, gunsten ; —izione, f. vrijgevigheid, v.,
vr ij gevige, ruime schenking, uitdeeling, v., geschenk, o., gave, v.
:Largo, agg. breed, wijd ; questo buco e
poco — per il cavieehio, (lit gat is niet
wijd genoeg voor de pin ; vestiti —ghi,
w ij de, ruime kleeren ; inan'che —ghe, wijde
mouwen, ruim ; fig. coscienza —a, ruim
geweten, 0.; disciplina —a, slappe, losse
tucht, v.; conto —, onnauwkeurige, oppervlakkige berekening, v.; 'nterpretazione
—a, breede, vergaande uitlegging, v.; nel piu
—

senso, ip den ruimsten zin ; vrijgevig. edel-
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larghezza ; breede, w ij de, ruime plaats, v.
Larl, f. pl. (Archeol.) laren, mv.; familie-,huisgoden, mv.; tehuis, huislijkheid, v.; tortiate
al patrj —, naar zijn huis, haardstede

terugkeeren.

Lari, f. pl. waterscheiding, v.; hoogste berg-

rug, m.

Larice, m. (Bot.) lorkenboom, m.; —icino,

agg. van den lorkenboom komend ; olio —,

lorkenolie, terpentijn.

Laringe, f. (Anat.) luchtpijp, v.; —ite, f. (Med.)
luchtpijpontsteking, v.; —osco'pio, m. (Med.)
luchtpijpspiegel, laringoscoop, m.; —otomia,

f. luchtpijpsnede, v.

Larva, f. spooksel, schrikbeeld, nachtelijk
spook, o.; fam. parere, essere una —, een

geest, spook zijn, als een geest er uitzien ;
masker, 0.; fig. masker, schijn , sotta la —
della pietà, onder den schijn van vroombeid ; ii patriotismo è spesso una —
per nascondere le proprie ambizioni,

de vaderlandsliefde is dikwijls een masker om
er zijn eigen eerzucht achter te verbergen ;
(Zool.) larve, pop v. (der insekten); fig. omhulsel zonder levenskracht ; — di magistrato, geheel machteloos gezag; een schaduw van gezag ; —atamente, avv. op vermomde wijze ; onder valsche gedaante ; —ato,
agg. vermomd, huichelachtig; (Med.) febbre
—a, koorts waarvan men den oorsprong
niet kent.
Lasagna, f. (meestal in pl.), band-, lintmacaroni, v.; fam. aspettare clie le —e ti
piovano in bocca, wachten tot de gebraden
duiven in den mond vliegen ; notar nelle
—e, alles volop hebben ; —ine, agg.. cavolo —, breedblader. kool ; —one, m. scherz.
macaroni - eter ; dom, onnoozel mensch, m.

moedig, vrijzinnig; uomo — a quattrini, Lasca, f. (Zool.) rietvoorn, m.; fam. sano
een in geldzaken vrijgevig man ; —a parole,
come una —, zoo gezond als een visch in
stretto a fatti, gul met woorden, maar
't water; la celeste —, de visschen (teek
karig in daden ; fam. esser — come una
v. d. dierenriem).
pina verde, Z. pina ; —ghe concessi- Lascare, v. a. (Mar.) de touwen vieren.
one, vergaande, breede toestemmingen ; go- Lasciamento, m. h.z.d. als laseito of leverno —, vr ij zinnige, vr ij gevige regeering;
gato ; —passare, m. schriftelijk bewijs o.
pigliarla —a, een wijden boog nemen ;
om te mogen doorgaan, laisser-passer ; —are,
ver, w ij d uitwijken (bij 't rijden enz.); fig. lange
v. a. laten, achter-, nalaten, verlaten, in den
inleidingen maken; girare —, een verren
steek laten, niet mee nemen ; liggen laten
omweg maken ; stare a —, wijd, breed lig— le moglie e i fanciuoli, vrouw en
gen, veel plaats innemen ; met tusschenruimkinderen in den steek laten ; zitten laten (een
ten van elkander staan, ver uit elk. zitten ;
meisje); sl sono laselati, z ij hebben met
fig. stare alla —a con qd., met iem. op
elkander gebroken, zijn van elk. af; — un
geen al te besten voet staan ; alla —a, in
lavoro a mezza, een werk onvoltooid laovervloed, in weelde, in menigte, rijkelijk;
ten steken; — la penna, de pen neerleggen ;
alla —a ! uit den weg ! maakt plaats ( fam.
— un luogo, een plaats verlaten ; il eolera
voort er mee ! di —, h.z.d. als —amente ;
ha lasciato il paese, de cholera heeft het
sost. m. breedte, uitgestrektheid, wijdte ;
land verlaten ; — questa vita, il monde,
misurare q. c. per il lungo e per 11 —,
het leven, de wereld verlaten (sterven of in
iets in de lengte en de breedte uitmeten ; fig.
't klooster gaan); vergeten, uitlaten ; qui hai
conoscere qd. of qc. per 11 lungo e per
lasciato una parola, bier hebt gij een
11 —, iem. van haver tot gort kennen ; girare
woord uitgelaten ; — una maglia, een steek
:per lungo e per —, overal rondloopen, zich
laten vallen (b ij 't breien); overblijven, bewaoveral heenwenden ; ruimte, plaats; non c' è
ren ; gli avanzj del desinare si lasel— a sufdcienza, er is geen plaats genoeg;
ano per la eena, het overschot van den
far —, plaats maken ; —! plaats ! ruimte!
maalt ij d wordt voor het avondeten bewaard;
farsi —, zich plaats, ruimte maken ; fig. zich
lasciarsi due sole stanze, twee kamers
omhoog werken; (Mar.) prendere 11 —, de
voor zich alleen houden ; laseiami un po'
open zee kiezen, in open zee gaan ; iq. zich
di posto, laat mij wat plaats ; — un posto,
voortmaken ; (Mus.) largo, o.; langzaam voorun 'mpiego, een plaats, ambt opgeven, in
gedragen muziekstuk ; —o'ccio, agg. een weiden steek laten ; overgeven, toevertrouwen ;
nig breed, wijd ; —veggente, agg. ver ziende;
a chi hai lasciato quel ragazzo
wien hebt g ij dezen knaap toevertrouwd, overmet breeden, omvattenden blik, m.; —urne,
gegeven ? non — nullila a desiderare,
m. h.z.d. als largo ; —ura, f. h.z.d. als
—,
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niets te wenschen overlaten ; gli ha lasciato un mezzo nailione, hij heeft hem een
half miljoen nagelaten, vercoaakt; assol. —a
utna chiesa, een kerk iets vermaken (bij
testament); — il segno, een teeken achterlaten ; vallen laten, los laten ; — le rediui,
de teugels loslaten ; — fuori, uit-, weg-,
terzijde laten ; — indietro, achter zich laten,
voorbijthalen; toelaten, veroorlooven ; lasciami fare, laat mij doen, begaan ; lasciate
che ftuisea, laat hem eindigen, uitpraten;
— correre le vore, de dingen hun loop
laten, laten gaan ; lasciamo andare 't kan
zijn, 't is mogelijk ; we zullen daarov er niet
kibbelen ; lasciamo stare! laat dat staan,
kont er niet aan ! — di ..., ophouden met ...;
lascia una volta d'importuiiarlo, houd
nu eens op met hem te plagen ; —rsi vedere,
zich zien laten ; —rsi andare, onopmerkzaam, onverschillig, nalatig zijn ; —rsi andare in terra, zich op den grond laten vallen ; — andare un pugno a qd., iem. een
vuistslag geven; lascia ! verbeeld u eens;
—ata, bet nalaten, verlaten, in den steek
laten, o.; prov. ogni — è persa, men moet
alles aannemen wat men krijgen kan ; —atura, f. (Stamp.) uitlating v. (van een woord);
(Sart.) inslag m. (van een zoom); opnaaisel, o.;
—o, —to, m. making v. (bij testament), legaat,
o., stichting, v.
La'scio, m. koppelriem, leiriem,m.; al primo
—, bij de eerste gelegenheid.
Lascivanaente, avv. op ontuchtige, teugellooze wijze; —vanza, —vezza, —via f.
ontuchtigheid, onkuischheid, zinnelijkheid , v.;
ontkuische, ontuchtige handeling of uitlating,
v.; —vire, v. n. onkuisch, ontuchtig, zedeloos
worden ; —vo, agg. onkuisch, ontuchtig, zinnelijk, gemeen, geil, liederlijk.
Lasco, agg. traag, lui ; slap, weekelijk ; dun,
wijdmazig.
Lassa, f. koppelriem, ni. -lijn ; fare —, den
jachthond loslaten ; stare a —, op den loer
staan ; —are, v. a. h.z.d. als lasciare.
Lassativo, agg. (Med.) afvoerend, laxeerend;
sost. m. laxeermiddel, o.
Lassezza, f. h.z.d. als stanchezza ; —ismo,
laksheid, v.; —ità, f. h.z.d. als flacchezza
of allentamento ; —itudine, f. vermoeidheid, afgematheid, v.; —o, agg. vermoeid, mat,
uitgeput, slap; fig. ongelukkig, ellendig; —!
—me ! helaas ! ik ongelukkige ; —, sost. m.
h.z.d. als lassa ; — sost. m. — di tempo,
tijdruimte, v., tijd, m.; lasso avv. daar, daar
boven, daar op, daar omhoog ; fam. gesel di
—, Die daar boven (God); —so, ace. h.z.d.
als lasso.
Lasto, m. (Mar.) last o. (scheepsmaat).
Lastra, f. steenplaat, v., dakpan, m.; steen met
platte oppervlakte, plavei, v., plavuis, v.;
strade a —e, straat met plavuisen, platte
steenen geplaveid ; plaat, T.; — di ferro,
di rame, di zinco, ijzeren, koperen, zinken
plaat, v.; —e stereotipe, stereotypplaten,
-vormen ; — di ghiaccio, ijsschollen, mv.;
— di vetro, glasschijf, glasruit, v.; le —e,
het (straat)plaveisel, o.; de straat, v.; g.
essere nota fine alle —e, het geheele l and
bekend zijn, bekend z ij n als de bonte bond;
,

,

,

essere venato a noia perfino alle —e,

iedereen tot last zijn, vervelen ; fam. consumar le —e, de straatsteenen slijpen, veel op
straat slenteren ; mangiarsi le —e, bluffer,
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grootspreker, m.; —aluolo, m. h.z.d. als
lastricatore, m.; —, (Mest.) werkman die
het opzicht heeft over de zinken platen voor
de appretuur van 't papier; --camento, m.
het plaveien, plaveisel, o.; —are, v. a. (straten enz.) plaveien, straten maken ; (daken)
dekken (met pannen, leien); fig. — a nno la
via, iem. den weg bereiden (om iets te bekomen); m. prov. prendere a — il mare,
de zee willen plaveien, bestraten (d.w.z. het
onmogelijke willen); p. pass. en agg. —ato,
geplaveid; sost. m. straatsteen, m., straatplaveisel, o.; (Fort.) — di difesa, bolwerk met
steenpiaten versterkt ; —atore, m* plaveier,
straatmaker, m.; —atura, f. plaveiing, het
straatmaken, o.; plaveisel, o'; —o, m. straatsteen, m., straatkei, v.; fam. lasciare of
abbondonare qd. sul —, iem. op straat,
in ellende, armoede laten ; mettere, gettare
qd. sul —, iem. op de straat gooien, broodeloos maken ; ridursi in sul —, op straat
komen, geraken, in armoede vervallen.
Lastrone, m. groote plaat van steen of metaal; — di ghiaccio, groote, zware ijsschol,
v.; m. pree. battere it deretano sul —,
bankroetslaan ; —, plaat tot het sluiten van
den bakoven.
Latebra, f. sluiphoek, m., le — del cuore,
het diepste des harten.
Latente, agg. verborgen ; (Nat.) latent, gebonden ; malattie —i, nog niet tot uitbreking
gekomen ziekten ; calore —, latente warmte.
Laterale, agg. zijdelingsch, tot de zijde behooren ; zij...; parti —I, zijdelingsche deelen ; pareti —iï , zijwanden ; (Giur.) eredi
—I, zijdelingsche, laterale erfgenamen ; (Fis.)
calamite —i, lateraal-magneten; —almente, ave. op de zijde, van eene zijde; —e, agg.
a —, ter zijde ; legato, anmbasciatore a
—, paus. gezant, m. eerste klas; kardinaalgezant, m., Stadhouder m. eener vroeger prov.
v. d. Kerkel. Staat; fam. essere I! suo
consigliere a —, zijn invloedrijkste, vertrouwdste raadgever zijn.
Laterizio, agg. uit baksteenen, gebakken aarde
gemaakt; lavoro —, werk van baksteen;
mater-iale —, het steenwerk o. voor een
gebouw gebruikt.
Latezza, f. h.z.d. als latitudine.
Laticla'vio, m. (.4rcheol.) breede purperen
band m. op het gewaad der rom. senatoren;
senatorengewaad, o.; —fondo, m. uitgestrekte bezitting, v., grondbezit, o.
Latina'ecio, m. slecht, gebrekkig latijn ; —aniente, avv. in latijnsche taal ; —are. —izzare, —ineggiare, v. n. latijn spreken ; in
latijnsche wendingen schrijven, spreken ; latinismen gebruiken ; —is m o, m. latinisme, lat.
spraakeigen, o.; —ista, m. latinist, kenner in.
der latijnsche taal ; —ità, f. latijn, o., zuivere
latijnsche uitdrukking; barbara —, middeleeuwsch latijn , o.; - gezamelijke lat. schrijvers ; —izzare, v. a. latiniseeren, in lat. vorm
brengen, in 't lat. overbrengen ; --rsi, v. riil.
een Latijner, Romein worden ; latijnsche taal
aannemen ; —o, agg. latijnsch ; it popolo
het lat. volk, o.; de Latijners `• lingua —a,
latijnsche taal, v.; (Mar.) .vela —a, lat. zeil
(drieh.); alberatura —a, lat. bemasting,
zeilplaatsing, v.; alla —a, op z'n latijnscb,
op lat. wijze, in lat. taal ; fig. klaar, duidelijk,
gemakkelijk verstaanbaar • si ehe raffigurar in' è plu —, zoodat ik het mij duide—,
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ligijker kon voorstellen (D.); /1g. — di boeca,
Z. allattare ; —ata, f. amandelmelk, v.,
lasterlijk, met een kwade tong ; —, sost. m.
gerstewater, 0.; orgeade, v.; —ato, agg. melkhet latijn, de latijnsche taal, v.; — aureo,
kleurig, melkwit; (Chim.) acido — melkclassico, barbaro, het lat. uit den besten
zuur; sost. —i, pl. (Chim,.) melkzure zouten,
tijd ; klassiek, middeleeuwsch latijn ; — di
mv.; —azione, f. het zogen, ó.; het stillen,
segresia, sacristie (d. w. z.) slecht latijn;
voeden (door de borst te geven); tijd, m.. duur
— maccheronlco, di stoppino of stopm. van het zogen ; —e, m. melk, v.; — sciolto,
piniano, volkstaal v. met lat. uitgangen ;
dunne melk ; — grosso, vette, dikke melk, v.;
Tam. fare il —, zijn latijnsch schoolwerk af— di mucca, di tapra, di pecora, di
maken ; fig. costui non intende altro —
circa, koe-, geite-, schape-, ezelinnemelk ;
che le busre, die kerel verstaat geen andere
—eattivo, m. eener zwangere vrouw ; —
taal dan die hem met een stok geleerd wordt;
staneo, m. eener reeds lang zogende vrouw ;
fam. dire una rosa in buono —, iets
—fresco, frische m. (eener vrouw die pas
duidelijk, zonder omwegen zeggen ; tapere
zoogt); - arribiato, rimeseolato, m. eener
H —, den zin ergens van vatten ; fam. rifare
vrouw die zich zeer toornig maakt, opwindt;
11 — a qd., iem.'s stijl of uitspraak verbetefare male 11 —, pijn ondervinden door te
ren ; volg. parlare —, onverstaanbaar spresterken aandrang van zog; tornata del—,
ken ; — m. (Mar.) vaartuig, o. met latijnsche
aandrang m. van zog in de borsten; het vol
zeilen ; —, avv. h.z.d als latinamente ;
worden der borsten ; febbre del —, zogkoorts,
—u'eeio, m. beginselen van 't latijn ; essere
v.; bambino di —, zuigeling, m.; sdegnarsi
ai —eel, nog bij de beginselen van 't latijn
11 —, minder worden (de melk bij de koe);
zijn ; scherz. kort voorbeeld ter verduidelijking
mandar via 11 —, het zog verdr ij ven ; levan iets.
vare it — al bambino, het kind van de
Latesso, avv. langs.
borst afwennen; — of mezzo, ondersteuning
Latitante, aqg. (Giur.) voortvluchtig, zich verv. die aan arme kraamvrouwen wordt verborgen houdend ; rendersi —, voortvluchtig
leend ; denti di —, melktanden ; figlinolo
warden.
di —, voedsterkind ; fratel di —, zoo Latitu'dine, f. breedte, v.; (Geogr.) — di un
broeder; vitella, poreello di —, speenkalf,
speenvarken, 0.; pesee di —, hommer, m.
luogo, breedtegraad m. v. een plaats; (Astr.)
— di una stella, astron. breedte eener
(mannel. visch); fibre del —, room, m.; —impazzato, geronnen, gehotte melk ; — rapster ; fig. uitgebreidheid, v.; legge applieata
preso of acre, zure melk, v.; — del grano,
eon troppa —, een in al te breeden zin toedi
gepaste wet.
melkachtig sap van 't onr ij p graan ;
mandorle, amandelmelk ; —inglese, room;,
Lato, m. zijde, zij, v.; kant, flank, m.; plaats, v.;
questa eosa si ' trova in ogni — deze
m. (room der banketbakkers); — di luns,
zaak vindt men overal ; a —, Z. ailato ; da
witte poetsaarde, v.; [am. — di galina,
— di padre, di madre, van vaders, moelait-de-poule, drank uit eieren, melk en suiker;
derszijde, kant; da — mio, van mijn kant,
(Bot.) vogelmelk, v.; — di vecehia, rosolio
(fijne likeur); — verginale, maagdenmelk,
mijnerzijds; giacere, dormire per —, op
v., rozewater, o.; (Chim.) zueehero del —,
de zijde liggen, slapen ; per il — di ..., met
het oog op ...; per un —, da un —, naar
melksuiker, m.; sali del —, Z. lattati ;
fam. aver il — alla bocca of suite
een kant; dal — politico, uit een staatkundig oogpunt • —, agg. ruim, wijd, uitgelabbra, nog zeer jong en onervaren zijn ;
strekt ; meestal fig. prendere una parola
essere latte e sangue, er uitzien als melk
in senso —, een woord in de ruime beteeen bloed, nl. zeer gezond; fare venire ii
kenis nemen ; interpretazione —a, breede,
— alle ginocchia, vervelend, lastig, onuitvrij uitlegging, v.
staanbaar zijn ; —eggiare, v. n. (Agr.) nog
Latomia, f. latomie, v., steengroeve, v.; le —e,
het melksap hebben (granen) d. w. z. nog maar
half
rijp zijn ; (Pitt.) met een droog penseel de
de latomeën, onderaardsche gevangenissen bij
Syracuse.
opgedragen verf verdeelen, uitstrijken ; —eo,
Latore, m , —trice, f. brenger, overbrenger,
agg. melkachtig ; melkkleurig, melkwit; (Med.)
bouder, m.; date al — delta presente la
febbre —a, zogkoorts, v.; farina —a,
roba indicata, geef aan brenger dezes de
kindermeel, o.; (Astr.) via —a, melkweg, m.;
opgegeven goederen mede.
—eria, f. melkerij, melkzaak, v., melkhuis, 0.;
Latramento, m. het geblaf, blaffen, 0.; —are,
—ici'nia m. melkspijs, v.; (.Eccles.) —ni,
v. n. blaffen ; fig. ketsen, kibbelen, twisten ;
zuivelspijs, v. (nl. alle spijzen uit dierlijke zelf—ato, m. geblaf, gekef, 0.; —atore, m. Z. het
standigh. bereid (boter, melk, eieren enz.) bemeer gebr. abbaiatore.
halve vleesch of vet); —leinoso, aqq. Z.
Latria, f. (Teol.) godsvereering, v., godslattiginoso ; —leo, agg. (Chim.) acido —,
dienst, m.
melkzuur, 0.; —i'fago, agg. van melk levend;
—i'fero, agg. een melkachtig sap gevend;
Latrina, f. secreet, heimel. gemak, privaat, o.;
secreetput, m.; verzameling v. van onreinhemelkhoudend (v. planten); —ifi eio, m. melkden ; —inalo, m. oppasser m. bij de reiniging
sap o. (v. planten); plantenmelk, v.; —iginoso,
v n privaten.
agg. melkachtig, -kleurig, -wit; —ime, m.
roci'nio, egg. h.z.d. als ladroneggio ;
(Med.) melkuitslag m. (d. kinderen); —ive'n—lno, agg. h.z.d. als abomine'vole.
dolo, m. h.z.d als latta'io.
Latta, f. blik, o. (vertind ijzer); plaat, v.; (Mar.) Lattonare, v. a. een slag met de platte hand
—e, latten, schalmen, mv.; —, f. klap m. met
(op bet hoofd) geven ; iem. den hoed op 't hoofd
de platte hand op het hoofd.
slaan ; —nata, f., —ne, m. harde slag m.
Latta'la, f. melkvrouw, v., melkmeisje, o.;
met de platte hand (op 't hoofd).
—a'io, m. melk-, room-, boterverkooper, melk- Latto'nzolo, m. melk-, zuigkalf, o.; fig. jong,
boer, m.; —aiuolo, m. melktand, v.; —ante,
onervaren mensch; groenbek, m.; beginner m.
agg. bambino —, zuigeling, m.; —are, v. a.
(in een vak); —oseo'plo, m. melkweger, melk.
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i e er, m., lactoscoop, rn.; —oso, agg. rijk aan
me k, rijk aan melksap.

Lattovaro, m. (Farm.) slikpot, m.; electua-

LAV
—a paga, rijkelijke betaling ; goed, ruim
loon, o.; condizioni —1, schitterende voor-

waarden.

riurn, 0.
Lava. f. eigenl. : de straten overstroomde regen ;
Lattnep'rio, m. (Farm.) lactucarium, o., verlavastroom, m., lava, v.; —leo, app. lavadikt sáp van lactuca virosa.
achtig ; erizioni —che, lavasteen, m.
Laftn'ga, f. (Bot.) sla, latuw, v.; tuinsla, v.; Lava'bile, agg. waschbaar; panni —i , stof— remana, f., lattugone, bindsla ; —
fen die goed in den wasch bljven, tegen het
cappueina, kropsla ; — erespa, f. krulsla,
wasschen kunhen ; —bo, m. (Eccles.) waschv.; un cesto di —, een krop sla ; mod. prov.
bekken o. (in de sacrist); gebed o. bij 't wasdare la in guardia ai paperi, den
schen der handen onder de Mis; altaarplaat,
bok voor tuinman laten spelen ; — salvatica,
v. (waarop ditebed staat); bandinella
v$lenosa, wilde latuw, v.; [am. halskraag,
del —, over rolle
n loopende handdoek ; —
., kraag, m.; —ghina, f. fijne jonge salade;
capo, m. ram. berisping, v., uitbrander, m.;
i- Botte, m. h.z.d. als romana; groote halsfare un — a qd., iem. een uitbrander gekraag, m.
ven, de ooren wasschen; —carne, m. geLa'tida, f. lofzang, m., hymne, v.; pop. le —e,
meen, laag mensch, m.; —ceci, m. (indeel.)
de gebeden ; catitare le —e, de lauden zinram. onnoozele hals, domkop, m.; —cro, bad,
gen, gebeden opzeggen ; —a'bile, agg. h.z.d.
o., bad-, waschinrichting, v.; badkamer, -kuip,
als lode'vole ; —are, v. a. h.z.d. als lov.; 11 santo of sacro, — doopsel, o.; —cri
dare ; —ativamente, op prijzende, lovende
di sangue, bloedbad, o.; (Chim.) bad, o.;
manier ; —ativo, agg. prijzend, roemend ;
—ggio, m. (Minier.) wassching v. der mineorazione —a, lofrede, v.; —ese, m. voorralen ; —mano, —maai, in. waakomstander,
zanger m. bij de vroegmetten ; kerkzanger, m.;
m., waschtafellje, o.; —mento, m. het was(Stor.) i Laudesi, un. pl. naam eener zingend
schen, o., wassching, uitspoeling, v.; —nda, f.

rondgaande leekenbroederschap in de 13e
bet wasschen, het zich wasschen, o.; wassching,
eeuw); —evole, h.z.d. als lodevole; —o,
afspoeling ; (Eccles.) voetwasscbing v. (op witm. h.z.d. als lode.
ten Donderdag); —, (Bot.) Z. lavandula of
La'udano, m. (Farm.) laudanum, o., opiumspigo ; —nda'ia, —ara, f. waschvrouw, v.;
wilt' niet saffraan.
—iere, m. waschbaas, tn., bleeker, m.; —nLaude'mlo, m. (Giur.) laudemium, o.; leenderia, f. wasscher(j, bleekerij, v.; —ndula, t.
geld, o.
(Bot.) lavendelkruid, o., spiekkruid, o.; —re,
Laura, f. kloostergemeenschap m. (z. a. jdie der
v. a. wasschen, afwasschen, afspoelen, reiniCamuldalensers).
gen ; —gli scan ni, de trappen boenen, schuLa'urea, f. lauwerkrans, -tak, m.; doctersren ; — a due, tre acque, twee, driemaal
waardigheid, -hoed ; dar la —, den doctersafspoelen ; — 1 piatti, de borden wasschen ;
titel geven; prendere la — in medicina,
fig. — a uno il capo, iem. de ooren wasals docter in de medicijnen promoveeren ;
schen, een uitbrander geven, streng berispeh ;
—ando, m. kandidaat voor den docterstitel,
— il capo al asino, een ondankbare weldocterandus, m.; —are, v. a. met den lauwerdaad bewijzen ; dare a —, in den wasch, te
krans sieren ; de docterswaardigheid verleewasschen geven ; prov. aequa tprba non
nen, tot docter maken, promoveeren; —rsi,
lava, met ongepaste middelen komt men niet
v. rifl. den docterstitel verwerven, promoveeverder ; —rsi, zich wasschen ; —rsi le mnaní
ren ; p. pres. en app. —ante, professore
di qe., zich ergens de handen van wasschen,
—, deken der professoren ; professor, rector
er niets mee te doen willen hebben ; rsi la
magnificus die in naam der faculteit den
bocca di qd., kwaad van iem. spreken ;
docterstitel verleent ; p. pass. en agg. —ato,
prov. una mama lava l'altra e tutte e
met den docterstitel bekleed ; sost. m. — in
due lavano 11 viso, de eene hand wascht
legge, docter in de rechtswetenschappen ;
de andere (en beide wasschen het gelaat);
— in medleina, docter in de geneeskunde;
p. pass. —ato, gewasschen ; agg. zuiver,
(Star.) poeta —, gelauwerde dichter, ge; fam. bianco Lome itn panno — ,
kroonde dichter (in Engeland), hofdichter, m.;
zoo bleek als een doek ; pan —, geweekt en
—azione, f. toekenning van den docterstitel,
met olie en az ij n toebereid brood ; prov. taut'
bekroning v. van een dichter ; — o, agg. van
è zuppa che pan —, 't is oud lood oln oud
den lauwrierboom komenden, lauwer ...; coIjzer ; 't een zooveel waard als 't ander;
rona —a, lauwerkrans, m.; —ola,f. peper—scodelle, m. keukenjongen, bordenw fsboompje, 0.; —to, m. laurierheg, v., lauriersaber, m.; —ta, f. wassching, spoeling, afspoeboscbje, 0.; —rino, agg. van den laurierboom
ling, v.; — di capo, berisping, v., uitbrander,
komend ; (Farm.) olio —, laurierolie, v.; —ro,
m.; —tina, f. oppervlakkige, lichte afwasm. (Bot.) laurierboom, m., lauwerboom, m.;
sching, v.; —tivt, in. lavernent, o., klisteer, o ;
— eeraso, laurierkers, v.
volg. slechte koop, m.; prendere un —, eèn
Lautamente, avv. op weelderige, overvloedige,
slechten koop doen ; dare un —, slechte waar
schitterende wijze; in overvloed ; trattarsi
leveren ; —to, p. pass. van —re ; —to'io, m.
—, het er goed van nemen, goed leven ; esser
waschplaats, v., -hok, o., -keuken, of., -kuip,
pagato —, goed betaald worden ; —ezza,
tobbe, v.; —tiara, f. wassching, v.; het wasf. pracht, v., overvloed, m., weelderigheid, v.,
schen, o., wasch-, spoelwater, o. (water waarin
rijkelijkheid V. (van betaling); esser pagato
iets gewasschen of gespoeld is); —zione, f.
con —, r ij kelijk, ruimschoots betaald worden ;
h.z.d. als —tuento.
—0, agg. prachtig, rijkelijk, weelderig, schit- Lavagna, f. lei, daklei, schrijflei, v.; —ato,
terend ; — convito, banehette, rijk maal,
agg. leikleurig; —ino, —oso, agg. leiachtig,
schitterend gastmaal, 0.; persona —a, perlei ....
soon die er goed van leeft ; trattamento —, Lavaveto, m. (Nat.) gangvisch, m.; —1o, m.
heerlijke, prachtige behandeling, ontvangst;
vischben, v.
—
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Lavarone, m. uitwerpsel der zee.
Lave'ggio, m. kookpot, -pan, m.; —eria, f.

wassching v. der ertsen, waschwerk, o.
Lavenbargo, m. (Geogr.) Lauenburg, o.
Lavina, f. lawiene, sneeuwstarting, v.
Lavora'bile, agq. bewerkbaar ; terri —I,
bouwgronden, mv.; —a'eehi.are, v. n. een
weinig werken (om den tijd te dooden); —a'ccio, m. slecht uitgevoerd werk, mislukt,
knoeiwerk, o.; fig. onaangename bezigheid, v.;
—amento, m. het werken, arbeiden, werk,
arbeid, m.; —ante, p. pres. van —are, v. n.
werken, arbeiden ; — di sarto, het kleermakersambacht uitoefenen, — di cessello,
d' intaglio, met de graveernaald, den graveerbijtel werken ; chi lavora per la faina
e chi per la fame, de eene werkt om de
eer, de andere om het geld ; in gang, in werking zijn ; bloeien, winst opleveren; è un
negozio che lavora assai,'t is een zaak
die veel opbrengt ; a questi giorni si lavora poco, tegenwoordig wordt er weinig
verdiend ; fam. — di mano, zakkenrollen,
stelen ; — di fine, met overleg werken, te
werk gaan; — sotto acqua, onder de dekens, in 't geniep werken ; werken, loopen ;
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—, werk-, tuchthuis, o.; m. pra t) . iin sul of
sopra —, tijdens, op den arbeid ; prov. —
fattol denari aapetto, de werttnan is zijn
loon waard, of : eerst werken en dan ontvangen ; —one, m. groot en gelukkig volbracht
werk, o.; —ucchiare, v. a. weinig of zonder
ijver werken ; een weinig knutselen, knoeien;
—uccia' ecio, m. slecht uitgevoerd werk;
u'ccio m. onbeduidend werk, o.
La'zio, m. (Geogr. stor.) Latium, o.
Lazione, f. brengen, o., overbrenging, v.
Lazza, f. rolsteenen, mv., gletscherdam, m.;
puinmassa, v., puinstorting, v.
Lazzare, v. n. h.z.d. als far lazzi, Z. lazzo.
La'zzaro, m. (N. pr. bibl.) Lazarus, m.; m. prop.
parere un —, er bleek en vervallen uitzien;
—etto, m., —eretto, m. lazaret, ziekenhuis,
o.; —risti, m. pl. Lazaristen, mv. (geestelijke
orde); —one, m. Lazaronie, m. (rondloop. arme
in Napels); scherz. cantare a qd.
voor iem. de uitvaart zingen ; —nolo, —era—

,

olo ; (Bot.) m. Z. azzeruolo.
Lazzezza, —zità, f. wrangheid, zuurheid, v.;

—o, agg. zuur, wrang.

Lazzo, m. belachelijk, potsierlijk gebaar, o.;

gezegde, o.; zonderling, boertig voorval, o.;

questa macchina lavora eccellentemi suecesse un bel —, daar is mij wat
mente, deze machine werkt, loopt uitstekend ;
grappigs overkomen ; reggere al —, tenere
le ruote non vogliono —, de wielen
il —, op den grap ingaan, een grap goed opwillen niet loopen, draaien ; il cancro lanemen ; —eggiare, v. n. gezichten trekken.
vora ogni giorno pia, de kanker vreet Lazzolite, f. (Min.) lazuursteen, m.
elken dag verder ; prov. piano si lavora Le, I. f. pl. (ace. pl. van la), dove sone le
bene, langzaam werk goed werk ; ii — è
donne ? le ho visto poco tempo fa,
mezzo orare, werken is half bidden ; —,
waar zijn de vrouwen ? ik heb ze kort le voren
gezien ; fam. voor ellen, — so tt o rose
v. a. bearbeiden; — la pietro, il legno,
steen, hout bewerken ; — la terra, den grond
queste da far girare la teste, dat zijn
dingen die iem. het hoofd warm maken ; II.
bewerken, bebouwen ; p. pres. —ante, arbeipass.
—
ato,
dati. sing. van lei ; voor a lei, haar ; non
dend, werk.; sost. m. arbeider ; p.
— dispiacque, ma si se ne rise, het
gewerkt, bewerkt, uitgevoerd ; agg.— d' oro,
di marmo, in goud, marmer uitgevoerd, er
mishaagde baar niet, integendeel, zij glimlachte ; —scrivo queste poche righe, ik
mee versierd; fuoco =-, h.z.d. als fuoco
d'artifizio ; fig. wildzang, m.; levendig, wild
schrijf u deze weinige regels.
kind, o.; terreno — of alleen —, bebouwd, Leale, agg. aan de wetten gehoorzamend ;
bearbeid land, o.; non cainininate sul —,
rechtschapen, getrouw, trouw, oprecht, eerloop niet over het zaailand ; —ativo, agg. belijk; un buono e — alnico, een goed en
bouwbaar ; terreno bosehivo e —, boschoprecht vriend, m.; avere un for —, rechten akkerland, o.; giorno —, werkdag, m.;
schapen handelen ; avv. parlare — , oprecht,
tempo —, werktijd, m.; ore — e, werkuren ;
zonder terughouding spreken ; —mente, ave.
—atore, m., —ora, f. arbeider, m., -ster, v.,
op rechtschapen enz. wijze ; —ta, —anza, f.
—atura, f. bewerking, v.; (Agr.) bebouwing;
rechtschapenheid, eerlijkheid, oprechth., trouw,
beploeging, v.; —azione, f. het arbeiden, werv., oprechte enz. gezindheid, v.; sost. m.

ken, o., bewerking, v.; (Agr.) bebouwing, beploeging, v.; —eria, —lera, f. h.z.d. als
laboratorio; —etto, m. geringe arbeid, m.,
klein werk, o.: —lno, m. klein maar fijn werk,
arbeid ; - van kleinen omvang maar goede uitvoering; —io, m. aanhoudende. ingespannen
moeielijke arbeid, m.; il — delle sette, del
partiti, het woelen der sekten, der partijen;
—o, m. werk, o., arbeid, m.; essere al —,
aan den arbeid zijn ; ferri da —, gereedschap, o. voor den arbeid; tavolino da —,
werktafel, v.; legname da —, timmerhout,
o.; bestie da —, werkdieren, trekdieren;
giorno di —, arbeids-, werkdag, m.; — filosofico, letterario. wijsgeerig, letterkundig
werk ; — di scalpello, di pennelio, graveer-. penseelwerk, o.; — di contmesso,
mozaïekwerk, o.; — della mente, geestesarbeid, m.; —i del Parlainento, werkzaamheden v. h. parlement: (Mur.) —, steenen,
baksteenen, mv.; —i publici, openbare werken ; —i forzati, dwangarbeid ; casa di

jaagpad, o.

Leandro, m. (Bot.) Z. oleandro.
Leandro, m. (N. pr.) Leander, m.
Leardo, agg. cavallo — , lichtkleurig paard,
o., lichte schimmel, m.; — pornellato of
pomato, appelschimmel, m.; — rotato of
arrotato, blauwe of brandschimmel, m.; —
moseato, vosschimmel, m.; — cavezza (of
testa) di ruoro, moorkop, m.
Lebbra, f. (Med.) uitslag, m.; lepra, v.; melaatschheid, v.; — roseria, f. leprozenhuis,

o.; — rasa, agg. met melaatschheid, uitslag
aangetast.

Lebete, m. (Archeol.) kookpot, -ketel, m.
Lecca'ggio, m. lekkage, v.
Leccamento, m. het likken, belikken ; —apestelli, m. veelvraat, snoeper, m.; —apiatti, —apeverada, m. jaded. bordenlikker,
schuimlooper, m.; —rda, f. druippan v. (om

't afdruipend vet op te vangen), braadpan;

—rdia, snoepachtigheid, vraatzucht ; —ardo,
agg. snoepachtig, gulzig; —are, v. a. likken,
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be- of uitlikken ; —rsi le dita, zich de vin- f Lega, f. mijl, v.; (Mar.) — marina, drie
zeemijlen.
gers aflikken; [am. leecarsene le dita of
i baffli, zijn vingers er van aflikken (zoo Lega'eeio, —a'cciolo, m. kousenband, broek-

band, schoenriem, m.
lekker is iets); Tag. en lam. iets snoepen, iets
binnenpalmen,winnen ; ho leccato qualche Lega'ggio, m. verpakking, v., verpakkingskosten, mv.; lijst v. (der verzonden waren);
quattrinello, ik heb er een paar centen bij
vrachtlijst, v.
gewonnen, verdiend ; fam. vleien, stroopsmeren,
strooplikken ; fig. zacht aanraken, langs strij- Legale, m. rechtsgeleerd, rechtskundige, m.;
ii ceto dei —1, de rechtsgeleerde stand, m.;
ken ; l' ho appena leccato, ik heb hem
advocaat; è il — di casa R., hij is de
ternauwernood aangeraakt; voig. —rsi un
rechtsgeleerde raadsman van het huis R.; —,
ce(%ne, een oorveeg krijgen ; mod. prov.
— e non mordere, zich met een kl. winst
agg. wettelijk, wettig, rechtsgeldig ; atti —i,
rechtsgeldige akten, mv.; votazione —,
tevreden stellen ; egli è come — il warwo,
rechtsgeldige stemming, v.; scienze —1,
't is een nutteloos, vergeefsch werk ; prov. al
rechtswetenschappen ; arni —i geoorloofde
can che lecca eenere non git fidar
wapenen ; corso —, geldige, wettige koers,
farina, Z. cane ; p. pass. —ato, gelikt, uit-,
m.; consultore —, rechtsgeleerde raadgever,
afgelikt ; agg. fig. glad, gelikt, gesierd, zoetachadvocaat; interesse, frutto — , wettige
tig ; scrittore —, gekunsteld schrijver; —
rente, intrest, v.; —ità , f. wettigheid, rechtscodelle, m. indeel. h.z.d. als leccapiatti ;
-ata, f. het likken, be-, af-, uitlikken, o.;
matigheid; sentimento della —, rechtse-atamente, avv. op gelikte, gladde, gekunvoel, o.; —izzare, v. a. legaliseeren, wet t ig,
rechtsgeldig maken ; gerechtelijk, ambtelijk bestelde wijze ; —atina, 1. kl. verdienste, kl.
krachtigen ; —mente, avv. op wettige, rechtnevenverdienste ; lichte slag m. met de rijmatige wijze; overeenkomstig de wet.
zweep ; —atura, f. h.z.d. als —ata; fig. gekunstelde, gelikte, gemaakte schrijfwijze, uit- Legame, m. band, m.; — del matrimonio,
huwelijksband, m.; fig. boei, m.; romp ere i
drukking ; alleen op 't effect berekende uitvoer.
--i, de boeien verbreken ; prov. a cattivo
v. (van een werk); fam. plek v. door motten
cane, conto —, kwade honden moet men
weggevreten ; mocplek, v.; kleine wond, v.;
kort houden ; fig. verbinding, v., samenhang,
—azampe, m. indeel. fam. vleier, m., kleine
vleister, flikflooister, v.; —one, m. fam. lekm.; (Gier. cann.) huwelijksbeletsel o. (door 't
nauwe bloedverwantschap); —amento, m.
leerbek, fijnproever, snoeper, m.; vleier, m.,
het
binden,
verbinden, 0.; verbindingsplaats,
—onia,
—orneria,
--orschuimlooper, m.;
Ma, f. lekkernij, v.; fig. gulzigheid, inhaligv.; (Anat.) band, gewrichtsband, m., pees, v.;
(Mar.) —1, pl. verbindingsstukken, mv. (der
heid, v., oneerlijke winst, v.
Lecceto, m. steeneikenbosch, m.; fam. metscheepsribben); —are, binden, vastbinden ;
om-, dicht-, toebinden ; verbinden, vereenigen,
tersi, entrare in un — zich in een wespennest begeven (in gevaari. ondern.); —ia, f.
in verbinding brengen en houden ; — tin libro,
een boek inbinden ; (Mar.) een verbindings(Bot.) vrucht v. d. steeneik.
Leechetto, m. f. lekkernij, v., lekkerbeetje, o.;
stuk aanbrengen ; — le mani, de handen
binden, samenbinden, boeien ; fig. iem. in de
lokmiddel, o.
vrije beweging verhinderen ; (Gioiell.) — gioie,
Lecehino, m. fam. pronker, fat, m.
edelgesteenten invatten ; fig. — la parole la
Lecco, m. doel, meet o. (om bij 't bal- of schijfwerpen te bereiken); lekkernij, v.; fig. lokmidfede, zich door zijn woord, een belofte eerdel, o., kleine winst, v., eerste gewin o. (diebinden; — bene un discorso, een redevoering goed ineen doen sluiten ; — in mamen een speler in 't begin laat om hem tot
trimonio, door huwelijk verbinden ; v. n.
verder spelen te verleiden).
Leccueeiare, v. a. freq. v. leccare ; —ume,
in verbinding treden, een verbinding vormen ;
lo zinco lega col rame e forma 1'
m. snoeperij, lekkernij, v., lekkere beet, Y.;
smakelijke maar niet voedzame sAijs.
attone, het zink verbindt zich met koper en
vormt het geelkoper (messing); fam. non
Le'cere, li'cere, alleen in : lece, lice en
lega, het past niet bij elkander; latte col
p. pass. T. n. geoorloofd, passend zijn ; p. pass.
vino non lega, wijn en melk kan men niet
le'cito. li'cito, geoorloofd, passend, (ook als
tezamen drinken, verdragen elkander niet;
app.) farsi — di fare qc., de vrijheid nelegarsela al dito, Z. dito ; —rsi, v. ritl.
men iets te doen ; mi sta —, het zij mij gezich verbinden, een verbond sluiten, een veroorloofd ; sost. m. il —, het geoorloofde ; a
plichting op zich nemen ; —rsi per conmente, avv. op geoorloofde, passende wijze.
Le'dere, v. a. beleedigen, kwetsen, schade betratte, zich door een kontrakt binden ; p. pass.
—ato, ge-, verbonden ; agg. libro — , ingerokkenen.
Leena, f. h.z.d. als leonessa.
bonden boek ; brillante — in oro, in goud
Lega, f. bond, m., verbond, o.; bondgenootschap,
gevatte briljant ; (Mus.) note — e, noten in
ligatuur, verbonden noten ; stile —, zich streng
o.; fare una —, een verbond sluiten, aanaan de regels houdende stijl; fig. gebonden,
gaan ; — doganale, tolverbond, o.; vereeniging, partij, v., partijverband, o.; — dei deniet meer vrij ; schuchter, bedeesd ; maniere
mocratici, democratisch partijverband, o.;
— e, bedeesde manieren ; verbonden verplicht,
ijzeren verbindingsstuk, o., verbandstuk, o.;
geboeid, gebonden ; —ata, f. het binden, inlegering, metaalverbinding, v.; it bronzo è
binden ; —atora, f. (Tip.) brocheerster, v.;
una — di stagno e rame, brons is een
—atore, m. boekbinder, m.; — di gioie, inlegering van tin en koper; fig. eigenschap,
vitter van edelgesteenten; —o'ria, f. boeksamenstelling, menging, v.; fam. essere di
binderij, brocheerderij ; —atora, f. binden.
buona —, goed bij elk. passen ; è un vino
inbinden o. van boeken ; band, m.; — alla
di buona —, 't is een zachte, aangename
francese, Fransche, halfleeren band; — a
wijn ; (Star.) onderdeel der Flor. burgermilitie ;
mezza tela, halflinnen band ; — a tela,
de Ligue (in Frankrijk).
heellinnen band ; bind-, verbindingsplaats, v.;
,

,

—

-
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voeg, v.; — di gioie, invatting van edelgesteenten; fig, band, m., verbintenis; (Mus.)
ligatuur, v.; (Stamp.) verbonden letters, ligatuur, v.; (Mur.) murare in —, bindsteen,
door de muren met hardsteenen tusschenstukken verbinding, o.; —aturina, f. kleine
band, m.
Legare, V. a. (Giur.) beëren, vermaken, bij
testament nalaten ; fig. -- al figlinolo la
reputazione, zijn zoon een goeden naam
nalaten; afzenden, als gezant zenden ; —atario, m. (Giur.) legataris, iem. die een erfenis,
legaat ontvangt ; —o, m. I. legaat, afgezant,
m.; (Stor.) bestuurder m. eener prov. van den
vroegeren Kerk. Staat ; pauselijke gevolmachtigde, m.; — a latere, Z. latere ; (Stor. rom.)
onderstadhouder, onderbevelhebber, legaat, m.;
Ii. legaat, o., nalatenschap, stichting, v.; —azione, f. gezantschap, v., personen van een
gezantschap ; addetto alla —, gezantschapsattaché ; (Stor.) legatie, provinc. v. d. vroegere
Kerk. Staat, m.; le quattro Legazioni,
de vier legaties (Bologna, Ferrara, Imola en
Ravenna met haar gebied).
Legge, f. wet, verordening, v., gebod, o.; promulgare una —, een wet uitvaardigen ;
bucare la —, Z. bucare ; in nome della
—, in naam der wet ; aver forza di —,
kracht van wet hebben ; —i ecclesi astiche,
kerkelijke wetten, voorschriften ; — naturale
of di natura, natuurwet, v.; — antica,
nuova, oude (v. Mozes), nieuwe (v. Christus)
wet ; la —, de rechtswetenschap, v.; —I della
natura, natuurwetten ; — grammaticale,
spraakkupstige regel, m.; 1' usa fa —, ge-

woonte maakt wet; voorwaarden (van een
verdrag); accettai con queste —i che...,
ik nam aan op voorwaarde dat...; fam. far
le —i, met geweld te werk gaan ; mod. avv.
di —, van rechtswege, op wettelijken weg;
fam. op gewelddadige wijze ; 1' ha voluto
di —, hij heeft het met alle geweld gewild.
Leggenda, f. legende, v.; kort (meestal wonderbaar) verhaal ; wonder-, heilgenverhaal, o.;
(Monet.) randschrift, opschrift, o. op munten;
—a'rio, agg. Overeenkomstig, volgens de
legende, op een legende gelijkende, wonderlijk,
legendarisch.
Leggeramente, ave. Z. legermente; —
anza, f. Z. -ezza.
Legggere, v. a. lezen ; — ad alta voce, overluid lezen ; niet begrijpen, niet kennen ; non
seppe — un numero di sette eifre, hij
begreep nog niet eens een getal van zeven
cijfers; fam. non saper --- che nel suo
libro, een dotnoor, onwetend zijn ; — la
musea, muziek lezen, van 't blad afspelen;
lezen, voorlezingen houden, onderwijs; legge
diritto canonico, het spreekt, geeft voorlezingen over kerkel. recht ; — qd. la vita,
iem. zijn doopceel lezen, zijn fouten onder de
oogen brengen.
Leggere, agg. —ero, Z. iero ; —erezza,
f. lichtheid, lichtigheid; fig. beweeglijkheid,

behendigheid, snelheid, lichtzinnigheid, lichtvaardigheid, lichtzinnige handeling, uitdrukking, v.; — di piede, snelvoetigheid ; — di
passo, lichte stap, m.; —er'ino, app. een
weinig licht, niet al te zwaar; vestito un
po' troppo —, een weinig te licht, te dun
gekleed ; —ermente, avv. op lichte wijze;
armato, vestito —, licht gewapend, gekleed ; fu ferito — in una mano, hij
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werd licht aan een hand gewond;1 t ^.
zinnige, onbezonnen, lichtvaa
e
+,
dursi — , zich lichtzinnig gec ge . ; sal ire
—, zacht, langzaam stijgen, opklitnion.
Leggia ccia, f. onrechtvaardige, sledhte wet;
harde verordening ; onbillijke oorwaarde, v.;
—a'lo, m. agg. rechthebbertj ; sdst. tin. rechthebber, iem. die alt ijd gelijk 'vil hebben;
eigenzinnig mensch, m.; —aiuolo, m. lam.
onverstandige, strijdzuchtigé advokaat, m.;
kemphaan, m., gewelddadig mensch, m.
Leggiadramente, avv. op bekoorlijke, aanvallige wijze, vol bekoorlijkheid ; —atria, f.
bekoorlijkheid, aanvalligheid, v.; —adro, agg.
bekoorlijk, lief, aanvallig ; sierlijk, fijn, beleefd;
sost. m. minnaar, hofmaker.
Leggl'bile, agg. leesbaar, verstaanbpar, aantrekkelijk (boek); —icehiare, v. a. slecht,
hortend lezen, nauwelijks kunnen lezen, vluchtig lezen, doorbladeren ; v. n. een weinig lezen,
door lezen den tijd verdrijven ; —io, m.
lees-, muzieklessenaar ; koor-, gezanglessenaar;
stare a —, op 't koor meezingen ; —iucchiare, h.z.d. als —icchiare.
Leggiere, —ri, —ro s app. licht, niet zwaar ;
gemakkelijk te dragen, uit te Voeren ; fatica
—a, geringe moeite ; vesti —e, pantii —I,
dunne, lichte kleeren ; armatuta —a, lichte
wapenrusting, v.; (Mil.) armi —I, lichte wapens ; per esser pià —, om 't lichter te
maken, minder te dragen hebben ; cena —a,
eenvoudig, licht avondmaal, o.; acgaïa —a,
zuiver, goed water; ingiuria —a, onbeduidende beleediging, v.; fig. sono cose —e,
't zijn onbeduidende dingen ; lichtzinnig, lichtvaardig, oppervlakkig, vluchtig; vlug, snel,
behendig ; essere un po' — di mente,
een weinig lichtzinnig zijn ; cuore, animo
onstandvastig hart, lichte zin, wankelmoedig;
donna —a, trouwelooze, kokette vrouw ;
attenzione —a, niet al te gespannen aandacht; lettura --a, onbeduidende, leege lectuur; argomenti —i niet steekhoudende
bewijzen; m. avv. alla -=a, op lichtzinnige
wijze, luchtigjes, oppervlakkig ; di leggleri,
op aangename, lichte, behedige wijze.
Legiona'rio, m. (Stor. rom.) legionair, m.;
—one, f. (Stor. rom.) legioen, o.; fig. groote
menigte, v., aantal, 0., schaar, v.; --- d'angioli, engelenschaar, v.; Karabinierskorps;
vreemdenlegioen, o., vrjjschaar, v.; - d'onore,
Legioen van Eer.
Legislativo, aap. wetgevend, de wetgeving
betreffende ; potere —, de wetgevende macht,
v.; —atore, m. wetgever; —ato'rio, agg.
tot de wetgeving behoorende ; —atrice, f.
assamblea wetgevende vergadering, v.;
—atura, f. wetgeving, wetgevende verga
d er
ring, macht, v.; wetgevend lichaam, o.; duur
m. van de ambtbevoegdheid van een wetg.
lichaam ; —azione, f. wetgeving, v.; beginselen eener wetgeving, v.
Legista, m. wetkundige, rechtsgeleerde ; aanh.
van het Rom. Recht.
Legittiina, f. (Giur.) rechtmatig, verplicht,
wettig deel ; —amente, avv. op rechtmatige,
wettige, verplichte wijze ; naar behooren, zooals het behoort, toekomt; —are, v. a. wettigen ; wettig, geldig maken ; voor rechtmatig
verklaren ; — un figlinolo, een kind echt,
wettig verklaren, zijn kinderlijke rechten geven ;
—azione, f. wettiging ; wettig-, geldigverklaring, v.; het bekracht., erkennen, rechtvaar-
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digen; de echtheid staven ; —it, f. wettig- I Lellare, v. n. dralen, talmen, lang wachten
met een beslissing, besluit.
heid, geldigheid, echtheid, rechtmatigheid, v.;
—ista, m. (Stor.) legitimist, aanhanger van Lemanno, lago—, m. (Geogr.) Meer van Geneve of Leemann.
het legitimiteitsbeginsel, o.; aanhanger wan het
Fransche Koningshuis (Bourbons); —0, agg. Letnare, v. a. wachten laten.
wettig, geldig, rechtmatig; overeenkomstig de Leenba, m. zoom, m., buitenste rand; (Fis.)
graadboog, deelcirkel, m.
wet; matrimonio — , wettig huwelijk; $gliuolo —, wettig kind; successore —, Lemma (p1. i), M. (Gram.) hulp-, voorzin, m.;
(Mat.) hulpstelling, v.; titel, m.; onderwerp, o.;
rechtmatige opvolger; parte —a. Z. —itinhoud, m ; opschrift, o. (v. e. boek).
tinra; eta —a, wettige, mondige leeftijd ;
/1g. parole —a, algemeen erkend woord; Lemme lemme, ave. zeer zacht, langzaam,
zeer bedachtzaam.
tot de taal behoorend woord; (am. vino veramente —, geh. zuivere, onvervalschte wijn. Lemming, m. (Nat.) lemming, m.
Legna, f. p1. Z. Legno; —a'ccio, m. slecht, Lemniseo, m. band, m. om den zegekrans der
gladiatoren.
slecht brandend, slecht te bewerken hout,
0.; —a'eeo, agg. houtachtig, houterig ; —a'ia, Lemosina, limosina, f. Z. Elemosina ;
—are, v. n. aalmoezen vragen, bedelen ; uit
f. houtschuur, -loods; (am. niandare a Legbedelen gaan ; v. a. — qc., iem. ergens nenaia, iem. goed afranselen ; -Wit), m. houtderig om vragen, bedelen ; — aiuto, om hulp
handelaar; brandhoutverkooper, m.• —ainolo,
smeeken.
m. schrijnwerker; —ame, m. hout, houtwerk,
o.; brand-, timmerhout, o.; alle houten gereed- Le'muri, m. pl. lemuren ; nachtspooken, schimmen (van afgestorvenen); klopgeesten, m.v.;
schappen en meubelen van een huis, het hout—rio, m. offer ter bevrediging der lemuren.
werk in 't algemeen ; al wat van den schrijnLena,
f. ademhaling. v., adem, m.; con — afwerker of timmerman komt; alle houtachtige
famata, buiten adem, hijgend ; fig. sterkte,
deelen van een boom ; —are, V. a. afranselen
kracht, volharding, v.; moed, m.; quelle pa(m. e. stok); v. n. hout sprokkelen, bout halen ;
role le dettere nuova —, die woorden
-ata, t. dracht stokslagen la festa
geven hem nieuwen moed ; opera di molta
andó a faire in —e, bet feest eindigde in
— van veel volharding getuigend werk ; ave
een algemeene kloppartij ; —a'tico, m. (Giur.)
a basta —, zoover de adem, de kracht reikt.
houtrecht, o.; sprokkelrecht, o.; het recht om
zich van brandhout te voorzien (in bosschen Le'ndine, f. neet, v.; —inoso, agg. vol neten;
—inella, f. netenkam, m.
of elders); —atura, f. afrossing, v ; fam. knoppelolie, v.; -getto, m. klein stuk hout, houtje ; Lendinella, f. soort grove stof, v.; grof
doek, o.
fam. klein vaar- of voertuig ; wagentje, 0.;
—ina, f. (Chim.) legnine, 0.; houtstof, v.; —0, Lene, agg. zacht, week, mild ; fig. aangenaam,
welgevallig ; (Gram.) spirito —, zachte uitni. (pl. —i, —a,—e), out, o.; dolce, docile,
spraak van den beginletter (spiritus lenis in
zacht, week, gems^l^elijk te bewerken bout,
de Gr. taal); —einente, ave. op zachte, enz.
0.; —duro, diffici e, hard, taal, moeielijk te
wijze ; —ificare, —ire, v. a. zachter maken,
bewerken hout, o.; stok, knuppel, m.; lans,
lenigen, stillen (pijn); --iinento, m. verzachspeer, v.; fig. schip, vaartuig, o.; wagen, voertuig, o.; —padronale, heerengerij, o.; —diting, leniging, stilling, v.; —RA, f. zachtheid,
mildheid, lenigheid, v.; —itivo, agg. verzachvettetra, huurrijtuig, 0.; —, houtmijt, v.;
tend, pijnstillend ; sosi. m. pijnstillend middel,
houtstapel, m.; —a en —e, f. pl. brandhout,
o.; —0, zwak, krachteloos ; zacht mild ; corso
o.; bruciar parecchie —a, veel hout ver—, langzame loop ; toegevend, inschikkelijk;
branden ; comprare una catasta di —a,
lenig, buigzaam.
een vaam hout koopen ; mod. prov. caricarsi
di —a eerdi, een moeielijke en weinig winst- Lenno, m. (Geogr. Stor.) Lemnos, o.
brengende zaak ondernemen ; mettere —a Lenoci'nio, m. koppelarij, v.; fig. aanlokking,
aantrekkelijkheid; i —ni del suo stilo, de
sul fuoco, olie in 't vuur gieten; een zaak
aantrekkelijkheid van zijn stijl ; —ona, f. kopnog erger maken ; portare —a alla selva,
pelaarster, v.; —one, m. koppelaar, in.; enwater naar de zee, uilen naar Athene dragen,
treteneur (v. e. slechte meid); fig. bemiddelaar,
d.w.z. nutteloos, overbodig werk doen ; testa
tusschenpersoon in een slechte zaak.
di —, domkop, m.; il primo — del carro,
de dissel van den wagen ; fig. morire in su Lenta'ggine, f. (Bot. Geldersche roos, v.;
sneeuwbal, m.
tre —i, aan de galg sterven; —osità, f.
houterigheid, v.; —oso, agg. houterig, hout- Lentamente, avv. op langzame wijze; —are,
v. a. Z. Rallantare, allantare ; —e, agg.
achtig ; eiante —a, houtgewassen, p1.; —otZ. Lento ; —eg$iare, v. n. slap, los, niet
tolo, m. klein stukje hout.
aangetrokken zijn (teugels, koord); niet meer
Leguleio, m. onwetende, onkundige adpakken, verloopen zijn (schroeven); niet sluivocaat, m.
ten, passen ; loszitten (deelen eener machine);
Legume, m. peulvruchten, v.; —i, pl. groenten,
—ezza, f. langzaamheid, v.; —0, —e, agg.
m.v.; —inoso, agg. peulvruchtachtig ; —e, f.
langzaam, traag, slap ; zonder geestkracht ;
p1. leguminosen ; peul-, hulsgewassen, m.v.
los, slap, niet aangetrokken; verloopen (schroef);
Lei, f. pron. (voor ella), zij ; — coca dice ?
wijd, niet sluitend ; questa scarpa m'è
en wat zegt zij ? fu — a dirgielo, zij was
un po' —a, deze schoen zit me wat los, sluit
het die 't hem zeide ; Lei, tam. voor Ella,
niet te goed ; fuoco —, zacht vuur, o.; maGij (in den beleefd. omgang); dar del Lei
lattia —a, veleno —, langzaam voort(of di Lei) a qd., iem. met U toespreken ;
schrijdende ziekte, sluipend vergif, o.; avv. los,
11 di — cano voor il suo cane, uw hond.
slap ; tener — la briglia, den teugel slap,
Le'ida, f. (Geogr.) Leiden, o.; (Fis.) bottiglia
los houden ; —ora, m. h.z.d. als —ezza ;
of boccia di —, Leidsche flesch, v.
(Med.) — dei fluidi, verdikking der sappen.
Le'lio, m. (N. pr. Stor.) Laelius, Lelius, m.
Lente, f. (Bot.) lins, v.; —palustre, eendenLelia, f (Bot.) alantswortel, m.
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kroos, o.; (Fis.) lens, v.; brand-, vergrootglas,
o.; (Ottic.) —1, pl. brilglazen ; bril, v.; (Orol.)
schijf, o. (van den slinger); —ieehia, f. h.z.d.
als lente ; —ehie, f. linsvormige macaronie ;
kleine Spaansche gouden munt, v.; —icolare,
—icolato, agg. lensvormig.
Lentia, f. (Mar.) hijschtouw ; —are, v. a. (Mar.)
hijschen.
Lenti'ggine, f. (Med.) levervlek, v.; —i, pl.
zomersproeten, m.v.; —inoso, agg. vol levervlekken, vol zomersproeten.
Lenti'schio, —tisco, m. (Bot.) mastikboom, m.
Lento, m. (Mar.) kl. schip met twee masten.
Lenza, f. hengelsnoer, o.; linnen verband, linnen windsel ; verbond, o.; ligue, v.; —are, v. a.
verbinden, een verband aanleggen.
Lenzola'ccio, m. slecht, vuil, verscheurd beddelaken, o.; —olino, m. kl. beddelaken, kinderlaken, o.; —olone, m. groot beddelaken
(voor 2-persoons bed); —olu'ecio, rn. slecht,
grof, vuil beddelaken ; —uolo, m. pl. —a, f.
beddelaken ; — di sotto, di supra, onder-,
bovenlaken, o.; —a due, tre quattro, tele,
laken uit twee, drie banen ; jam. foglio ehe
pare un — , een zeer groot blad ; m. prov.
stendersi quanto il — è lungo, zich niet
verder uitstrekken als het laken lang is; zich
naar de omstandigheden schikken ; prov. il
ealdo delle —a non fa bollire la pentola, de langslaper komt niet ver ; è meglio
consumar le scarp° ehe le —a, 't is
beter de schoenen te verslijten dan de beddelakens.
Leofante, Z. Elefatite.
Leona, f. Z. Leonessa.
Leonardeseo, agg. maniera —a, stile —,
schilderwijze volgens Leonardo da Vinci ; tenere del — , de richting van Leonardo volgen,
Leonardo, m. (N. pr.) Leonard, Leendert, m.
Leonato, agg. Z. Leonato ; —cello, m. jonge,
niet volwassen leeuw, m.; (Arch.) sparreloofd,
o.; kraagsteen, m.; —cirno, m. jonge leeuw,
leeuwenwelp, m.; —e, m. (Zool.) leeuw, m.;
>a giuba, la eriniera, la zatnpa del
—, de manen, de klauwen van den leeuw;
prov. meglio capo di lueertola ehe
coda di —, Z. onder coda ; (Bot.) coda
di —, onder coda ; febbre da — e, onder
febbre'; mod. prov. farsi la parte del
—, het leeuwendeel, grootste deel toeëigenen ;
far le volte del —, al wachtende op en
neer loopen ; lig. moedig, dapper mensch ;
cotnbattere da —, als een leeuw vechten ;
(am. non fare ii —, haag nu maar den
dappere niet uit; (Astr.) Leeuw, (teeken v. d.
dierenr.); —esco, m. leeuwachtig ; —essa,
f. leeuwin, v.; —rino, agg. tot het leeuwengeslacht behoorende ; leeuwen ... ; forza —a,
leeuwenkracht, v.; colore — , leeuwgele,
vaalgele kleur ; —za, f. h.z.d. als leonessa.
Leone, m. (N. pr.) Leo, m.; Leone Magno,
Leo de Groote ; —ina, agg. versi —1, leonische verzen ; città —a, de Leonische stad,
op den rechter Tiberoever gelegen gedeelte
van Rome.
Leonida, m. (N. pr.) Leonidas, m.
Lcontopetalo, m. (Bot.) leeuweablad, o.
Leopardo, m. (Zool.) luipaard, m.
Leopoldo, m. (N. pr.) Leopold, Luitpold, m.
Leopoli, f. (Geogr.) Lemberg, o.
Leovardia, f. (Geogr.) Leeuwarden, o.
Lepidamente, avv. op aangename, bevallige,
geestige wijze ; —ezza, f. geestigheid, v.; be- .
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I valligheid, aanminnigheid ; grappigheid, boertigheid, v.; geestige, boertige zet, m.; —o, agg.
geestig, boertig, grappig, koddig ; aanvallig,
bevallig; Homo —, onderhoudend ma n ; di-alogo assai —, buitengewoon geestig, yroolijk gesprek, o.; —pore, se. bevallig-, aanvalligheid, V.; beminnenswaardigheid, v.; geest,
m., humor, m.
Lepidotteri, m. pl. (Zoo' ) schubvleugelige
insecten ; vlinders, m.v.
Lepora'io, m. (Cacc.) hazensta. l, hazenfakkerij,
v.; —rino, agg. (Med.) labbro —, hazelip, v.
Leppare. v. a. wegnemen, kapen, ontfutselen.
stelen ; V. n. vluchten, z. uit de voeten maken.
Leppo, m. stank, m. van verbrand vet.
Lepra, f. Z. Lebbra.
Lepracchiotto, m. jonge, nog niet volwassen
haas, v.; —atto, —otto, M. jonge haas, v.;
—e, f. (Zool.) haas, v.; (Cacc.) prendere la
— alla posta, de baas op zijn wachtpost,
sta ndplaats schiet.; prendere il — del covo,
Z. covo ; can da —, hazewindhond, m.; —,
m. hazevleesch, -gebraad, a ; — dolce e forte,
hazepeper, m.; voglia delta —, hazelip, v.;
mod prov. aver phi debiti clie la —,
meer schulden dan haren op het hoofd hel;ben ; invitare la —a correre, iem. uitnoodigen tot iets wat hij gaarne doet ; prov.
quando la — ha passato ii paggiuolo,
non si ricorda pia del figlinolo, uit
het oog uit het hart ; una volta corre it
cane e un' altra la —, a ll es lukt niet even
goed ; ieder op zijn beurt is niet te veel;
jam. ei son pia cani ehe i —, er zijn meer
liefhebbers dan plaatsen ; far — vecchia,
een gevaar slim ontwijken; a tale can tal
—, zoo de heer zoo de knecht; pray. veder
dove la — glace, de kat uit den boom
zien ; er op letten waar de moeilijkheid ligt;
(Astr.) Haas (noordelijk sterrebeeld); —rnarina, zeehaas, o.; —lno, agg. de haas betreffende, haze ... ; (Med.) labbro — , h.z.d.
als labbro leporino ; —oncello, —cino,
m. kl., halfvolwassen haas, v.; —one, m. gr.,
zware haas, v.; —ottirm, rn. jong haasje, o.;
—otto, m. jonge haas, m.
Lereiare, v. a. vuil maken, verontreinigen,
bezoedelen ; —rsi, v. rifl. zich vuilmaken, enz.;
—io, an. vuil, smerig, walgelijk ; sudieio
—, afzichtelijk vuil; sort. m. vuil, vuilnis, o.
Lero, ee. (Bot.) wikke, v.
Le'sbio, Le'sbico, m. (N. pr. etn.) Lesbter;
—bo, m. (Geogr. tor.) Lesbos, o.
Le'sina, f. (Calz.) elst, v., priem, m.; zuil, plaats,
v.; fig. en jam. gierig mensch, kneker ; esser
della compagnia della —, tot de gilde
der knekers behooren ; studiar la —, op
aces zoeken uit te sparen; —a'io, m. gierigaard, kneker, schraper, m.; —are, v. n. .
knekerig, gierig, schraperig zijn ; overal wat
zoeken uit te halen ; — sulla mercede
degli operaj, het loon der werklieden
snoeien ; —eria, f. knekerigheid, gierigheid,
schraperigheid. v.
Lesione, f. beschadiging, krenking, kwetsing,
verwonding, V.; fig. beleediging ; (Giur.) schade,.
benadeeleng, v.; —ivo, agg. benadeelend, schadebrengend.
Leso, p. pass. v. le'dere.
Lessa'ecio, m. hard, taai soepvl., o.; —are,
v. a. koken ; — la carne, het vleesch koken.
Le'ssieo, m. lexicon. woordenboek, o.; — cografia, f. lexicogrophie, samenstelling, v. van
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een woordenboek ; —cogra'Seo, agg. lexicograpl sch, woorbenb. betreffend ; —eo'grabo, m. samensteller van een woordenboek ; lexicograaf, m.

Lessigralla, f. (Gram.) handleiding, v. tot
het goed schrijven der woorden ; —graleo, het goed schrijven der woorden betreflende.
Lesso, m. soepvleeseh, gekookt vleesch, o.;
bauillie, v.; dope la minestra si mangle il —, na de soep eet men het soepvfeesch, de bouillie ; agg. gekookt ; pesce —,
gekookte vistb; semel —, ongeroosterd
brood.
Lestamente, avv. op snelle, haastige wijze;
—ezza, f. snelheid, vlugheid, behendigheid,
v.; —o, agg. snel, vlug, behendig ; persona
—a, flink, vlug persoon ; mani —e, vlugge,
ijverige handen ; fam. — di mano, vlug met

de hand, gauw met de vingers, d.w.z. diefachtig; — di cervello, vlug van begrip;
kort, spoedig afgeloopen ; la cena sera —a,
bet avondmaal zal spoedig afgeloopen zijn;
essere —, gereed, klaar (met iets) zijn ; sia-

mo —i, wij zijn klaar, hebben met elkander
afgedaan ; ridatemi ii mie e siam —i,
geef mij het mijne terug dan zijn we met
elk. klaar ; ave. far —, z. spoeden, haasten.
Lestri'goni, m. pl. (N. pr. etn.) Lestrigonen,
pl.; fig. Barbaren, ruwe, onbeschofte menschen.
Letale, agg. doodelijk, doodbrengend ; esito
—, doodelijk gevolg, 0.; uitslag, m.
Letaina'io, m. mest-, beerput, m.; mesthoop,
m.; fig. vuile kamer, vuil bed, 0.; —mainolo,
m. straatveger, m.; voddenzoeker, m.; —are,
minare, v. a. mesten, bemesten ; —azione,
f. bemesting, v.; —acne, m. mest, v., meststroo, ligstroo, e.; —iere, m. (Agr.) met mest
overdekt veld; —minamento, m. bemesting, v.
Letanie, litanie, 1. pl. litanie, v., klaaglied,
o., klaagzang, m.; — della Madonna, de'
Santi, litanie der Moeder Gods, van alle
Heiligen ; fem. esser phi ehe — de' Santi,
zeer lang duren, in groote hoeveelheid zijn ;
[am. en fig. litania di nomi, vervelende

opsomming, v. van namen.

Letargia, f. —go, m. (Med.) slaapzucht, ver-

dooving, verstijving, v.; fig. gevoelloosheid,
traagheid, slaperigheid, v.; —gieo, agg. lettargisch, verdoofd, slaperig.
Lete, 1. (Mit.) Letbe, v. (riv. der onderwereld);
fig. vergetelheid, v.; —eo, app. tot de Lethe
behoorende; — lavacro, Lethe-stroom, m.;
sost. m. h.z.d. als Lete.
Leticare, v. n. en atl. h.z.d. als litieare.
Leti'fero, agg. doodelijk, den dood brengend.
Letigigne, f. Z. Lentiggine.
Letillieare, v. a. vroolijk maken, opvroolijken ;
p. press. en agg. —ante, verblijdend, vroolijk,
vroolijk stemmend ; —zia, f. blijdschap, vroolijkheid, opgeruimdheid ; —universale, alge-

meene vroolijkheid, blijdschap, vreugde, v.;

—zure, v. n. en —rsi, v. rail, zich verheu-

gen, vroolijk, vergenoegd zijn (over iets);
—zioso, app. vroolijk, opgeruimd, vergenoegd.
Letta, f. het lezen, o.; lezing, v.; dare una
—a un libro, een boek vlug doorlezen ;
lo capi alla prima —, hij begreep het
bij 't eerste doorlezen ; —era, f. I. letter, v.,
schriftteeken, 0.; —vocale, consonnante,
klinker, medeklinker, m.; —maiuscola,
(grande), minuscola (piceola), tonda,

LET
corsiva, gotica, groote (hoofd-), kleine,
ronde, cursieve, gothieke letter ; (fant.) — di
scatola of da speziale, d'appigionarsi,
groote, dikke, vette letter ; serivere qe. a
— e di seatola, iets zeer duidelijk zeggen,,

schrijven ; — (Alg.) letter, letterteeken, o.;
(Stamp.) —e, pl. letterhoogte, v., corpus, o.;
mettere insieme le —e, letters zetten ;
letters (op kopergrav.); avanti — , eon (of
dopo) —, voor of na de letter ; geschrift, o.;
un codice di una — bellissima, band-

schrift met zeer fraaie letter ; la — oecide
il senso, de letter doodt den zin ; II. —e, pl.
letterkunde, v.; letteren, pi.; dottore in —e,
dotter in de letteren, de taalwetenschap;
belle —e, de schoon letteren ; —e umane,
philologie, taalwetenschap, v.; III. brief, m.;
schrijven, o.; oorkonde, v.; — di consolazione, di raecomandazione, d'afare,

troost-, aanbevelings-, handelsbrief, m.; —missiva, zendbrief, zendschrijven ; —cambiale,
di eredito, wissel-, kredietbrief, m.; -- di
pugno, afsluitingswissel ; — cieca, anoninna, ongeteekende, anonieme brief, m.;
—minatoria, dreigbrief; —aperta, openbrief, m.; fig. —morta, schrijven dat geen
gevolg heeft; una legge rimane morta
—, een wet blijft een doode letter ; —dome
natale, zondagsletter ; mod. avv. a—, letterlijk, woordelijk ; stare alla —, zich aan
de letter houden ; tradure troppo alla —,
al te woordelijk vertalen ; ram. alla —, in
de ware beteekenis ; per —, schriftelijk
—accia, f. slechte, slecht geschreven brief;
dreigbrief, beleedigende brief ; —ale, agg.
letterlijk, woordelijk ; senso — , woordelijke
beteekenis; —almente, avv. op letterlijke,.
woordelijke wijze ; tradurre —, woordelijk
vertalen ; —a'rio, agg. letterkundig, litterair ;
studj —j, letterkundige studies ; giornale
—, letterkundig dag-, weekblad, o.; —ata, f.
wetenschappelijk, letterkundig ontwikkelde
vrouw ; schrijfster; —ataniente, avv. naar
den aard der schrijvers ; —ato, agg. letterkundig, wetenschappelijk ontwikkeld, geleerd,
onderwezen ; uomo motto —, zeer beschaafd,
onderwezen man; dispiste, ire —e, letterk.
str ij digheden, twisten ; italia a, het beschaafde, onderwezen Italie; sost. m. schrijver, letterkundige ; geleerde, m.; beschaafd,
onderwezen mensch ; —atone, m. geleerde
van grooten naam ; —atu'ceio, —atu'colo,
m. geleerde, m. van geringe beteekenis; —atura, f. letterkunde, v.; de verschillende letterkundige voortbrengselen van een land, litteratuur, v.; geleerdheid, algemeene kennis, v.;
—ina, f. kort maar lief briefje, o.; —lno, m.
briefje, biljet, o.; een paar regels schrift;
—ona, f. lange, uitvoerige brief, m.; —one,
m. h.z.d. als —ona, maar nog veel uitvoeriger ; —u'ecia, f. slecht geschreven brief, brief
vol fouten ; —uto, agg. scherz. voor —ato.
Letta'eelo, m. slecht, bard, ongemakkelijk
bed ; —ieeiuolo, m. kl. armoedig bed.
Le'ttieo, agg. (Etn.) lettisch.
Lettiera, f. bedgestel, o.; onderstel, o. van het
bed ; stroo, o., ligplaats voor 't vee ; stroobed,
o.; stroozak, m.; —iga, f. draagkoets, v.;
draagbed, o.; —igniere, —o, m. draagstoeldrager; begeleider, m. van een door muildieren gedragen draagstoel; —lno, m. klein
bed, bedje, kinderbed, 0.; —iste'mio, m.
(Archeol. rom.) aanrichting, v. van een open—
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baren maaltijd waarbij de beelden der goden Leuco'io, m. (Bot.) h.z.d. als viola a doeop de rustbedden werden geplaatst, lectifterehe, Z. Ciocca.
nium, o.; —o, m. bed, o., legerstede ; slaap- Leucorrea, f. (Med.) witte vloed, m.
stede, v.; alzare un — een bed opslaan ; Leva, f. (Mec.) hevel, m.; hefboom, m.; kraan,
rifare il —, het bed opmaken, het bed schudm., winde, v.; mettere, dare a—, met den
den ; — da unit, da due persone, eenhefboom opheffen ; fig. mettere a— qd.,
persoons, tweepersoons bed ; —bastardo,
iem. uit z ij n onverschilligheid, kwaden luim
middensoort (tusschen 1- en 2-pers.) bed ; —i
wekken ; iem. aansporen, aanbitsen ; fig. midgemelli, dubbel bed, o., twee evengroote
del, o., prikkel, m.; l'interesse è una grab
naast elkander staande bedden; —parado,
—, het eigenbelang is een groote prikkel •
parade-bed, o.; — degli sposi, huwelijks-,
non ti voglio mica servir di —, ik wil niet
bruidsbed ; — soffice, duro, zacht, hard bed;
als ladder voor je dienen ; (Chir.) verlosk.
l'ossatura of il fiuto del —, de beddetang, forceps, v.; II. lichting, aanwerving, presbak ; het houtwerk van 't bed ; t ledikant ;
sing, v. (van soldaten); —maritima, lichting
— di ferro, ijzeren bed, o.; — di campo,
matrozen ; ehiamare alla —, de lichting
veldbed ; — di dolore, smarteleger, o.;
oproepen ; esser di —, opgeroepen worden
— di morte, doodsbed, o.; — di spine,
(voor 't leger); III. — di mare, holle zee,
hard, moeielijk leven, o.; fig. huwelijk, o.;
deining, v.; tiro di —, saluutschot, o. (bij
figliuolo del primo, del secondo —, kind
de afvaart); —abile, agg. weg-, afneembaar,
uit het eerste, tweede bed (huwelijk); (Pitt.)
ophefbaar ; —adore, m. uitnemer, m. (in paondergrond, m., eerste verflaag, v.; rivierbed,
pierfabrieken); —aldina, f. afpersing, geldo.; bodem, m. der zee; bezinksel, zaksel, o.
afpersing, v.; —ameiato, m. het weg-, af(in wijnvaten); — delle bestie, leger, o. van
nemen, ophe ffen; — del sole, opgang, m.
't vee; — d'una pianta, toebereide grond,
der zon; — del mare, hooge zee, v.; —anm. (v. planten); (Set.) overblijfsel der moerte, m. Oosten, o., plaats waar de zon opgaat;
beziebladen ; toespijs (bij een vleeschgerecht);
oostewind, m.; (Geogr.) mor gepland, o.; de Lebracioline eon un — di patate, weener
vant, m.; —antina, f. gekeperde zijdestof;
gebraden vleesch met aardappelen ; (Artigl.)
levantijnsch laken, o.; —antino, agg, levan— del cannone, richtkussen, o. van 't getijnsch, den Levant betreffende, er van voortschut ; (Stor.) — di giustizia, troon, m. der
komend ; sost. m. Levantijner, Morgenlander,
Fr. Koningen in de zittingen van het Parlem., bewoner van Aziat. Turkije ; —are, v. a.
ment; groote rechtszitting van het Parlement
opheffen, in de hoogte heffen, optillen, -richten ; wegnemen ; chi ha levato ii calaonder voorzitterschap des Konings, lit de
maio di sul tavalino, wie heeft den inktjustice ; andare a—, naar bed gaan ; stare
essere a—, te bed liggen ; e'ssere in —,
koker van de schrijftafel genomen ? leva un
po' di legno da questa parte, neem aan
bedlegerig zijn ; essere sul —, op bed liggen
(om een oogenblik te rusten); essere tra
dezen kant wat hout weg; da quel pezzo
—e lettuccio, ziekelijk zijn, veel te bed ligdi marmo ei ha levato una bella stagen ; op en af bed zijn, tusschen bed en leutua, uit dit stuk marmer heeft hij een mooi
ningstoel zijn ; essere in nu rondo di —,
beeld gehaald, gewerkt ; --- un vizio, een
ernstig, gevaarlijk ziek zijn ; mettersi a—,
kwade gewoonte afteren ; — la paga a
ziek worden, naar bed moeten gaan ; fig.
qd., iem. het loon onthouden; — l'onore,
fare il —a qc., iets op gang brengen, iets
il respelto a qd., iem. eerbet., achting
gereed maken voor iem.; fare il —a qd.,
weigeren, niet meer groeten ; mercanzie,
voor iem. zorgen ; farsi il —, zich een goed
waren opkoopen ; — ii figliuolo di colleven bezorgen ; (Apr.) far —, liggen gaan
legio, zijn zoon van de kostschool nemen;
—rsi qc. dagli ocehi, zich iets uit de
(het koorn) na zwaren regen); [am. snorire
nel suo of nel proprio —, in zijn bed,
oogen brengen, iets wegzetten ; (Cacc.) — la
lepre, la starna, de haas, de patrijs opeen natuurlijken dood sterven; mod. prov.
jagen (uit hun nest); — di sotto qc. a qd.,
rifare il —ai cani, Z. onder cane ; —one,
iets van iem. wegnemen ; uiia stadera lem. groot, breed bed, o.; —u'ccio, m. klein
va fin a duemila libbre, een weegschaal
armoedig bed, o.; — kanapé, sofa, v.; rustof bascule draagt tot tweeduizend pond; —
bed, o.
— dal sacro fopte, peter of meter zijn (bij
Lettorato, m. (Eccles.) lectoraat, o.; tweede
der lagere priesterwijdingen ; ambt, o. van
het doopsel); un liquido leva it bollore,
lector, m.; —ore, m. — trice, f. lezer, m.,
een vloeistgf begint te koken ; — la flamlezeres, v.; lector, m.; voorlezer; — di teoloma, hooger opvlammen, ontvlammen; — il
campo, le tende, de legerplaat, de tenten
gia, prof. in de godgeleerdheid (in seminanaries); (Eccles.) student, m. in de godgel.
opbreken ; fig. al — delle teade, aan 't
einde van 't lied, ten slotte; — la seduta,
die de tweede lagere wijding heeft ontvangen ;
—oria, f. h.z.d. als —ato, dokterstitel,m. in
de zitting opheffen ; (Giuoc.) — le carte, de
de theologie; —ura, f. het lezen, voorlezen,
kaarten afnemen ; (Mar.) — l'ancora, het
anker lichten ; (Artiq.) aftrekken; fam. —
o.; lectuur, v.; het leeren lezen, o.; quésto
l'incommodo a qd., iem. niet langer lasragazzo è sen•pre alla —, deze knaap
tig vallen; — di mezzo, uit den weg ruileert nog altijd lezen ; wijze van lezen, van
uitspreken ; la — del Greco è di due
men, opruimen ; — di peso, stelen, plagiaat
plegen ; un cavallo leva la mano al
sorte, antica e inoderna, bet Gr. wordt
op tweeërlei wijze gelezen, op de oude en de
coechiere, een paard is niet meer in toom
te houden, gaat aan den hol ; —rsi il panè
nieuwe wijze; —e pe' giovinetti, lectuur
della bocea, zich het brood uit den mond
voor de jeugd; dar — di uno scritto, voorlezing van een geschrift geven.
sparen ; mod. prov. —rei la sete col prescintto, iets met voorbedachtheid veroorzaken ;
Leiicoflemmatia, —masia, f. (Med.) bleek—rsi, v. rii. zich verheffen, opstijgen, stijgen,
waterzucht, Y.
,
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hij heeft zijne voorlezingen doen drukken; fig.
opgaan ; (Mil.) opbreken ; —rsi di casa,
het huis verlaten; levati di costt, scheer
les, leering, v.; quest s* serva di — a te,
je weg, maak dat je weg komt ; in opstand,
dit moge u tot les, tot leering dienen ; fam.
dare una —, iem. berispen, beknorren, de
oproer komen ; opgaan (gesternte); zich verles lezen ; Eccles.) voorlet,ing uit de evangel
heffen (wind); —rsi in Ira, in furia, toorlies of epistels ; cantare le —I, de vroegnig, woedend worden ; p. pass. —ato, opgemetten lezen, zingen ; lezing, v.; leeswijze, v.;
licht, weggenomen, opgeheven, opgestaan ;
concordare le varie —t di uno testo,
agg. ver-, opgeheven, omhooggewend, naar
boven gericht; andare a gambe —e,
de verschillende lezingen van een tekst
met elkander in overeenstemming brengen,
met de beenen omhoog (vallen); il padrone
è —, mijnheer, de baas is reeds op ; boon
vergelijken.
— I goeden morgen ! — 11 solo, na zonsop- Lezzare, v. n. Z. Allezzare.
gang ; — e posto, afgehaald en weer thuis Lezzo, m. stank, m., vuile reuk, m.; vuil, o.;
vuile, stinkende plaats, v.; fig. ellende; levagebracht; avv. levaio, uitgenomen, uitgezonderd, afgezien, behalve ; — un briciolo
re uno dal —, iem. uit de ellende opbeudi bue, è in fondo sin b is on uomo, beren; il — dei vizj, de poel der ondeugden;
—ne, m. vuil, liederlijk persoon ; smeerpoets,
halve dat hij een beetje dom is, is hij in den
vuilik, m.; —so, agg. vuil, stinkend ; —unie,
grond toch een goede kerel; —ata, f. opheffing, wegneming, v.; opkooping, v. (v. waren);
m. groote stank, m.; veel vuil, o.; vuiligheid, v.
opgaan, o. (van hemellich.); opbreking, v. (van Li, avv. (van plaats) daar, daarginds ; sta ti,
hij staat daar ; è useiti di li, hij is van hier
de legerplaats); opstaan, o. (van bed); stainani ho facto una buona —, ik ben
weggegaan ; di qui a—, van bier tot daar;
prendere qe. di —, iets vandaar nemen ;
hedenmorgen vroeg opgestaan ; di —, zoodra
dammi quel llbro —, geef mij dat boek
men opgestaan is, van den vroegen morgen
daar; — vicino, daar in de nabijheid; -af; fig. fare una —, iem. een uitbrander
oltre, daar over ; fig. bijna, ongeveer, daargeven ; beteekenis, v., gewicht, o.; di poea,
van
veel,
weinig
gewicht,
belang;
omtrent ; saranno mille lire o gin di —,
di gran —,
giavanotto di prima —, jongeling die pas
het zullen zoo vat, ongeveer duizend liren
zijn; non è un ladro, ma gin di —, hij
in de wereld komt, verkeert; —ata'eeia, f.
is nu juist geen dief maar 't scheelt niet veel ;
te vroegtijdig opstaan ; fare una —, opstaan
— per —, zoo terstond, onmiddelijk ; essere
zonder dat men uitgeslapen heeft ; —ato'io,
li li per fare qe., op 't punt staan iets te
agg. polite —, ophaal-, wipbrug, v.; —atore,
m. opheffer, oprichter, m.; boon —, vroegdoen ; è pieno ancora il vaso t è li 1i,
is bet vat nog vol? zoowat, ten naastebij;
opstaner. m.; (Anat.) ophefspier, v.; —atrice,
Tam. e fermi —, en daarmee uit ! si puo
f. vroedvrouw, v.; —atura, f. het opheffen,
arrivare fin —, tot zoover kan men komen,
wegnemen ; fig. verstand, begrip, o.; essere
verder kan noen niet komen ; siamo —, wij
di poea —, slecht van begrip, onnoozel zijn ;
zijn zoo ver, wij zijn er; fain. siamo sera+
zich licht laten opwinden ; —azione, f. Z.
pre — colla cantata, wij staan nog alElevazione.
Leve, agg. en a fl . Z. Lieve.
tijd op hetzelfde punt; di —a un anno, van
Levigare, v. a. glad, glanzend maken, wrijtoen af een jaar.
ven, polijsten ; — un pavimento, een vloer Li, plur. van bet lidwoord il of to ; — (dat
wrijven, glad wr ij ven ; p. pass. en agg. —ato,
van het lidwoord) voor gli.
glad, glanzend gewreven ; —atezza, f. glans, Liale, agg. en afl. Z. Leale.
v.; gladheid, v.; politoer, o.; —azione, f. het Llama, f. Z. Legame.
wrijven, politoeren, polijsten, glad of glan- Liana, f. (Bot.) liane, slingerplant, v.
Lianos, m. pl. indecl. (Geogr.) Pampas, m.v.
zend maken, O.
(in N.-Amerika).
Levita, m. (N. pr. etn.) Leviet, m. (tot den
stam van Levi behoorende); — tot den gees- Libagione, —zione, f. (iIrcheol.) plengoffer,
telijken stand zich voorbereidende, jonge geesdrankoffer, o.; —amento, 1Yl. (Arn4eol.) ter
telijke; —itieo, agg. levitisch ; Sost. n. Levieere der goden uitgegoten wijn, plengoffer, o.;
libatie, v.; —are, v. a. als libatie, als plengticus, m. (derde boek van Mozes).
Levitongo, m. kluizenaars-, monnikspij, v.
offer ultgieten ; met de lippen proeven, zacht
aanraken ; —atorio, m. offervat, o.
Levore, m. h.z.d. als liseezza of noolLiba'mina, f. reukwerk, o.; onaangename
lezza.
Levre, f. h.z.d. als lepre ; —iere, m. hazereuk, m.
Liba'neo, agg. van den Libanon komend
windhond, m.
Li'bano, m. (Geogr.) Libanon, m. cedr fi
Le'zia, f. —o, m. gemaaktheid, opgesmuktheid,
del —, ceders van den Libanon.
v.; flauw, weekelijk karakterl. mensch ; flauwe,
liefkozing, v.; —osa'ggine, f. gemaaktheid, Libanella, f. --no, m. (Mar.) touw, o., kabel,
m. uit spartagras.
fatterigheid, v.; —osaunente, avv. op gemaakte, fatterige, verwijfde manier ; —oso, Li'bbia, f. (Agr.) olijftak, m. die bij 't afsnijden der olijven afvalt.
agg. gemaakt, verwijfd, gezocht, opgesmukt,
vertroeteld, verwend.
Libbra, f. pond, o. pane di —, pondsbrood;
comprare a —e, bij 't pond koopen ; a —e,
Leziona'eeia, f. slecht onderricht, o.; slecht
in groote hoeveelheid ; prov. 11 male viene
afgewerkte schooltaak, o.; —cina, f. korte
a —e ma se ne va a once, het kwaoll
les, v.; kort lesuur, c.; —ciona, f. lange, over
den bepaalden tijd durende les, v.; —e, f lezen,
bomt bij ponden en gaat bij onsen weg.
o.; lectuur, v.; onderwijsuur, lesuur, o.; les, v.; Libecciata, f. hevige zuidwestenwind, zware
windstoot, m.; —e'ccio, m. zuidwestenwind.
andare a—, naar de les gaan ; dare —I,
les geven ; — privata, privaatles, v.; buona Libellista, m. libellist, schrijver, m. van vlug-,
—, goed betaalde les ; college, o.; voorlezing,
smaadschriften ; —ello, m. (Gius. Stor.) schriftelijke, gerechtel ij ke aanvraag; klaagschrift,
v.; onderricht, o.; ha staunpate le sue —I,
(
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boekje, vlugschrift, G.; libel, smaadschrift, o.

Libe'ltula, f. (Zool.) waterjuffer, v.; (zek. net-

vleug. insekt).

—, alla —a, h.z.d. als liberaniente ; parlare alla bella —a, praten zooals 't iem.

op 't hart ligt.

Li'bero, m. (N. pr. mit.) Liber (bijnaam van
Libente, aqg. gewillig, gaarne doende.
Liberala'eeio, in. veel leven makende libeBacchus).
m. (p—caanbisti) vrij—ale,
Libero-eambista,
agg.
raal, maar zonder overtuiging;
vrijgevig, mild, gal ; — di denaro, vrijgevig;
handelaar, m.
— di promesse, gul in 't beloven ; vrij, Libertà, f. vrijheid, onafhankelijkh., ongedwongene., vrijmoedigh., openhartigh.; mettere
ongedwongen ; educazione — , vrije opvoein —, in vrijheid stellen ; vivere in —, onding; costumt —i, ongedwongen manieren ;

vrijzinnig, vrijheidlievend, liberaal ; — sost.
m. liberaal, m., aanhanger der liberale, vrijzinnige partij ; codini e —i, reactionnairen
en liberalen ; fig. openhartig ; (Stor.) le discipline, arti —i, de vrije wetenschappen en
kunsten ; mod. avv. alla —e, op liberale,
vr ij zinnige wijze ; parliamo alla —, laat
ons openhartig, zonder omwegen spreken;
—alesco, agg. zich liberaal voordoend, aanstellend; —alisn,o, m. liberalisme, o.; vrijzinnige richting in politiek en godsdienst:
—alità, f. vrijgevigheid, mildheid, gulheid,
v.; gulle, vrijgevige handelwijze; —almente,
avv. op vrijgevige, milddadige weze; beneBeare —, met volle handen weldaden verspreidend ; —alone, m. iron. liberaal, m. die
met zijn gevoelen overal te koop loopt ; —amente, avv. op vrije, ongedwongen wijze;
lo potete far —, gij kunt het vrij doen;
si pub — aft'ermare ehe ..., men kan
zonder bedenken bevestigen dat...; nazione
retta ..., vrij, op vrijzinnige wijze geregeerde
natie ; van zelf, openhartig ; eonfesso — il
mio torto, ik beken openhartig mijn ongelijk ; —amento, m. h.z.d. als —azione, f.;
—are, v. a. bevrijden, vrij maken, in vrijheid
stellen ; ontheffen (van verplicht., lasten);
(Teol.) verlossen, vrijmaken ; — una stanza,
een kamer vrij, toegankelijk maken ; — un
fondo, een bezitting van hypotheek zuiveren ;
toeslaan, laten (hij openbare verkoop); l'ha
liberato per trecento franchi, hij heeft
het voor driehonderd franken gelaten ; (am.
che Dio ei liberi, God beware ons er
voor ! Dio liberi! God beware me ! —rsi,
v. rifl. zich bevrijden, vrij, los maken ; s'è
liberato dalla morte, hij is den dood gelukkig ontsprongen ; p. pass. en agg. —ato,
bevrijd; la Gerusalennme liberata, het
verlost, bevr ij d Jerusalem ; —atore, m. —trice, f. bevrijder, m., -ster, v.; —azione, f.
bevrijding, redding, verlossing, v.; het bevrijd
zijn ; —o, agg. vrij, onafhankelijk; son — di
endare e di stare, het staat aan mij om
te gaan of te blijven ; —pensatore, vrijdenker, m.; assol. vrijgesproken ; useire — da
un precesso, onschuldig, vrij uit een proces komen ; stato — , ongehuwde staat, vrijgezellenstaat, m.; vrij, niet in gebruik ; una
stanza è —a, er is een kamer vrij, ter beschikking; ingresso — , vrije toegang, m.,
vrij entrée, v.; counmercio —, vrijhandel,
i.; navigazione —a, vr ij e scheepvaart,
v.; fig. campo —, vrij veld, vrijheid in handelen ; carta —a, papier dat vrij van zegel
is ; —docente, privaatdocent; ion fondo
non è —, een bezitting is niet vrij, niet zonder hypotheek; aria —a, open lucht, vrige
lucht, v.; vrij uitzicht, o.; al te vrij, teugelloos, bandeloos; parlare —, al te vrij (oneerbaar) spreken ; lingua troppa —a, al
te vrije, brutale tong, v.; — di se, geheel onafhankelijk, mondig; libero ! al klaar ! avv.

gehuwd zijn ; — , pl. vrijheden, privilegies, v.
(v. steden, enz.); — di coscienza, vrijheid van
geweten ; (am. neettersi in —, 't zich gemakkelijk maken, in z'n hemdsmouwen loopen, z'n jas uittrekken ; prov. cili vive in
— non tenti it fato, wie de vrijheid geniet
misbruike haar niet.
Libertina'ggio, m. bandeloosheid, liederlijkheid, uitspatting, v.; —tino, m. (Stor. rom.)
vrijgelatene, zoon van den vrijgelatene ; bandeloos, liederlijk, uitspattend mensch ; —to,
m. (Stor. rom.) vrijgelatene, m.
Li'bia, f. (Geogr.) Lybië, o.; —ico, agg. lybisch ;
—io, m. Lybier.
Libi'dine, f. zinnelijkheid, wellust, ontuchtigh.;
—sfrenata, teugellooze zinnelijkheid, ontuch tigheid ; fig. teugelloos streven (b.v.d. del
potere, naar macht); —osamente, op losbandige, ontuchtige, wellustige wijze; —oso,
agg. zinnelijk, wellustig, geil; vecehio
wellustig grijsaard, m.; atti —i, ontuchtige
handelingen ; gemeene, liederlijke gebaren, bewegingen, mv.
Ll'bito, m. lust, v. (n. iets); genoegen, welbehagen ; a—, naar het belieft, volgens welgevallen.
Libo, m. (Mar.) lichter, m.
Libra, f. (Archeol.) weegschaal, f.; (Astr.)
Weegschaal, v. (teek. v. d. dierenr.); —amento, m. het wegen, afwegen, o.; schatten, o.;
—are, v. a. wegen, afwegen ; fig. schatten,
beoordeelen ; —rsi, v. rilt. tegen elk. opwegen,
in evenwicht zijn ; —atamente, avv. in
evenwicht ; —azione, f. het wegen, weging,
v.; (Fis.) evenwicht, o.; equilibreering, v., zweven, zwenken, o. (der weegschaal); (Astr.) libratie, zwenking, v. (der maanas).
Libra'ecio, m. slecht, liederlijk, slecht geschreven boek, o.; —ecolo, m. klein , onbeduidend boek, o.; —lno, in. onbeduidend
boekverkooper, m.; —ie, m. —ro, m. boekhandelaar, m.; (Tip.) brocheerder, m.; —rio,
agg. de boeken betreffende ; eommercio —,
boekhandel, m.; acte —a, boekhandelaarsgilde, v.; —ta, f. slag, stoot, worp, rr.. met
een boek ; —ttolo, m. h.z.d. als —ecio.
Libreria, f. bibliotheek, boekerij, v., boekenkast, v., boekwinkel, -handel, m.; —lu'ccia, f.
kl. onbeduidende bibliotheek, v.; kl. onbeduidende boekhandel, m.
Libretta'eeio, m. slecht, mislukt libretto of
tekstboekje, o.; —ine, f. eerste rekenboekje,
o.; esser alle —e, nog bij het eenmaal een
zijn ; —lno, m. kl. libretto ; korte operatekst,
m.; —ista, m. schrijver m. van libretto's of
tekstboekjes ; —o, m. boekje, o., nitgaveboekje,
bakkers-, slagersboekje, o.; spaarbankboekje,
o., rondreisboekje, o., couponboekje, o.; operatekst, tekstboekje, libretto, o.
Libriccino, m. boekje, o., gebedenboekje, o.;
ram. wa spitje o. (voor 't aansteken van lampen
enz.); —ccinolo, —la'ttolo, m. kl. boekje'
o.; —no, m. kl. maar fraai boekje, o.; —0,
--,
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m. boek, o., boekwerk, o.; fare, comporre I gebondenheid, v., uitgelatenh.; —zioso, agg.
un —, een boek schrijven ; — bianco, blanco
bandeloos, teugell., uitspattend ; onbeschaamd,

boek ; boek van onbeschreven papier ; album,
dagboek, o.; — verde, giallo, rosso enz.,
groen-, geel-, roodboek, o., (verz. diplom. stukken der Ital., Fransche, Engelsche enz. regeering); esser al — d'oro, van een oud,
voornaam geslacht afstammen ; — nero,
zwarte boek, klachtenboek, o.; segnare qd.
nel — nero, iem. op de lijst der verdachten,
op de straflijst schrijven ; — maestro, grootboek ; mettere a —, boeken, in de handelsboeken schrijven ; tenere i —i, boekhouden ;
— del debito pubblieo of gran —, grootboek der nationale schuld; — fondario,
hypotheekregister ; kadaster, o.; scherz. — del
quaranta, spel kaarten; i1 — divino, il
— dei libri, goddelijk boek, boek der boeken, d. i. de Bijbel ; —i canonici, kanonieke
boeken (v. d. bijbel); — di divozione, gebedenboek ; — di lettura, leesboek ; (Mar.)
— dei signali, signaalhoek, o., boek, o.
onderdeel van een werk ; l'Eneide è divisa
in dodici —I, de Eneïs is verdeeld in twaalf
boeken ; (Bot.) bast, m.; scherz. parlare
come un — stracciato, domheden zeggen,
vertellen ; lam. —a peso, boek zonder beteekenis of waarde ; —one, m. groot, zwaar
boek ; foliant, m.; —u'ccio, m. klein onbeduidend boekwerk, o.
Liburna, f. (Mar. stor.) licht vaartuig met
twee riemen.
Libu'rnico, agg. mare —, h.z.d. als mare

schaamteloos, liedertijk.

Li'cere, v. n. geoorloofd, toegestaan zijn.
Licet, m. secreet, privaat, o.
Licheni, m. pl. (Bot.) mossen, o. mv.
Lici, ave. h.z.d. als li.
Li'cia, f. (Geogr. stor.) Lycië ; —o, m. Lyciër, m.
Li cio, m. (Bot.) boksdoorn, m.
Licitare, v. a. in 't openbaar verkoopen ; —azione, f. openbare verkoop, m.; opbod, o.;
—ezza, f. toestemming, v., verlof, o.; —o,
agg. Z lecito.
Licnide, f. (Bot.) koekoeksbloem, v.
Licoperdo, m. (Bot.) Bovistzwam, v.
Lieopo'dio, m. (Bot.) wolfsklauw, m.
Licore, m. Z. liquore.
Lieurgo, m. (_N. pr. stor.) Lycurgus, m.
Li'dia, f. (Geogr. stor.) Lydië, v.; (N. pr.) Lydia,
f.; (Min.) lidia of pietra — , lydiet, o.; lvd.
steen, m.; probeersteen, toetssteen, m.; —io,
agg. lydisch ; pietra —a, Z. lidia ; m. (N.

etn.) Lydiër, m.

Lido, m. strand, o., oever, m., land, gebied, o.;
nei bassi —I, in de lage gewesten (D.).
Liege, f. (Geogr.) Luik, o.; —ese, m. Luike-

naar, m.

Liena, f. grove vollen deken, m.
Lienteria, f. (Med..) maagloop, m.; —e'rico,
agg. (Med.) flussi —ci, hevige maagloop, m.
Lieo, m. (N. pr. mit.) Lyeus, (bijv. v. Bacchus).
Lieta, f. heldere, krachtige vlam, v.
Lietamento, avv. op vroolijke, opgeruimde
wijze ; —ezza, f. h.z.d. als litizia ; —o, agg.

Ionico.
Lieantro'pia, f. lycantropie, v.; wolfswaanzin,
vroolijk, opgeruimd, monter, blijde, goed gem.; —a'ntropo, agg. (Med.) aan wolfswaanluimd, aangenaam, vriendelijk ; casa —a di
zin lijdende ; —aone, m. (Nat.) zwarte wolf, m.
luce, helder, licht, vriendelijk huis, o.
Liceio, f. Z. lizza ; —ainola, f. tandsleutel, Lievare, v. a. Z. levare ; —e, agg. licht, gesleutel om de tanden der zaag te zetten.
ring, onbeduidend; —emente, avv. h.z.d. als
Lieciarnolo, m. (7 ess.) kettingboom, m.;
leggermente; —ezza, —ità , f. h.z.d. als
—ata, f. schering ; .—jo, (Tess.) ketting, m.,
leggerezza ; —itare, v. a. met gist, zuur-

schering, v.

Lieeale, agg. het lyceum betreffende; studj
—i, gymnasiale studies, v.; licenza —, be-

wijs van afgelegde eindexamen aan een lyceum
of gymnasium ; —eo, m. lyceum, gymnasium,
o.; inrichting van honger onderwijs.
Lieenza, f. inwilliging, toelating, v , begunstiging, v., verlof, o.; senza la debita — , zonder verlof te hebben bekomen ; — di eaccia,
jachtacte, v., verlof, o. (korte vacantie); ontslag, o.; dar —, den dienst opzeggen ; misbruik o. van de vrijheid ; bandeloosheid, uitgelatenheid ; — di vita, bandeloos, uitspattend
leven, o.; al te groote vertrouwelijkheid;
afwijking v. van den regel ; — poetica,
dichterlijke vrijheid, v.; (Lett.) licens, laatste
strofe van de door Petrarca ingevoerde canzona ; academische graad = licentiaat ; bewijs van afgelegd eindexamen ; —ziamento,
m, verlof, afscheid, ontslag, o.; —ziare, v. a.
verlof geven, ontslaan, ontslag, afscheid geven; opzeggen (den huur); — il quartiere,
den huur van zijn kamer opzeggen ; —rsi,
v. rifl. zijn ontslag nemen, dienst opzeggen ;
den huur, de pacht opzeggen ; p. pass. —ato,
ontslagen, opgezegd ; agg. foglio — per la
stamper, een blad voor «afdrukken" verklaren ; (Scaol.) het bewijs van afgelegd eindexamen bezittend; sost. m. licentiaat m.,
bezitter van een academische bevoegdheid ;
—ziosainente, avv. op teugellooze, bandebooze wijze ; —ziosità, f. teugelloosheid, on-

deeg gereedmaken; v. D. rijzen (van deeg),
gisten ; p. pass. en agg. —ato, —ito, met gist,
zuurdeeg bereid ; gerezen ; —ito, m. gist, v.,
zuurdeeg, o., giststof, v.; gisten, rijzen, o.;
questa pasta ha poco —, dit deeg rijst
weinig.
Lievre, levre, f. h.z.d. als lepre.
Ligamento, cpn. (Anat.) band, m., pees, v.;
—oso, app. pees-, zeenachtig; —are, v. a. Z.
legare ; —atura, f. bindsel, o., verbinding, v.
Ligiare, v. a. Z. liseiare.
Li'gio, agg. onderworpen, afhankelijk, in vasallen -, leendienst staand.
Ligistrare, v. a. h.z.d als registrare.
Ligna'ggio, leg—, m. geslacht, o., stam, m.,
familie , v.
Li'gneo, agg. houtachtig, houten ; —ite, f.
(Min.) ligniet, o., bruinkool, m.; —o, m. Z.
legno.
Ligone, m. hak, m., houweel, o., breekijzer, o.
Ligu'ria, f. (Geogr.) Ligurië, o.; li'gure, agg.
ligurisch ; riviera —, ligurische Riviera,

(strand van Genua tot Pisa); sost. m. Liguriër,
m.; —stico, agg. h.z.d. als lignre; lido —,
genueesche kunst, v.; mare —, ligurische zee ;
alpi —che, ligurische Alpen.
Ligustro, m. (Bot.) liguster, m.
Lile, h.z.d. als gliele.
Lilia'cee, f. pl. (Bot.) liliaceën, planten tot de
lelies behoorende.
Lilla, f. (Bot.) sering, v.; —ato, agg. lelieachtig.
Lilla, f. (Geogr.) Rijssel, o.
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Lillatro, lillazio, m. (Bot.) Phyllirea, v.

illo, m. h.z.d. als ninnolo, gIi gello.
Lima, 1. vijl v., houtrasp, v.; fig. dar la —
al propr j seritti, zijn werk nauwkeurig
nazien, polijsten, verbeteren ; dar l'ultima
—, de laatste hand leggen ; fig. heimel ij ke
wrok, haat, m.; aver nel enore una —
che rode giorno e notte, een altijd knagenden worm in 't hart hebben ; fam. lastig,
opdringend, altijd vragend persoon, een zaag;
— sorda, spekvijl, zachtwerkende vijl; fig.
gluiper, valsch mensch, m. fam. far lima
lima, iem. bespotten, uitsliepen ; —, (Agr.)
droge, onvruchtbare bodem, m.; —a'bile,
agg. vijlbaar, wat afgevijld, verbeterd kan
worden ; —amento, m. het vijlen, 0.; uitvijlen, o.; —are, v. a. vijlen, af-, uitvijlen;
scherpen ; fijn afwerken, verbeteren ; prov.
11 ferro lima il ferro, ijzer, vijlt ijzer;
—rsi, v. recip. elk. wederk. afvijlen, afschuren ; —rsi, v. rifl. zich afschuren ; p. pass. en
app. —ato, gevijld, zorgvuldig afgewerkt ;
--atamente, avv. op zorgvuldig afgewerkte
wijze ; —atezza, f. zuiverheid, v.; —atura,
f. het vijlen, afvijlen, zorgvuld. afwerking, v.;
vijlsel, o.; —etta, —ettiiia, f. ki. fijne vijl, v.
Lima'ecia, f. zwarte slak, nachtslak, v.; —cio,
m. slijk, modder, o., drek, m.; —cioso, agg.
vuil, modderig, slijkerig.
Limbelli, m. pl. —u'ecio, m. afval o. van leer.
Limbiccare, v. a. Z. lambiccare.
Limbo, m. voorgeborchte v. (der hel); (Teol.)
-- dei bambini, verblijfplaats der zonder
doopsel gestorven kinderen; fam. essere
come un anima nel —, als een ziel in 't
voorgeborchte zijn, d.w.z. het goede erkenne n .
en het niet deelachtig kunnen worden ; va'
al —, loop naar den koekoek ; (Astr.) buiten-

ste stralenhof van zon of maan bij een verduistering ; graadboog m. op meetwerktuigen.

Limita'bile, app. begrensbaar ; —amento,
m., —azione, f. beperking, begrenzing, v.;
—are, v. a. beperken, begrenzen ; omschrijven ; — le spese, de uitgaven beperken, inkorten ; — la potesta regia, de koninkl.
macht binnen zekere grenzen bepalen ; —rsi,
v. rif. zich beperken ; p. pass. en agg. —ato,
beperkt, begrensd ; mezzi —i, geringe, beperkte middelen; —, m. drempel, m., ingang,
m., gang, v.; —atamente, avv. op beperkte
wijze ; —atezza, f. het beperkt, begrensd
zijn, 0.; beperktheid, v.; —ativo, agg. beperkend ; —e, m. grens, v.; —1, p1. grenzen, perken, mv.; doel, einddoel, o.; grens-, marksteen,
m.; fig. porre un — alle spese, de uitgaven beperken, een eind maken aan de uitg.;
andare oltre i —1, de grenzen, perken te
buiten gaan ; porre un — a qc., een einde
aan iets maken ; nel —1 della legge, zoover de wet toelaat; —1 dell' eta, grenzen
der jaren ; —i'trofo, agg. aangrenzend, naburig; popoli —1, grens-, naburige volken.
Limo, m. vuil, slijk, o., modder, m.; il nostro
—, ons lichaam (D.); —osia, f. modderigheid,
v.; —aso, agg. modderig, slijkerig.
Limona'io, m. citroenverkooper, m.; —ata, f.
limonade, v., citroenwater, o.; —cello, m.
kleine citroen m. met dunne schil ; —e, m.
citroenboom, m., citroen, m.; fam. — spremuto, uitgeperste citroen, iem. wiens diensten
men niet meer noodig heeft en derhalve in den
steek laat ; scherz. strizzare 1 —1, op verlegen wijze, uit verlegenheid de banden wrij-
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I ven ; m. prov. esser pia agro del —i, zeer
gierig, knekerig Zijn • pray. a quercia non
fa —1, van distels kan men geen rozen klakken ; —ea, f. h.z.d. als —ata ; (Arm.) poeder o. van citroenzuur; —ella, f. (Bot.) h.z.d.
als frassinella.
Limosina, —are, Z. lemosina, —are.
Limpidamente, avv. op heldere, klare, doorzichtige, duidelijke wijze; —ezza, —idità, f.
klaarheid, doorzichtigheid, duidelijkheid, v.;
—o, agg. klaar, helder, doorzichtig (glas, krist.);
cielo —, heldere hemel, m.; senso —, duidelijke, klare zin ; stile —, duidelijke, klare
stijl, m.
Linaiuolo, m. vlas-, linnenverkooper, -bandelaar, -kammer, m.; —aria, f. (Bot.) vlasplant, v.
Lince, f. (Zool.) lynx, m.; occhi di —, lynxoogen ; —eo. m, lynxachtig ; occhi —i, lynxoogen ; Accademia dei Lintei, Akademie
der Lincei (in Rome in 1603 gesticht); —ia'ggio, m. Lynx-justitie, het lynxen, o.; lynxwet; —lesre, v. a. lynxen.
Lincii, avv. h.z.d. als di li.
Lincopinga, f. "(Geogr.) Linkoping, o.
Linda, f. (Astr.) diapterlineaal, o. (op het
astrolabium).
Linda, f. (N. pr.) afk. van Theodolinde, v.
Lindamente, avv. op nette, sierlijke wijze;
—ezza, —ura, f. netheid, sierlijkheid, v.;
—o, agg. net, sierlijk, elegant.
Linea, 1. lijn, v.; — retta, curva, spezzata, diaconale, orizzontale, verticale, rechte, kromme, gebroken, diagonale,
horizontale, verticale lijn ; (Geogr. fis. en Astr.)
—equinoziale, evenachtslijn, v.; lijn, streep,
v.; regel, m. (schrift); —e, p1. omtreklijnen,
omtrekken ; — di confine, grenslinie; —
d'una strada ferrata, spoorweglijn, v.;
— di vapori, stoomvaartlijn, v.; (Mil.) —di
marcia, marsctílinie; -- di battaglia,
slaglinie, v.; truppe di —, linietroepen;
vascello di —, linieschip, o.; richting, v.;
weg, m., pad, 0.; — di direzzione, richtingslijn, v.; — d'un muro, loop, m., richting v.
van een muur ; — del tiro, kogelbaan, v.;
esser in prima —, in de eerste rij, 't eerste
gelid staan ; (Geneal.) afstamming, geslachtslinie, v.; — maschile, femminile, mannelijke, vrouwelijke linie, lijn ; — collaterale,
zijlinie, v.; m. avv. in —, in rechte lijn, richting ; —ale, —are, agg. in lijnen uitgevoerd ;
disegno —, lijn-, omtrekteekening, v.; distanza —, rechtlijnige afstand, m.; (Mat.)
quantita —i, lineairegrootheden ; —amento, linieering, v.; —1, pl. (—i del volto),
gelaatstrekken ; —1 della mano, lijnen van
de hand ; —are, v. a. Z. delineare; —ato,
agg. met lijnen overtrokken, doorkruist, gelijnd, gestreept ; --atura, f. h.z.d. als —amento, —1; —azione, f. h.z.d. als —mento;
—etta, f. lijntje, streepje, o.
Linfa, f. (Anat.) lymphe, v., - inentstof, v.;
(Bot.) voedingstof, v., melksap, sap o. (d. plant);
water, o.; —a'tieo, agg. lymphatisch, tot de
lympha behoorende ; vasi —ci, lympha-vaten,
lymphatische kanalen ; glandule —che,
lymphatische klieren ; (Med.) costituzione
—a, lymphatiscb, tegen ontsteking weinig bestand gestel ; fig. zwak, zonder geestkracht;
poesie —che, zwakte, flauwe poesie.
Lingeria, f. witgoedhandel, m.; waschgoed, 0.;
—io, m. wit-, linnengoed, o., waschgoed.
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Lingua, 1. I. tong, v.; Ia punta, II flletto, I spreken, 0.; taal, v., manter van spreken, ultken, uttdrukklngswllze, v.; oriaine d~l -,
het puntjevan de tong; tongbandje, 0.; venire
oorsprong m, der taal; - del cuore, taal
solla -. op de tong komen , - grossa,
zware, opgezwollen tong (na drankgebruik);
des harten , -a'lo, m. woordklover, m., pedante spreker, taalkundlge , "':aiuolo, ID. als
slecnt, moeielijke spreker , fig. aver Ia lunga, een lange tong aenben, d.w.z. veel 't voorgaande maar in veraeht. zln, -ale,
babbelen, kwaadspreken, verklikken;-asciagg. de tong netrenende, tung...; lettera-.
utta, seeea, riarsa, droge, warme tong
tongletter, V.; -ardo, agg. h.z.d. als -a«;eiuto
, -a'ttola, f. (Zoot.) tong, v. (vlscn),
(d. koorts); fig. non ali si seeea mal 180
(Vet.) -e, pl.Ieverwormeh, tongwermen (van
-, hij houdt noott op met praten, babbelen;
- blanca, sudteta, patinosa, bian't rundvee): -ella, f. h.z.d. als -etta; -e,
castra, vutle, neslagen tong; metter fuori
pI. drieh. stukjes in de nandseneenvtngers ,
-etta, f. kleine tong, v., tongje, 0.; tong Y. d.
Ia -, de tong uitsteken, lateu zlen, tener
la - in bocca, de tongbinnenhouden. niet
weegscnaal , strookjes samengevouwen papier
willen zlen laten, niet praten ; scioglier la
voor 't filtreeren; filtreerbulsle, 0.; vlammetje
o. (van een ollelampje): (Mus,) tongstuk o. (in
-, den tongriem, -band lossnllden , aver la
- sciolto, een losse tong hebben, van den
klarinet enz.); - del battle, plaatje, v., tontongriem gesneden zUn, veel praten,babbelen ;
getje v. (over het slot van een kotIer); (Calzol.)
snodare la -, beginnen te spreken , volg.
ferro a -, leerschraper, 0.; strookje leer in
den rijgscho.en (onder den veter), ltpje, 0.; {am.
metter la bocca (of iI becco) in molle,
Z. onder beeeo , la boeca non ha 0880,
babbelaarster, kleine praatster (kind); -etrna fa romper it d08S0, Z.onderd0880 ;
ta'ceia, f. onuitstaanbare praatster, lasuge
18 - batte dove il dente dnole, Z.
praatster (kinderen); -ettare, v. n. h.z.d. als
scilingllare; -ettuola, f. vervelende babonder dente; un par d'orecehi seccano
belaar, kletser, kletsmond, m.
cento -e, als men niet naar praatjeslutstert
bouden ze terstond op; - di bove, di mat- Linguadoca, f. (Geogr.) Languedoc, o.
ale, ossen-, varkenstong , - affumieiata, Linglliforme, agg. tongvormlg , -ina, f.
gerookte tong; II. taal, spraak, V., spreek- tongetje, o. (v. kind.); -0, m. h.z.d. als -a;
oreaan, 0.; - mordaee, d' inferno of di
fare n -, de tong een weinig uitsteken;
tanag-Iie, spitse, scherpe, bijtende tong; -ista, m. taalvorscner, -geleerde, m.;-istidi serpeute, gladde tong; - di vipera of
ea, f. llngulsttek, taalwetenscnap, -vorscnlng,
velenosa, giftige tong; - bugiarda, menv.; -i'stico, agg. detaaiwetensch. betreffende.
zognera, leugentong, v.; - ehe taglla e Lingula, f. kleine landtong; -080, agg. h.z.d.
euee of tabana, mala -, boosaardige,
als -ua'cciuto.
lasterlijke tong; Ie male -e, de booze ton- Llnifi'cio, m. vlasbereiding, 'Y.
gen; - sacrilega, profana, godslaster- Llno, m. (Bot.)vla~, 0.; - pettinato, gekamd
lijke, goddelooze long; - di fuoco, vurige.
vIas; matassa dl -, bundel V'las; - lijnzaad, 0.; - , agg. linnen...; panno -, linnen,
meesleepende taal; avere una - che
8pazzerebbe cento fOI"ni, over alles op
0., linnen stof, v.~ ftlo -, garen, 0.; - one,
kwaadaardige wUze spreken; aver II cuore
ffi. linon, soort moeselien; ""OS3, f. lijnzaadsulla -, het hart op de tong hebben ~ non
meel, 0.; -seme~ m, h.z.d. ais seme di -,
aver ne -, De orecchi, ne ocelli, zeer
lijnzaad, 0.; -teo, agg. linnen..., van linnen
voorziehtig, terughoudend zijn; aver dato
sost. m. h.z.d. ais panno lino.
la - al fabbro, zijn tong aan de kat ge- Linte'rcolo, m. kleine viool, v.
geven hebben, niet spreken,zijn mondhouden; Linti'M'gine, f. Z. lentigglne.
esser di due -e, dubbeltongig, dubbelzin- Linzia, f. -0, m. (Geogr.) LInz, o.
nig, valsch zijn; frenare la -, zUn tong in Liocorno, m. (Mit.) eenhoorn, m.; (Zool.) -toom bouden; prender -, berichten inwin- marino, m. narval. m.
nen; Ill. tnal, V., taaleigen; - italiana, Lionato, agg. leeuwkleurig; -ne, m. Z. leolandese, tedesca, Ital.,Holland., Duitsche one; -fante, m. h.z.d. als elefante ~
taal,v.;- e elassiche, 8traniere, klassieke,
-iero, m. Ieeuwenoppasser, m.
'Yreemde talen; parlare tina -, een tnal Llone, m. (Geogr.) Lyon, 0.; -ese, agg. uit
spreken; errori di -, taal-, spreekfouten;
Lyon; sast. m. Lyonees, inw. van Lyon.
- dei dotti, taal del'geleerden; - morta, Lipare, f. (Nat.) sparrenspinner, m. (insect.)
viva, doode, Ievende taal, v.; la - dl sl, Li'pari, f. pI. (Geogr.) Lipariscbe eilanden, my.
- d'oc, - d'oil, Ital., Prove.,Fransche taal; Lipoma, (pI. -i), m. (Jled.) lipoma, 0.; vet- materna, moedertaal; ~ parlata, gezwel, o.
8critta, ongangs-, spreek-, gescbreven taal; Lippa, f. (Bot.) boendergras, 0.; h.z.d. als
- madre, oorspronkeIijke taal; testi di -,
cispa; puntige stok, m ~ giocar alia -,
priegeIen, spierewippen (schooljongensspel).
taaloorkonden, mv.; IV. - d'una fiamma,
viammenton~, v.; (Bibl.) -e di fuoco, vurige Lippidoso, Iippo, -oso, agg. druipoogig;
tongen; - dl terra, landtong, Y.;- della
zwak, kort van gezicht.
bilancia, tong, onrust Y. Y. d. weegscbaaI; Ll'psia, f. (Geogr.) Leipzig, 0.; -Iano, m.
Leipziger, m.
.
(Mus.) tong trillend blad in eenmuziekinstrument; (Bot.)t -el'leina~ Z. pettacciuola; Llqua'bile, agg. oplosbaar, vloeibaar te ma-canlna, Z. chaoglossa; -eervina, Z.
ken; -bllita, f. oplosbaarbeid, vloeibaarmaasplena; - serpentiua, addertong-, V.; king; -arne, m. vloeistof, 0.; -arsi, v. riO.
dl castagno, levermos, 0.; -a'ccia, f.
h.z.d. als Iiqllefarsi; -atlvo, agy. h.z.d.
vuile, beslagen tong; fig. slechte uitspraak, als Iiquefatlvo; -azlone, f. (Fond.) frisuitdrukking, v., lastertong, v.; -aceioto, agg.
sehing v. (van metalen); -efare, v.a. vloelpraat-, babbelachtig, sprakerig; tot tegensprebaar maken, oplossen, tot smelting brengen,
ken geneigd; brutaal (v.dienstb. gebr.); sost. m. smelten; -rsi, v. riO. vloeibaar worden, verbabbelaar, kletsmond, ro.; -agglo, m. het
vloeien, smelten, zich oplossen; fig. - di
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dolore, wegkwijnen, wegsmelten van droet- I
heid; p. pass. en agg. -atto, vloetbaar, opgelost, uttaesmolten , -efattivo, agg. smeltend,oplossend; -efazioue, f. vloelb.maklng,
smelting, oplosslng , -idare, v. a. vloelbaar
maken, smelten, oplossen : (Com.) in '1 relne
hrengen, verrekenen, liquideeren; - una
partita, een zaak veretlenen, in '1 reine
brengen, - i debUi, de schulden aflossen ,
- un patrtmonfo, een errenls van de
daarop rustende verpllchttngen zulveren, Ilqutdeeren, in 't relnebrengen , -Ia pensione,
een pensioen vaststellen ; p.pass.geliquldeerd ;
debito -, betaaIde schutd, eonto -, veretIende rekenlng, -idazione, f. liquidatie,
uiteenzetting del'posten,kostenberekening, oplosslngv. eenerzaak,uitverkoop, m.;negozio
in -, in liquidatie zijnde zaak; -idita, f.
vloelbaarhetd, v.; vloelhare toestand,m.;(Com,)
echtheid, bewezenheid v. (van vorderlngen),
-ido, agg. vloetbaar, in vloeibaren toestand,
vloeiend; (Com.) juist bevonden, klaar, erkend
(schulden), un debito -, een erkende, bewezen scbuld (waartegen nlets in te brengen
is); (Gram.) consonanti -e, of -e, f. pl.
vloelende medeklinkers; sost. m. vloetstor, v.,
vloelbare toestand, m.; solide e -I, vaste
en vloetbare deelen.
Liquidanlbra, f. vloethare amber, storax, m.
Liquirizia, I, (Bot.) zoethoutplaut, v.; zoet-

trout, o.

Liqllore, m. vloelstot, liqueur, v., nat, 0.;
-ista, m. liqueurstoker, m., -oso, agg.
vino -, zoete, dikke wijn, m.
Lira" f. lire, v. (ltal.munt = 1frank); - sterIina, pond sterling (Eng. m.); - di cal'ta,
papieren Lire; m. avv. a - e soldo, zooveel
als iem. toekomt; pagare a -e soldi e
denari, bij stuivers en centenbetalen; farn.
spendere la sua - per venti soldi,
zooveel betalen, niet meer betalen als iets
waard is; far pagare la - veiltun
soldo, onder de waarde of te duur verkoopen; belasting, v.; fia. graad, m.; hoedanig-beid, v.; -etta, f. klein zilverstuk, 0.; ci
vogliono dieci -e, bier zijnmaar tien liren
voor noodig.
Lira, f. (Mus.) lieI', v.; ridestar la -, den
dicbterlijken zin opwekken; de Her spannen;
liervormige gasarm, m.; (Astr.) de Lier,Lyra
(sterrebeeld); -Ica, f. Lyriek, lyrische dichtkunst, v.; -che, Iyr. gedichten; -ieo, agg.
(Lett.) lyrisch, zangerig; fig. gevoelig; poeta
-, lyre dicbter; -ista, m. lierspeler, m.
Lisa, f. (N.pr.) afk. v. Elisabetba, Lieze, v.
Lisandro, m. (N. prostor.) Lysander, m.
Lisbolla, f. (Geogr.) Lissabon, o.
Lisca~ f. hennipdop; capelli come - che,
borstelige baren, mv.; vischgraat, m.; fig. en
fam. kleinigheid, v., een niets; Ron e Avanzato neaoche una -, er is g-een kruimeltje,
in 't ~ebeel niets overgebleven; fame aver la
-, de s uiet kunnen uitspreken, lispelen;
spntar 13 -, bet onaangename van een
vermaak later gevoelell; m.prov. noo esserci
ne - ne osso, niet de geringste twijfel,
onduidelijkbeid .overblijven; provo non e' e
pesce senza -, geen viscb zonder graat,
geen roos zonder doornen; -hino, m. een
klein weinigje, een sikkepitje; -oso, agg.
gratig, graatachtig.
LiseezzA, f. gladbeid, v.; -la, f. strijkijzer, 0.;
lik-, gladhQut, 0.; polijsstaal~ 0.; -iainola,
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f. damast-,ftjnlinnenweefster, v.; -iamente,
avv. op gladde, Ilcnte, gemakkelijke wijze;

la cosa non passo -, de zaak ging met
glad, gemakkelijk; dire -, ronduit, gladweg
zeggen , . -iaolento, m. bet strijken (del'
wasch), polijsting, gladmaking, opslerlng, v.;
fig. vleleru, fHktlooierij~ v.; -iapiante, m.
(indecl.) glad-, likbout O. (del' scboenm. om de
zoolen glad te maken), -are, v. a. gladmaken, glanzen, polijsten, strijken; zacnt, lentg
maken, atlikken (zooals de kat haar jougen),
zacht strijken, den baard, de haren glad strijken; - it capo, deharen kammen, borstelen ,
oppoetsen, opsleren, hlanketten, een werk
nazlen, polijsten; vleien, liefkoozen; - qd.,
iem. tliktlooien, stroop om den mond smeren;
-rsi, V. rill. zich aflikken, gladlikken(dler.),
ztch optooien, zijn toiletmaken,de naren kammen,borstolen, zichblanketten; p. pass. -ato,
glad gemaakt, agg. ongcpoetst, uitgedost (van
kinderen); -iata, f. het glanzen, strjjken,
polusten , dare una -a un mebtle, een
meunelstuk wruven, polusten , -iativa, f.
dare una -, snel, oppervlakklg wrijven,
polusten, kammen , -iato'io, m. glad-, likbout, 0., polustnout, ijzer, 0.; tand, v.; glans-,
satineermachine; -iatu.'a, f. bet glanzen,
polusten, strijken, kammen, horstelen, 0.; op-

poetsen, optooten, blanketten , verslerlng, v.,
tooi, m., sieraad, 0.; -io, agg. glad,geglansd,

gestreken, gepoldst, superfiole -a, gladde
oppervlakte, v.; lenlg, glanzend, zindelijk;
capelli -i, goed gekamde, genorstelde haren , zonder geureken, zonder barsten ofvouwen; eenvoudig, onbewerkt, onbeschiiderd;
piatti -sci, eenvoudige, witte borden;
drappo -, efIeD, glad laken; discorso -,
eenvoudige, onop~esmukte rede,v.; dirla -a,
bet rondweg, eenvoudig zeggen; facellda
-a, goed verloopende zaak; la cosa nOli
e -a, de zaak gaat zoo glad niet, is zoo
eenvoudig niet; andare per Ie -che, eenvoudig, zonder veel ombaal handelen, d-oen;
fame possarla -a, er goed uitkomen ;
possarla -a a qd., iets nog eenmaalvoor
iem. door laten gaan; mod. avv. alia -a.,
per la phI -, zonder omhaal, zonder comJ!limenten; e la phi. -a, 't is zoo 't beste,
t eenvoudigste; -io, m. blanketsel, O.
Lisciva, f. loog, v.; wascbloog, v., waschwater O. (v. 't linnengoed); -sio, m. h.z.d. als
-eiva; -viale, agg. loogacbti~.
Li'sia, m. (N.pr. stor.) Lysias, m.
Lisima'chia, f. (Bot.) wederik, m.
Lisi'nlaeo, m. (N.pr. stor.) Lysimachus, m.
Lisire, m. Z. elisire.
Liso, agg. versleten, afgedragen, ~{erscbeurd
(kleeren).
Lista, f. streep, strook,boord,m.;abito fatto
a -e, gestreept, met strooken bezetkleed, 0.;
(Arald.) arme intraversate da due -e
azzuree, wapenschild O. met twee bJauwe
strepen in '1 veld; lijst, v., cataloog, m.; delle spese, lijst, opgave der onkosten, uitgaven; - de' I)rezzi, prijslijst, prijscourant,
v.; esser a capo delle -, boven aan de
lijst staan; fame capo della -, aanvoerder,
belhamel, m.; de eerste in een onderneming
zijn; - civile, civile Jijst, V., door bet parlement gestemde inkomsten del' kroon, V. d.
vorst; -a."e, V. a. invatten, omzoomen, met
een lijst,rand omgeven; p. pass. en agg. -ato,
gestreept; arlne -a, metstreependoorkruist
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wapen ; all mere —e di gialle, zwarte met
kust behoorende; pesci —i, strandvisschen;
geelgestreepte vleugels; scherz. unghie —e
paesl —I, kustlanden, kuststreken ;• sost. m.
a bruna, vuile nagels, rouwnagels, mv.;
strandgebied, o., kuststreek, v.;
m.
—ello, m. (Arch.) dunne lijst, streep, v.; kust-,
m.
raampje, lijstwerk o. (op deuren); —erella, f. Littorestrandbewoner,
, m. (Stor. rom.) lictor, m.; drager m.
kleine lijst, kleine opgave, v.; —ino, m. (Com.)
van den roedenbundel.
— di borsa, di catnbio, beurs-, wissel- Litua'nia , f. (Geogr.)
Lithtauen o.; —a'nlco
koers, m.; — de' prezzi correnti, prijs-agg. lithausch ;
sost. Lithauer, m.
courant, v.Li'tuo,
m.
(Archeol.)
lituus,
m.; kromstaf der
Listra, f. Z. listo, listelio.
augu ren; - der bisschoppen ; rom. blaasLitanie, f. pl. Z. letanie.
instrument,
o.
Litantraee, m. steenkool, anthracietkool, m. Litura,
f. uit-, doorgestreken, uitgewischte
Litargi'rio, m. zilver-, loodglit, o; —d o
,ro
plek, v.; inkttranenvlek v.
goudglit, o.
Liturgia, f. ( E
les.)
cc
liturgie
, v.; godsdienst, m.,
Lite, f. strijd, m., twist, oneenigheid, v., gekraregel der godsdienstoefening, v.; —gicakeel, 0.; attacar —, ruzie, oneenigheid zoemente, avv. volgens de voorschriften der
ken ; quetare nna -, een strijd, oneenigheid
liturgie ; —Oct), agg. liturgisch ; de inrichting
sussen, stillen ; muover — ad uno, een
v. d. godsdienst, de liturgie betreffende.
klacht tegen iem. indienen, met iemand een Liuta'io
m. luitmaker, m. -verkooper, m.;
proces beginnen ; vincere. perdere la —,
—o, In. (Mus.) luit, v.; por la metterla sul
het proces winnen, verliezen ; —icare, —
— op de lange bankschuiv
en uitstellen • —,
gare, leticare, v. n. strijden, twisten, kibm.' klein vaartuig, o.; mengvat o. der albelen, krakeelen ; — fra loco, met elkander
chymisten.
krakeelen, twisten, proces voeren ; si son Liva'dia, f. (Geogr.) Livadia.
messi a—, zij zijn begonnen te procedeeren; Livarda,^
f. (Mar.) trensing, v.; oversponnen
—rsi, v. rill. met elkander twisten, krakeelen,
touw, o.; strijker, m., spriet, v.
kibbelen ; v. a. bestrijden, strijdig maken ; si Livella, f. niveleerwerktuig, o., waterpas, o.;
litigano i guadagni, zij kibbelen, twisten
—amento, m. nivelleering, waterpasmaking,
om de winst; p. pres. —ante, strijdend, twisv.; —are, v. a. nivelleeren, waterpas maken ;
tend ; sost. m. de strijdende, twistende partij ;
effen, gelijk, even boog maken ; met het waterprov. tra due —i ii terzo Bode, twee

pas de hoogten meten, waterpassen ; v. n. op
honden vechten om een been en de derde loopt
dezelfde hoogte, waterpas liggen, staan ; in
er mee been ; —chino, letichino, m. strijddezelfde vlakte, op dezelfde hoogte liggen ;
zuchtig, twistziek persoon, m.; —chio, letiun terreno livella con un altra, een
chio, m. aanhoudend getwist, gekrakeel, o.;
land ligt op dezelfde hoogte als een a ;n der
—cone, leticone, m. ruziezoeker, m.; —gio,
—rsi, v. rifl. dezelfde hoogte innemen ; even
m. gekibbel, gekrakeel, getwist, o., str ij d, m.,
hoog stijgen, nivelleeren (water in communiproces, o.; è un — da trecce, 't is een
teerende buizen); fig. gelijkstaan ; 1'entrata
vrouwenkrakeel; —gioso, agg. strijdzuchtig,
e l'uscita si livellano, ontvangsten en
twistziek ; (Giur.) cosa —a, een voorwerp
uitgaven
staan gelijk, balanceeren, zijn in
van twist, twistzaak, v.
evenwicht;
—a'rio, agg. verpacht; fondi
Liti'asi, f. (Med.) lithiasis, v., steenziekte, v.
—i, pachtgoed, o.; sost. m. pachter, m.; —a'Lito, in. h.z.d. als lido; —, oord, land, v.; —
toio,
m.
(Orolog.)
vlaktemeter, m.; —atore,
rubro, kuststreek v. der roode zee.
m. waterpasser, landmeter, m.; gelijkmaker,
Litocoilo, m. steen, marmerkit, o.; —fiti, pl.
m.;
la morte e la —trice di tutti, de
(Nat.) steenplanten, koraalmossen, plantenverdood maakt alles gelijk ; —azione, f. h.z.d.
steeningen, v. mv.; —genia, f. leer v. van de
als —amento ; --o, in. (Giur.) pachtcontract,
—grafare, litographeeren, st.o., pacht, v.; dare a —, verpachten ; tener e
graveeren, steendrukken, door steendruk vera —, in pacht hebben pachtgeld, pachtgoed,
menigvuldigen ; p. pass. en agg. —ato, gelitho0.; — m. niveau, o.; waterpasse vlakte; esgrapheerd, door steendruk vermenigvuldigd;
sere allo stesso
—grafia, f. lithographie,
steendrukkunst;
vlakte, hetzelfde nivea u liggen
; superfiel e
steendrukkerij, v.; —graficameute, ave.
di —, vlakte v. waarvan de punten op gelangs lithographischen weg; —gra'fieo agg.
lijken
afstand
van
het
middenpunt
der aarde
lithographisch, door steendruk ; stampa —a,
liggen ; water-, zeespiegel, m.; essere due
steendruk, m., lithographie, v.; inchiostro — panti
allo stesso —, twee punten die op
lithographisch inkt, v. —grafo, m. lithograaf,
gelijke hoogte boven den zeespiegel liggen ;
steengraveur, steendrukker, m.; —logfa, f.
richttoestel, —a acqua, waterpas; — a
leer, kennis der steenent —lo'gico, agg. de
bolla d' aria, luchtheiwaterpas, o.; /1g.
steenkunde betreffende; —o logo, m. steenhoogte; essere a —• dei tempi, op de
kundige, kenner der steepen ; —toinia, f.
hoogte van den tijd zijn.
(Chir.) steensnede, v., uitsnijden, wegnemen Liveragione,
f. h.z.d als liberazione ;
van den blaassteen ; —tomista, —o'to,no,
—are, livrare, v. a. eindigen, voltooien ; afIn. chirurgijn m. die zich op de kennis der steenslijten, opgebruiken, overgeven, leveren, overziekte toelegt ; —trittore, m. steenbreker, m.,
leveren, veroordeelen (ter dood); è livrato,
instrument om den blaassteen te verbrijzelen;
hij
is veroordeeld ; liverati al dolore, aan
—trizia, f. (Chir.) verbrijzeling o. van den
de smart overgeleverd; —rsi, v. rill. den
blaassteen.
dood
nabijzijn.
Litorale, agg. Z. littorale.
Liverti'zio, m. (Bot.) h.z.d. als ruvistico.
Litro, m. liter, m.
Livi. ave. h.z.d. als ivi.
Litta, f. fijn rivierzand, o.; fijne kiezel, m.
Lividameiite, avv. op nijdige wijze, vol nijd;
Littenste nio, m. (Ge o gr.) Lichtenstein, o.
— bianchi'ecio, blauwachtig, vuil wit;
Littorale, agg. tot den oeyer, het strand, de
—astro, —iccio, agg. blauwachtig, blauw,
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achtig zwart ; —ezza, f. blauwachtig zwarte
kleur (der huid bij kwetsuren) met blauw
doorloepen zijn ; —0, a. zwart-blauw, blauw
doorloopen, blauwachtig ; loodkleurig; green
en blauw ; oecbi —i, blauwgroene ooggin ;
faccia —a, lijkkleurig gelaat, o.; fig. nijdig,
boosaardig ; sost. m. met bloed doorloopen,
groenachtige, blauwe plek v. (op de huid bij
builen, stootgin); aver la faccia piena di
—i, het gelaat vol paarsche en blauwe vlekken hebben ; prov. le parole non fanno
— i, woorden geven geen builen ; —ore, m.
h.z.d. als —ezza ; —nra, f. blauwe, paarsche
plek, boil, v.
Livio, m. (N. pr. ster.) Livius, m.
Livo'nia, f. (Geogr.) Wand; -io, agg. lijflandsch; sost. m. Wander, m.
Livore, m. blauwachtige kleur ; blauwe, paarsche plek, v.: nijd, m., afgunst, v.
Livra, f. Z. lira.
Livrare, v. a. Z. liverare.
Livrea, f. livrei, v., kleeding, uniform der
mannel. dienstboden ; fig. dienaar, m.; de dienstboden, livreibedienden ; (Omit.) vederkleed, o.;
kleuren v. mv. (der vogels).
Livriere, m. Z. levriere.
Lizza, f. slagboom rn. (v. d. tournooiplaats);
ren-, loopbaan ; tournooiveld, o., kampplaats,
v., strijdperk, o.; entrare in —, in 't strijdperk treden ; een strijd beginnen.
Lo, m. lidwoord, de, het, voor woorden die met
een klinker of onzuivere s of z beginnen ; lo
state, lo zelo ; voor klinkers geapostropheerd
l'onore ; met de voorz. a, con, dal, di,
in met verdut. der I verbonden, allo, collo,
dallo, dello, nello ; meerv. gii, gil
uornini, de menschen ; —, acc. van het aanwijz. voornaamw. hem, bet; to vedi tu ? io
non lo veggo, ziet gij hem ? ik zie hem
niet ; to si wede bene, dat is goed te zien.
Lobate, agg. (Bot.) gelobt ; —etto, m. klein
lobbetje, puntje; — dell' orecchio, oorlelletje, o.; —bo, ei. (Anat.) lobbe V. (der longen, hersenen): (Bot.) lobbe, v.; bussel, tros,
m.; huls v. (van maïs, gierst); —elate, agg.
(Bot.) = lobate ; —ulo, m. — dell' orecchio, oorlelletje, o.
Locale, ach. plaatselijk, lokaal, 0.; condizioni
—i, plaatselijke gesteldheden ; usi —1, pl.
gewoonten, mv.; moto —, pl. verkeer (op
spoores.); uffiej —1, pl. overheden ; memoria —, plaatszin ; (Gram.) avverbj —i,
bij w. van plaats ; sost. m. lokaal, o., plaats, v.,
oord, o., ruimte, plaatselijkheid, v.; gebouw, o.;
— molto buio, zeer donkere ruimte, V.;
f. plaatselijke gesteldheid, loe^aliteit,
plaats, ligging, v.; —izzare, v. a. tot een
plaats beperken, lokaliseeren ; —niente, avv.
op plaatselijke wijze, plaatselijk.
Locanda, 1. herberg, v., hótel, o., kroeg, m.;
est— (h.z.d. als appigionasi), te huur;
—iera, f. herbergierster, waardin ; —fiere,
m. herbergier, waard, eigenaar, bestuurd. van
een herberg of hotel.
Loc, losco, m. (Farm.) borstmiddel, o.
Locare, v. a. Z. allogare of collocare ;
—ta'rio, m. huurder, pachter, m.; —tivo,
agg. den huur, de pacht betreffende ; terreno
—, pachtgrond ; valore —, huurwaarde, v.;
—tore, m., —trice, f. verhuurder, verpachter, m., -ster, v.; huurbaas, huisheer, m.;
—zione, f. verhuring, verpachting, v.; huur-,
pachtcontract, o.
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Locello, m. graf, o., doodkist, v.
Loehi, m. pl. (Med.) kraanzuivering, v.
Loco, m. Z. luogo; --, avv. h.z.d. als li,
gnivi of cola ; —mobile, m. locomobiel,
m., verplaatsb. stoomwerktuig, o.; —niotiva,
f. locomotief, m.; —tivo, agg. vrij bewegel ijk,
voor plaatsverander. geschikt ; —motore, agg.
van de plaats bewegende ; (Fisiol.) apparato
— , tot de beweging dienend orgaan ; sost. nn.
locomotoor, m.; — niozione, f. plaatsverandering, v.; (Fisiol.) vrij beweeglijkheid, v.;
apparecchio della —, organen der vrije
beweging, bewegingsorganen, mv.; —tenente,
m. Z. laogotenente.
Locrese, m. (N. pr. etn.) inwoner m. v. Lokris ;
—1, m. (Geogr. stor.) Lokris, o.
Loenlo, m. (Archeol.) graf, o., begraafplaats, v.,

doodkist, v.

Locupletare, v. a. verrijken ; —azione, f.

verrijking v. (meest in ong. zin).

Locurne, m. (Geogr.) Luggarus, o.
Locusta, f. (Zool.) sprinkhaan, m.
Locuto'rio, m. h.z.d. als parlato'rio; —zione, f. uitdrukking, spreekwijze, gezegde, o.
Loda, f. h.z.d. als lode; —abile, agg. =
—evole; —bilitá, f. lofwaardig-, prijzenswaardigh., v.; —mento, m. het prijzen, loven,
o., lof, m.; — re, v. a. prijzen, loven, roerren ;
door lofzangen verheerlijken ; lodiarieo il

Signore; laten wij den Heer een loflied zingen ; goedkeuren, billijken ; —rsi, v. rill.
zichzelf roemen, prijzen ; zich ergens tevreden
over verklaren ; non posse lodarnei di
questo seolare, ik kan over dezen leerling
niet te zeer roemen; prov. chi si loda s'ienbroda, eigen roem stinkt ; l'opera loda
11 s il o maestro, het werk prijst den meester;
Iodate Dio, il Cieto, Godlof, goddank ; —
iron. eindelijk ! p. pass. —ato, geprezen ; agg.
prijzenswaardig, lofwaardig, beroemd ; —tivo,
agq. roemend, prijzend ; —tore, m., —trice, f.
prijzer, roemer, m., -ster, v.; vleier, m., -ster, v.
Lode, f. lof, m., lofprijzing, v.; azione degna
di —, lofwaardige daad ; fare qe. con
lode, iets goed, uitstekend volbrengen ; —e'vole, age. lofwaardig, prijzenswaardig, roemrijk ; —evolmente, ave. op lofwaardige enz.
wijze; —o, m. (pl. —ora, f.) h.z.d. als —e.
Lodigiano, agg. uit Lodi ; cacio , kaas van
Lodi; sost. m. inw. van Lodi.
Lode, m. bescheid, o., beslissing, uitspraak, v.
Lo'dola, f. voor allo'dola, leeuwerik, m.;
—etta, f. jonge leeuwerik ; fijn gebradene,
lekkere leeuwerik ; —ino, in. kleine soort
leeuwerik.
Lodovica, f. (N. pr.) Lodevica, Louise, V.; —0,
m. (N. pr.) Lodewijk, Louis, m.
Lo'fio, m. (Zoal.) zeeduivel, m.
Loffa, Lo'ffia, f. onhoorbare wind, m.; fart.
dort, m.
Lofiro, m. (Zool.) kroonduif, v.
Lofodi, pl. (Geogr.) Lofoden, mv. (Manden).
Lofo'foro, m. (Nat.) spiegelfezant, pauwfezant, in.
Loga'ccio, m. slechte, stechtbefaamde plaats,
onheilsplaats, v.
Logaone, m. h.z.d. als budello of intestine.
Logari'tmico, agg. (Mat.) logarithrnisch ; tavole —cbe, logar. tafels; sost. —a, logar.
lijn, v.; — itnio, m. (Mao.) logarithmus, verhoudingsgetal, o.
Loggetta, f. kleine loge ; —ia, f. (Arch.) loggia, bogengang, v., gewelfde galerij, v., loge
,

—
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v.; la — dei Lanzi, de Loggia, loge op de
Piazza della Signoria te Florence; — massonica of alleen —, vrijmetselaarsloge, of
alleen loge, v.; verzamel-, vergaderplaats v.
der kooplieden. — del mercanti ; far —,
bijeenkomen, vergaderen ; mod. prov. tener
a —, met beloften troosten ; —iato, m. (Arch.)
lange (aan een gebouw zich bevindende) bogengang, v., zuilenbal, v.; —ione, m. zeer groote
loggia of zuilengang ; (Teatr.) hoogste plaatsen
in den schouwburg, engelenbak, m., schellinkje, paradijs.
Loghiceiuolo, m. kl. stuk land, grond, akker.
Lo'giea, f. logika, v.; denkleer, wetenschap v.
van het verstand of denkvermogen ; redeneerkunde, v., gezond verstand, o.; pop. gek, fat,
kwast, m.; —amente, avv. logisch, volgens
de redeneerkunst, daarop gegrond ; —o, agg.
redeneerkundig, oordeelkundig, logisch ; ordine — delle idee, logische gedachtenreeks ;
fam. zichzelf niet weersprekend, konsekwent. ;
sost. m. yorscher, kenner, leeraar d. logica,
redeneerkunde enz.
Logistica, f. algebra, v.; —o, agg. algebraïsch.
Lo'glio, m. (Bot.) raygras, o., onkruid o. (in
't koren); —oso, agg. vol onkruid.
Logo'grifo, m. logrogrief, v.; voord-, letterraadsel, o,; — machia, f. hevige woordenstrijd, m., - twist, v.
Logorare, v. a. langzaam verslijten, afdragen ;
—abiti, kleeren afdragen ; — il tempo, den
tijd verslijten, doorbrengen ; —rsi la salute,
de gezondheid verslijten, er bij inschieten ;
—rsi l'aninia, verteren (van droefheid);
—10, m. voortdurend slijten, afslijten ; —o,
m. verslijt, verbruik, het afdragen, verslaten ;
slijtgeld, 0., gebruiksgeld, 0.; —, agg. versleten,
afgedragen, afgesleten ; /ig. salute —a, wankelende gezondheid, v.
Logoro, m (Cate.) lokvogel, m.
Lo'ia, f. vuil, o., onreinheid, v., laag v. vuil
op de huid.
Loiloiesco, agg. naar de w ij ze van Loyola,
jezuitisch.
Lo'ira, f. (Geogr.) Loire, v.
Lolla, f. kaf, o.; fig. en fam. esser di —, vergankelijk, zwak zijn; aver le maai di —,
niets kunnen vasthouden, alles vallen laten ;
—i'gine, m. (Zool.) h.z.d. als cala ►uaio.
Lomba'ggiiie, f. (Med.) lendenpijn, heupwee,
Ischias, v.; —ale, agg. h.z.d. als —are.
Lombardia, f. (Geogr.) Lombardije, o.; --ismo, —desimo, m. Lombardisme ; spreekwijze als in Lombardije ; —do, agg. iombardisch, Lomb. betreffende; sost. m. Lombardijer, inw. van Lombardije.
Lombare, agg. (Anat.) tot de lenden behoorende ; regione —, lendenstreek, v.; —ata,
f. (Macell.) lenden-, nierstuk, o.; (Cucc.) gebraden lendenstuk, o.; —atina, f. kl. lendenstuk,
o.; —o, m. lende, v.; fig. zijde, v.; (Cucc.) lendenstuk, o.; fam. fare i —i, sterk, krachtig
worden, zich krachtig ontwikkelen ; aver
buoni —1, krachtig zijn ; forza nè —i!
goed aangepakt! goed uw best gedaan !
Lombraca'io, m. vuile plaats, v.; —ieole,
agg. (Anat.) regen-, spoelwormachtig; —o, m.
regenworm, m.; fam. pier, m.; —oide, m.
(Zool.) spoelworm, m.
—,

Lome, m. Z. lome.
Lonzento, m. (Bot.) hulzevrucht, v.
Lomia, lumia, f. soort zoete citroen, m.
Loinpo, m. (Nat.) klompvisch, m., zeehaas, v.

LOP

Londinese, m. (N. pr. etn.) inwoner m. van
Londen; —ra, f. (Geogr.) Londen, o.; —rino,

m. nagemaakte engelsche stof, v.

Loiigamente, avv. Z. lungamente ; —nime, app. lankmoedig, geduldig; —nimamente, avv. op toegeefelijke, lankmoedige

enz. wijze ; —nimità, f. lankmoedigheid, v.,
geduld, o.
Longevità, f. langlevendheid, v., lange levensduur, m.; —evo, agg. langlevend, van langen
levensduur, zeer oud.
Longiare, v. a. ver houden.
Longimetria, f. lengtemeting, v.; —nquo,
agg. ver, ver afgelegen ; —tudi'nale, agg.
volgens de lengte, in de lengte uitgestrekte;
gradi —i , lengtegraden, mv.; calamite —i,
longitudinaal-magneeten ; vibrazioni —i,
lengtetrillingen ; —tu'dine, f. lengte, v.;
(Geogr.) geograpbische lengte ; (Astr.) — di
una stella, lengte eener ster ; (Mar.) lengteband, o.
Longoba'rdico, agg. longobardisch; —o, m.
(N. pr. etn.) •ongobard, in.
Lontanamente, avv. h.z.d. als alla lontana, Z. onder —o ; —are, v. a. Z. allontanare ; —anetto, agg. een weinig ver, atgelegen ; avv. abitare —, een weinig veraf
wonen ; —anza, —ezza, f. afstand, m.; —
di prospetti, verwijderd, ver gezichtspunt,
o.; prov. la — ogni gran piaga salda of
sana, de tijd heelt alle wonden ; in —, van
verre, in de verte ; —o, agg. ver, verafgelegen,
ver verwijderd; paesi — i, verre landen ;
afwezig, ver weg ; amici —i, verre vrienden ;
fig. sono — dal credere, ik ben ver van
het te gelooven ; fam. — le mille miglie,
hemelsver verwijderd ; siamo —1, wij zijn
te ver van elkander, verschillen te veel (bij
een koop); cose — e dall' argomento,
dingen die ver van bet onderwerp zijn ; it
frutto delle mie fatiche è molto —,
de vruchten van mijn werken liggen nog ver
weg ; —a probabilità, geringe waarschijnlijkheid. v ; tener — qd., tem. ver houden ;
tenersi —, zich verwijderd houden ; tenersi
—a uua persona, zich van een persoon

verwijderd houden ; mod. avv. di —, da —,
alla —a, van verre, uit de verte; rifarsi
— , breedvoerig zijn, van veraf beginnen ; alla
—a, bijna, ongeveer ; lo somiglia alla
— a, hij gelijkt hem van verre ; 1' ho inteso
alla — a, ik heb het zoowat verstaan ; per
—, in de verte ; andare per —, in de verte,
in den vreemde gaan ; prov. chi va piano,
va sano e va —, wie langzaam gaat, gaat
zeker en ver ; abitare — , ver weg wonen ;
prov. lontan dagli oeehl, lontan dal
cuore, ver uit de pogen ver uit het hart;
—u'ccio, agg. een weinig ver.
Lontra, f. (Zool.) otter, vischotter, m.
Losza, f. (Zool.) once, v.; jachtluipaard, m.
Lonze, f. pl. vleezig gedeelte dat aan den kop

of de pooten van gestroopte dieren blijft bangen ; volg. lende, zijde ; ti do un pus no
nelle —, ik geef je een stomp in de lendenen.
Lonzo, agg. slap, krachteloos.
Lope' zia, f. Z. alopecia.
Lo'pia, f. gezwel, o. onder de huid.
Loppa, f. kaf, 0.; dop, in. van graankorrels;
fig. uomo di —, zwak, krachteloos mensch ;
fam. non è —, dat is nog zulk een gemakkelijke zaak niet; slak, v. (van metaal enz.);
—oso, agg. vol kaf, vol doppen, hulzen.
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Lo'ppio, m. (Bot.) eschdoorn, m.
Loquace, agg. spraakzaam, praatachtig, woor-

denrijk, snapachtig ; —ità f. woordenrijkheid,
bespraaktheid, snapacbtigheid, v.
Loquela, f. spraak, bespraaktheid; taaleigen,
o.; uitdrukkingswijze, v.
Lora, avv. Z. allora.
Lora, f. (Mar.) scheepslengte, v.
Lorehè, avv. h.z.d. als allorchè.
Lord, m. Lord, m. (Eng. titel).
Lordare, v. a. bevuilen, vuil maken, bezoedelen, bevlekken ; —rsi, v. ria. zich bevuilen ;
—o, agg. vuil, smerig, onzuiver, gevlekt ; fig.
gemeen, ontuchtig ; peso —, brutogewicht;
entrata —a, bruto-, onzuivere ontvangst, v.;
conto —, brutorekening, v.; mod. ave. al —,
zonder korting, zonder afkorting; —unie, m.
vuil, o., vuiligheid, v., drek, m,; —uira, f^ het
vuil zijn, vuilheid, smerigheid, v.; vuile, gemeene, smerige zaak ; drekhoop, m., vuilnishoop, m.; fig. gemeenheid, ontuchtigheid ; gemeene, vuile, ontuchtige handeling, v.
Lorena, f. (Geogr.) Lotharingen, o.; —ese, agg.
lotharingsch; sost. m. Lotharinger, m.
Lorenza, m. (N. pr.) Lourens, Laurentius, m.;
San —, m. St. Laurensrivier, v.
Lorica, f. pantser, harnas, o., kuras, o.; —ato,
agg. gepantserd, geharnast.
Loro, pron. (pl. v. egli en ella) zij, hen,
hun ; la casa è di loro, 't is hun buis ;
tocca a—, het komt hun toe ; son — cinque che vengono, zij komen met hun vijven ; sost. m. il loro, het hunne, hun have ;
hanno .consunrato tutto il —, zij hebben
al bun have en goed doorgebracht; i —, de
hunnen, hunne familie, onderhoorigen.
Losai.na, f. (Geogr.) Lausanne, o.
Losco, lasco, altkg. zwak, kortzichtig ; aan een
oog blind ; stompzinnig; loenscb, scheel ; fig.
dom, van beperkte geestvermogens; met beperkten gezichtskring.
Lota, f. (Nat.) puitaal, v. (visch).
Lotarne, m. vuil, slijk, o., modder, drek, m.;
—are, v. a. met drek, met leem besmeren ;
—o, rrr. vuil, slijk, o.; drek, m.; (Fond.) gietvorm, m.; matrijs, v.; soldeersel, kit, 0.; —aso,
altij. modderig, vuil, smerig, vol vuil.
Lota'rio, m. (N. pr.) Lotharius, m.
Loto, m. (Bot.) rolklaver, m.; - d'Egitto,
Egyptische lotus, m.; lotusbloem, v.; —fago,
lotofaag, lotuseter, m.
Lotta, f. worsteling, v.; worstelstrijd, m.; fig.
strijd, n.; — tra vita e la rrrorte, strijd
op leven en dood ; fare alla —, worstelen;
venire a —, aan 't worstelen geraken,
strijd geraken ; essere in —, in strijd, in
twist met elkander zijn; — da giganti,
reuzenstrijd, m.; — dell' esistenza, strij d
om 't bestaan ; — della menie, zielsstrijd,
m.; —are, N. n. worstelen, strijden ; -- con
qd., met iem. kampen, iem. bestrijden ; —
colla morte, met den dood worstelen ; —atore, in. worstelaar, kampstrijder, -vechter, m.
Lotteria, f. loterij, v., verloting, uitloting, v.;
loterij-gebouw, o.; —o, m. lotto, lotto-, loterijspel, o.; Biocare al —, lottospelen, in de
loterijspelen ; nettere al —, in de loterij
geld zetten ; geld op een nommer zetten;
vincita al —, winst, v. in de loterij ; lot,
aandeel, o. in de loterij ; fare tanti —I
d'nne eredità, een erfenis in zooyeel loten,
deelen verdeelen.
Lova, f. Z. Leipa.
,

m.

in

Lovanese, m. Leuvenaar, m.; —io, m. —enia, f. (Geogr.) Leuven, o.
Lozanga, f. Z. Losanga, ruit, v.; —ato,

agg. ruitvormig.

Lo'zio, m. urien, pis, v.
Lozion e, f. Z. Abluzione.
Lubeeca, f. (Geogr.) Lubek, o.
Lubeechio, m. molenrad.
Lube'gine, f. gril, In.; zwaarmoedigheid, v.
Liibeno, f. (Geogr.) Lubben, o.
Labiona, f. (Geogr.) Laybach, o.
Lublino, m. (Geogr.) Lublijn, o.
Lublione, m. (Teatr.) bovenste rang, m.; ga-

lerij, v., engelenbak, m., schellinkje, o.

Lubricare, v. a. lenig, zacht maken ; olieën

insmeren; (Med.) insmeren, inwrijven; p.
pres. —ante, als sast. m. zalf, v.; smeersel,
0.; —ativo, agg. lenig, zacht, week makend,
oplossend ; —ità. f. (Med.) openlijf, o.; lichte
stoelgang, m.; fig. gemeenheid, liederlijkheid,
ontuchtigheid ; —o, agg. glibberig, glad ; strada —a, glibberige straat, v.; fig. vuil, geil,
onkuisch ; scrittore — gemeene, ontuchtige schrijver, terreno —,gevaarlijk, glibberig gebied ; gevaarlijk onderwerp ; op den
grond kruipend, glijdend (slangen); (Med.) eorpo —, goede stoelgang, m.; zachte ontlasting,
v., —ficatore, m. smeerapparaat, smeerwerktuig, 0.
Luca, m. (N. pr.) Lukas, rn.
Lncaie, f. (Geogr.) Lucalsche eilanden, m.v.
Luca'nia, 1. (Geogr. Star.) Lucanie,o.; —ano,
agg. lucanisch ; sost. m. Lucanier, m.
,

Luearino, m. Z. Lucherino.
Lucca, f. (Geogr.) Lucca, o.; gessi, figurine
di —, gipsbeeldjes van L.; parere nna
Madonna di —, schoon, maar koud of gevoelloos zijn (van meisjes); mod. prov. a — ti
vidi e a Pisa ti corrobbi, ik heh u spoedig
doorschouwd; —hese, agg. uit Lucca ; sost.
m. inwoner van L.; —hesino, m. zeer dure

mode verf, v.; rood laken (dat in Lucca gemaakt wordt).
Lucano, m. (Nat.) vliegend hert, o. (kever.)
Lucchetto, m. hangslot, o.
Lu'ccia, f. (Bot.) h.z.d. als erba lncciola.
Luccicare, v. n. schitteren, glanzen, fonkelen ;
stralen (van genoegen); fam. van aandoening
beginnen te weenen ; corniuciai a—, de
tranen kwamen mij in de oogen ; p. pres. en
agg. —ante. flonkerend, schitterend, fonkelend, stralend; —chio, m. levendig geflonker, geschitter, gefonkel ; —cone, m. zware,
dikke traan, m.; fare 1 —i, van aandoening
weenen ; venirti i —i, de tranen in de oogen
komen ; —core, m. h.z.d. als —chic.
Ln'ccio, m. ('Loot.) snoek, ei.; mod. pray. disse
la tinca al —: è nieglio il inio capo
eke totto it tuo busto, de zeelt zei tot den

snoek : mijn kop alleen is beter dan geheel
uw lijf (om uit te drukken dat het eene beter
smaakt dan het andere).
Lu'eciola f. vuurvlieg, v., lichtkever, rn., Johanniswormpje ; parere nu —, zeer dun en
mager zijn ; mod.. prov. mostrare —e per
lanterne, knollen voor citroenen verkoopen ;
[um. far eedere le —e, de vonken uit de
oogen doen springen, sterren doen zien (door
een slag of stoot); nachtpitje, 0.; (Bot.) erba
addertong, v.; —ata, f. gewemel, o. van
veel lichtkevertjes; —etta, f. kl. vuurvliegje,
lichtkevertje, o.; —one, m. groote lichtkever,
m.; fan. groote, dikke traan, v.; fare ve—,
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nire 1 —i, de tranen in de oogen doen komen.
Luceioperca, f. (Nat.) snoekbaars, v.; sander,

m. (vistb).

Luceo, m. (Stor. Medioev.) lange om de heu-

pen geslagen tabbaard, m. (der oude Florent.)
Lnce, f. licht, o.; helderheid, klaarheid, o.;
schijnsel, o.; —diretta, riflessa, rechtstreeks
invallend, teruggekaatst licht ; —elettrica,
electrisch licht; —ad arco, booglicht ; —a
ineandeseenza, gloeilicht ; —einerea,
matte schemering (van het onverl. gedeelte
der maan); raggio di —, lichtstraal, v.; fig.
— del vero, licht der waarheid ; le notturne —, de gesternten ; (Pitt.) licht, o., belichting, v.; getti, sprazzi di —, lichten
(op schilderijen); oogenlicht, o., pupil, m. van
het oog; esser ferito Wella —, in 't oog
gewond zijn ; (Cate.) —i, lichten (oogen) van
het wild ; fig. — degli ocehi, licht der
oogen (vurig bemind wezen); (Arch.) lichtopening, v.; spiegelglas, o.; — di due pezzi,
uit twee stukken bestaand spiegelglas, o.;
aprir gli ocehi alla lace, geboren worde: , het levenslicht aanschouwen ; chiudere
gli ocehi alla —, sterven, de oogen toedoen ; aver inolta, poca —, licht, duister
zijn (van kamers); dare, mettere in —,
in een goed, passend licht stellen, plaatsen ;
dare in — un libro, een boek in 't licht
geven, doen verschijnen ; dare, inettere alla
— un figlinolo, een kind ter wereld brengen ; venire alla —, ter wereld komen;
verschijnen, uitkomen ; far la — su qe.,
iets ophelderen, verklaren; fi g. negare la
—, alles loochenen ; alle -- del sole, inliet
openbaar, in de openlijkheid; restitiure
alla — del sole, aan de vergetelheid ontrukken ; —ente, agg. lichtend, glanzend, schitterend, stralend ; —entezza, f. het lichten,
stralen, schitteren ; --re, v. n. lichten, stralen.
Lucembargo, m. (Geogr.) Luxemburg, o.
Lucerna, f. (Geogr.) Luzern, o.
Lucerna, f. lamp, olielamp, keukenlamp, v.;
fig. puzzare, sapere di —, naar 't lamplicht rieken, droog geschrift, moeizaam uitgewerkt geschrift, 0.; licht, 0.; leider, gids, m.;
le —e, de oogen ; Tarn. driesteek, m., driepuntige hoed, m., driepunter, m.; —aio, m. lampenmaker, -verkooper, m.; Ma, f. zooveel
olie als er in een lamp gaat; tutte le Hotte
consun.a ana — d'olio, hij verbrandt
alle nachten een lamp olie ; —iere, m. lainpenstok, -drager, m.; —ina, f. kl. olielamp,
keukenlamp, V.; —ino, In. h.z.d. als —a;
scherz. gendarm, m. (naar hun steek aldus
genoemd).
Lucerta, —tola, f. (Zool.) hagedis, v.; mod.
prov. aver la —a due code, een geluksvogel zijn; fam. uno par clme inangi 1-e
—e of cite eampi di —e, iem. ziet er uit
of hij van hagedissen leeft, d.w.z. is zeer mager ; —olina, —letto, f. kleine, vlugge hagedis, v.; —lo, m. (Macell.) bilstuk, o.; bout, m.;
—lone, m. groote hagedis, v.
]Lachera, f. blik, m.; miene, v.; are, v. n.
donker, zwart, morrig zien.
Lucherino, m. (Omit.) sijsje, o.
Lucia, f. (N. pr.) Lucie, v.
Lucia, f. (Zool.) adder, m.; (am. avere la
—, slaap hebben, ('t zandmannetje komt, van
kind. gebruikt); soort ballet, 0.; fare la —,
rondhuppelen ; ontuchtige bewegingen maken.
Luciano, m. (N. pr.) Luciaan, m.
—

—

Lucidamente, avv. op klare, zichtbare, duidelijke wijze ; —unento, m. — zione, f. het
doorpausen, doortrekken (van teeken.); —re,

v. a. doorpausen, doortrekken ; ophelderen ;
klaar, duidelijk maken ; —scarpe, rn. (indeel.)
schoenpoetser, m.; —ezza, f. helderheid, klaarheid, v.; glans, m.; ammo di motto — , helderdenkend, -ziend mensch, m.; —ith., f. helderheid, v. (van den geest, van een verhandel.); —o, agq. helder, klaar, duidelijk ; licht,
glanzend ; pelo —, glanzende huid, v.; spada —a, ontbloot zwaard, 0.; fig. stile —,
heldere, duidel. stijl, m.; —i intervalli, heldere tusschenpoozen, oogenblikken (van krankzinnigen); (Fis.) camera —a, heldere kamer,
(tegenover camera oscura, donkere kamer);
sost. m. glans, m.; politoer, o.; boen-, wrijfwas, v.; dare il —a nu mobile, een meubel wrijven, politoeren ; — da stivali, schoensmeer, o.; doorteekening, doorgeteekend, gepaust vel ; fare il — d'un disegno, een
teekening pausen, doortrekken.
Luci'fero, agg. lichtbrengend ; Luci —, Lucifer. Venus, Morgenster ; (Bibl.) Lucifer, m.,
opperste der duivelen ; fam. onverdragelijk,
eigenzinnig, hardnekkig mensch; — di superbia, buitengewoon hoogmoedig me;sch,
m.; —fugo, agg. lichtschuw ; —gnola, f.
(Zooi.) blindslang, v.; —gnolato, agg. ineengedraaid (als een lampenpit); —gnolo, m.
lampenpit, v., lampenkatoen, m.; —, een rokken vol vlas, rokken, o.; fan;. guardare
nel —e non nell' olio, meer op de bijdan op de hoofdzaak letten ; esser divenuto un —, zoo dun, zoo mager als een draad
geworden zijn ; ridurre un — Nana veste,
een kleed geheel en al ineenfrommelen ; —gnolone, m. groote, dikke lampepit, wiek, m.
Lu'cio, in. (N. pr. Stor.) Lucius, in .
Lu'cio, m. voor tacchiivo (in Toskaansch
gebruik).
Lueo, m. boschje, o.
Lueore, m. h.z.d. als Luce.
Luera'bile, agg. te verkrijgen, te winnen, bereikbaar; —are, v. a. gewinnen, verwerven,
bekomen ; assol. — sugli appalti, bij het
aannemen van openbare werken behoorlijk
verdienen ; —indulgeuza, aflaat verdienen,
winnen ; —ativo, —oso, agg. winstbrengend, voordeelig; o, in. winst, v., voordeel,
o., verdienste, v.; (Giur.) -- cessante e
dauno e,nergente, Z. onder cessare.
Lucrezia, f. (N. pr.) Lucretia, f.; —0, in. Lucretius, in.
Lueubrare, v.a. Z. Elucubrare ; —azione,
—

f. Z. Eluenbrazione.
Luculente, agg. h.z.d. als Lucente.
Lueulliano, agg. lucullisch , weelderig; Lucullo, in. (N. pr. stor.) Lucullus, ni.
Lueumone, m. (Stor.) opperhoofd, o. (bij de

oude Etruskers).

Lu'dere, v. n. schertsen, spelen ; — intorno
a qe,, om iem. heendansen ; --ibrio, m.
spot, m., hoon, m.; prendersi — di qe.,

iem. bespotten, uitlachen ; mikpunt, o. van 't
gespot, voorwerp van spot; non voglio essere il suo —, ik wil mij niet door hein
laten voor den gek houden ; —i'magistro,
in. schoolmeester, in.; fig. pedant, kwast, in.;
—ione, in. (Fis.) cartesiaansch duikertje, o.;
—o, m. (Stor.) spel, o., opvoering, v.; —i seeniei, openbare spelen, mv. (in 't rom. theater).
Ludovisburgo, m. (Geogr.) Ludwigsburg, o.
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fig. far —, ophelderen, licht, dag worden;
duidelijk maken ; mod. prov. far —ai ciechi, nutteloos werk doen ; spengersi come
fig. zedelijke verwildering, verbastering, v.
nu —. als een lampje uitgaan, zacht sterven ;
Lidla, f. (Bot.) drakentortel, m .
non veder plu —, het gezicht en fig. het
Lulfo, m. dot, prop, m. (watte of werk); — di
nebbia, dikke nevelwolk. v.; —inastro of
verstand, doorzicht verliezen ; perdere 11 —
luvoinastro, m. (Stor. medioev.) opperhofdegli occhi, blind van woede zijd ; /1g.
reggere, tenere H —, den koppelaar, liefmeester, opperhofmaarschalk, m.
desmakelaar spelen.
Lugente, iagg. veenend ; —u'gere, v. n. treuren, klagen ; voce —ente, klagende stem; Lumeggiamento, m. —atura, f. (Pitt.) verconversazioni —1, vervelend gezelschap,
deeling van licht en schaduw ; fig. verduidelijking, opheldering, v.; —are, v. a. (Pitt.)
o.; sost. m. treurig karakter, o.
Lugi'ola, f. (Bot.) zure klaver, wilde zuring, v.
licht en schaduw goed verdeelen ; fig. verduidelijken, klaar, helder maken.
Laa'glio, m. Juli, v.; nn sole di —, Juli-,
brandende zon, v.; fum. farsi onor del Lumella, f. lucht-, trekgat, o.; —eneristi,
sol di —, zich beroemen op iets wat iem.
m. indecl. gewijde kaars, v.; —icino, m. kl.
licht, o , klein lampje, 0., kleine vlam, v.; eervolstrekt niet toekomt ; vendere il sole di
care le disgrazie col —, moedwillig het
—, iets aanprijzen wat men in overvloed
ongeluk zoeken ; essere, trovarsi al —,
heeft ; —olo, agg. (Apr.) in Juli r41p wordend.
Lui, m. (Urnit.) winterkoninkje, o.
op 't sterven liggen ; op zwart zaad zitten,
ik
doe
zooto
come
—,
zonder goed zijn ; —iera, f. kroonluchter,
Lui, pron. hem, hij ;
als hij ; e tutto —, hij is het op en top;
kroonkandelaar, m.; glans, m. (die de heilig.
omgeeft); zundgat, o. (van geschut); —, h.z.d.
bella coppia di sposi, — giovane e
een
mooi
span,
hij
jong
en
zij
lei vecchia,
als alluiniera ; —ina'io, m. h.z.d. als luoud ; —issimo, hij zelf, hij in eigen persoon.
cerniere ; —Mara, —inaria, f. groote
Luigi, in. (N. pr.) Lodewijk, Louis, Aloisius,
hceveelheid aangestoken lichten ; verlichting,
illuminatie, V.; —inare, —inario, m. ster,
m.; panere un San —, er als een heiligen
Aloisius uitzien, d.w.z. zeer zedig en bescheiv., gesternte, o.; hemellicht, o.; fig. licht, o.;
— della chiesa, della scienza, een licht
den ; Luigi, m. (Monet.) een gouden Louis,
1.
(N.
pr.)
—ia,
der Kerk, der wetenschap ; —, v. a. h.z.d. als
Louis dor (Fr. gouden munt);
illuaninare ; --inella, f. h.z.d. als pupilLouise, v.
Luigiana, Luisiana, f. (Geogr.) Louisiana, o.
la ; —inello, m. pijp, buis, v. (voor de lampepit); dr(jv. nachtlichtje, o.; zundhoedje, o. (op
Luila, f. halvemaanvormig stuk in den bodem
van een vat.
percuss. geweren); —inino, —lno, m. klein
Luili, f. (Urmt.) boompieper, m.
lampje, o., nachtlichtje, 0.; —inosamente,
LuQnaca, f. tuinslak, naakte slak, v.; laseiar
avv. op heldere, lichtvolle wijze; —inosità,
Lue, f. pest, besmettelijke ziekte, v.; — celtica of venerea, syphilis, venerische ziekte;

dietro a sè lo straselo come le

—

f. het helder zijn o.; helderheid, lichtheid, v.;

elie, zeer zorgeloos zijn, overal wat achterfig. duidelijkheid, klaarheid, v.; —inosoa, agg.
klaarlicht, helder, verlicht ; fig. klaar, duidelaten ; scala a—, wenteltrap, m.; —chino,
m. kleine naakte slak, v.; —cone, in. groote
lijk; (Fis.) raggi —1, lichtstralen; strisce
—e, lichtstrepen, mv.; —inu'ecio, m. slecht
tuinslak, v.; fig. gluiper, afgetrokken mensch, m.
Lnmachella, f. (Min.) muschelkalk, v., schelpverlichtend lampje, o.
Lumiera, f. aluingroeve, v.
kalk, V.; schelpmarmer, o.
Luma'io, m. lantaarn-, gasaansteker; lam- Luna, f. maan, v.; tijd, m. van den omloop der
penmaker, -verkooper, m.; —are, v. a. h.z.d.
maan; maand, v.; —nuova, plena, crescente, Galante, nieuwe, volle, wassende,
als illnminare ; —e, m. licht, schijnsel, o.,
glans, schijn, m.; het lichten, o.; lichtende
afnemende maan ; —sceana, niet volle maan ;
gobba a poneitte — crescente ; gobba
massa, v.; — della luna, maneschijn, m.;
a levante — Galante, naar gelang men
— di lama, glans, in ., helderheid, v. van de
van den maansikkel een Z of een A kan mamaan ; fig. — di luna, gevaarlijke, onheilken is zij wassend of afnemend; —teiiera,
voorspellende tijd, m.; a gaesti —i di lava,
—
di
Dio,
fig.
in deze booze, slechte tijden ;
eerste kwartier ; —dura, laatste kwartier;
door God verlichte geest; — di ragione,
fig. faccia di —plena, vollemaansgezicht,
di miele, wittebroodsweken, m.v.;
verstand, o.; fig. licht, sieraad ; —i, pl. vero.;
stand, doorzicht, goed oordeel, o.; giovarsi
mezza —, halve maan, v.; (Cucc.) halvedei —i di qe., zich iemands voorlichtingen
maanvorm. mes, o.; nascere a buona, a
ten nutte maken ; dar dei —1, goede wencattiva —, onder een goed, kwaad gesternte
ken, voorlichtingen geven ; (Pitt.) licht, o. (in
geboren worden ; a panti di —, met zeer
tegenovergest. van schaduw); licht, o., kaars,
lange tusschenpoozen ; (am. è la — di Bolamp, v., fakkel, m.; negozio di —, lamlogna, men ziet hem zeer zeldzaam ; (am.
aver le —e, norsch, slecht geluimd zijn ;
penwinkel, m.; — a petrolio, a ga s, petroessere in buona —, goed geluimd zijn ;
leum-, gaslamp, v. of licht, o.; —a moderaavere il cervello nel mondo della —,
tore, moderateurlamp, v.; —elettrieo, elecniet goed bij 't hoofd zijn ; venire dal montrisch licht ; —ad arco, a incandeseenza,
de della —, van een andere wereld komen ;
boog-, gloeilicht; —a mano, hand-, draagniet weten wat er omgaat ; essen phi tonlamp, v. ; — da Hotte, nachtlicht ; (Teatr.)
—i della ribalta of batteria di —i, voetda della —, zeer onwetend zijn ; inostrare a qd. la — nel pozzo, tem. knollicht, o.; parare il —. in 't licht staan : uslen voor citroenen verkoopen ; prov. la —
cire dal —, uit het licht gaan ; tam. è eonon cura I'abbaiar de' cani, wie hoog
me netter folio nel —, terstond werken
staat behoeft niet op de keffers te letten ; beni
(geneesmiddelen); fuori i —1, licht aan de
di Fortuna passan come la —, de goevensters ! maakt licht ! far —, lichten, goed
deren der wereld gaan als de maan yoorbij ;
helder branden ; far — a qd., iem. bijlichten;
—
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—are, agg. de maan betreffende ; corso —,
de omloop, m. van de maan ; fasi —i, maangestalten, m.v.; ecclisse — , maanverduistering, v.; These —, Z. lunazione ; —a'ria,

f. (Bot.) Judaspenning, m.; —a'rio, m. almanak, kalender, m.; fam. far dei —rj,
luchtkasteelen bouwen ; grillen, kuren verkoopes; festa che non c'è nel —, een
verloren, verboemelde dag, m.; —arista, m.
almanakkenmaker, no.; weerprofeet. m.; —ata,
f. uitgespoelde plaats aan een oever; —a'tico, agg. vol kuren, grillen; zonderling, wonderlijk; cervello —, verdraaide kop, halve
gek ; zonderlinge snaak, m.; mal—, h.z.d. als
mal caduco; —ato, agg. maanvormig;
gekromd als de maansikkel ; —azione, f.
omloop, m. van de maan ; synodische of
maandmaan.
Lunedi, m. Maandag, m.; — delle unte, laatste
Maandag van den Karneval ; —santo, PaaschMaandag, m.; far il —, blauwe Maandag
houden ; —diana, f. blauwe Maandag, m.;
fare la —, Maandag, blauwe Maandag houden ; —diare, v. n. h.z.d. als fare il
Lunetta, f. eigenl. kl. maan ; (Arch.) lunette,
v.; halfr. vak boven vensters of deuren ; halfrond venster of luchtgat, 0.; in een lunet geschilderd beeld, o.; (Eccles.) halvemaan, v.;
oog, 0.; lunette, v. (in den monstrans); — (Botte.)
—e, pl. halvemaanvorm. duigen in den vatbodem ; (Calz.) stuk leer boven achter- en
bovenleer ; (Conc.) halvemaan vorm. schaafmes,
0.; (Fort.) lunette, schans, v.; bril, v.; (Orol )
rand, m. van 't horlogeglas ; (Cuec.) hakmes,
0.; (Jr.) schutmuur, m. bij de olijfhoornen;
halvemaanvormig gebak, o.; halvenaanvorm.
halssieraad, o. (v. vrouwen).
Lunga, f. (Cacc.) koppelriem, m.; leidzeel, o.;
halsterriem, m.; leidsel, o.; —a'ccia, f. lange,
lummelachtige slungel, m.; —a'ggine, f.
uit-, breedvoerigheid, v.; uithaal, m.; —agnata, f. breedvoerige verhandeling, rede, v.;
slepende uitspraak, v. der eindklinkers, uithaal, m. —a'gnola, f. (Cacc.) vangnet, wild-,
hazennet, o.; fig. voor insidia ; —aslente,
avv. lang durende, op uitgebreide wijze ; —are,
v. a. Z. Allungare ; —arnata, f. scherz.
wandeling op den
LunWarno, m. langs den Arno loopende straten in Florence ; —o, ave. en prep. Z. Lungi;
—erin, —herig, f. lengte, v.; breedsprakigheid, v.; vervelendheid ; vervelend gesprek,
enz.; gedraal, getalm, uitstel, o.; —hesso,
avv. langs ; — ii mare, langs de zee ; —hezza, f. lengte, v.; lange duur, m.; — delle
giornate, lengte der dagen ; —i, avv. en prep.
ver, ververwijderd; di, da, dalla —, van
verre ; —o, agg. lang ; —a asta, lange staak,
v.; calzoni —ghi, lange broek, v.; giubba
—a, rok, m.; fam. stalen pen, v.; mi è —
un abito, een kleedingstuk is mij te lang ;
— come un palo of un campanile, zoo
lang als een boonenstaak ; non fare il passo
pul — della gamba, niet verder springen dan de stok lang is; fig. langen tijd behoevend ; è un sarto troppo —, 't is een
kleermaker die al te lang laat wachten ; quanto sei — ! wat treuzel je lang ! fam.— quanto la fame, zoolang als een hongersnood;
come è — questo desinare, wat laat
het eten lang op zich wachten ; brodo
dunne soep, v.; la —a, het langdurig luiden
met alle klokken tegelijk ; (Mus.) la —a, de
—.

—,

lange noot, een heele noot ; di gran —a,
verreweg ; è di gran a piu forte, hij is
verreweg de sterkste; —tempo, lange tijd;
alla —a, op den duur ; palio alla —a,
langwerpig renperk, o.; al pia — , alla piu
—a, op z'n allerlangst, laatst ; a— andare,
op den duur, door lang aanhouden ; trattenersi a—, zich lang ophouden ; per, per
lo —, volgens de lengte ; andare per le
— ghe, erg uitvoerig worden, met veel omhaal spreken ; menare per le --ghe, bij
den neus leiden, met beloften afschepen ; farla
—a, niet ophouden met klagen ; Inandare
in — qc., iets op de lange bank schuiven,
langzaam uitvoeren ; fam. saperla —a, sluw
zijn, zich niet laten beetnemen ; tinar di —,
bedaard zijn weg vervolgen; —, prep. langs;
bingo lungo la via, geheel de straat langs ;
naast, bij, voor; —, avv. h.z.d. als lunga—

mente.
Lnni'colo, m. maanbewoner, m.
Lunicorno, m. Z. Liocorno.
Lunisolare, agg. (Asir.) maanzonne ; periodo —, maanzonne-periode, v.
Lu'nula, f. (Gram.) lunula, v.; tusschen twee

elkander snijdend halve cirkels bevindende
ruimte.

Luogo, m. plaats, v. , plek, v., oord, o., streek,
v., ruimte, v.; la villa risiede in ion bel

—, de villa licht in een schoone streek ; lasciami uu po' di —, laat mij wat plaats,
ruimte, v.; — fortifieato, versterkte plaats;
bezitting, v., landgoed, o.; ha un bel — in
nioutagna, hij heeft .eens mooie bezitting
in 't gebergte ; i pul bei —ghi dell' Eneide,
de schoonste plaatsen uit den Eneis ; —eitato, ter aangewezener plaatse ; --glei comum of topici, gemeenplaatsen ; fig. gunstige gelegenheid, - omstandigheid, V.; tijd,
enz.; non c'è —a far quello, 't is nu de
tijd niet om dat te doen ; non lasciar —a
qd. a far qc., iem. den tijd niet laten om
iets te doen; fors. —eomodo, coznune of
alleen it , heimelijk gemak, secreet, o.; far,
dar , plaats, ruimte maken ; non trovar
—, geen plaats, rust vinden ; aver . plaats
vinden ; (Guir.) essei' in — d'un altro,
in iemands plaats zijn ; a tempo e—, ter
gelegener tijd en plaats, zijnertijds; sapere
qe, di boon —, iets uit goede bron weten;
in nissun —, nergens; in qualche —,
ergens; otenente, in. plaatsbekleeder, stadhouder, m.; (Mil.) luitenant, m.; otenenza,
f. stadhouderschap, o.
Lupa, f. (Zool.) wolvin , v.; (Stor.) la — di
Roma, wapen, zinnebeeld, v. van Kome ;
tam. groote honger, geeuwhonger, m.; (Med.)
il male della —, geeuwhonger, in.; faro.
hoer, v., lichte deerne, straatmeid, V.; (Bot.)
erba —, bremraap, v.; —acchiotto, m.
jonge wolf, m., wolfje, o.; —a'io, m. wolfjager, m.; —anare, m bordeel, o.
Lupercali, m. pl. (Archeol.) lupercalieen, mv.,
feesten ter eere van Pan in 't heid. Rome.
Lupia, f. (Med.) lupus, m.; kwade huidziekte,
v.; —icino, m. wolfsjong, 0.; —i'naggine,
f. (Bot.) esparsette, v.; hanekammetjes, rnv.;
—i'naio, m. verkooper van lupinen ; —inella, f. (Bot.) h.z.d. als —inaggine; —iuello, m. (Bot.) h.z.d. als —a ; fam. non Valere uu —, geen zier waard zqu ; —, agg.
den wolf eigen, wolfkleurig, wolfs ...; la —a
pelle, het wolfsvel, 0.; inantello — d'un
—

—

—

—

—
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eavallo, grauwe manen van een paard ; j cao, ik heb me een arm verrekt ; —azione
1. ontwrichting, verrekking, v.
eavallo —, grauwe Schimmel, m.; (Bot.)
erba —, lupineklaver, m.; —o, m. wolf, m.; Lusso, m. weelde, v.; groote staat, m.; weelderigheid, v.; overdaad, v.; goed leven, o.; zwellam. gulzig mensch, vreetzak, m.; mod. prov.
a urn di —, zeer zeldzaam, met lange tusgerij., v.; vivere con —, in weelde, overdaad
leven ; spese di —, weelde-uitgaven ; vesschenpoozen ; andare in bocca al—, zich
titi di —, galakleeding, v.; —ureggiare,
in groot gevaar begeven ; aver veduto il
—, heesch, schorgeworden zijn ; far 11— pev. n. weelderig groeien ; opschieten, woekeren ;
coraio, dar le pecore in guardia ai
geil opgroeien (planten); geit, wellustig zip;

—, den bok tuinman laten spelen, iets aan

in uitspattingen, ontucht leven ; fig. al te rijk;

tugal, o.; —no, m. Lusitaniër, m.

kleurig.

al te breedvoerig (schrijfwijze); p. pres. en agg.
slechte handen toevertrouwen ; gridare al
—ante, weelderig; te zeer versierd (stijl);
—, om hulp roepen, schreeuwen ; non si
—u'ria, f. weelderigheid, overdaad, v.; neigrida al — che non sia can bigio of
ging, v. tot wellust, geilheid ; —e, f. p1. zinS
se non è — è can bigio, men noemt geen
nelijkheid, v.; ontuchtige handelingen, v. mv.;
koe bont of er is een vlekje aan ; aver pro—uriare, v. n. h.z.d. als —ureggiare ;
vato il niorso del —, door schade wijs
—uriosamente, avv. op weelderige, geile,
geworden zijn ; miglia come quelle ehe
zinnelijke wijze; —urioso, agg. geil, zinnefa il — la hotte, mijlen die de vos gemelijk, wellustig, ontuchtig; weelderig, prachtten heeft; prov. il — cambia il pelo ma
lievend, verkwistend.
non il vizio, de vos verliest wel zijn haren
chi
pratica
col
—
Lustrare,
agg. Z. onder Lustco.
maar niet zijn streken ;
impara a urlare, men moet leeren huilen Lustra, f. I. hol, leger, o. (van dieren); schuilplaats ; II. huichelarij, v., voorgewende genemet de wolven waarmede men in 't bosch is;
genheid, v.; —e, 1. pl. voorwendsels, uite' non si grida ivai al — che e' non
vluchten, mv.
sia in paese of chi ha il — in bocea,
lo ha sulla toppa of nella favola, Lustraiuolo, m. satineerder, glanzer, m. (in
papierfabrieken); —ale, agg. reinigend, zalals men van den wuif spreekt is hij altijd
vend ; acqua —, water waarmede het offernabij ; — non mangia —, de eenti kraai pikt
dier besprenkeld werd, ook : wijwater, 0.;
de andere de oogen niet uit ; la fame caccia
—amento, m. het glanzen, glad maken ;
il — dal bosco, nood leert bidden ; chi
—are, v. a. glad, glimmend, glanzend mapecora si fa, il — lo mangia, wie zich
ken; polijsten, wrijven (meubelen); — le
tot lam maakt wordt door de wolven versearpe, de schoenen poetsen ; — ii pavischeurd ; (Mil. stor.) ijzeren haak, m. voor 't
mento, de vloer glad wrijven ; —I bottoni
opvangen van den stormram ; (Zool.) —terdella montura, de knoopen van de univiero, Z. cerviere ; —dorato, shakal,
form
poetsen ; mangelen, kalanderen, satijakals, m.; —marino, walrus, m.; —manneeren, walsen, glanzen (laken, papier, enz.);
naro, Z. Mannaro.
Lupimoscha, f. (Nat.) steekvlieg, brems, v. fig. en fain. — qd. (of le scarpe ad uno),
iem. vleien, stroop om den mond smeren ;
Luppoliera, f. (Apr.) hopakker, m., hopveld,
v. n. glanzen, glanzend, glad zijn ; lustrano
V.; —lina, 1. (Chim.) lupuline, v.; —lo, m.
le searpe, de schoenen blinken; lustratio
(Bot.) hop, m.
gli ocehi, de oogen glanzen, schitteren;
Lusco, —one, agg. vraatzuchtig, gulzig.
—ascarpe, , m. indeel, schoenpoetser ; fig.
Lu'rido, agg. bleek, vaal, vuil.
vleier, m.; e jl suo —, hij smeert hem hoLusania, f. (Geogr.) Lausanne, o.
nig om den mond ; —astivali, m. h.z.d. als
Lusa'zia, f. (Geogr.) Lausitz, o.; —iese, m.
—ascarpe ; —atore, m. satineerder, walLausitzer, m.
ser, glanzer, m., polijster, (van meubels); —aLusehetto, agg. een weinig kort-, zwakziend ;
tura, f. het glanzen, poetsen, o.; satineering,
-ero, agg. een weinig dronken, aangeschoten,
walzing, v.; blinken, 0.; politoer, o.; schoenLusiguuoio, m. Z. usignuolo.
smeer, v.; —e'vole, agg. h.z.d. als lu'cido ;
Lusco, agg. Z. Losco; sost. fra il —e il
—ezza, ;f. (Fis.) eigenschap, v. om het licht
brusco, Z. brusco.
terug te kaatsen; glans, metaalglans, m.; --ino,
Lusinga, f. vleierij, v., vleiend woord, o.; bem. glanszijde, v.; plat goud- of zilverdraad, o.
driegelijke belofte ; tirare colle —ghe, met
(om te borduren); (Min.) glimmer, m.; (Calzol.)
leege beloften aanlokken ; hoop, verwachting,
gladhout, o.; boenborstel, m.; tam. h.z.d. als
V.; —amento, m. verlokking, v. door mooie
lustracarpe ; —o, m. glans, m.; gladheid,
beloften ; vleierij, V.; —are, v. a. met leege
v.; fig. — di nobilità, di natali, glans,
beloften, vleierijen verlokken ; tot valsche verm. der geboorte, afkomst ; professore di
wachtingen verleiden; vleien; —rsi, v. riff.
gran —, professor van groot aanzien; lezich vleien, zich aan leege verwachtingen
vare il — al panno. het laken krimpen ;
overgeven ; mi lusinga che ella vorrà
—, agg. h.z.d. als lucido ; —ore, m. h.z.d.
venire, ik vlei mij met de hoop dat Gij zult
als spleiidore.
willen komen ; —atore, m. —trice, f. vleier,
m., -ster, v.; iem. die valsche verwachtingen Lustro, m. (Archeol.) lustrum, o.; tijdruimte, v.
van vijf jaren ; —ale, agg. alle vijfjaren weopwekt ; —he'vole, agg. vleiend, verlokkend ;
derkeerend.
modi —I, vleiende manieren ; —hiero, agg.
verleidelijk, verlokkend ; donna —a, verlei- Lutare, v. a. met leem bestrijken ; — una
foriiaee,
een steenoven met leem dichtstrijdelijke vrouw, kokette, v.
ken ; —o, m. leem, m.; kit, v.; —oso, agg.
Lusione, f. spelerij, v., nietigheid,v.; fig. illusie,v.
Z. Lotoso.
Lasino, m. (Mar.) dunne lijn, v.
Lusita'nia, f. (Geogr. stor.) Lusitanië, 0.; Por- Luteo, agg. geelachtig, saffraanachtig, goudLussare, v. a. (Chir.) ontwrichten ; —rsi, v. rifl. Luteranismo, —esiino, m. lutheranisme, o.,
luthersche geloofsbelijdenis, v.; —ano, agg.
zich verrekken; mi s'è lussato tin bra'c-
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luthersch ; —, sost. Lutheraan ; —e'ro, m.
(N. pr. Stor.) Luther, m.
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naam voor Parijs); (Astr.) Lutetia (asteroïde).

rouwkleeding, v.; esser in —, in den rouw
zijn ;1—idi corte, hofrouw ; rouw gevoelend,
rouw brengend, rouwig ; bnheilvoi, beklagenswaardig ; tempi —i droeve tijden ; lutta,

klacht, klacht, v.; rouw, in., rouwtijd, m.,

uiers der koeien).

Lute'zia, f. (Geogr. Stor.) Lutetia, o. (oude

Lutitigolo, m. h.z.d. als vasa'io.
luttare, Z. Lotta, Lottà . re.
Luttare, v. n. rouw, treurigheid, v. gevoelen, Lutulento, agg. vuil, modderig, slijkachtig.
klagen; —o, m. rouw, m., treurigheid, wee- Luvetto, m. (Vet.) bloedgezwel, o. (aan de

M
caroni, v.; —i fatta in casa, in huis geM. (spreek 'ait e'mme) m. en f. m.; in afkort:
maakte m.; la sfoglia dei —i, uitgerold
M. = mille, duizend ; V. M. = Vostra
deeg, o. 'l. m.; mod. prov. piir grosso che
Maestà, Uwe Majesteit; L.L. M.M. = Le
l'acqua del —i, Z. onder acqua ; GasLoro Maestà, [ 1.H. M.M.; N. S. R. M.
= nelle site riverite mani, persoonlijk
care 11 cacio su' —i, Z. onder cacio ;
agg. vino —, dikke wijn ; —onea, f. (Lett.)
of persoonlijk te overhandigen ; nr.s. = manoseritto, manuscript, handschrift, o.; m.p.
grappig geschrift in Ital. met Latijnsche uit= moto proprio, uit eigen beweging ; m.
gangen ; —onico, agg. (Lett.) lingua —a,
= metro, meter; m. = masehile, mankeuken-, potjeslatijn, 0.; versi —ei, verzen
nelijk; m.c. (Co rn .) = moneta corrente,
uit verschillende talen bijeengelapt ; fig. stile
— , slechte, niet sierlijke stijl, m.
gangbare munt, v.
Ma, (Cong.) maar, edoch, evenwel ; — si (no) Ma'echia, f. I. vlek, smet, v.; vuile plek, v.;
vestito tutto —e, kleed vol vlekken ; —
che ..., wel is waar; — che bella serata ! (maar) wat een schoone avond ! — che
d'olio, d'inchiostro, olie - , inktvlek ; eapretendi ? (maar) wat wil je dan toch ? na
var le e, de vlekken uitmaken ; e epatiche, levervlekken ; marrno clïre ha una
vragen wordt ma beantwoord onder schouderophalen : wat weet ik er van ! chi è
bella , fraai gevlekt, gestreept marmer, o.;
geelli uomo ? —! wie is die ma.? wat weet
(Astr.) e del sole, della luna, zonne - ,
ik dat! sost. m. het »maar"; il se e 11 —
maanvlekken; (Pitt.) tip, v.; spatje, o. (reet
het penseel); dipingere alla , met stipson due corbellerie da Adamo in qua,
bet indien en het maar zijn twee domheden
pend penseel werken ; schets, v.; boomteekezoo oud als de wereld ; f am. non c' è —che
ning, v. (gew. Trappa); e, pl. menschentenga, daar komt geen maar bij te pas;
of Biergroepen in een landschap ; (Incis.) a
mezza , met niet uitgediepte schaduwen,
omdat maar bekommer ik mij niet ; ma c it e,
staat voor pia clie.
(koper - , staalgr.); smet, schandvlek, v., blaam,
Ma', voor nia en voor nrai, nooit, ooit;
m.; questa è utna brutta
sulla sua
afk. voor mai = nali.
vita, dat is een leelijke smet op zijn leven;
Macabro, damza —a, doodendans, v.
eavaliere senza
e senza paura,
Macacca, m. (Zool.) macac, m.; meerkat, v.
ridder zonder vrees en blaam ; fig. klein ge(langstaart. aap).
brek, o., kleine onvolmaaktheid ; pittore
Macadam, m. macadam, m.; bestrating, v.
senza e, schilder zonder gebreken (Andrea
met steengruis ; izzare, v. a. macadamidel Sarto); II. kreupelhout, struikgewas, o.;
seeren, met steengruis bestraten.
stare, vivere alla —, als struikroover
Maeaone, m. (Nat.) koninginnepage (zekere
leven ; fig. fare una cosa alla —, iets in
vlinder).
't verborgen, tegen de wetten doen ; stamMacassare, m. (Geogr.) Macasser, o.
pare un libro alla , een boek met valMacca, f. Tam. overvloed, m. groote menigte.
sche drukplaats en jaartal uitgeven, nadrukMaccabeo, m. (N. pr. bibl.) Maccabeus, m.;
ken ; boschpartq, v., gedeelte bosch, 0.; a'c1 1, de Maccabeun, mv.
cia, f. groote, vuile, zeer ontsierende vlek ;
Macca'glia, macta'glia, f. moorderij, v.,
—aiuolo, m. vlekkenuitmaker, in.; iem. die
bloedblad, o.
iets in 't verborgen, tegen de wet doet ; (Stamp.)
Maccao, m. macao, o. (zek. kaartspel, o.)
nadrukker, m. van boeken; geheime boosMaccare, v. a. Z. Ammaccare.
wicht ; iem. die tegennatuurlijke zonden pleegt;
Maccarello, m. (Zool.) makreel, m. (visch).
agg. in 't struikgewas levend ; porco —, kl.
Maccaria, f. Maccheria, (Mar.) stilte op
zwart varken (uit de Maremrnen); —are,
zee, kalme zee, v.
v. a. bevlekken, met vlekken maken; bezoeMaccarone, m. Z. Maccherone.
delen, onteeren, schenden ; (Pitt.) als kleurenMaccatella, f. gerecht, o. van gehakt vleesch;
schets bewerken ; (Legn.) un mobile, een
fig. gebrek, o.; schade, v.; vergissing, v.;
meubel als hout schilderen, polijsten ; — un
bedrog, o.
liquido con un altro, een vloeistof door
1Laccheronata, f. groote maaltijd, m. van
eene andere vloeistof kleuren ; — rsi, v. rill .
maccaroni ; —one, m. (meest pl. —1), maczich vuil maken, bevlekken, bezoedelen, ont-
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eeren ; p. pass. en agg. —aio, gevlekt, gestreept, gesprikkeld ; niarmo —, gestreept
marmer; acquit —a, gekleurd water; cavallo, cane —, gevlekt, bont paard, hond;
foglie —e, gestippelde, gesprenkelde bladeren ; fig. coscienza —a, vuil, bezoedeld geweten, o.; persone —e della stessa pece, lieden van denzelfden slag; —arella,
—etta, f. kleine, bijna onzichtbare vlek ; kl.
struikgewas, 0.; —iettare, v. a. besprenkelen, sprenkelen; —attina, f. h.z.d. als —etta ; —olina, f. kleine vlek, v.; — d'inchiostro, inktspatje, 0.; —one, m. zeer dicht
struikgewas ; ondoordringbaar struikwerk, 0.;
mod. prov. star sodo al —, zich niet van
zijn stuk, van zijn plan laten afbrengen ; —oso, agg. met struikwerk, vol struikwerk ;
—iu'ccia, f. kl. vlek, v.
Ma'eehina, f. machine, drijfwerk, 0.; werktuig, apparaat, o.; — di fisica, di chimica, natuur-, scheik. apparaten ; — da stampa, druk(snel)pers, v.; porre in — il giornale, de krant op de pers leggen ; —e da
guerra, oorlogsmachines, mv.; — da seminare, da battere, zaai-, dorschwerkt.; —e
ad acqua, waterwerk ; — ad aria compressa, a vapore, luchtdruk-, stoommachine, v.; — elettrica, electriseermachine;
electro-dina'mica, electro-dynam. machine ; — della forza di cent() cavalli,
een machine van honderd paardenkrachten;
— du caffé koffiemachine, m., om koffie te
zetten ; — da cucire, da scrivere, naai-,
schrijfmachine ; —semovente, authomatisch,
zelfwerkend mach., —e da teatro, theatermachinerien ; —semplice, enkelvoudig, apparaat, werktuig (schroef, hellend vlak, enz.);
—infernale, helsche machine, helsch werktuig, o.; (Ferror.) locomotief, m.; torchio
a—, snelpers, drukmachine (tegenover torchio a mavo, handpers); carta, filo a—,
machinaal papier, garen, o.; scherz. fare tin
libro a—, een boek zeer snel schrijven; fig.
machine, mechanisch handelend mensch;
--

oggi vogliono non maestri ma —e,

tegenwoordig verlangt men geen onderwijzers
meer maar inpomprnachines ; la — umana,
het menschelijk lichaam, o.; la — mondiale,
de wereld, de wereldmachine ; la — di un
poema, de draad, de verwikkeling van een
gedicht; geknoei, 0.; machinatie, v.; intrige,
heimelijk drijven. o.; groot gebouw, o.; fig. en
ram. esser una —, een zwaar brok mensch
zijn; —a'ccia, f. slechte, ontredderde mach.;
—ale, agg. machinaal, door mach. vervaardigd ; werktuigelijk ; movimenti —i, werktuigelijke, mechanische bewegingen; —almente, avv. langs mechanischer weg ; werktuigelijk, zonder goed bewustzijn; —amento,
m. —azione, f. machinatie, aanstoking, intrige ; booze, listige aanval, m.; —are, v. a.
aanstoken, opstoken ; logen, listen verzinnen;
— insidie, kuiperijen, intriges smeden ; v.n.
— contro qd., tegen iem. booze plannen,
aanslagen beramen ; inacchinavano di
ucciderlo, zij beraamden zijne vermoording;
—atore, m. —trice, f. aanstoker, ophitser;
beramer van booze plannen, aanslagen ; —etta, —ina, f. kleine machine ; klein werktuig, apparaat, o.; —isino, m. mecanisme, o.,
inwendige samenstelling, v. van een mach.;
inrichting, v. tot het in gang brengen eener
machine ; fig. handeling, v.; it — d'un poe-
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ma, de handeling, v., het verloop, o. van een
gedicht ; —ista, m. machinist, m.; fig. verzinner, opzetter van een dichterlijke fabel;
dichter, m.; —ona, f. groote machine; (Ferrov.) groote locomotief, m. (voor snel- en goederentreinen); —one, in. h.z.d. als —ona,
maar in nog grootere verhouding ; zeer zwaar,
log persoon, m.; zeer groot, reusachtig gebouw, o.; —oso, agg. tot een machine behoorende; fig. al te ingewikkeld (van romans,
dichtwerken); —u'ecia,f. kleine, onvoldoende
machine.
Maceo, m. geplet iets, 0.; boonepap, -brei, v.;
bezaksel, o. der inkt ; h.z d. macca, moorderij, v., bloedbad, o.
Macia'nghero, agg. stevig, sterk, potig;
linksch, lummelachtig.
Mace, f. (Bot.) foelie, v., omhulsel, v. van de
muskaatnoot.
Mace'done, m. Macedoniër, m.; —o'nia, f.
Macedonië, o.; —o'nico, agg. Macedonisch.
Maccella'bile, agg. slachtbaar, goed om te
slachten ; bestie —I, slachtvee, 0.; came
slachtvleesch, o.; —ara, f. slachtersvrouw,
vleeschverkoopster, v. —aro, —aio, in. slachter, vleeschhouwer; scherz. heelmeester die
terstond met het mes gereed is; —atore,m.
slager, slachter, slagersknecht, m. (vooral in
de abbatoirs); —azione, f. het slachten ; geslacht, o.; tassa per la —, accijns op het
geslacht ; —eria, f. slagerij, slachtplaats, v.;
vleesch-, slagerswinkel, m., slachthuis, o.;
—esco. agg. voor 't slachten bestemd, slacht....;
—o, m. slagerij, slachtplaats, v.; slachthuis,
o.; bet slachten, o.; tassa del —, accijns op
het geslacht; bestie di —, slachtvee, o.;
ram. besta da —, os, m., rund, o. (scheldwoord); fig. moorderij, v., bloedbad, o.; andare al —, een zekeren dood tegemoet gaan.
Macera'bile, agg. opweek-, weekbaar; —amento, m. = —azione, f.; —are, v. a.
opweeken, weeken; — la canapa, il lino,
het hennep, bet vlas te roten, te rotten leggen; —gli ossi, de beenderen weeken, macereeren ; — la carne nell' aceto, het
vleesch in den azijn laten weeken, murw
worden ; fig. la prigione cosi lunga lo
macero, de lange gevangenschap maakte
hem week, slap ; fig. verscheuren ; —rsi,
v. rifl. zich geeselen, kastijden; van verdriet,
kommer vergaan ; het vleesch kastijden, versterven ; —a'toio, m. rotkuil, v. voor vlas
en hennip ; (Anat.) macereerruimte, v.; —azione, f. het weeken, uitwasschen ; roten of
rotten van vlas en hennip; maceratie, v. (der
beenderen voor anat. preparaten); belting, v.;
fig. kastijding, versterving, geeseling, v.;
ma'cero, m. rotten, rotting, weeking, v. van
hennep of vlas ; rotkuil, v.; lompen-, stamptrog, m. (in papierfabrieken); mandage le
copie d'un libro al —, de oplage van
boek. naar den papiermolen zenden ; misdruk,o.
Macereto, m. puin-, steenhoop, m ; — e'ria,
f. droog opgewerkte (z. kalk) muur, veldmuur,
m.; —e, pl. puinen, m.v. (van ingest. gebouwen); puin, o.; Ia città è ora nu mucchio di —, de stad is thans een puinhoop ;
antiche —e, overblijfselen, puinen van oude
gebouwen.
Macerone, m. (Bot.) Spaansche eppe, v.
Ma'chia, f. huichelachtigheid, sluwheid, list;
kunst zich door vleierijen in te dringen;
—avellesco, —avellio, agg. naar den aard
—,
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vap Machiavelli, machiavellistisch, listig, sluw;

—avellismo, m. machiavell. , sluwheid, ge-

slepenheid (vooral in staatszaken); machiavellisme, o.; —aveliista, m. aanhanger. m. der
mach. grondbeginselen, machiavellist, m.;
—one, m. —ona, f. zeer sluw, geslepen, doortrapt persoon, m.; sluwerik, m.
Macia, f. h.z.d. als 'nacelle ; —e, f. h.z.d.
als macllenza.
Macigno, in. (Min.) blauwgrijze, zeer harde
zandsteen, hardsteen, v. (voor molensteenen)
ook voor bouwwerken ; cuor di —, hart
van steen, hardvochtigheid, v.; steen, m. rots,
v.; —oso, agg. hardsteenen.
Macilente, —o, agg mager, uitgeteerd ; —enza, f. groote magerheid, uitgeteerdheid, v.
Ma'cina, —e, f. molensteen, m.; — di sotto,
onder-, grondsteen ; — di sopra, bovensteen,
looper ; auzzar la —, den molensteen billen,
scherpen ; essere, parere una —, Iastig,
vervelend zijn, als een steen op den maag
liggen ; — da colore, verfmolen, -looper, m.;
—a'bile, agg. maal-, wrijfbaar ; —are, v. a.
malen (graan, koffie); wrijven (kleuren, verwen); mouten, bolsteren ; fij nstooten, -stampen ;
fam. — col denti, eten, kauwen ; —a due
palmenti, met beide kaken kauwen ; prov.
chi primo arriva a pietist nuacina,
die 't eerst komt 't eerst maalt ; fig. verbras-

sen, doorbrengen, verkwisten ; p. pres. en agg.

—ante, fosso —, molenbeek, v.; p. pass.
—ato, gemalen, gewreven ; —ata, f. maalsel, o.; dare una —, malen ; —ato, o. gemaal, meel, o.; tassa sul —, accijns op het
gemaal, o.; —atore, m. maalder, verwenwrijver, -fabrikant, m ; mouter ; fig. — di
quattrin i, verkwister, doorbrenger, m.; —atura, f. het malen, mouten, wrijven, o.; gemaal, o.; —e, f. Z. —a ; —ello, kleine wrijfsteen, verfmolen ; — da calfè, koffiemolen,
m.; —lno, m. da calf è, da pepe, koffie-,
pepermolen, m.; —info, m. voortdurend gemaal, gewrijf, o.; — di quattrini, voortd.

verkwisting, v.; — Inone, m., — ona, f. gr.
verkwister, m., lichtzinnig persoon, m.
Maciulla, f. hennip-, vlasbraak, m., rak, o.;
—are, v. a. vlas-, hennipbraken ; fig. geducht
eten ; fig. knarsen.
Macolare, v. a. kwetsen, pletten, builen ; drukken (ooft); fans. bont en blauw slaan ; —o ,
agg. gebuild, met blauwe plekken ; geplet,
beursch (ooft); fig. geradbraak (van vermoedh.);
sono mezzo —, ik ben half geradbraakt.
Macometto, —cone, m. (N. pr. Stor.) Mahornet, m.
Macro, agg. h.z.d. als Magro.
Macuba, f. soort snuiftabak, v.; —lno, m.
snuiftabak, v.
Ma'cula, —cola, f. h.z.d. als macchia ;
—are, v. a. h.z.d. als macehiare ; —ato,
agg. gevlekt, met bonte vlekken.
Madama, 1. Mevrouw, v.; —igella, f. Mejuffrouw, v.
Maddalena, f. (N. pr.) Magdalena ; far da
Maria e da —, alle huiselijke bezigheden
verrichten; (Stor. f or.) naam van het armezondaarsklokje in 't Bargello ; ti dia la —,
de beul mag je halen ; —eone en Magdaleone, m. (Farm.) opgerolde hechtpleister, v.
Madenb en —desi, (Cong.) wel neen, wel ja
Ma'dia, f. zeef-, builkast, v.; baktrog, m.; m.
prov. paiono spianati Bella stessa —,
zij schijnen uit een deeg gemaakt te zijn, ge-
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lijken elk. volkomen ; lam. uno inorirebbe
di fame in una —, iem. is nooit tevreden, verliest terstond den moed; tener alla
—, de broodkorf boog houden, niet veel te
eten geven ; non aver nulla nella —,
niets te eten hebben ; —ata, f. een baktrogvol ; ne mangerebbe una —, hij zou er
een baktrogvol van eten.
Madilo, agg. nat, gevocht; — di sudore,
nat van 't zweet.
Ma iè, —dio, Cong. h.z.d. als Madesi.
Madiella, f. trog, M. om den leem te kneden;
kl. meel-, buiskist, v.; verkoopstalletje, 0.; --ona, f. groote baktrog, meelkist, v.
Madièra, f. plank, v., vloerdeel, v., ligger, m.
Madonna, f. dame ; edele vrouw, v.; — Laura
del Petrarca, Laura, de hartsvriendin van
Petrarca ; ram.— Teuerina, vrouw die over
het kleinste ongerief jam rnert; essere Donna
e —, onbeperkte meesteres in huis zijn ; La
—, de Madonna, Onze-Lieve-Vrouw ; de heil.
Maagd; le —e di Baffaello, de Madonna's
van Rafael; (Mar.) scherz. rechtopstaande
steen in een muur ; —a'io , In. scherz. metselaar die de steenen rechtop in den muur zet,
slechte metselaar, knoeier, m.; —ina, f. lief
klein Madonna- of Mariabeeld ; parere una
—. er als een Madonna, d.w.z. schoon en teer
uitzien (van meisjes); parere una inililzata, schuchter, bedeesd meisje, o.; —, klein
aan Maria gewijde kerk ; —lno, m. voormalige Tosk. munt; —one, m. groot Mariabeeld; —u'ecia, f. klein, slecht uitgevoerd
Mariabeeld, o.
Madore, m. klamheid, vochtigheid v. van de
huid ; licht zweet, o.
Madornale, agg. h.z.d. als unaterno; rami
—i, hoofdtakken van een boom; fig. groot,
zeer groot; lettere —i groote letters ; errors
—i, groote flaters, fouten.
Madre, f. moeder, v.; amore di —, moederliefde, v.; saluti la signora —, groet mevrouw uwe moed.; la regina —, de koningin,

moeder ; spirituale, meter, v.; peettante,
v.; fig. weldoenster, v.; essere stata — ad
—

uno, iemand als een moeder bemind, verzorgd hebben ; 1'estate è la — dei poveri,
de zomer voedt en verwarmt de armen ; la —
superiora, badessa, moeder - overste (in
kloosters); la — coinune, ons aller moeder
(de aarde); la — antica, Eva ; la —patria,
het moederland, o.; chiesa —, moederkerk
(van welke andere afhangen); idee —i, gronddenkbeelden ; lingua —, moedertaal ; (Anat.)
—, b.z.d. als matrice ; dura — , harde, uitwendlge hersenvlies (duranater); —pia, bin-

nenste, week hersenvlies, o.; (Mee.) matrijs,
v., naaf, v.; gietvorm, m.; — of madrevite,
schroefmoer, v.; (Chaim.) acqua —, moederloog, v.; — del vino, wijndroesem, m.;
—branca, f. hoofdtak, m., wortelscheut, v.;
—curve, f. pl. (Mar.) booglijn, v.; —famiglia, f. huis-, familiemoeder, v.; —eggiare,
v. n. op de moeder gelijken ; i niasehj madreggiano e le feminine padreggiano,

de jongens gelijken op de moeder, de meisjes
op den vader; —eperla, f. paarlmoer, o.;
—eperla'eeo, agg. paarlmoeracbtig ; —e'pora, f. (Nat.) madrepoor, sterkoraal, o.
—eselva, f. (Bot.) h.z.d. als abbracciaboschi ; —e'vite, f. moerschroef, v., schroefmoer, v.; —ina, f. peettante, meter, v.; —,
h.z.d. als levatrice.
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Madrigale, f. (Lett.) madrigal, 0.; kort herdersdicht, o.; —aleseo, agg. op de wijze van
een madrigal; —aletto, M. kl. madrigal. o.
Madroso. ivatroso, agg. (Min.) met groote

gaten, poriën (steenes).

Maestà, f. majesteit, v., grootte, waardigheid,
verhevenheid; — d'un edifizio, het indrukwekkende van een gebouw ; fig. la Divina

—, de Goddel. Majesteit, de Heerlijkheid Gods,
God ; —, majesteit, v. (titel van vorsten Sua
Maestà il Re, Zijne Majesteit de Koning;
delitto di lesa —, misdaad van majesteitschennis ; lam. groote misdaad, v., zware overtreding ; panere usa —, groot, deftig er
uitzien ; volg. tabernakel, o., langs den weg
staand heiligebeetdje of kap2lietje, o.; —osamente, avv. op majestueuse, hooge, verhevene wijze ; —osità, f. waardigheid, v., waardig, deftig uiterlijk ; —oso, agg. majestueus,
waardig, deftig, heerlijk, groot,verheven ; (Mus.)
plechtig, ernstig voor te dragen muziekstuk.
Maestra, f. meesteres, onderwijzeres ; fig. la
storia é — della vita, de geschiedenis is
de leeresp. des levens ; meesteres, eerste weekster; huisvrouw, eigenares van een landelijke
bezitting; sentirè che coca ne dice la —,
ik zal eens hoeren wat de vrouw, de meesteres, bazin er van zegt ; — delle api, koningin
der bijen ; hoofd-, spankoord (v. 't net); trek-,
spanlijn, v.; (Pescat.) stuk o. kurk, drijver, m.
(om aan te duiden waar 't net li gt); (Agr.)
hoofdwortel, tn.; (Mar.) hoofd-, groote zeil;
albero di —, groote mast, v.; aequa —,
moederloog, v.; (Chum.) grondstof v. (eenei
chem. verbinding); —a'ceio, m. onkundige,
slechte meester, m.; ale, m. poordwesten
wind, m. (in de Middel. Zee); folata di ,
sterke N.00sten wind, m.; alleggiare, v. n.
(Mar.) noordwestelijk afwijken (de magneetnaald); —aniento, rn. h.z.d. als aininaestrarneiito ; —are, v. a. h.z.d. als aoninaestrare ; v. n. (Mar.) h.z.d. als —alleggiare;
—asza, f. meesterschap, o., meesterrecht, o.;
le —e, de gilden, ambachten ; —ella, f.
(Tess.) lade v. (aan de weefstoel); —e'vole,
agg. meesterlijk, kunstvaardig ; —ia, f. meesterschap, v.; kunstvaardigheid, bekwaamheid;
serivere eon —, meesterlijk schrijven;
—ina, f. jonge onderwijzeres ; kinderjuffrouw,
v., bewaarschoolhoudster, v.; fam. wijze van
toespreken tot een jonge bedelares ; che volete — ? wat wilt ge, klein ding; —ino, m.
jonge, nette, aangename onderwijzer ; iron.
meestertje, onbekwaam onderwijzer; knaap
die jongere kinderen leert ; —0, m. meester,
leeraar, onderwijzer, m.; in queste materie
è verainente —, op dit gebied is hij waarlijk een meester, is hij geheel thuis ; — di
furfanteria, meester in schurkerij ; prov.
l'opera loda il —, het werk prijst den
meester ; — di latino, leeraar in 't latijn;
fare il — onderwijzer zijn, voor meester
spelen ; meester, baas (in een werkplaats,
handwerk); —muratore, meester, baas-metselaar ; sotto —, onderbaas, opzichter ; —, vi
raecoinando di farlo bene, meester,
baas zorg dat het goed gedaan wordt; — di
capella, kapelmeester, m.; fig. aanvoerder
(bij iets); il — Verdi, Maestro Verdi ; — di
casa, huismeester, (in groote buizen, inrichtingen), huisonderwijzer; — di ceremonie,
ceremoniemeester, m.; - del Sacro Palazzo, intendant van het Vaticaan; Gran
—

—

—
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—, Groot-Meester; scherz. eeco il signor
— de' miei stivall, daar komt meester
weetal aan ; (Star.) docter, magister; 11 —
Gerardo di Narboasa, de beroemde docter
G. v. N.; heer, gebieder; — di giustizia,
scherprechter ; — del eanrpo, legermeester,
rn.; — delle arme, wapenmeester, exerceermeester tolpo — meesterlijke sst; tiro
meesterschot, o.; strada —a, hoofdstraat.,
v.; Tune —a, hoofdlijn ., treklijn, v.; penne
—e, slagveel•en ; fam. levare a qd. le
penne —e, iem. de vleugels korten, van het
zijne berooven, beletten iets te ondernemen ;
trave —a, draag-, hoofdbalk ; libro,
grootboek, o.; porta —a, hoofddeur, v.; (Mar.)
albero — groote mast, v.; vela —a, hoofdzeil, o.; —ona, f. degelijke, fl inke onderwijzeres ; onderw. van groote gestalte • meesteres ;
fig. in opera di furberia è ; , in sluw
beid, in streken is zij doorkneed ; —one, m.
goede, degelijke meester, leeraar ; groote, beroemde componist, m.; —u'ccio, m., —a, m.
leeraar, leerares van twijfelachtige bekwaamheld, v.; —u' solo, m., —uzzo, m.; —a, h.z.d.
als —u'ecio.
Ma'fia, f. Ma fi a, v., geh. genootschap op Sicilie;
—oso, agg. en sost. tot de Mafia bebuorende.
Maga, f. toovenares, heks, v.; la buona, cattiva —, de goede, booze fee (in sprookjes);
fain. parere usa vecchia —, er als een
oude heks uitzien.
Magagna, f. gebrek, o., foot, v.; kwade plek
(in hout, stof enz.); fig. lichaamsgebrek, 0.; è
pieno di —e, hij heeft alle mogelijke gebreken ; nomiui tristi , e pieni di ogni
menschen tot allerlei schurkenstreken in staat;
-are, v. a. bederven, beschadigen ; rot,
beursch maken (van ooft); fig. i cattivi
,

—,

—,

,

—,

-

esempj inagnagnano i buoni eostunai,

slechte voorbeelden bederven de goede zeden ;

p. pass. —ato, bedorven, beschadigd, aange-

stoken, met kwade plekken ; frutta —a, aangestoken fruit.

Magari, esclam. God gaf het ! wat gaarne ! zoo
ik meen ! of ik ! ei anderasti volontieri
in Italia ? — ningari ! zoudt gij gaarne

naar Italie willen gaan ? dat zou ik meenen !
of ik ! zelfs, ten koste van, al zou ! dev' an-

dar di ii ; — ei andasse tutto il patrimonio, hij moet daar weg, al zou het ook
mijn geheel fortuin kosten ! sarebbe uoino
— da rubare, hij zou zelfs in staat zijn om
te stelen; — Dio, — Dio si decidesse,

God gaf dat hij eindelijk eens een besluit nam.

Magazzina'ggio, m. magazijn-, zolderhuur,
m.; —iere, m. magazijnmeester, magazinier,

entrepot-opzichter, o.; —i-no, m. magazijn, o.;
voorraadkamer, stapelplaats, v., entrepot, zolder, m., verkoophuis, o.; — di mode, modewinkel, m.; — di scienze, schatkamer van
wetenschappen.

Magdaleone, m. Z. maddaleone.
Maggerena, f. (Bot.) blaasboom, m.
Maggesare, v. a. (Agr.) braak laten liggen
(akker); —ato, —e, in. (Agr.) braakland, o.,
braakliggende akker, m.; — compteto, semestrale, een geheel, half jaar braak liggend ; tenere in —, braak laten liggen; —,
eerste hooi, meihooi, o.; —e, in Mei rijp wordeed ; olivi —i, olijven die in Mei worden
afgeslagen ; rose —1, Meirozen ; lana —,

eerste wol. eerste schering v. (der schapen).

Maggiaiuolo , agg. giovanetti —e, ra-
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gazze —e, knapen, meisjes die met meitakken

rondtrekken om meiliederen te zingen ; (Med.)
febbre —a, hooikoorts ; —a'tiea, f., —o, in.
h.z.d. als .naggese ; —o, m. Mei, meimaand,
v.; (am. en scherz. i i eantore di —, de ezel,
m.; fem. parere nuu —, bloeiend, jeugdig,
frisch uitzien ; m. prov. 1'acqua di — fa
le donne belle, de meidauw maakt de vrouwen schoon ; /arn. essere come urna bell'
aequo di —. weldoen, verkwikken als een
meiregen ; non esser di —, het eens gezegde niet herhalen willen ; m. prov. aspettar — che verga, op iets wachten dat nog
niet spoedig komt ; prov. — ortolano, molta
paglia e poco grano, een natte Mei geef
veel stroo en weinig gras; — aseiutto, gran
per tiutto, droge Mei, veel graan ; meitak, m.,
pinkstertak, m., -groen, 0.; piantar —, de
Mei voor 't venster van de beminde plaatsen;
cantar — meiliederen zingen ; it —, meifeest, 0.; — lata, f. rneifeest, o., meilied, meizingen, o.
Maggiorana, f. (Bot.) marjolein, m.
Maggioranza, f. het grooter zijn, 0.; voorrang, m., bovenuitsteken, o., meerderheid, v.;
— de' voti, meerderheid der stemmen ;
litizia, schijnbare meerderheid ; ministern
non presenta la —, ministerie o. dat
niet de meerderh. vertegenwoordigt ; —asco,
m. Z. majorasco ; —domo, majordomus,
opper-, huis-hofmeester.
Maggiore, agg. grooter, meerder, beduidender,
aanzienlijker ; fort a —, overwegende kracht,
dwingende nood, m.; (Mus.) do —, c-dur;
matricola — lijst v. der hoogstaangeslagenen ; — d'età, ouder; Artaserse era il
—, Ciro il minore dei fratelli, Artaxerxes was de oudste, Cyrus de jongste der
broeders ; Seipione ii —, Scipio de Oudere;
eta —, meerderjarigheid ; (Eccles,) ordini
—1, de drie hoogere wijdingen ; messa
h.z.d. als —cantata, solenne, plechtige
Hoogmis ; la magistrature —e, de hoogste
overheden ; (Stor. fiur.) le arti i, de hoog
ste gilden ; chirurgo — , chirurgijn-majoor ;
sergente — , sergeant-majoor; aiutante
bataljons-adjudant; aiutante — in
prima, chef van den generalen staf; (Mil.
stato —, staf, groote staf, v.; stato — generale, generale staf; sost. m. (Mil.) majoor,
m., overste, chef, m.; hoofd, o., hoogergeplaatste, m.; (Stor.) de patriciërs, grooten, voornamen, aanzienlijken (in een republiek); [am.
andare per la —, tot de voornaamsten,
hoogstaangeslagenen behoorende; —eggiare,
v. n. den baas willen spelen, zich verheffen;
—enne, app. (Giur.) meerderjarig ; —enti, m.
pl. (Stor.) de voornamen, patriciërs, overheden,
mv. (in een repub.); —ia, f. h.z.d. als —asza;
—inghi, m. pl. h.z.d. als—enti ; —ino, agg.
oudste onder verscheidene kinderen ; —ità, f.
h.z.d. als —anza ; (Mil.) — di battaglione,
— di brigata, bataljons-, brigadebureau;
—mepte, avv. meer, veel meer, in meerdere
mate, hooger graad; quanto — hoeveel te
meer ; —nato, m. eerstgeborene.
Ma'ghero, agg. h.z.d. als magro.
Magia, f. magie, tooverkunst, toovenarij, v.,
geheime kunst, v.; -- asera, zwarte kunst, v.
(tooverij); — biauiea, goochelkunst, v.;
naturale, natuur-, scheikundige kunstjes;
tig. betoovering, v.; —icamente, avv. door
tooverij, langs magischen weg; cantare
,

—
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verrukkelijk, betooverend zingen ; —icale,
—ico, agg. magisch, toover ...; formule
cbe, tooverformulen, mv.; cerchio —, tooverkring, m.; verga, bacchetta , tooverroede, -staf, v.; aver la baechetta —a,
wonderdingen doen ; lanterna —a, tooverlantaarn, in.; fig. betooverend, vol aanvalligheid ; luogo — betoo verende, verrukkelijke
plaats, v.; Tam. o questa I' è —a, dat is
wat moois, dat zou me wat moois zijn ; —io,
—uuago, m. (pl. g il l), magiër, toovenaar,
wijze ; parere ure — (of 11 — Sabino),
er zeer waardig, zonderling urien; een langen haard, zeer ernstig uiterlijk hebben ;
imago (pl. gi), Perzische vuuraanbidder,
m ; 1 tre Magi of i re Magi, de Drie
Koningen, de drie Wijzen uit bet Oosten.
Magione, f. buis, o., woning, woonplaats, v.
Magiostra, agg. fragola — , groote tuinaardebei, v.
Magi'rico, agg. acte —a, kookkunst, v.
Magiste'rio, —stero, m. meesterschap, o.;
leerambt, magisterschap, o.; darsi al —,
zich aan het leerambt, onderwijs wijden;
docterswaa rdigheid ; Gran —d'un ordine,
Groot-Meester eereer orde ; (Farm.) meesterpoeder, o., neerslag, o., precipitaat, 0.; — di
pionibo, loodwit, o ; — di bisiniuto, busmuth-poeder, o.; —rale, app. het leerambt,
onderwijs betreffende ; cattedra —, leerstoei ; scucle —i, leerstoel voor onderwijzers ;
tono —, scboolmeesterstoon, meesterlijk, voortreffelijk, hoofdzakelijk; (Farm.) decozione
—, eerste trekking, v.; —ralità, 1. schoolmeesterachtige, leerende, gebiedende toon, m.;
—almente, avv. op leerende, goede, duidelijke wijze; —rato, m. magistraat, overheid,
v.; stedelijke overheid, v., stadsrand, m.;
usciere di —, stadhuisbode, m., rechterlijke
macht, v.; rechtersambt, 0.; entrare in —,
de rechterlijke loopbaan kiezen ; rechter, m.;
—atura, f. magistratuur, v., waardigheid, v ,
ambt van overheid; anibire le alte —e,
naar de hoogere bestuursambten haken; rechterlijke ambt, o.; duur van een rechterl. ambt,
magistratuur ; —ria, f. h.z.d. als maestria.
Ma'glia, f. malie v. (van het pantserhemd),
maas v. (van een net enz.), schakel v. (van een
ketting); lavori di —, haak-, breiwerk, 0.;
fare la —, haken ; — scappata, een gevallen steek v. (v. e. kous); onderlijfje, gebr.
borstrok, m., tricot, o., gebreide kous, onderbroek enz.; pantserhemd, o.; (Chir.) witte vlek
op den oogappel; (Magn.) platte ring m. (op
fornuis); —etta, f. kleine ring, malie, maas,
steek ; veter, m.; ringetjes, oogjes (voor veters):
—ettare, v. a. (Mar.) de kiel (v. een schip)
met nagels benagelen ; —ettatuira, f. (Mar.)
beslaan, benagelen van de kiel ; —olina, f.
kleine vlek op den pupil.
Ma'glio, m. hamer, klophamer; sleeg of slager, m., klopper, drijfhamer, in .; hijblok, ramblok, straatmakersb#ok; (Mar.) — di calafato, kalfaathamer, m.; —a vapore, stoomba mer ; kolf, slaghamer bij 't croquetspel;
(Anat.) hamer in 't oor.
Magliuolo, m. (Agr.) aflegger, m.; scheut v.
(v. d. wijnstok).
Magnanimamento, avv. op grootmoedige,
edele wijze ; —imità, f. edelmoedigh., grootmoedigheid, edele gezindheid, groothartigheid ;
—imo, agg. edelmoedig, groothartig, edeldenkend, edel.
--
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Magnano, m. slotenmaker, smid, m.; m. prov.
il — litiga col ferraveechio, de smid

ligt overhoop met het oudijzer (van een twist
die niets te beduiden heeft).
Magnare, v. a. en n. Z. tnangiare.
Magnate, m. magnaat, m., groote, voorname,
m.; assistevano alla ceremonia tutti
I —i, alle grooten van het r ij k woonden de
feestelijkheid bij ; —izio, agg. de waardigheid,
den stand van een magnaat betreffende.
Magne'sia, f. (Min.) magnesia ; bitter-, talkaarde, v.; (Farm.) — inglese, witte magnesia; —si'aco, agg. (Chim.) magnesia bevattend ; litnonata —a, koolzure limonade ;
luce, mica —a, magnesiumlicht, o.; —sta,
m. (Chu m.) magnesium, 0.; —site, f. (Min.)
magnesiet, magnesiumcarbonaat, o.
Magnete, m. h.z.d. als calatnita ; —ticatttente, avv. door magnetische aantrekking;
(Med.) door magnetisme (genezen); —tico, agg.
magnetisch; forza —a, magnetische (aantrekkings-, afstootings-kracht ; fluido —, magnetisch fluidum ; corrente —a, magnetische
stroom, m.; inclinaziotte —a, magnetische
inclinatie, v.; ago —, magneetnaald, v.;
medicina, cura —a, magnetische geneeswijze ; fig. aantrekkend, boeiend ; occhio
magn. blik, m.; —tisnio, m. magnetisme;
—terrestre, —animale, aard-, dierl'ij'k
magn.; —tizzare, v. a. magnetiseeren, een
lich. magnet. maken; — qd., iem. magnetis.
het dierlijk magn. in iem. opwekken ; p. pass.
—ato, gemagnetiseerd ; sost. m. gemagnetiseerde, magnet. medium, o.; —tizzatore, m.
magnetiseur. m.; —tizzazione, f. magnetiseering, v.; —to-elle!ttrico, magneto-electrisch, door magn. electr. gemaakt;
tro, m. magnetometer, m., werktuig om de
magn. kracht te meten.
Magnificamente, avv. op grootsche, prachtige, heerlijke wijze; op voortreffelijke, uitstekende wijze ; sto qui —, ik zit (sta) hier heerlijk, prachtig; —amento, m. lofprijzing,
verheerlijking, roeming, v.; —are v. a. roemen,
prijzen, ophemelen, verheerlijken ; als prachtig,
uitsteken doen voorkomen ; al te groote beteekenis geven, overdrijven ; —rsi, v. ri ll . zichzelf prijzen, roemen, ophemelen ; —at, m.
(Eccles.) magnificat, m.; lofzang der H. Maagd ;
fa in . en scherz. l'ora del —, het etensuur, 0.;
—atone, m., —trice, f. grijzer, roemer, lofredenaar, verheerlijker, ophemelaar, m.; —
enza, f. heerl ij kheid, pracht, v.; la— della
natura, de heerlijkheid, verhevenheid der
natuur ; la — del Signore, de heerlijkheid
Gods; la — di una festa, de pracht, weelde,
glans van een feest; — dello stile, verhevenheid van stijl ; prachtlievendheid, vrijgevigheid, vorstelijkheid, edel, verhevene gezindheid ;
lofprijzing ; dare — ad alcuno, iem. roemen, prijzen ; (Star.) vostra —, uwe Heerlijkheid (aan vorsten, hooge waardigh.bekleeders der repub.); — eo, agg. prachtig, heerlijk,
schitterend, aanzienl ij k, voortreffel., uitstekend,
prachtlievend, vrijgevig, grootmoedig, edel gezind ; Lorenzio ii Magnifico, Lorenzo de
Prachtlievende; festa —a, prachtig, schitt.
feest, o.; (Star.) Magnifico Cancelliere,
—,

Podesta ! Magnifici Signori Dieei,

(titels van grootwáardigh.bekleed. in de voorm.
Ital. republ.).
Magniloquente, agg waardig, verheven (stijl);
—loquenza, f. verhevenheid, hoogdravend-
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heid, waardigheid v. van stijl ; —loquo, agg.
pathetisch, hoogdravend, grootsprekerig, bffferig; —tudine, f h.z.d. als grandezza.
Magno, agg. groot (tegenw. nog slechts bij
titels gebr.); Carlo, Alessandro Magno,
Karel, Alexander de Groote ; Magna Grecia,
Groot-Griekenland, 0.; l'aula Magna, de
groote aula (gehoorzaal) der Akademie; iron.
un discorso —, een geweldige redevoering ;
ma questo — libro quando me lo
mandi ? maar wanneer zult gij mij nu eens

dat wereldberoemd boek zenden ?

Magno'lia, f. (Bot.) magnolia.
Mago'gano, m. Z. niogano.
Magolato, m. (Agr.) veld o. met ver uiteen-

staande voren en breede greppels.

Magona, f. ijzerhut, ijzersmelterij, v., frischerij
v., bergplaats v. voor ijzer; fig. esser una
—, met alles goed voorzien (huis); —cina, f.
kleine bergplaats van ruw ijzer; —tere, m.

bestuurder m. eener ijzerhut ; frischer, werkman in een ijzerhut.
Magone, m. maag, m.
Magontino, agg. .Mainzer, uit Mainz ; sost. m.
inw. van Mainz; —ottza, f. Mainz, o.
Magra, f. (Mar) — di acqua, laagste waterstand, m.; —mepte, avv. op magere, zuinige,
behoeftige wijze ; pranzare —, mager eten;
—ettino, agg. een weinigje mager; magretto, agg. wat, een weinig mager ; —ezza,
f. magerte, magerheid, v.; onvruchtbaarheid
v. (van den grond); — d'un fiume, lage waterstand m. eener rivier ; —lno, app. h.z.d. als
—ettino ; —o, agg. mager, dor ; carne —a,
mager vleesch, 0.; elbi —I, magere spijs (op
vastendagen); liórni —I, magere, vastendagen ; behoeftig, spaarzaam, zuinig, gering;
prov. —a cuciva grasso testainento,

een magere keuken een vet testament; onvruchtbaar, weinig opbrengend (land); on*
annina —a, een mager, slecht jaar, geringe
oogst, m.; —stipendia, mager, gering loon,
o.; affari —I, weinig winstgevende zake% ;
fig. gasti —i, geen broodgevende beroepen,
kunsten ; sousa —a, flauwe, leege verontschuldigingen; lettere —e. weinig inhoud.
brieven ; fiutne —, waterarme rivier, v.; prov.

e meglio nu — aceordo che una gross &

.

sentenza, beter een mager vergelijk dan een
vet proces ; sost. m. mager gedeelte van 't
vleesch ; prendi una llbbra di —, neem
een pond mager ; m. prov. mangio di — e
dormo dappiedi, Z. onder dappiè ; —gnolo, — Week), app. h.z.d. als —etto.
Magrana, f. scheele hoofdp ij n, v.
Mai en ma, avv. ooit, nooit ; non è — accaduto un fatto simile, zoo iets is nog

nooit gebeurd ; I1011 c' è stato —, hij is nooit
hier geweest ; lo faresti to questo ? — !
zoudt gij dat doen? nooit! —e poi — ! nooit
en te nimmer ! — pia, nooit meer; — piu
ehe ..., o, dat toch, o, mocht toch; — da'
mies di, nooit van mijn leven ; — una
volta 1'avessi vedtito studiare, als ik
hem maar een keer had zien studeeren
meglio che —, beter dan ooit ; quanto of
ehe —, in de hoogste mate; quando — ?
wanneer toch ? c' è tanta — gente, che...,
er is zooveel volk dat ...; se —, wanneer ooit ;
se — non lo sapete, als gij het soms niet
mocht weten ; come — ? is het mogelijk ?
ehe dice — ? wat zegt hij toch ? che è
avvenuto — ? wat is er dan toch gebeurd?
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scherz. il San —, Sintjuttemis; nil pagherà
questa San —, hij zal me met Sintjuttemis

(d.w.z. nooit) betalen.
Maiale, f. vrouwelijk varken, zeug. v.; —fatum, f. slachttijd, m.; —le, m. zwijn, varken,
0.; — di of da grasso, mestvarken, o.;
earne di —, varkensvieescb, 0.; —insaccato, varkensworst, v.; fig. zwijn o. (als scheldwoord), vuil, onzindelijk, liederlijk persoon;
—lino, m. klein varken, varkentje, 0.; volg.
far i —i , braken, overgeven; volg. kotsen;
—lone, m. groot mestvarken, 0.; lig. zeer vuil,
liederlijk mensch, m.
Maio, m. meitak, m. (dien de jongens in den
eersten meinacht voor 't venster hunner liefste
plaatsen), pinkstertak, m.; fam. appiceare
il — ad ogni uscio, alle meisjes naloopen, op alle meisjes verlieven; (Bot.) gouden
regen, m.
Maio'lica, f. majolica, o., fijn aardewerk, o.,
halfporcelein, o.; — ehe, pl. voorwerpen van
majolica.
Maiorana, f. h.z.d. als maggiorana.
Maiorascato, m. (Giur.) instelling v. van een
majoraat; —asco, m. (Giur.) majoraat, v.;
alleen op den oudsten zoon overerverend
familiegoed.
Maiuscoletto, m. (Stamp.) kapitaalschrift,
kapitaaltje, 0., kl. hoofdletter, v.; —ulo, agg.
groot ; lettera —a, hoofdletter, v.; scherz.
errore —, groote flater, m., vergissing, v.;
ignoranza —a, grondelooze onwetendh., v.
Malaearna'io, m. bewaarplaats v. voor bedorven vleesch ; vilderskuil, v.; —ne, 1. (Macell.)
oneetbaar vleesch ; vleesch van zieke of gestorven dieren ; lam. ecco il carro della
—, daar komt de vilderskar (zegt men bij 't zien
van een rijtuig met gemeen, liederlijk volk).
Mala'ecio, m. zeer groot, gevaarlijk, leefijk
kwaad, o. of kwaal, v.; ongeneeslijke ziekte, v.;
farn. quel —, vallende ziekte, v.; non c' è
—, niet al te slecht (op de vraag hoe het met
een zieke is); avv. non stanno —, het gaat
hun nog al niet slecht ; —colto, agg. slecht,
opgenomen, ontvangen ; —cortamente, avv.
op onvoorzichtige wijze ; —conto, agg. onvoorzichtig, slecht overlegd.
Malachita, —ite, f. (Min.) malachiet, 0.;
—codernni, m. pl. (Zool.) weekdieren, mv.;
—contentezza, f. h.z.d. als seontentezza;
—eo'tteri, —cotte'rigi, m. pl. (Zool.) weekvinnigen, mv.; —ereanza, f. onbeleefdheid,
onopgevoedheid, onfatsoenlijkheid ; —detto,
—dieeiiza ; —dire, —dizione, Z. maledetto, maldieenza, maledire, maledizione ; —dorno, agg. h.z.d als disadorno ; —fatta, f. slechte plek, fout v. (in
een weefsel); —fetto, agg. slecht gezind, afgunstig ; —ge'vole, agg. moeielijk, bezwaarl.,
ongemakkelijk, onaangenaam, lastig; —gevolezza, f. ongemakkelijke, onaangename
toestand, m., moeielijkheid, lastigheid, V.; —gevolmente, avv. op moeielijke enz. wijze;

—giato, agg. ongemakkelijk, onaangenaam,
in behoeftige omstandigh. bevindend ; —grna,
f. (Med) weekmakende omslag, m.; —grazig,
f. gebrek aan be-, aanvalligheid ; onbeholpenheid, onbeleefdheid, v.; —inente, avv. op
slechte wijze, zonder zorgvuldigheid, verstand ;
morire — ellendig omkomen, sterven; nauwelijks, met moeite ; —potevano tener le
risa, zij konden nauwelijks hun lachen inhouden ; v. n. ten gronde gaan;
,
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slecht worden ; lasdar — un cibo, een
spijs laten bederven ; p. pass. —ato, bedorven, in de gezondheid achteruitgegaan ; achteruitgegaan, verwaarloosd ; famiglia —a,
achteruitgegane, in verval geraakte familie;
—ndre, f. pi. (Vet.) etterzweer, v.; —ndrina'ggio, m. straatrooverij, landlooperij, v.;
—ndrinesco, agg. alla —a, op struikroovers, landloopersmanier, v.; —ndrino, m.
struikroover, landlooper, m.; —ndro, agg.
roofachtig ; gente —a, slecht, gemeen volk,
gepeupel, o.; —na'ggio, esclam. voor den
drommel ! vervloekt ! — la miserie, verwenschte armoe ; —ninio, m. afgunst, v.,
nijd, m.; —nno, m. groot ongeluk, onheil, 0.;
ziekte, v., kwaal, o., gebreken, mv.; fig. booswicht, m., schelm, schurk, m.; —nnu'celo,
m. kleine kwaal, onbeduidende ziekte, v., kI.
gebrek, o.; —rdito, agg. h.z.d. als temera'rio ; —re, v. n. h.z.d. als aniinalare ; —ria,.
f. slechte, ongezonde lucht, moeraslucht, v.;
(Med.) febbre di —, moeraskoorts, v., koude
koorts ; —rrivato, agg. ongelegen gekomen ;
fig. ongelukkig, slecht afloopend, in slechten
staat; —ti'eeio, agg. ziekelijk, lijdend, sukkelend ; voor ziekte zeer vatbaar ; —lino, agg.
een weinig ziek, onpasselijk ; —to, agg. ziek,
lijdend ; aver un dito —. een zieken, zeeren
vinger hebben; fantasia —a, ziekelijke
verbeelding, v.; nn paese è -- di gravi
nali, een land zucht onder groote kwalen;
sost. m. zieke, lijdende; assistere un —,
een zieke verzorgen ; farz. è un gran —,
is zeer ziek; —tolta, f. slecht verkregen
onrechtmatig toegeëigend goed; gabello e
—e, belastingen en afpersingen, mv.; —ttia,
f. ziekte, kwaal, v., lijden, o.; —e nervose,
mentali, zenuw-, geestesziekten, mv.; — congenita, aequista, aangeboren, opgedane
ziekte; —e bovine, ziekten van het rundvee; (Apr.) — delle patate, aardappelenziekte, V.; — ttia'ecia, f. zeer zware, gevaarlijke ziekte, v.; —ttiu'ecia, f. Licht lijden,
onbeduidende ziekte ; —uguratamente, avv.
van slechte voorbeduiding ; op ongelukkige
wijze; —ugurato, agg. ongelukkig, onheil
vol, slecht beduidend; —ngn'rio, m. slecht
voorteeken, o.; —uguroso, agg. slecht voorbeduidend, onhdilvoorspellend; indizj —i,
slechte teekenen, mv.; —vveduto, app. en
all. Z. disavveduto ; —vventurato, agq.
Z. disavventurato ; —vvezzo, agg. slecht
gewend, slecht opgevoed, verwend, bedorven ;
—zzato, agg. een weinig onwel, onpasselijk,
niet geheel hersteld.
Malaga, f. (Geogr.) Malaga, o.; vino di — of
alleen —, Malaga-wijn, m
Maleadueo, m. vallende ziekte, v.; —capitato, agg. slecht te land gekomen ; —canto,
agg. onvoorzicht., onoverlegd, onbedachtzaa m ;
—co'neio, agg. slecht bereid;— consigliato, agg. h.z.d. als seonsigliato; —contente, agg. ontevreden, misnoegd ; sost. m.
i —i, de ontevredenen ; de Malcontenten, mv.;
sost. m. ontevredenheid, misnoegdheid;
e' è del — nel popolo, er heerscht misnoegdheid onder het volk ; —ereato, agg.
onopgevoed, onbeleefd, onfatsoenlijk ; sost. m.
onopgevoed enz. mensch ; —dicente, ago,
kwaadsprekend, lasterlijk; sost. m. kwaadspreker, booze tong; —dicenza, f. kwaadsprekendheid, v., laster, m.; —e, pl. lasterlijke
praatjes, babbelarijen, mv.; achterklap, m.
,
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Male, m. het kwade, booze, slechte, o., kwaal,
v.; non si trova il bene senza —, men

ledicente ; —dire, v. a. vloeken, vervloeken,
verwenschen, schelden ; — ii suo flgluolo,
vindt geen goed zonder kwaad doen ; ziekte,
zijn kind vervloeken ; p. pass. —detto, verV., lijden, o., kwaal, v.; mal maligllo,
vloekt, verwenscht; aver una fame —a,
acuto, boosaardige acute ziekte ; — caduco,
een zeer grooten (vervloekten) honger hebben ;
vallende ziekte; brutto — of mal del
—a faccellda, zeer slechte, verwenschte,
benedetto, epileptische, vallende ziekte ; mal
beroerde zaak ; — ! (esclam.) vervloekt ! alla
—a, h.z.d. als —ettalnente ; una —a, (niet
francese of vehereo, syphilis of venerische
ziekte, v. nial di petto, borstkwaal.; mal
ontkenn.) niets; non me ne iillporta una
—a, 't kan met geen lor (vervloekt weinig)
al petto, pijn in de borst; mal di mare,
schelen; —diziolie,f.verwensching, vervloezeeziekte; mal del paese, heimwee, 0.;
king, vermaledijding, v., vloek, m.; la — del
111al della gelosia, brandende ijverzucht,
Signore grava sopra di lui, de vloek
jaloesie, v.; aver — a un dito, a alla
des Heeren rust op hem; vloeken, o.; —i, pl.
gamba, een zeeren vinger, zeer been hebben ;
aver —, ziek zijn ; gli vielie —, hij wordt godslasterlijke taal; aver la bocca pielia
di —i, den mond altijd vol vloeken hebben ;
onwel ; si è fatto —, hebt ge u zeer gedaan ?
sentire nu gran — veel pijn, groot leedfig. ongeluk, o., ramp, ni.; quella — dei
gevoelen ; schade, v., hinder, m., last, m.;
debiti, die ongelukkige schulden; fam. c' è
fare — a qd., iem. nadeel berokkenen ; (ook)
la —, er rust een vloek op ; —fatta, f. dwaling, fout, vergissing, v.; slechte plek, v., geiemand leed doen ; che mal sarà a fare
eosl ? wat kwaad zou er in steken, wat zou
brek, o., fout (in weefsels); fig. schuld, v.;
—ficanlente, avv. op ongelukkige, schadehet hinderen als ik zoo deed? 'acute di —,
't hindert niets, doet er niets toe ; il — è
lijke wijze ; onder booze invloeden ; —ficio,
—fizio, m. schanddaad, misdaad, slechte daad ;
che ..., het ergste is dat ...; andar di smal
in peggio, van kwaad tot erger vervallen ;
verwensching, v., vloek, m., slechte, booze invloed ; invloed van booze geesten ; qui ei
lam. dal smal dal — 't ergste wat gebeudeve essere qualche —; non si atteren kan ; andare a —, vervallen, achteruitcliisce nulla, op deze plaats moet een vloek
gaan ; aversi a — di una cosa, zich
liggen (deze plaats moet behekst zijn) want
ergens beleedigd over gevoelen,i iets kwalijk
niets wil er gelukken ; —e'fico, app. schadenemen ; m. prov. aver il —,i1 mal anno
l ij k, noodlottig, nadeelig, een boozen invloed
e I'useio addosso, een rechte ongeluksuitoefenend ; stella —a, ongeluksster ; istivogel zijn ; wandare a —, doorbrengen,
tuzione —che, verderfelijk werkende instelverkwisten ; nettere— fra due persolie,
ongenoegen tusschen twee personen stichten ;
lingen of wetten ; —erba, f. onkruid, o.; mod.
11o11 esserci —, zich niet slecht bevinden ;
prov. esser conosciuto pi ii della—, zoo
come va ? non c' è —, hoe gaat het ? niet
bekend zijn als de bonte hond, als een slechte
duit; è come la —, non si speiga inai,
slecht; m. prov. non essere a11 — clie il
onkruid vergaat niet; e'scio, agg. ziekelijk,
prete ne gods, zoo slecht niet zijn dat men
ongezond.
een priester moet roepen ; render bene per
nlale, kwaad met goed vergelden; voler — Male'sia, f. (Geogr.) Maleische eilanden, mv.
ad uno, iem. haten ; è un grali medico Male'ssere, m. onwelzijn, o., geldverlegenheid,
chi coliosce 11 suo —, 't is een wijs mensch v., slechte geldel. omstandigheden estante,
die zijn eigen gebreken kent; — non fare,
avv. in slechte omstandigheden verkeerend,
panra 11o11 avere, wie geen kwaad
arm ; —estro, m. klein nadeel, kl. ongeluk,
o. —evolenza, f. slechte gezindheid, afgedoet, behoeft niet te vreezen ; uno fa — a
keerdheid v. (tegen iem.); boosaardigheid, v.,
cento, slechte voorbeelden bederven goede
haat, nijd, m.; —e'volo, agg. afgekeerd, onzeden.
welwillend gezind, afgunstig ; sost. m. afgunMale, avv. kwaad, slecht, boos; chi mal fa
stig, nijdig, boosaardig mensch, kwaadspreker,
lnal pensi, wie slecht ddet, slecht denkt ;
coniiaciare, finire —, slecht beginnen,
m.; —fare, v. n. h.z.d. als mal fare;
—fatto, app. misvormd, slecht gemaakt;
eindigen; star —, zich slecht, onwel bevinden ; star — in un letto, in een ongemaksost. nl. misdaad, v , misdrijf, 0.; —fattore,
kelijk, slecht bed liggen ; riuscir — in un'
m. misdadiger, booswicht, m.; —fattoria, f.
h.z.d. als malefizio ; —fermo, agg. niet
illipresa, in een onderneming slecht slagen;
gli alfari gli vallno —, zijn zaken gaan
vaststaand, niet goed bevestigd ; waggelend,
hinkend, ziekelijk, zwak, wankelend ; —f1do,
slecht ; dir — di alcuno, slecht over iem.
spreken ; ho detto —, ik heb verkeerd, eenapp. ontrouw; meinoria --a, onbetrouwbaar
beteuterd,
onthutst
restar
—,
geheugen ; —fusso, m. fam. schurk, slechte
onzin gezegd;
staan ; dir — zich slecht uitdrukken ; mankerel; can — beroerdeling, beroerde hond,
dar — una cosa, iets laten verloopen, ten
m. (scheldwoord); —garbo, m. ongemanierdheid, onbeleefdheid, v., gebrek aan bevalligh.,
gronde richten ; veder — qc., iets met leedwezen zien, aanschouwen ; star —a quataanvalligheid; dire qc. con —, iets op can
domme, ongepaste manier zeggen ;
trini, slecht bij kas zijn; star —a salute,
care, v. n. en v. a. verkeerd, valsch beooreen slechte gezondheid hebben.
Malebolgo, m. naam van den achtsten kring
deelen ; —governo, m. slechte regeering, v.,
slecht bestuur, beheer, o.; far — di qc.,
van Dante's inferno ; »de slechtste ramp iets slecht behandelen zoodat het in verval
zaligste kuil."
geraakt ; —gradito, agg. kwalijk opgenomen,
Maledettaniente, avv. op zeer slechte, verniet gaarne gezien ; —grado, cong. a 111io,
wenschte wijze, beroerd ; piove —, 't regent
tuo —, tegen mijn, uw zin of wil; niettegenberoerd; stadia — hij studeert beroerd
staande, trots ; — ii brutto tempo, nietslecht; —detto, p. pass. van maledire;
tegenstaande het slechte weer; —ia, f. be—dicanielite, avv. op kwaadsprekende, lastoovering, beheksing, v.; berooving van den
terl(jke wijze; —e'dico, agg. h.z.d. als ma;
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vrijen wil door betoovering; eredeva ehe
le avessero fatto qualehe — zij geloofde
dat men haar behekst, bekold, betooverd had ;
[am. è una —, h.z.d. als è una disdetta ;
—iardo, m., —a, f. behekser, m., toovenaar,
toovenares, heks, kol; fig. quella ragazza
è una vera —a, dat meisje betoovert een
ieder (door haar bekoorlijkheid).
Ma'lico, agg. (Chim.) acido —, appelzuur;
- o'rio, m. (Farm.) granaatappelschil, o.
,

Malificio, Z. malifizio ; —i'gia, agg. clpolla, soort zeer scherpe ui, v.; —ignamente, avv. —igno, agg. boosaardig, kwaad-

willig,valsch, afgunstig, nijdig, kwaadsprekend,
schadelijk, rampspoedig ; frode —a, boosaardige, gemeene list ; malattia —a, kwaadaardige ziekte; —o, sost. m. boosaardig, nijdig,
afgunstig, valsch mensch ; —ignare, v. n.
boosaardig, kwaadwillig handelen ; lasterlijke,
kwade geruchten verspreiden ; — sopra qe.,
iets in slechten, boosaardigen zin uitleggen ;
—ignatore, m., —trice, f. lasteraar, kwaadspreker, m., -ster, v.; —ignità, f. boosheid,
kwaadaardigheid, slechtheid, v., list, valschheld, v.; fig. — d'una malattia, boosaardig
karakter eener ziekte ; — d'una bevanda,
noodlottige uitwerking van een drank ; —ignu'ccio, agg. een weinig kwaadaardig ;
—ina, f. kwaad, o., kwaal, v.; —inconia, f.
mela ncolie, zwaarmoedigheid, droefgeestigheid,
v.; darsi — di qe., zich ergens over bedroeven, ergens over tobben ; prov. nè di
tempo nè di signoria non ti dar —,

over het weer en over de regeering moet men
zich nooit ongerust maken ; [am. luimen, mv.,
humeur, o.; —e di vecchi, luimen, grillen
van den ouden dag; —inco'nico, agg. melancolisch, melancoliek, zwaarmoedig, droefgeestig ; viso — , sgardo — , treurig gelaat,
o., melanc. blik, m.; tempo —, droefgeestig,
somber weer ; luogo —, tot droefgeestigheid
stemmende plaats, v.; sost. m. melancoliek,
droefgeestig, zwaarmoedig mensch, m.; —in-

corpo, a —, = —incuore, a —, avv.
niet gaarne, ongaarne, met tegenzin ; —intenzionato, agg. met slechte bedoeling vervuld, slecht gezind ; —inteso, m. misverstand,

o., verkeerde, valsche uitlegging, v., dwaling,
v., vergissing, V.; -, agg. misverstaan, verkeerd begrepen, opgevat ; lavoro —, slecht
aangelegd werk ; --ioso, agg. en m. h.z.d.
als inaliardo ; —iscalco, m. Z. manescalco, mariscalco; ehe fur del inondo
si gran —chi, die zulke groote beheerschers
op de wereld waren ; —iscente, agg. ziekelijk, sukkelend ; —iscenza, f. ziekelijkheid,
v., ziekelijke toestand, m.; —istalla, f. stal,
m.; —i'zia, f. boosheid, slechtheid, v., list,
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klein spoor van boosheid ; —iziosa'eeio, m.
onverdragelijk boosaardig en valsch mensch;
—iziosamente, avv., —izioso, agg. boosaardig, kwaadwillig, valsch, sluw, arglistig,
geslepen ; niet onschuldig meer, bedorven;
oechietti —i, sluwe, valsche oogen ; danno
—, met boosaardig inzicht veroorzaakte
schade ; —, sost. m. boosaardig, sluw, valsch
mensch, m.; —iziosetto, —iziosino, agg.
een weinig boosaardig, kwaadwillig, met een
kleine boosaardige bedoeling ; —izuola, f.
geestige maar eenigszins boosaardige aanmerking of uitlating.
Mallea'bi le, agg. hamerbaar, smeedbaar : wat
zich smeden, walsen, pletten laat ; —abilità, f. hamerbaar-, smeedbaarheid, v.; —gato, m. bloedworst met spek, o.; —0, m. hamer, m.; —olare, agg. (Anat.) de beenderen
betreffende; —olo, m. (Anat.) enkel, m.;
—vadore, m., --drice, f. borg, m., borgblijver, m., -ster, v.; stare, entrare — borg
blijven, zekerheid geven, goedspreken (voor
iem. of iets); fig. ergens voor instaan ; —vadoria, —veria, f. borgtocht, m , borgstelling, v.; goedspreken, 0.; porgere —, borgblijven ; prestare —, een borg, borgtocht
stellen ; —lo, m. groene schil, v. (van veel
vruchten b.v.b. noten); le noes fatte perdono it —, rijpe noten va lien uit de schil ;
,

mod. prov. mangiare la noce col —,

met meer ervarene een strijd beginnen ; aan 't
kortste eind trekken.
Malmaritata, agg. slecht getrouwd ; (Stor.)
le Malmaritate, klooster waarin de mannen gescheiden van hun vrouwen zich terugtrokken ; —ineggiare, --menare, slecht
be-, mishandelen; liig. hevig berispen; fig. —
una lingua, een taal radbraken ; —menio, m. voortdurende, herhaalde mishandeling, v.; —nato, agg. ongelukkig, tot ongeluk
geboren ; onbeleefd, onopgevoed, lomp ; fig.
beklagenswaardig ; fig. passioni —e, rampzalige hartstochten ; sost. m. ongelukkige,
rampzalige ; —noto, agg. weinig bekend.
Malo, (afgek. mal, ma'), agg. slecht, boos,
kwaad ; il — spirito, de booze geest ; —e
lingue, booze tongen ; —a voglia, volontà, onwil, tegenzin, m.; avv. di —a voglia, ongaarne, met tegenzin ; morire di
—a morte, een slechten dood sterven ; pren-

dere una cosa in mala parte, iets ks alijk opnemen ; avv. in mal punto, onge-

lukkigerwijze; —a cosa, wat kwaad steekt
er in !; —ora, f. ongeluk, verderf, o ; va alla —! loop naar den drommel !; —ore, m.
ziekte, v., ongesteldheid, v.; fig. slechte gesteldheid, v.; —oru'ccio, m. kl. ongesteldheid, v.; —o'tico, agg. boosaardig, valsch,
listig ; —otta, f. h.z.d. als malora ; —parato, agg. in een slechten toestand zijnd;
ellendig, armoedig; —pra'tico, agg. onbekwaam, onervaren, onkundig ; —pro, m., fare —, niet goed bekomen.
Malsania, f. ongezondheid, ziekelijkheid, V.;
ziek zijn, 0.; —sano, agg. ongezond, ziekelijk ;

valschheid, v.; kennis, bewustheid van het
kwaad ; metter --- in un giovinetto, een
knaap tot slechtheid aansporen : senza —,
onschuldig, onverdorven ; list, kunstgreep, v ;
pittore che ha piii — che arte, schilder
die meer kunstgrepen dan kunst kent; — nel
vestire, uitgezochtheid, weelde, koketterie in
de kleeding ; wantrouwen ; mettere — in
—sienro, agg. onzeker, onveilig ; paese —
dai ladri, door roovers onveilig gemaakt
qd., argwaan tegen iem. opvatten ; bederf, o.,
aansteking, v.; 1'aer si pien di —, de lucht
land ; —sineero, agg. onoprecht, valsch ;
—sofferente, agg. met tegenzin, onwillig
zoo vol ziektekiemen ; a —, met kwade bedoeling; prov. dove non è — non è pecverdragend ; del comando —, zich verzeteato, waar de wil, de kwade bedoeling niet
ten tegen het gezag.
bestaat, is ook geen zonde ; —izietta, f. Malta, f. mortel, metselkalk, v.; cement, kit,
geestigheid, schalkachtigheid ; —izina, f. een
0.; slijk, o., modder, v.; (Min.) bergteer, aardITALIAANSCH-NEDERLANDSCH.
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--Ilare, agg. (Anat.) protuberanze —I,
pek, v.; —taglitati, m. pl. macaroni va.h ontepela. uitsteeksels (in de hersenen); —Ina, f.
ge1 jken vorm ; —talento, m. kwaadvrilligmoed., maatje; addlo —! vaarwel moedertje,o.
heid, kwade bedoeling, v.; -tempo, m. slecht
Ma'mmola, avg. (Bot.) viola — en ailben
weer, onweer, o.
—, f. viooltje; uva — , vioolachtigriekende
Maltese, agg. van Manha komend ; — sost.
druif ; —oletta, —Ina, f. lief, klein viooltje;
m. Maltheser, m. mw. van Maltha.
—olo, m. wijnstok, m. van de uva —a ;
Malt into, agg. slecht geierwd, gekleurd ; ca—ona, f. —one, m. mammon, m., rijkdom, m.;
vallo —, grijs-bruin paard, o.; —tolto, m.
geld, o.; —. (Zool.) gatto —, meerkat, v.
onrechtvaardig, oneerlijk verkregen, afgeperst
goed, o., roof, m.; afpersing, v.; restituire il Mana'ecia, f. vuile, misvormde leelijke hand;
fermati con quelle —e, blijf er met je
—, het onrechtvaardig verkregen goed terugvingers, je vuile handen af ; —iuola, f. kl.
geven ; —trattamento, m. slechte behandehandbijl, v.; —ta, f. een handvol, m.; een
ling, v.; —trattare, v. a. slecht behandelen,
hoopje, o.; kleine troep, v.; slag m. met de hand
mishandelen ; hevig berispen ; uitschelden.
schoof, v.; stroobundel, m.; —tella, —tina,
Malu'eelno, avv. eer slecht dan goed ; sei ive
f. kleine handvol.
piuttosto —, h ij schrijft niet bijzonder goed;
—u'eeio, m. klein kwaad, gering lijden, o.; Manva, f. Z. Manco, agg. —amento, m.
het ontbreken, gebrek, o.; per — di ..., uit
aver semper qualehe —, altijd wat mangebrek aan...; gebrek, o.; fout, v., onvolkeeren ; ii —, het slecht groeien, gedijen der
maaktheid, v.; vergrijp, o.; vergissing, v.; schuld,
kinderen ; wegteren der zuigelingen ; —uinore,
v
; —anza, f. bet ontbreken, gebrek, o.; —
m. slechte luim, m., slecht humeur, o.; ontdi fede, gebrek aan geloof, vertrouwen ;
stemdheid, v., misnoegen, o., oneenigheid, v.;
dwaling, o.; fare parecchie —e, veel boktra loro e'è del —, er heerscht misnoegen
ken schieten, (Com.) gebrek aan, ontbreken
ongenoegen tusschen hen ; —u'ria, f. h.z.d. als
van waren ; onmacht, bewusteloosheid ; ha
Malanguria.
avuto una —, zij heeft een aanval van
Malva, f. (Bot.) malva, v., heemst, v. fig. in
onmacht gehad; in — di..., bij gebrek aan...;
staatk. opinies zeer lauw mensch, tn.; klein—are, v. n. gebrek hebben, ontbreken, niet
moedig mensch ; —va'ceo, agg. (Bot.) malvagenoeg voorhanden zijn ; gli manen la
achtig; malvacee, j. pl. malva-achtige geforza, het ontbrak hem aan kracht; ei manwassen ; —vagia, f. malvoisiewp, m.; —,
cano mille lire —, er ontbreken duizend
h.z.d. als malvagità ; —vagiamente, ass.
lire, er komen 1000 L. tekort ; a quel vaso
op lage, gemeene, misdadige wijze;—va'gio,
manca 11 manico, aan die kan ontbreekt
app. slecht, laag, gemeen, schandelijk ; stahet oor, handvat; verminderen, uitsterven;
gione, —a, afschuwelijk weer, o.; —vagivenuta a— quella famiglia, ne prese
tà, f. slechtheid, laag-, gemeenheid; — di
11 casato quell' altra, daar dit geslacht
costumi, bedorvenheid van zeden ; gemeene,
uitgestorven was, nam het andere den naam
lage, schandelijke handeling, handelwijze, v.;
er van aan ; niet ontbreken ; badi, non man—vagio, agg. niet geneigd, niet geschikt;
chi, zorg dat gij er niet aan ontbreekt ; —a
—vasia, f. h.z.d. als —vagia ; —vavisun abboccamento, bij een afspraak ontchio, m. (Bot.) heemst, v.; —eedere, v. a.
breken ; cl maneava questo, dat ontbrak
niet gaarne zien, haten ; p. pass. —veduto,
er nog maar aan ; fig. een fout, vergissing erin.
—visto, gehaat, onbemind, niet gaarne gebegaan, falen ; confesso che will ho nianzien ; —versazione, f. ontrouwheid, v. (in
cato, ik erken dat ik bier gefaald heb ; ei
zaken, geld); slecht geldelijk beheer, o.; —vivi manca poco che...., er scheelde weinig
vente, agg. van slecht levensgedrag, uitspataan of....; —a sè stesso, zich zelf vergeten ;
tend ; tot alle slechte dingen in staat ; —voverdwijnen,verminderen, ophouden ; gli manlentieri, avv. ongaarne, met tegenzin ; —voca 11 terreno sotto i piedi, de grond
lere, v. a. niet welwillend zijn ; ongaarne
zakte onder z ij n voeten weg ; sentirsi —,
zien, haten ; farsi — dal superiori, zich
voelen dat men bet bewustzijn verliest ; — di
bij zijn oversten onbemind maken ; —vone,
qe., aan iets gebrek hebben, van iets weinig
m. (Bot.) stokroos.
bezitten ; mancando d'ingegno, bij geMamma, f. moeder, mama, v.; la mia pobrek aan talent, verstand ; — di cora'ggio,
vera —, mijn goede moeder zaliger ; prov.
geen moed hebben ; gli manca un giochi ha — non piange, wie nog een moevedi of un giorno della settimana, er
der heeft achtte zich gelukkig ; ftigiiuolo che
is een schroef in zijn hoofd los, hij heeft ze
è tutto —, kind dat altijd aan moeders rokalle vijf niet goed bij elkander ; v. a. — il colken hangt ; casa mia —mia, mijn huis is
mijn alles ; moederborst; tepel, v. (hij dieren);
po, den slag, stoot missen, bez ij den slaan;
— un animale, het wild missen ; p. pass.
—a'ccia, f. liefdelooze, slechte moeder, v.
gemist; agg. dellitto — mislukt, niet tot
Mammalucco, m. mameluk, afvallige, m.;
uitvoering gekomen misdaad ; maneatomi
[am. domkop, lummel, ezel, m.; —gnu'ccolui, non ho piu nessuno, na zijn dood
li, m. pl. (Stor. fiorent) gezelschap jongelieden
had ik niemand meer; —atore, m. iem. die
in Florence, dat daar zijn levenswijze den toon
zijn
woord niet houdt.
gluif.
(indeel.
Tam.)
wilde uitgeven ; —mia,
per, huichelaar, schijnheilige; con quell' Manceppare, v. a. h.z.d. als einaneipare ;
—azione, f. h.z.d. als emaneipazione.
aria di —, met dat gluiperig, schijnheilig
wezen ; —na, f. oppaster der jonge meisjes; Maneesteriano, m. (Polit.) aanhanger, m.
van het Manchesterdom ; vrijhandelaar, m.
vroedvrouw, v.; —rio, app. (Anat.) de vrouwelijke borst betreffende ; glandule —e, borst- Manche'vole, app. gebrekkig, onvoldoende,
onvolkomen ; —chevolezza, f. gebrekkigklieren, mv.; sost. —e, f. pl. zoogdieren, mv.
heid, onvoldoendheid, v.; — chevolmente,
Mammella, f. tepel, v.
ass. op onvoldoende, gebrekkige wijze ; —chezeen
borst
hebbend,
Mammi'fero, agg. (Anat.)
za, f. h.z.d. als mancamento.
tot zoogen geschikt ; sost. —I, pi. zoogdieren ;
;
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gezonden, gestuurd , agg. en sost.afgezondene,
Ma'ncla, f. drlnkgeld, 0., fooi,s., kl. geschenk,
afgezant.
o. in geld; boden1000, 0.; (am. prendere la
Mandarino,
m. manderijn, m., -. toewerper
prinla -, bet eerste handgeld ontvangen;
m. van een bal; -- (Bot.) mandarijn-, chinesdi prima -, terstond, terstond bij't openen
appel, m.
van den winkel; lIlala -, ongeluk, 0.; -ata.
f. een hasdvol, m.; buttar via a -e, met Mandata, f. zending, v.; la prima -, de
eerste zendlng, v., pakje, 0., baal, v.; a pichandenvol wegsmhten, -atella, -tina, f.
cole -e, in kleine pakjes, zendlngen, atdeeeen kleine handvol, een klnderhandje vol,
-oa, f. (Mar.) schaar-, knupkraan, Y.; -lIallngen , fig. una - di sooetti, een nundel
sonnetten; una - di b..icconi, een troep
ta, f. trouwetoosnetd, slechtheid, v.; -no,
scnurken, omdraallng, draai (vaneensleutel),
agg. linksch, linker; braccia -, linkerarm ;
dare la - den sleutel omdraaten, met een
mano -a, linkerhand, v.;esser -, linksch
zijn; darle dritte e -e, hem van links
slot slutten , metti tutte e due Ie -e,
draai den sleutel tweemaal om; -a'rio, m.
en rechts (oorvijgen) geven; (am. trouweloos,
(Giur.)
gevolmachtigde, lastdrager, zaakgelasnlet oprecnt, cavallo -, zadelpaard, rijtlgde, gezant, m., -attino, m. bankaanwijpaard, 0.; sost. la -a, de linkerband, v.: a
zing, cheque, v.; -ato, m. mandaat, 0., op-a, op den Ilnkerkant, van links ar, aan
dracht, v., bevel, 0.; - di prOcllra, geschrede linkerhand; -pare, v. a. tot slaat maken ;
ven volmacht, volmachtgevlng, v.;(Giur.)- ad
-pie, m, knecht, slaat, m.
Manco, o. gebrek, 0., gebrekkigheid, onvolkouccidire, aansportng tot moord; - di catmenbeid, v.; vergtsslng, dwaling, v.,tlater,m.: tura, bevel, o. van Innechtentsnemlng , - di
eompartztene, beveJ, o. om VOOl' derecht(Com.) mank, aehrek, 0.; senaa -, zonder

mankeeren, zonder reut, -, agg. h.z.d. als
manetno r sost. Ia -a, de Hnkerband, v.;
-, avv. n.z.d, als meno i non c'e -1111 po'
di Cuoco, er is nieteenseen w.vuur, -nlale,
des te beter, al-, h.z.d. als ahneno.
Mandafuori, m. (1 eatr.) n.z.d, als buttafuol'i; -alnento, m.n.z.d. als maudato ;
rechtsgebled, 0.; -ante, m. (Giur.) volmachtgever, lastgever, m.; -are, v. a. zenden, sturen : uitzenden, toezenden , Ie manda! i
ndei saluti, ik zond haar mij n groeten ,
- accidenti a qd., iem. vel'wenschingen
achterna zenden; - pel- alcuno, om iem.
zenden, iem. laten roepen; - a prendere
qc., iets laten halen; -lin grido, eenkreet
slaken,uiten; - odore, calol"e, reuk,warmte
verspreiden; - qc. in un altra parte,
iets op een andere zijde leggen;- da parte
qd., iets uIt den weg ruimen, ter zijde zetten; - da parte i capelli, de haren uit
het gezicht strijken; -rsi dietro Ie spalle
qc., iets verwaarloozen, onafgewerkt laten;
achter den rug wel'pen; - una IIl0neta,
een munt in omloop brengen ; - alia IIl0rte,
in esilio, iem. ter dood. tot ballingsehap
vel'ool'deelen ; - una maccltina, una I'UOta, een machine, rad drijven (water, stoom);
. UII carl'etto, een kruiwagen voor zich
uit duwen; - UII pallone, UII aqnilone
inl aria, eeo luchtballon, vlieger oplaten;la palla, denbalwerpen ; {am. -a spasso
un sel'vitore, een knecht wegzenden, ontslaan; - a effetto, len uitvoer brengen;
- per staccio, iets doorzijgen, filtl'eeren;
- a mOllte un affare een zaak latensteken, zakken; - In pezzi, in stukkenslaan,
gooien; (Mar.) - a rOlldo, a picco, in den
grond boren; - 3 Rlale, alia IIlalora, ill
rovlna, in precipizio. ietsten gronde richten, bederven, verwaarloozen, dool'brengen;
- alia nlalora qd., iem. naar denarommel zenden; - Cnori un Iibro, een boek
uitgeven; - Cuo..i un sospiro, een zucht
slaken; - gin un boccolle, eenbeete,brok
doorslikken; - in Iungo, op de langebaan
schuiven ; -via. wegzenden; {am. piove
COllie Dio la sa -, het regent zoo hard
als 't kan; Dio ce la ulandi buona, God
sta er ons in bij, helpe ons; -rsi, v. riO.
zich begeven (ergens heen); -rsi ulale dalle
risa, zich halfdood lachen; p. pass. -ato,

bank te verschunen, gerechtellike oproeptng,
v., (Com.) bewijs, bevel van betalinz, - su
una cassa, bankaanwijzing, v.;- di posta,
postwtssel, m.; (Polit.) - degli elettorf al
deputato, mandaat van de kiezers aan
den argevaardlgde , rinullziare al -, zijn
mandaat neerleggen , provo oglli dato vuol
iI -, elk geschenk vraagt een tegengeschenk.
Malldibolo. -bula, onderste kinnebak, m.,
onderkaak, m.
l'landiritto, -dritto, m. slag van rechts
naal' Jinks.
Mandola, f. (Mus.) mandoor (middeneeuwschsnaarinstrument); -olinata, f. concert, muziek met mandolienen; -olinista, m. mandalienspeler; -01i1l0, m.(Mus.) madoliene, v.
Malldorla, f. amandel, v.; -e alliare, dolei, tostate, l>ittere, zoete, gebrande amandeJen; olio di -e dolci, olievan zoete arnanlen; -, amandelvormige steen, pit, kern (van
pruimen, perzikeo, enz.); a-, amandelvormig ;
(Arch.) ovaIe, ruitv. versiering, v.; porta
della -, heet een der deuren van den dum
in Florence; opening in een ruitvol'mig traliewerk; open rand van gebaakt of gebreid
goed; Inezza -, opengewerkte zoom, rand
(in linnen); doosie, 0., reuktlescbje in amandelvorm; -Iato, agg. h.z.d. als ammandorlata; -, sost. m. amandelde~, mal'sepijn, 0.; amandelkoekjes; ruitvormig tl'alie-werk,
0.; (Min.) marmer, o. met amandelv. vlekken ;
-10. m. (Bot.) amandelboom, m.
Mandra, -dl'ia, f. kudde, v. (vooral van ruodvee); fig. SOIlO -e, 't is kiesvee (zij hebben
geen zelfst. meening); hoop, m., beode, v.,
scbaar, v. (in vel'achtelijken zin); stat, veestaJ, m.
Mallara'cchio, m. btnnellhaveo, m.
Mallara'gola, f. (Bot.) mandl'agoor-, beksenwortel, m.; all'uin, m.; fig. list, streek, schelmerU, v.
Mandriale, m. ijzeren haak, m. Yoor 't aansteken van den hoogoven.
Mandl'iallo, m. veehoeder. herder, lB.
Malldl'illo, m. (Zool.) mandril, baviaan, m.
Mandl'itta, f. rechterhand; a-, aan derechtel'hand, rechts van hier; dar 1& - A liDO,
iem. de l'echterzijde overlaten.
Manducal'e, v. a. en n. eten; aileen gebr. in
provo dove ci Inanduca Dio ci conduee,
moge God onsdengoed. wegwijzen omte elen.

MAN

564

Mane, f. morgen, m.; da —a sera, van den

morgen tot den avond.

MAN
—ella, in de tweede en derde beteekenis;
knuppel, m.

Mancare, v. a. en n. h.z.d. als mangiare ; Maeganere, m. (Min.) mangaan, brandsteen—e'echia, f. h.z.d. als —iglia, (Agr.)
metaal, o.
ploegstaart, m.
Ma'ngano, m. hefmachine, v.; (Mil. Stor.)
Mannegge'vole, agg. handig, gemakkel ij k te
werpgeschut, o., werpmachine, v.; mangeirol,

hanteeren, te behandelen, te bewerken ; voegm., mangel, M.; satineerpers, v.; kalander, as.;
zaam, gewillig ; —e'ggia, f. (Agr.) stuk
dare it —a un panne, en stof kalandeeren,
land, m. tusschen twee ploegvoren ; smalle
persen, glanzen, mangelen.
strook lands ; lang en smal gebied, o.; —ia- Mangea, f. eten, maal, o., gastmaal, feestra.,
bile, h.z.d. als —e'vole ; —iare, v. a. hano.; —ere'ecio, agg. eetbaar, smakelijk;
teeren, gebruiken (werktuigen); met de han—eria, f. oneerlijk, ongeoorloofd gewin, o.;
den heen en weer bewegen, bewerken ; — la
verduistering, v.; fare grandi —e in un
paste, het deeg kneden ; — il bronzo, het
ufficio, bij het beheer van een zaak groote
brons bewerken ; pittore che nnaneggia
verduisteringen begaan ; —la, f. eten, o.; bubene it penello, schilder die het penseel
ono per la —, goed om te eten ; tijd
goed hanteert, voert; — le eiitrate di alwaarin iets gegeten wordt ; i proseiutti
cone, iem.'s vermogen beheeren ; —negozj,
aneora non sono nella loro —, 't is nu.
zaken doen, voeren ; — la pace, over den
nog niet de rechte tijd om ham te eten;
vrede onderhandelen ; — le coseienze deMangia, heette een groote bronzen beeld
gli elettori, de kiezers bewerken ; —i nuop het stadhuis te Sienna, dat de uren op de
meri, conto, goed met cijfers weten om te
klok sloeg ; mod. prov. fare it —, den dapspringen ; — un cavallo, een paard africhpere uithangen ; —iabambini, —cristiani,
ten ; —rsi, v. rill. zich roeren, zich ijverig
m. indeel. praalhans, bluffer, m.; iem. die er
betonnen; —latore, m. gebruiker, hanteerverschrikkelijk uitziet en toch zeer goed is;
der van werktuigen, gebruiker, voerder van
kinderverschrikker, m.; —ia'bile, agg. eetwapens ; menner van paarden ; —io, hanteebaar ; —ia fagiuoli, m. indeel. boonenring, v.; gebruik, o., aanwending, v.; leiding,
eters (spotn. der Florent.); —ia guadagni,
voering, v. van zaken ; — della lingua,
m. helper, oppasser, loopjongen ; daglooner ;
beheersching, goede aanwending der taal ;
dagdief, leeglooper; schuimlooper, rn.; —ia
fig. kunstgrepen, knoeierijen ; gente esperta
mo'ccoli, m. kaarsenstompjesverzamelaar,
in eerti — , lieden in alle streken en knepen
iem. die alle kleine winstjes meeneemt; —ia
doorleerd ; dresseeren, toerijden van paarden;
pagnotte, m. onnutte broodeter, m. (z. men
schoolrijden, o.; cavallo di —, schoolpaard,
van ambten. die niets te doen hebben); (Zool.)
o.; (Mil.) — dell' armi, exercitie, wapenh.z.d. als cervo volante, Z. onder cervo ;
cursus; het leeren der handgrepen en voering
—ia po'poli, nn. uitzuiger, bloedzuiger, onderdrukker, nn. van het volk ; iare, v. a.
der wapenen; (Mus.) bespeling, v. van een
instrument ; aver iil — d'una casa, de
eten, vreten, oppeuzelen ; — un polio, een
leiding van een huis, de huishouding hebben,
kippetje eten ; — la biada, haver vreten;
verzorgen.
fem. uno niangerebbe la sporta a
Manella, f. —o, m. schoof, garve, v.; bussel,
Brandano of i ehiodi, iem. eet alles wat
m. (graan, stroo); pak, o. (wol).
hem voor den mond komt; uno mangeManentia, f. rijkdom, overvloed, m.
rebbe in capo a nu tignoso, iem. is
Manente, p. pres. v. —ere, v. n. blijven, verzoo gulzig, heeft zoo'n honger dat hij alles zou
toeven, duren ; p. pres. —ente, blijvend;
eten ; —rsi la rabbia, zijn woede verbijagg. rijk, met goederen gezegend.
ten ; —a qd. it patri monio, iem. op bedriegelijke wijze van zijn fortuin bergoven;
Manesealeo, —iscalco, m. hoefsmid, m.;
fem. onkundig heelmeester, m.; paardendokmod. prov. mangia tu, che mangin anter, m.; maarschalk, m.; —camente, avv.
ehé'io, mangiamo tutti col nome di
handtastelijk, met de handen ; combattere
Dio, de eene hand wascut de andere; alien
—, man tegen man vechten ; —co, agg. handig,
stelen onder een hoedje ; le acgne del
gemakkelijk in de hand te houden ; voor de
flume mangiano la riva, het water van
hand liggend ; terstond met de hand gereed
de rivier spoelt den oever weg ; il sole manzijn ; /1g. fuoco —, vuur met handvuurwagia i colori, de zon trekt de kleuren uit;
penen ; —netta, f. handboei, m.; gil misere
le tasse ei mangiano, wij worden door
le —e, ze deden hem de handboeien, de pade belastingen opgegeten ; lasciare — un
ternosters aan ; scherz. codiee delle —e,
abite alla polvere, een kleed geheel en
politiestreken, politiestelsel, o.; (Magn.) ijzeren
al door het stof laten verteren ; —rsi le
steel, steel, m. (Artigl.) beugel, m. aan 't
^raghie, zijn nagels afbijten ; — pan disaffuit.
perato, pentito, van wanhoop, berouw verMane'vole, agg. toegeeflijk; zacht (van wol).
teren ; — ii pane a tradimento, zijn brood
Manfante, —faro, m. (Agr.) steel, v. van
of zijn loon eigenlijk niet verdienen ; — uno
den dorschvlegel.
of use vivo, iem. ten hevigste bedreigen ;
pr.)
Manfried,
m.
Manfredi, —o, m. (N.
— uno da baci, iem. bijna door kussen
Manfrina, f. boerendans, v., muziek daarbij.
verstikken ; gil manes ehe — ii faunen,
, Manganare, v. a. mangelen (d. wasai); kaer ontbreekt nog maar aan dat hij vuur eet;
landeeren, satineeren (papier, laken); met het
mod. prov. chi l'ha a— la lavi, wie het
zoete heeft moet het zure nemen ; — una
werpgeschut slingeren ; —atura, f. het manfigura, un pezzo, een stuk steen eten, blagelen, kalandeeren, satineeren, persen, glanzen,
0.; —ella, f. klapzitting, klapbank, v. (aan
zen, nemen (bij 't dam-, schaakspel); scherz.
den muur bevest. en neersl. bank of zitting);
Santi che mangiano, femelaars, schijnheiligen ; non ne mangerebbero i cani,
tegenwicht, o.; fig. sonar di —e, afranselen ;
de honden zouden er geen brood van eten ;
kl. werpmachine, v.; —ello, m. h.z.d. als
--
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sost. m. eten, kauwen ; sehifitoso, sporeo
nel —, op onfatsoenlijke, walgelijke wijze
eten ; perdere ii —, de eetlust verliezen;
prov. il — insegna here, nood leert bidden ; il — mangia lui, het eten helpt hem
geen zier ; —aretto, —arino, m. kl. maaltijd, m.; kl, eetpartij, v.; een stuk of brok uit
het vuistje (buiten den maaltijd om); smakelijk, klein gerecht, 0.; —ata, f. rijkelijk maal,
o.; overmatig, overbodig eten; farn. vreterij, v.;
—a'taecia, f. onmatig eten, o., vreterij, v.;
—atina, f. fare usa —, een paar hapjes
eten, iets gebruiken ; —a'toia, f. voerbak, m.,
kribbe, ruif, v.; schery. eettafel, v.; non levare il capo dalla — zich bij het eten
niet storen laten, niet opzien ; faxn. aizare
la —, de broodkorf hoog hangen, iem. weinig
te eten geven ; tig. la — della stato, de
staatsruif, v.; —atona, 1. rijkel ij ke maaltijd,
m.; groote eetpartij, smulpartij, v.; —atore,
in. —trice, —tora, f. eter, flinke eter, m.,
-ster, v.; —ato'ria, f. h.z.d. als ntangeria ;
—atura, f. bet eten, de bezigheid van eten ;
—atutti, m. indeel. gewelddadig, brutaal
mensch, m.; —atutto, m. verkwister, doorbrenger, m.; —aufo, in. tafelschuimer, klaplooper, m.; —avento, m. (Mar.) stagfokzeil,
m.; —fine, m. voer, veevoeder, o.; —ione,
m. veelvraat, vraatzuchtig persoon, m.; —iueehiare, v. n. met lange tanden eten, weinig
en met tegenzin eten.
Mani, m. pl. maaien, m.v.; schimmen, zielen
der afgestorvenen; gli dei —, de goede
geesten.
Mania, 1.. waanzin, m., razerni , v.; —erotica, religioso, godsdienst-, liefdeswaanzin,
m.; lig. zucht, manie, idee fb e, v.; ha la —
di eomprar libri, hij heeft de manie van
boeken te knopen ; —i'aeo, agg. waanzinnig,
gek ; istento — di rovivare ogni coso,
de waanzinnige lust om alles te vernielen;
dol woedend ; rost, in. maniak, een waanzinnige, door een bepaalde manfee geplaagd
mensch.
Maniato, agg. ,goed getroffen, nauwkeurig
weergegeven ; e lui —, hij is het sprekend.
ani'bile, agg. h.z.d. als manevole.
Ma'nica, f. mouw, v.; essere, stare in —
ehe di eatnioia, in zijn hemdsmouwen
staan, loopen; overmouwen, m.v.; (Stor.) armplaten (v. d. wapenrusting); tam. essere un
altco par di — ehe een ander paar mouwen, geheel iets anders zijn ; essere di —
larga, een ruim geweten hebben ; aver
roba in —, ze in de mouwen hebben, geheime plannen hebben ; prov. quel ehe non
va nelle — ehe va nei gheroui, wat
men aan 't eene spaart moet men weer aan
't andere uitgeven ; (Chim.) smelt-, gloeioven,
Ln.; (Ferm. — d'Ippoerate, pers-, filtreerzak, m.; (Mar.) leerera zak, m., buis, v.
Ma'nica, f. (Geagr.) het Kanaal, o.
Maniea'eeia, f. slecht passende, slecht ingezette mouw, v.; voile, verscheurde mouw, m.;
—hetta, f. korte mouw, overmouw, v.; manchette, v.; (Mar.) leeren trechter, m.; —hetto,
m. kl. handvat, kl. hengsel ; far nu —a qd.,
een verachtelijke beweging met de armen maken; —hino, m. hand-, armkant, m. (om
hemden); kanten manchetten; —nico, m. hengset, handvat, 0.; steel, v.; pentolo a due
—ehi, pot met twee Goren; — del violiino,
greep, v. van de viool ; mod. prov. girar
,
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nel —, dralen, geen woord houden ; useir
del —, buiten zichzelf geraken, de kluts verliezen ; trovar il —a qd., de zwakke plek,
zwakke snaar aanraken; non aver —, geen
vat op zich geven ; —ona, f. groote, wijde
mouw, pofmouw, v.; —one, m. groot heng-

sel, groot oor, handvat, o.; steel, y.; lang heft,
o. (aan messen).

Manicare, v. a. en n. h.z.d. als inangiare,
maar meer op het land gebruikt ; --aretto,

m. lekkernij, v.; smakelijk gerecht, o.

Manieheo, m. Manicheer, m., aanhanger van
Manfis of Mori ; errore — , dwaalleer der

Manicheërs.

Maniehino, m. ledepop, v.
Manieo'niio, ir.. gekkenti., krankzinoigengest.
Manieottino, in . kleine mof, v., kindermotje, o.;
—eotto, m. mof, v., handenwarmer, m.; —
di pelliecia, pelsmof, v.; prov. il di d'Ognissanti —i e guanti, met Allerheiligen

moet men mof en handschoenen voor den dag
haan ; —cottolo, m. hangmouw, v.
Maniera, f. aard, m., wijze, manier, v,; — di
scrivere, manier van schrijven, schrijfwijze ;
gewoonte, levenswijze, v., gedrag, o., houding,
v., manieren, v. DI V.; le sue —e non mi
piaeeiono, zijne manieren bevallen mij niet ;
parlare eon —, . gemanierd, op passende
wijze spreken ; bella —, goede manieren ;
renza --e, ongemanierd, onfatsoenlijk, lomp ;
ehe — è questa? wat zijn dat voor manieren ? iron. belle —e ! een fijne handelwijze ! fijne manieren ! (Art.) kunststijl, m.,
manier van werken ; si eonosce l'autore
di un' opera d'arti alla —, men erkent
den uitvoerder van een kunstwerk aan zijne
manier ; in questa —, op deze wijze, manier ;
in ogni —, in tutte le —e, in elk geval ;
in nessuna —, in geen geval ; di —ehe,
zoodat ; rn ehe — ? hoedat, hoezoo ?; —a'eeia, f. oppassende, onbaw ige handelwijze,
honding, v.; (Arie.) slechte, kunstlooze manier ;
—are, v. a. b.z.d als ammanierare ; —amente, avv. ap gekunstelde, onnatuurlijke,
gemanierde wijze ; —ato, agg. erg gemanierd,
gekunsteld, gedwongen, opgeschroefd, onnatuurlijk ; —erina, 1. net gedrag, fijne houding ; —e, pl. beminnenswaardige manieren.
Maniere, —iero, m. behuizing, v.; burgt, ridderburet, m.; —íere, agg. dapper, flink, aan
de hand gewoon, gehoorzaam ; —iero, agg.
aan de hand gewoon, flink, degelijk.
Manierismo, cri. gemanierd-, gekunsteld-, gezocht-, gedwongenheid tin stijl enz.); —ista,
m. zeer gekunsteld, gemanierd schrijver of
kunstenaar ; —ona, f. vrije, breede, geniale
manier (in de kunst); —osino, in. goed gemanierd, fatsoenlijk, net (van kinderen); — uso, agg. van goede manieren, beleefd, fatsoenlijk, welopgevoed.
Manifattore, m. handwerker, tra.; —toria,
f. h.z.d. als —Ultra; —trice, agg. industria —, handindustrie, handwerk, o.; handenarbeid, in.; --tura, f. hand-, machinearbeid, m.; bewerking, bereiding, fabricatie,
v.; — del tabaeeo, della seta, tabak-,
zijdefabricatie ; fabriek, v.; direttore d'una
directeur, bestuurder van een fabriek ;
—e per eorred.j da uonno, magazijn van
heerenkleeding ; arbeids-, fabriekskosten ; intrige, kuiperij,. knoeierij, v.; —turiere, agg.
operaio — fabrieksarbeider, m.; città —a,
fabrieksstad.
,
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kernij, v.; verkwikking, v.; mod. provo gli e
piovoto la - del cielo, er is hem een
maken, bekend makes, te kennen geven,
groot geluk overkomen; (Teol.) la - celeste,
kond doen , manifesteeren, open bare netoode goddelijke genade; (Farm.) sap, o. van de
gingen nouden , ali Dlanifesto Ie sue inmannaesch, manna, 0.; - (Agr.) korenscnoer,
tenzioni, hij gar hun zijne meeningen te
v.; takken-, stroobussel.m., provo una spiga
kennen; - qc. a qd., iem.iets mededeelen,
non fa -, een zwaluw maakt delentenlet,
openbaren, verraden, -rsi, v. rlfl, zichopen-ella, f. Kleine schoof; - di spago, klubaren, zich toonen, zlch doen kennen , un'
wen btndgaren , -ello, m. handvol area,
opera si manifesta per un plagio, een handvol stroo, enz.
werk blijkt een plaglaat te zijn; -atore, m. Manna'ia, f. groote, tweesnijdende bijl, v.;
-trice, f. opennaarmaker, konddoener, m.; scherprechtersbijl; mes, O. del' guillotine; gr.
-azione, r. bekendmaking, konddoening, verhakmes, o. (voor worst enz.); -a'ietta, r.
kondlglng, openbaarmaklng , - dei pl'oprj
klein worst-, hakmes, O.
sentimenti, openbartng, kenntsgevmg van Mallaro, agg. Iupo -, weerwolf, m.; fig.
zijn innigste gevoelens , assot. openbare netutnachtrnerrte, v., nachtspook. 0.; volg. lupo -,
gtng v. d. votkswll , openbare netoogtng, maepileptische krampen, vallende ziekte.
nifestatie, demonstratie, v.; -Ino, m. kleine ~Ianllerillo, m. jonge hamel, m.
hekendmaktng, v.; korte openlijke verktarmg , Manno'cchio m. takkenbos, rijsbundel, m.
- 0 , m. manifest, 0.; openlijke nekendmaktng,
(voor scnanswerken).
aankondiging, verklaring , - di assueta- MallO, f. (pl. Ie -i) volg Diana (pl. Ie -e),
zione, verklaring van toetreding , - di un
I, hand, v.; -destra, sinistra, recnter-,
linkerhand, v.; -aperta, ehtnsa, open, geteatro, schouwhurg-aftlche , plakkaat, 0.;-,
agg. klaar, duideJijk, openbaar, openlijk besloten hand, (vulst), voorpoot m. (der huisdiekend; errore -, klaarblijkelijke dwaling; ren); macht, v., aver in mia -, in mijn
macht, hand hebben, hulp , dare una -,
una eoaa si fa-a da se, lets doetzlch
vanzeltkennen, sost.m.openlijke gebeurtenis,v.
hulp bieden, de hand reiken; -, of -eli
Mani'glia, f. greep, v., handvat, 0.; hengsel,
sCI'ltto, handschrift, 0.; cotesta non e
mia -, dat is mijn hand,geschrift ntet , aver
o. (aan kofIers enz.); - del eampantte,
scbeltrekker, m.; - della carozza, kruk, una bella, brutta -, een rraate, Ieeltike
hand (van scaruven) hebben , ci si vede la
v. aan bet portler van een rijtuig; -e della
- del maestro, hier ztet men de hand
carozza, ringen waarin de rijtuigriem be(net werk) des meesters in; non averel
vestigd is; (Giuoc.) manille (de 2 of 7 in 't
nombre-, quadrlltespelx armband, armrlng, m.; ·Ia - di qc., ergens met voor gescnlkt, ge-e, pl. h.z.d. als manetto r -glione, m.
schapen zijn, geen aanleg hebOOn tot iets;
stand, ro.; gente di bassa -, lieden "Van
.(Art. stor.) greep, v.; beugel, m. (op denloop
geringen stand; - di colore, een enkele
del' oude kafionnen).
oververving; ali si da due - i di verDice,
Manigolderia, f. scburkerij, v.; schelmenmen moet het tweemaal vernissen; schaal',
streek, m.; -do, m. beul, scberprechter, m.;
troep, bende, menigte, v.; fare Hila - di
schurk, schelm, m.;slecht, gewelddad. mensch.
cOlllplimenti, een menigte pliehtplegingen
Manilu'vio, m. handbad, 0.; -messa, nlarimessa, f. het in gebruik nemen; aansnij- rnaken; una - di briccene, een troep,
handvol schurk~lJ; (Giuoco) voorhand, het
den, aansteken; - di una botte, het aan-,
eerst uitspelen; questa volta la - tocea
opensteken van een vat; - di una pezza
a Ine, ditmaal zit ik aan de voorhand, moet
di tela, het aansnijden van een stuklinnen;
-Illettere, mal'illiettere, v. a. in gebruik ik uitkomen, uitspelen ; esser di -, aan de
voorhand zijn; passar la - all' altro,
nemen; aansnijden, aansteken, beginnen; een ander de voorhand laten; aantal van zes
una botte, een vat aansteken; -messo,
eieren; boek (2'= of 25 vel) papier; fam.agg. reeds in gebruik genomen, aangesneden,
benedetta, gelukkige hand; - regia, koaRogestoken; - 0 ' rcia, agg. donna -, r.
ninklijke macht; prendere a - regia, in
vUil, smerig gekleede vrouw, v.; mortje, 0.;
naam des konings in beslag nemen; ultima
slons, v.; sloerie, v.
-, voltooiing; dare I'ultirlla - a un laManina, 1. handje, 0., fijn poezelig handje, 0.,
handje, o. (met uitgestrekte yinger als aan- voro, de laatste hand aan een wel'k leggen
(een werkvoltooien); Dlanca.·e dell' ultima
wijsteeken op plakkaten enz); dare un po'
di -, een kleine vingerwijzing geven; -Ill-, de laatste bewerking ontbreekt er aan;
fig. - di ferl"o, di burro, sterke, slappe
cOllia, f. -Inco'nico, agg. h.z.d. ats moor zwakke band; giROCO di -, gooehelIi-nconia, Rlolillconico; -0, m. handje,
kunstje, 0 .., - d'opera, arbeid, m., vervaar0.; basciar -, zich onderwerpen, eens andiging, V., arbeidsloou, 0.; la - d'opera
de'rs meerderheid erkenooo; -ipolare, v. a.
behandelen, met de band bewerken; (am.be- costa phi della stoffa, het arbeidsJooD
kost meer dan bet goed; Dlorta (of manovingereo; (Farm.) prepareeren; fig. en lam.
- tina legge, eenwetineennansen ; -1»0morta), (Giur.) doode hand, v., bezitO. in de
latore, m. bewerker, vervaardiger, m.; (El.)
doode band; II. i n vel' b. met v 0 0 r z. a-,
swutel, m.; -ipolazione, f. bewerking, ver- met de hand, door bandarbeid.; 610 a -, a
vaardiging, verwerking, v.; manipulatie, v.; macchina, met d-e hand, de machine gesponnen garen; hand-, rnachinegaren, 0.;
-I'polo, -ulo, m. handvol. m.(korenaren);
torchio a -. handpers, v.; attinger l'ac(Eccles.) manipel, m.; armdoek, m. (die de pl'.
by de mis draagt); (stor. rom.) manipel, o. qua a -, bet water met de hand scheppen;
(derde gedeelte van een cohort); -Isalco, m. condnrre uno a -, iem. bij de band lei·
Z. manescalco.
den: aver a - qc., iets onderhandenhebben; a - a -, allengs, op de rij af, stuk
Mall II a, f. manna, o. en v.; hemelsbrood, 0.;
manna, o. (del' lsI'. in de woestijn); fig. lek- voor stuk; aver qc, a of alia sotto -,
Manifestaolente, avv. op duidelijke, open- I
bare wijze; -arp., v. a. dUidelijk, openbaar
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iets bij de hand hebben ; essere an uomo
alla —, een vriendelijk mensch zijn, goed om
mee om te gaan ; spadone a due —e, slagzwaard, o., tweehandig zwaard, 0.; rubare
a man salva, op zijn dooje gemak, in volle
zekerheid stelen ; a piene —I, met volle handen ; a —i glunte, met gevouwen handen ;
fig. smeekend, biddend; armata — , gewapenderhand ; con le —i in —, met ledige
handen, lui, nietsdoend ; di lunga — , verreweg, aanmerkelijk ; aver fra, tra —, onder
handen hebben ; fuor di —, buiten het bereik, buiten 't verkeer ; di prima, seconda
—, uit de eerste, tweede hand ; fig. erudizione di terza —, nageprate geleerdheid,

geleerdheid uit de derde hand ; sotto —, onder
de hand, heimelijk ; a —i vuote, met leege
handen; III, overdrachtel. beteeken.
alzar le —i, de handen opheffen (om te
slaan); andar per le —i di inolti, door
zeel banden gaan, veel gelezen, gebruikt worden ; andar per — di tribunate, zijn aanspraken voor 't gerecht brengen, bepleiten ;
aver buono in —, een goed spel in handen
hebben ; aver fra le —1 alcuno, iem. in
zijn macht hebben ; aver le —1 bueate,
verkwistend zijn ; aver le —1 lunghe, veel
invloed hebben, ook : lange vingers hebben,
d.w.z. stelen ; eavar di — altrui un ceffone, iem. zoo lang tergen tot hij een klap,
oorvijg geeft; eavare le —i di qe., iets
teneindebrengen, doorvoeren ; eedere altrui
la —, iem. de eereplaats overlaten ; essere
a —, in uitvoering, bewerking zijn ; essere
in buone, cattive —i, zich in goede, slechte
handen bevinden ; far man bassa, alles
over den kling jagen ; fi g. alle dienstboden
ontslaan ; alles wegnemen, rooven ; guadagnare, levare, togliere, rubare la —,

niet meer naar den teugel luisteren, op bol
gaan (paarden); fig. de gehoorzaamheid opzeggen, in opstand komen ; levarsi le —1 di
qe., ergens zijn handen van wasschen, er
niets mee te doen willen hebben ; menar le
—1, handtastelijk worden, toeslaan ; menar
—1 e piedi, handen en voeten roeren, alle
krachten inspannen; mettere — alla
.spada, de hand aan 't zwaard slaan ; fig.
— alle prove ! voor den dag met de bewijzen ! mette le —i in mille lavori, hij
onderneemt duizend dingen; metterci le —i,
voor iets zorgen, iets in handen nemen ; met-

tere le —i innanzi per non cadere,
een ongeluk voorkomen ; mordersi le —i,
zich iets bitter berouwen; prendersi per
la —, elkander de hand geven, helpen, ondersteunen ; stender la —, de hand uitsteken
(om een aalmoes); tetter di — qd„ iemand
bijstaan, den heler spelen ; toccar altrui
la —, iem. in de band kittelen, een fooi geven ; uscir di — ad uno, iem. uit de banden glippen ; venire alle —i, handgemeen
worden; IV, s p r e e k w. una — lava 1'
altra e tutte e due lavano 11 viso, de
eene hand wascht de andere schoon ; tirare
il sasso e nascondere la —, de hand

verbergen die de steen geslingerd heeft.

Mano'cchia, f. —io, m. h.z.d. als tnannocchia ; —tnesso, p. pass. v. tnanomettere ;
—metro, m. manometer, m.; instrum. om de
spanning van stoom of gas te meten ; —mettere, v. n. h.z.d. als maai—; — , vervalschen,

ten gronde richten, misvormen ; (Stor. rom.)
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een slaaf de vrijheid geven ; —tnissione, f.
krenking, v., beschadiging, misvorming, v.;
(Stor. rom.) vrijlating v. van een slaaf ; —
tnorta, f. doode hand, v.; — na, f. groote,
breede, ruwe hand, v.; —ne, m. h.z.d. als
—na, maar nog sterker ; —o'polo, f. (Arm.
stor.) ijzeren handschoen, m., opslag, m. op
mouwen, overslag m. aan een handschoen ;
r ij handschoen, m.; —scritto, m. handschrift,
manuscript, o.; catalogo dei —, kataloog
der handschriften ; — in eartapecora,
perkamenten handschriften ; (Stamp.) copie, v.
(voor het zetten); non c' è pul —, er is geen
copie meer; i —1 d'un autore, de eigenhandig geschreven copie, handschrift van een
schrijver ; —, agg. geschreven (d.w.z. niet gedrukt); —so, agg. zacht, lenig (stoffen); —valderia, f. voogdijschap, curateele, v.; —valdo,
In. h.z.d. als mondualdo ; —vale, manuale, m. handlanger, opperman, m. fig. handlanger ; deputati che non sono altro
che —i del ministern, afgevaardigden die
niet anders zijn dan de handlangers van den
minister ; —vella, f., —o, m. kruk, v., zwengel, m., draaihout, o., hefboom, hevel, m.:
draaier m. (aan den koffiemolen); organetto
a —, draaiorgel, o.; —vile, agg. h.z.d. als maneggevole ; fig. gewoon, gering, voor dagelijksch gebruik; —vra, f. handgreep, kunstgreep, v.; (Mil. en Mar.) manoeuvers ; oefening.,
bewegingen; —e del pezzo, geschutoefeningen; — a fuoco, manoeuvers in 't vuur;
le —e grandi, de groote manoeuvers, legeroefeningen, mv.; (Mar.) takelage, touwwerk,
want, o.; (Ferrov.) rangeeren o. (der treinen);
fig. intrige, kuiperij, knoeier ij , geheime besprekingen ; anno —e parlementarie, dat zijn
parlementaire manoeuv., streken, hulpmiddeltjes ; —vrare, v. a. (Mil. en Mar.) manoeuvreeren ; leger-, vlootoefeningen houden ; — un
bastimento, een schip sturen ; v. n. listig,
sluw te werk gaan, voorzichtig handelen ;
—vriero, m. scheepsgezagvoerder, m.
Manritta, f. rechterhand, rechterzijde, v.; —o,
agg. rechts, aan de rechterhand ; eavallo —
d'ana pariglia, handpaard, 0.; occhio —,
rechteroog, o.; volg. svoltare a tnano --a,
rechts omslaan , avv. scrivere —, met de
rechterhand schrijven.
Manrove'scio, m. slag m. met den rug van
de hand; slag naar rechts.
Mansare, h.z.d. als atnunansare.
Mansionare, v. a. een woonplaats aanwijzen;
—a'riato, m. waardigheid, v., ambt o. van
koorkapelaan ; —a'rio, m. kapelaan, m.,
koster, misdienaar, m.; —one, f. woning, v.,
behuizing, v., verblijf, oponthoud, o., ambt, o.,
ambtsbezoldiging, v., hospitaal o. voor pelgrims ; woningaanduiding, woonplaats, v. (op
een adres, pakket); —oneria, f. h.z d. als
—ariato ; —so, m. stuk land, o. tot onderhoud van het gezin eens lijfeigenen ; agg. h.z.d.
als mansueto.
Mansuefare, v. a. tam maken, temmen, aan
de hand gewoon maken (valken); fig. tot ru$t,
kalmte brengen. geruststellen ; —sue'scere,
v. n. zacht, tam worden ; —suetamente, avv.
op zachte, milde wijze ; —sueto, agg. tam,
(van dieren); zacht, mild, zachtmoedig, vriendelijk, beminnenswaardig ; il mare si è
fatto — de zee is kalm geworden ; —suetudine, f. tamheid, v.; zacht-, mild-, zachtmoedigheid ; vreedzaamh., vriendel ij kheid, v.
,
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Mantaeare, v. a. met den blaasbalg aanbla- Ma'ntice, m. blaasbalg, m.; tirar su il —,
den blaasbalg trekken ; het orgel trappen ; fig.
zen ; aanblazen ; —eo, m. h.z.d. als —flee.
aver il petto ehe pare un — , maeielijk
Mantadura, f. h.z.d als aniniantatura.
ademhalen, Men; — del Galesse, kap, m.
Mantarro, m. h.z.d. als tabarro.
van de koets ; fig. ophitsing, ophitset•ij, v.; .
Manteca, f. pomade, v., zalf, v.; dispr. onsmaalzari
—i, den spion, ophitser spelen ; —
kelijk, bij 't koken tot moes gekookt eten ;
cetto, m. kI. blaasbalg (voor huisgebruik).
—care, v. a. tot zalf kneden, een zalf, smeersel bereiden ; — I sorbetti, het vruchtenijs Manti'glia, f. mantielje, v., omhanger, m.,
vrouwenmantel, m.; —lone, m. kapmantel,
gereedmaken ; —chiglia, 1. lichte zalf, v.
schouwburgmantel, m., sortie, v.
Mantella'ecio, m. oude, vuile, gescheurde, gelapte mantel, m.; —are, v. a. met een mantel Mantile, m. tafelkleed, o., tafellaken, o.
bedekken, in een mantel hullen ; fig. beman- Mantino, m. voeringzsde, v., zijdestof voor
voering.
telen, verbergen, vergoêlijken ; p. pass. —ato,
in een mantel gekleed ; agg. eavallo, cane Mantissa, f. toegift, v., toevoegsel, 0.; (Mat.)
mantisse, v., decimaalc ij fer, o. van het lo— di chiaro, paard, hond met licht schougorithme.
derhaar, manen ; sost. m. le Mantellate,
zusters, nonnen van de orde der Servieten; Manto, m. omhanger m. met sleep; wijde
sleepmantel, m.; —reale, koningsmantel, m.;
—elletta, f. schoudermanteltje der prelaten
/ig. omhulsel, hulsel, kleed, 0.; — di neve,
enz.; mantel der Mariabeelden ; manteltje, v.,
sneeuwkleed, e.; fig. voorwendsel, o., dekmanvrouwenmanteltje, o.; —etto, m. kleine, korte
tel,
m.; (4rch.) boogstuk, o., kransstuk,o.; —,
—ellina,
f.
manteltje,
v.,
kleine
mantel, m.;
agq. veel; —e Sate, dikwijls, vele malen ;
vrouwenmantel, omhanger, m.; (Mur.) muur
voglia —a, hevig, vurig verlangen, 0.; —ore,
om een put, fontein ; —ellino, m. h.z.d. als
avv. menigmaal.
— etto ; (Eccles.) zijden omhulsel, o., beurs v.
(voor relikwieën enz.); —o, m. mantel, m.; Ma'ntova, f. (Geogr.) Mantua, o.; —ano, m.
inwoner van Mantua ; (Lett.) il —, Vergilius.
— da donna, da viaggio, vrouwen-,
reismantel; —a due baversi, knaagman- Mantugiare, v. a. betasten, bevoelen, licht
met de hand er overstrijken, in de band
tel, m.; fig. dekmantel, m., voorwendsel, o.,
omdraaien ; verfrommelen, verknoeien, platverontschuldiging, v.; sotto 11 — dell' amidrukken.
cizia, onder den dekmantel (het voorwendsel) van vriendschap ; voltar —, kazakkeeren, Manualdo, m. Z. mandualdo ; —ale, m.

van meening, partij veranderen ; mod. prov.
aver — per ogni acqua, de huif naar den
wind hangen ; mantel, schouderhaar, behang
(van paarden, bonden); prov. se 11 cavallo
è buono e bello, nou guardar razza è
mantello, als het paard goed en mooi is,
moet men niet naar het ras of de kleur zien ;
—one, m. groote, wijde mantel ;
slechte, versleten, gescheurde mantel, m.
Mantenente, avv. h.z.d. als immantenente ;
—enere, v. a. behouden, in goeden staat
houden (huizen enz.); onderhouden; — 11 ealore, de warmte onderhouden ; oprechthouden,
handhaven ; — 11 lesstro della fainiglia,
den roem van bet geslacht oprechthouden;
onderhouden ; --una farniglia numerosa,
een groot gezin onderhouden ; — una donna,
een vrouw onderhouden, mainteneeren ; —
una promessa, la fede, een belofte, het
gegeven woord houden ; 1' ho detto e lo
mantengo, ik heb het gezegd en blijf, houd
mij er bij ; — 11 segreto, het geheim bewaren ; —rsi, v. ritl. zich houden ; —rsi
sano, tranquillo, zich gezond, stil houden ;
—rsi bene, zich goedhouden, goede gezondbeid behouden ; non avere da —rsi, niet
genoeg hebben om te leven ; p. pass. —uto,
onderhouden, oprecht gehouden, gehandhaafd ;
agg. uomo ben —, een zeer goed geconserveer man ; iem. die er nog jong en frisch
uitziet ; donna —a, maitresse, maintenee, v.;
—eni'bile, agg. onderhoudbaar, in goeden
staat te houden ; —enimento, m. het onderhouden, instandhouden, o., handhaving, v.;
— dell' ordine, handhaving der orde ; —
d'una opinione, oprechthouding eener meening ; levensonderhoud, m.; ha cento lire
al mese e tutto il —, hij heeft honderd
lire in de maand en vrij onderhoud; —enitore, m. onderhouder, m., ondersteuner, handhaver, m.; — della data parola, handhaver van zijn gegeven woord.

handboek, leerboek, m., leidraad, m.; —, agq.
met de hand gemaakt; opera —, handwerk,
0., -arbeid, m.; artefce —, handwerker, na.;
—aletto, —alino, m. korte leidraad, m., kI.
leerboek, 0.; —almente, avv. met de band,
handen ; operare —, met de handen, zonder
nadenken werken ; balestro, m. (Arm.stor.)
slinger, m., handwerptuig, o., armboog, m.;
—brio, m. handvat, o., steel, v., greep, v.;
—care, v. a. en n. h.z.d. als tnangiare ;
—'ccia, f. bandje, kinderhandje, 0.; —fatto,
agg. met de handen gemaakt ; —missione,
1. Z. manoinissione ; —scritto, m. Z.
manoscritto ; —te'ngolo, m. heeler, diefjesmaat, m.; /ig. koppelaar, m.; —tenzione, f.
onderhoud, o., instandhouding, v.
Manza, f. (Apr.) jonge koe, vaars, v.; —o, m.
jonge (eenjarige) os ; — of came di —, osse-,
rundvleesch ; lesso di —, soepvleesch, o.;
—otter, f. jonge koe, vaars, o.
Manza, f. h.z.d. als amanza, beminde ,.
boelin, v.
Manzina, f. (Apr.) braakland, o., veeweide, v.
llaoinetta nisnio, m. mahomedanisme, o.,
islam, m.; —tano, m. mahomedaan, m.; —to,
m. (N. pr. stor.) íMahomed, m.
Mapale, m. tent, hut v. der zwervende volken.
Mappa, f. (aardrijksk., topograph.) kaart, v.;
plan, grondplan, 0.; —e eatastali, kadastrale
teekeningen ; tafellaken, o.; —morsdo, m. wereldkaart, v., aardglobe, v.
Marabotto, m. (Mar.) stormzeil.
Marabà, m. maraboutveer, v.; —buto, m.
marabout, m.; mahomed. kluizenaar, m.
Marachella, f. bedrog, o., bedriegers, v. ,
schelmer ij , v., schurkenstreek, m.
Maramne, m. uitschot, o., hoop slecht, minwaardig goed, o.
Marangone, m. (Omit.) h.z.d. als roergo
(Mar.) duiker, m.
Marasca, f. en —chino, m. Z. amarasca,
—
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Marasmo, m. (Med.) ouderdomszwakte, v.,

vervallen o. door ouderdom.
Narata, f. golfstoot, m.; hooge zee, stortzee, v.
Maratona, f. (Geogr. stor.) Marathon, o.;
—o'nfo, agg. battaglia —a, slag van Marat.
Maravalle of niaravalde, andare a —,
sterven, heengaan.
Mara—, ilieraviglia, f. verwondering, verbazing, v.; fare, destare —, verwondering,
verbazing opwekken ; con mia grande —,
tot mijne groote verwondering: wonder, o.,
wonderlijke geschiedenis ; ehe —! wat een
wonder ; le sette —e del mondo, de zeven
wonderen der wereld ; dire, scrivere —e
di una coca, ergens verwonderlijke, wonderbare dingen over zeggen, schrijven ; far —e,
wonderen verrichten ; qual — ! wat een wonder ! qua k e —e, wat wonderbaars is daar
aan ; è una —, 't is waarlijk een wonder ;
non è — ehe ...,'t is geen wonder dat, als...;
mi fa — ehe..., het verwondert mij dat...;
eanta a —, hij zingt dat het een wonder is;
verwonderlijk om te hooren; (Bot.) kattestaart,
m.; —rsi, v. ri ll . zich verwonderen, verbazen ;
verwonderd, verbaasd zijn, staan ; non ti
maravgliare di eiè, verwonder u daar
maar niet over ; mi maraviglio, ik sta er
verbaasd, verstomd over; p. pass. —ato,
verbaasd, verwonderd, verstomd; agg. restare, esser —, verbaasd, verstomd staan ;
—glievole, —glioso, agg. bewondering, verwondering, verbazing wekkend ; verwonderlijk, verbazend ; wondervol, wonderschoon,
prachtig, uitmuntend ; —gliosamente, avv.
met verbazing, op wondervolle enz. wijze.
Marazzo, m. moeras, o., poel, m.
Marta, f. teeken, o., grens, v., grensland, o.,
mark, v.; le Marche, de Marken ; la Marta
elettorale, de Keurmark, v., merk, o.; —
postale, postzegel, 0.; — da bollo, stempelmerk, o., teeken, merkteeken, naamteeken,
-cijfer, o.; fare la - in un fazzoletto,
een zakdoek merken ; speelpenning, m., contramark, o., erkenningsteeken, o., ontvangpenning, m.; (Mar.) baak, boei, v., teeken o. voor
de scheepvaart ; (Monet.) una — d'oro,
d'argento, gouden, zilveren mark, m.
Marcatito'ni a, f. fam. che bel pezzo di
—, wat een mooie, statige vrouw.
Mareanto'nio, m. (N. pr. star.) MarcusAntonius, m.
Marsare, v. a. merken, teekenen, stempelen,
afstempelen ; aanteekenen, markeeren (punten, winsten); (Mar.) bakens, boeien zetten ;
betonnen ; p. pass. en agg. —ato, gemerkt;
bianeberia —a, gemerkt linnengoed, 0.;
dire qe. con voce —a, iets met bijzonderen nadruk zeggen ; atto motto —, zeer beteekenende, uitdrukkelijke daad ; —atamente,
avv. op uitdrukkelijke, veel beteekenende wijze ;
—atore, m. stempelaar, m.; —atura, f. het
teekenen, stempelen, merken, zegelen, v.; zegelstempelgeld, o.
Mareassita, f. (Min.) markasiet, v.; zwavel-,
ijzerkies.
Marceseibile, agg. h.z.d. als corruti'bile.
Mar( hesa, f. markiezin, v.; (Star.) markgravin,
v.; —esiale, agg. tot de waardigheid van
markies, markgraaf behoorende; corona —,
markiezenkroon, V.; —esatta, f. h.z.d. als
—esa ; —esato, m. waardigheid, v., gebied
van een markies, markiesschap, 0.; (Stor.)
markgraafschap, o.; —ese, m. markies, m.;
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(Star.) markgraaf, nl.; —esina, f. jonge markiezin, dochter van een markies ; —esino, m.
jonge markies, zoon van een markies; ook :
een nette, kl. markies ; —esu'eeio, m. arme,
vervallen, onbeduidende markies.
Marehiano, agg. tot de marken, grenslanden
beboorende ; lig. en [am. buitengewoon groot ;
questo è proprio — maar dat is waarlijk
verbazend ; ne dice delle —e, hij zegt ongehoorde dingen ; ciliegia —a, groote zwarte
kers, v.; —igiano, agg. uit de Marken komende ; sost. m. —, bewoner der Marken ;
—iare, v. n. h.z.d. als marsare ; —io, m.
teeken, merkteeken, merk, o.; (Star.) brandmerk, o.; — d'infatnia, schandmerk, o.
Ma'rcia, f. marsch, v.; colouna di —, marschkolonne, v.; — forzata, geforceerde marsch,
marschdag, m.; marsch (muziekstuk); la —
trionfale, de triomfmarsch ; -- funebre,
doodenmarsch, treurmarsch; —iare, v. n.
marcheeren ; — a pasco, in carica, in
looppas, stormpas marsch ; l'esercito — su
Parigi, het leger marcheert op Parijs aan ;
—iata, f. het marcheeren ; fare Ia —, laten
marcheeren, mee gaan wandelen ; battere
la —, de marsch slaan, marstb, v. (als muziekstuk).
Marcia, f. etter, m., ettermassa, v.; — sanguigna, bloedige etter ; —a'ia, P. (Vet.)
etterziekte v. (van schapen en rund); —iare,
v. n. doen etteren, etterig maken.
Marciapiede, m. voettrede, trede, v.; (Ferrov.)
perron, o., trottoir, m., gaanpad, o.; (Mar.) i —1,
looppardoenen.
Ma'rcido, agg. h.z.d. als marcio ; (Bot.) corolla —a, verwelkte, verilensde bloemk nop, m.
Marcime, m. mest, v., mesthoop, m., stalmest,
v.; —itnento, m. rotting, ettering, v.; fig.
onaangename, geheel mislukte zaak, v.; —io,
agg. vuil, bedorven, rot, verrot ; acqua —a,
vuil, stinkend water, o.; denti —1, rotte,
aangestoken tanden ; occhi —i, druipoogen
case — e, door en door vochtige, schimmelige huizen ; legname —, rot, vermolmd
bout, o.; frutte —e, rotte, beursche, aangestoken vruchten ; etter, in etter overgaand;
tisico —, in hoogen graad teringachtig ;
animo, cuore — , bedorven ziel, hart ; aver
il torto — , geheel en al ongelijk hebben ;
briaco —, stomdronken ; (Giuoc.) perdere
tata partita —a , geen enkelen slag halen,
geen enkelen bal maken ; a —a forza, uit
alle macht ; a suo — dispetto, hem ten
trots ; —, sost. in. vuile, rotte, aangestoken
plek, v.; lo vede il — cl► e c' è ? ziet ge de
vuile plek die er aan is ? fig. cella society
c' è tnolto del —, er is veel bedorvenheid
in de maatschappij ; puzzo di —, vuile reuk ;
(Giuoc.) vineere, perdere un —, geen slag
halen ; seantpare ii —, toch nog een slag
halen, een bal maken ; —olino, m. reuk of
smaak van den w ij n door het hout; —oso,
agg. etterig, vol etter, veretterd ; —ino, in.
soort wijn (uit aangestoken druiven); —ire,
v. n. in etter overgaan, etteren, veretteren ;
rot worden, bederven ; molmig worden (hout);
aangestoken, beursch worden (vrucht.); week
worden, rotten (hennip, vlas); wegteren, geheel opperaken ; l'operaio marcisce in
un lavoro, een werkman teert bij een werk
geheel weg; —eito'io, m. (Cart.) week-, rottrog, m.; (Air.) prato —, besproeiingsveld
,

570

MAR

M A R,

—cita, f. h.z.d. als voorgaande ; —citera, f.
slecht gekleed zip]; marentmenherder, m.
het rotten, etteren, 0.; verettering, ettering, v.; Maremoto, in. springvloed, in ., zeebeving, v.
—ciume, in. etter, ettermassa, v.; bederven, Morena, f. limonade v. uit zure kersen.
vuile massa, v.; fig. vochtig, schimmelig huis, Marenga, f. ei van marsepein met room gevuld.
o., vochtige plaats, v., poel, v.; fig. zedelijk be- Marengo, in. (pl. —glei), goudstuk o. van
twintig franks.
derf, poel van zedeloosheid, v.
Marco, m. (N. pr.) Markus, in .
Mare'ografo, m. vloedmeter, m., peilschaal, v.
Marco, m. h.z.d. als marchio ; —, mark, m. Marescalco, m. h.z.d. als manescalco of
(munt); ure — tedesco, een Duitsche mark, in.uianiscalco ; —alla. v. maarschallisvrouw,
Marcoinanno, m. (N. pr. eta.) Markoman, m.
v.; —allato, m. waardigheid v. van maarMarcorella, f. (Bot.) eenjarig bingelkruid, o.
schalk of opperbevelhebber ; —allo, m. maarMare, m. zee, v., oceaan, in.; foiido del —,
schalk, m.; bastone di —, maarschalkstaf,
bodem der zee; viaggio per —, zeereis;
m.; feld—, veldmaarschalk, m.; —generale
pesci di —, zeevisch, m.; — placido,
di campo, generaal-veldmaarschalk ; — dei
quieto, tranquillo, kalme, rustige zee; il
carabinieri, sergeant-majoor, opperwacht- aspro, fiero, cruccioso, de wilde,woeste,
meester der karabiniers of gendarmen.
gevaarlijke zee; mar atlantico, medi- Maresco, agg. de zee betreffende; —ese, m.
terraneo, pacifico, nero, baltico, adrimoeras, o., —etter, f. kabbelzee, v.; — sorda,
atieo, Atlantische, Middelland., Stille Zuid-,
holle zee, grondzee, deining.
Zwarte-, Baltische of Oost-, Adriatische zee ; Maregzare, v. a. golfachtig geteekend zijn, gei —i di Levante, de Oostersche zeeën ;
vlamd teekenen, moireeren ; p. pass. en agg.
alto —, open zee ; — grosso, hooge, storm—ato, gevlamd, gewaterd, moiré of gemoiachtige zee ; — fresco, lichte zee ; — di
reerd ; gegolfd, geaderd ; zo, m . gegolfde,
traverso, kabbelzee ; tolpo di —,stortzee;
gewaterde, gevlamde, moiré-teekening ; teekeuomo di —, zeeman ; gente di —, zeelieHing of vernissing die de vezel van het hout
alen, zeelui, mv.; ladrone di —, zeeroover;
laat zien.
porto di —, zeehaven, v.; fig. esser nut Marga, f. h.z.d. als manna.
porto di —, veel bezocht worden ; vento Margarita, Z. margherita, f. paarl, parel,
di —, zeewind, m.; bagno di —, zeebadv.; fig. kostbaarheid, v., juweel, sieraad, o.;
plaats, v.; mal di —, zeeziekte, v.; foi ze di
la — del mare, de parel der zee, d.w.z.
—, zeemacht, v., vloot, v.; ufficiale di —,
Sicilië ; mod. prov. gettar le —e ai porti,
zee-officier, m.; braccio di —, zeearm, m.,
paarlen voor de zw ij nen werpen ; 1' eterna
zeeëngte, v.; rena di —, zeestrand, v.; acqua
—, de maan, v., glanzend gesternte, o.; (Bot.)
del —, zeewater, o.; leghe di —, zeemijlen,
witte ganzebloem, v.; walkhout o. der zeemmv.; fig. — magno, een buitengewone melooiers; —tina, f. (Bot.) Madeliefje, o.; glasnigte van iets ; iiel — magno della capiparel, v.
tale, in 't gewoel van de hoofdstad ; — Margherita, f. (N. pr.) Margaretha, v.
magno di questa biblioteca, in de macht Margossita, f. (Min.) Z. marcassita.
van boeken van deze bibliotheek ; fig. menigte, Margigrana, app. ul na , h.z.d. als una
rubiola.
v., overvloed, in.; ure — di late, een zee,
overvloed van licht ; il mar dell' essere, Marginale, agg. op den rand zich bevindend ;
nota —, kantteekening, v.; —are, v. a.
het eeuwige bewogen leven (D.); eiitrare in
—, in zee steken ; per — e per terra, te
(Stamp.) puncteeren, toerichten, toestellen (de
pers); met een rand, kant voorzien ; margizee en te land ; prometter i e monti,
neeren ; —, p. pass. en agg. —ato, gerand;
gouden bergen belooven ; prov. prendere a
lastricare ii —, het onmogelijke beproeven ;
(Bot.) ingekerd (bladen); —atura, f. beranding, omranding, v.; (Stamp.) toestellen, puncden Moriaan wasschen ; essere come pisciteeren, o., punctuur, v., randlijst, v.; —e, m.
are nel —, een druppel water in de zee
dragen ; portare acqua al —, Z. onder rand, zoom, m.; — d'una pagina, witte
acqua ; tutti i fiumi vanna al' mare,
rand, marge van een bladzijde; i d'una
e tienti alla
ferita, wondranden ; — della tesa d'un
Z. onder fiume ; loda il
cappello, rand in . van een hoed; oever, in.;
terra, roem den waaghals maar volg hem
niet na.
(Stamp.) punctuur, v., kruislat, v., galei, v.;
Marea, f. ebbe en vloed ; getij, o.; —alta,
lidteekenvorming eener wonde ; far i —i,
in .; —basla, ebbe, v.; piena — of
lidteekensvormen, toegaan (wond.); fig. ruimte,
vloed,
speelruimte, v.; lasciare nu bel —, een
— massima, hoogste stand, m., strooming,
v.; —rovescia, tegenstrooming, v.; —viogroote speelruimte, vrijheid laten ; —etto, in.
lenta, springvloed, m.
kl. smalle rand, m., zoom ; (Stamp.) —i, pl.
smalle, lange galeien, mv.; —o.so, agg. met
Mareggiare, v. n. h.z.d. als ondegglare ;
in. golfbeweging, golving, v., golfslag,
breede, nog onafgesneden rand (boek).
—io,
Margo, m. h.z.d. als margine.
m.; het golven der baren.
Maremma, f. maremme, v.; kuststreek, v. Margolfa, f. fam. plompe, dwaze, onhebbelijke vrouw.
(meestal moerassig); le Maremme, (Geogr.)
de Maremmen (kuststreek in Italië); fam. le Margotta, f., —o, m. (Agr.) aflegger, m., zetfranse —, de verre streken, in den verre
loot, m.; —are, v. a. a fl eggers, zetloten maken; de afleggers, loten, scheuten planten.
vreemde ; andare in —, 's winters naar de
kusten trekken (herders der Appenijnen); aan Margraviato, tn. (Star.) markgraafschap, o.;
—vio, m. markgraaf, n9.
de kust werk zoeken ; fig. moerassige, ongezonde plaats, v.; —ano, agg. tot de maremmen, Margutto, m. leelijk, boosaardig.
de ongezonde kuststreek behoorende ; aria Maria, (N. pr.) Maria, v., de H. Maagd Maria,
—a, moeraslucht, v.; febbre —a, moeras- de H. Maagd ; Santa — ! Santissima —!
uitroep van angst, verwondering : Heer in
koorts, v.; sost. m. maremmenbewoner, m.;
den Hemel! H. Maagd sta mij bij ! fam. non
parere un — dom, onbehouwen er uitzien;
—

—

—
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potè dire Gesu e —, hij kon niet eens meer

Jezus en Maria zeggen : d.w.z. hij stierf plotseling, viel dood neer ; esser tutti Gesti e
—, een bidbroer, femelaar zijn ; eercare —
per Ravenna, zij n eigen ongeluk zoeken,
tot zijn eigen nadeel handelen ; far viva —,
rooven, plunderen ; le tre Marie, de drie
Maria's (die Christus naar den Calvarie-berg
vergezelden); parere le tre — , weenen en
klagen (van vrouwen gesproken); Santa —,
Maria feest (15 Aug.); bagno maria, Z.
bagno ; —a'ecia, f. fam. far la —, vleien,
stroop om den mond smeren ; de eenvoudige,
zachtmoedige spelen ; — arena, f. (N. pr.)
Marianne, v.; —ano, agg. (Ecclet.) mese —,
Mariamaand, meimaand ; congregazione
—a, broederschap der H. Maagd.
Mari'cello, m. bitterheid, v.
Marigiana, f. (Ornit.) smient, fluiteend, v.
Marina, f. oppervlakte v. der zee, zeespiegel,
m.; la — era cosi forte che ..., de zee
was zoo onstuimig dat ...; zee, v., zeekust, v.;
navigano lungo la —, zij varen langs de
kust, drijven kustvaart ; scoprire —, een
ontdekkingstocht m. ter zee maken, nieuwe
stranden, kusten ontdekken ; fig. vedere la
— torba, gevaar in aantocht zien ; essere
la — torbida, gevaar dreigen ; zeemacht, v.,
zeewezen, v., marine, v.; — mercantile, da
guerra, de handels-, oorlogsmarine, v.; ministro della — , uffeiciale di —, minister
van marine, zeeofficier, m.; (Pitt.) zeestuk, o.;
—a'io, m. —aro, zeeman, matroos, m.; alla
—a, op matrozenmanier, volgens scheepsgebruik ; alla —a, vischsoep, v.; rotare alla
—, met zeer naar voren gestrekte armen (als
de matrozen) zwemmen ; —ara, f. korte kapmantel, m.; matrozenmantel, m., jekker, m.;
—are, v. a. in zeewater (of in een saus van
azijn en kruiden) leggen ; marineeren (visch);
fig. met angstvalligheid thuishouden, bewaken ;
fatti —, laat je inpekelen (blijf waar je bent);
lig. en fam. — la scuola, la messa, uit

Marionetta, 1. marionette ; pop v. van een
poppenspel, ledepop, v.; teatro di —e, marionetten-, poppentheater, o.; ram. parere eira
—,

linksch, stijf zijn, een ledepop gelijken.

Mariscalco, m. h.z.d. als manescalco.
Marita'ecio, m. slechte man (echtgenoot) m.;
—a'ggio, m. huwelijk, 0.; —ale, app. huwelijks ..., het huwelijk betreffende; conso'rzio — , echtverbintenis ; letto —, huwelijksbed, o.; —almente, avv. op echtelijke wijze,
als echtgenooten ; —are, v. a. uithuwelijken,
ten huwelijk geven ; la maritarono senza
dote —, zij huwden haar zonder bruidschat
uit ; fig. eng verbinden, vereeniging ; —rsi,

v. rifl. trouwen, een huwelijk aangaan ; p. pass.
en app. —ato, gehuwd ; donna —a, gehuwde
vrouw ; prov. chi nasce bella nasce —a,
een mooi meisje vindt altijd een man ; fam.
nova —e, eieren met spek of ham ; minestra —a, noedelsoep v. met sneedjes brood ;
—tino, m. een net echtgenoot ; — inio, mannetje, ventje, o.; —to, m. man, echtgenoot;
— e inoglie, man en vrouw ; —mio, beste
man ; aver per —, tot man, echtgenoot hebben ; andare a — (in ure altro paese),
den man naar zijn land volgen ; ragazza
da —, huwbaar meisje, 0.; —tii'ccio, m.
niet veel voorkomen hebbend echtgenoot, onbeduidend echtgenoot.
Maritazzo, m. soort krentenbrood dat in de
vasten gegeten wordt.
Marittiino, agg. de zee betreffende; carta
—a, zeekaart, v.; sanità —a, havengezondheidscommissie, v.; società —a, scheepvaartmaatschappij, v.; città —a, zee-, havenstad,
v.; costa —a, zeekust, v.
Mariuolo, m. Z. inariolo.
Marizzare, v. a. Z. marezzare.
Marma'glia, f. gespuis, o., hoop m. gemeen
volk; fig. en scherz. hoop koper geld.
Marma'io, —ista, m. marmerwerker, m.;
—are, v. a. zoo koud als marmer maken ; door
en door koud maken ; p. pass. en app. diacde school, de mis blijven, den bink steken ;
cio —, ijskoud; —iera, f. marmergroeve, v.;
—i'fero, agg. rijk aan marmer ; società
p. pass. en agg. —ato, gemarineerd, ingelegd,
—a, maatschappij tot exploitatie van marmeringemaakt (haring); —aresca, f. scheeps-,
groeven ; ino, m. stukje marmer tot openzeewezen, o., scheepsmanschap, m., troep
houden der deuren; deurhouder, m.; —o, m.
scheepslieden ; zeevaart, zeevaartkunde, v.;
—arescamente, avv. op de wijze der zee(Min.) marmer, o.; M anco, nero, rosso,
mistio, wit, zwart, rood, bont marmer ; —
lieden, naar scheepsgebruik ; —aresco, agg.
di Carrara, di Paro, Carrarisch, Parisch,
tot bet zeewezen, de scheepvaart behoorende;
arte, disciplina —a, zeevaartkunde, v.,
m.; scala di —, marmeren trap, m.; marmerplaat, v.; I —i del cortile del palazzo
zeelucht, v.; canzoni —scha, scheeps-,
Riccardi, de marmerplaten uit den binnenmatrozenliederen ; carta —a, zeekaart, v.;
hof van het paleis Riccardi ; pagare a ,
—eria, f. zeewezen, o., scheepvaartlij, scheepaan 't buffet, de kas (niet aan den kelner) bevaart, v.; mercantile — da Moerra, hantalen ; marmerwerken ; fig. esser di —, van
dels-, oorlogsmarine, v.; dopo vent' anni
marmer, hardvochtig, koel zijn ; faccia di
di —, na twintig jaren gevaren, op zee geonbeweeglijk gelaat; —orare, v. a. h.z.d.
weest te zijn ; —inesco, h.z.d. als —aresco ;
als —orizzare ; —ora'ria, v. kunst v. om
—ino, agg. tot de zee behoorende, de zee behet marmer te bewerken, beeldhouwkunst, v.;
treffende; in zee levend, groeiend, zee ...; ei—ora'rio, m. marmerwerker, beeldhouwer,
ante —e, zeegewassen, mv.; frutti —i h.z.d.
als frutti di mare ; acqua —a, zeewater,
m.; —ore'eelo, —o'reo, —o'rino, agg.
van marmer, marmeren ; faccia —a, mar0.; sale —, zeezout, 0.; ospizj —i, gasthuis,
merbleek gelaat, o.; —orizzare, v. a. marverblijfplaats voor zeelieden (of ook voor scromeren, marmerschilderes ; p. pass. en agg.
fuleuze kinderen); vento — zeewind ; color
—ato, gemarmerd ; —oroso, agg. (Min.)
zeegroen, o.; (Zool.) bove —, als foca.
Marinello, agg. ciliegia —a, h.z.d. als
marmerachtig.
amarasca; cliiocciola —a, zeeslak, v. Marme'ggia, —e'ggiola, f. vleeschmade, v.,
vleeschworm, m.; aver 11 viso, clie pare
Mario, in. (N. pr.) Marius, m.
mangiato dalle —e, een pokdalig gezicht
Marioleria, f. schelmerij, bedriegerij, oplichterij, v., bedrog, o.; —olo, —uolo, m. schelm,
hebben.
bedrieger, oplichter, m.
Marmellata, f. marmelade,v., vruchtenmoes, o
—
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Marmeru'eola, mamma, f. (Bot.) fransche Marsina, f. jacquette. o., kiel, v.
hagedoornt oom ; manza di —, doornachtige Marta, f. (N. pr.) Martha, v.; fam. fare da —
roede, v.; —ca'io, m. pagedoornheg, v., -ome da Maddalena, Z. onder 't laatste.
heining, v.
Martagone, m. (Bot.) martagon-lelie, v.
Marmitta, f. soepketel, v., kookketel, m.; —ona, Marte, m. (N pr. nit.) Mars, m., oorlogsgod, m.;
f. groote soepketel, 1n,; —one, m. h.z d. als
(poet.) oorlog, slag, m.; fig. oorlogsheld ; il
—ona ; —, vuile, luie soldaat, m.
popolo di —, krijgslieden, helden, zonen van
Marmo'cchio, m. scherz. en dispr. kind, o.;
Mars; campo di —, Marsveld ; (Astr.) Mars
fam. wurm, o., schaap, o.; lei eon suoi emu(planeet); (Chim.) ij zer, o.; —, h.z.d. ais Marque —echi, zij m. haar vijf wurmen, schapen.
tedi in 't. prov. ne di venere nè di — si
Marinotta, f. (Zool.) marmot, o., mormeldier,
sposa nè si parte, op Vrijdag en op Dins-

o.; fig. op zichzelf levend, menschenschuw
dag moet men niet trouwen of op reis gaan ;
persoon, m.; lui, traag, treuzelig mensch;
— di, m. Dinsdag, m.; —sco, —ti'fero, agg.
dormire come isna —, als een mormeldier
krijgshaftig, ruw, toornig.
slapen ; — h.z.d. als seimia, bertuceia; Martellameuto, m. het hameren, smeden, o.,
fam. pigliare una —. eene verkoudheid
bewerking v. met hamers ; geluid van het
opdoen ; —ottiva, 1. marmotje, mormeldiertje,
hameren, gehamer, o., hamerslag, m.; un
0.; fam. ecco la —! lascia stare, c' è
gran — nelle teinpia, een hevig kloppen
la —! zijn uitdrukkingen om de kinderen te
in de slapen; —are, v. a. hameren, smeden,
verschrikken : pas op ! daar is de bullebak,
kloppen, met hamers bewerken ; fig. bewerde tientoon ! enz. enz.; —otto, m. h.z.d. als
ken, plagen, kwellen, martelen ; la gelosia
—occhio.
lo martella fierarnente, de jaloesie kwelt
Marna, f. (Min.) mergel, o.; —are, v. a. (Mr.)
hem vreeselijk ; —inemici, de vijanden gemet mergel mesten ; —atura, f. mesting v.
ducht in 't nauw brengen ; v. n. hameren,
met mergel; —iera, f. mergelgroeve, v.;
kloppen, slaan (van pols); mi martellavo
—oso, agg. mergelachtig.
le teinpia, de slapen kloppen me ; it cuore
Maro, m. (Bot.) mastikkruid, amberkruid, o.
martella, het hart klopt onregelmatig ; fam.
Marocchino, agg. Z. marracchino.
picchia e martella ! of dàgli, picehia
Maronita, m. (Stor. eccl.) maroniet m.
e martella, door aanhouden en aandrinMaroso, agg. stortgolf, stortzee, v.; poel, v.,
gen ; fam. — all' uscio, zonder ophouden
moeras, o.; zielspijn, v., verdriet, o.
en hard aan de deur kloppen ; p. pass. —ato,
Marra, f. houweel, o., hak, m.; (Mar.) kalkgehamerd, gesmeed enz.; agg. (Mus.) note —e,
haak, roerhaak, m.; (Mar.) —e, pl. ankerarm,
kort aangeslagen noten ; —ata, f. slag m. met
ei.; angiora a due, tre —e, anker met twee,
den hamer ; fig. snelle en onrustige polsslag ;
drie armen ; ferro di due —, scheepsanker,
fig. fu una gran — nel cuore, 't was
o.; ferro di quattro —e, galleianker ;
hem als een steek in 't hart ; fam. non gli
spada di —, rapier, o., vechtdegen, m.
manca una —, er ontbreekt niets aan ;
—etto, m. hamertje, o.; —iano, agg. versi
Marra'uolo, m. (Mil. stor.) schanswerker, m.,
pionier, sapeur, m.
—i, Martelliaansche verzen (14 lettergrepig, .
Marrana'ecio, m. gemeen, ruw mensch ;
paarsgewijs rijmend); —ina, f. metselaarshamer, m.; fam. mettere la — in una casa,
grove, onbeschofte vlegel, m.
Marra'nico, m. groot slagermes, o.; —a'no,
aan een huis beginnen te metselen ; steehm. fam. ruw, onbehouwen, opvliegend mensch,
houwershamer, m.; (Artigr.) pandeksel o. (van
vlegel, lummel, m.
vuursteengeweren); —o, m. hamer , m.; — da
Marraseura, f. handbijl, v.; —ata, f. slag
fabbri, da ealzolaj, smids-, schoenmamet het houweel, den hak; —eggiare, v. n.
kershamer; deurklopper, m., klokkenhamer;
sonare a —, de klok aanslaan (niet luiden),
met het houweel, den hak werken ; de zaadkorrels met aard bedekken ; —one, m. groote
kleppen; (Anat.) hamer m. (in 't oor); (Mus,)
hak, m., groot, spits houweel, o.
stemhamer ; fig. pijn, v., zorg, m., kwellende
Marrimento, —ito, Z. smarrimento, —ito.
gedachte, v.; questo è il mio —, dit is mijn
Marritta, f. Z. manritta.
grootste zorg ; Virgilio è il — dei tradutMarro'bbio, m. (Bot.) malrove, v.
tori, Virgilius is een struikelblok voor de
Marrocco, m. (Geogr.) Marokko, 0.; —chino,
vertalers, biedt den vertalers de grootste zwam. marrokijn, marrokaansch Ieder, o.
righeid aan ; tirare a —, drijven (metalen),
Marrone, m. groote, eetbare kastanje, v.;
hameren ; reggere al —, hamerbaar, bij 't
marron secchi, gedroogde kastanjes ; fam.
hameren niet breken ; fig. stand hoeden, niet
flater, bok, in., fout, v., dwaling, v.; preudere
gemakkelijk ten onder te krijgen zijn, karakter
un bel —, een grooten bok schieten, een
betoonen ; fig. stare a —, aan z ij n plicht gefameusen flater begaan; agg. color —,
trouw blijven.
kastanjebruin, o.
Marti'lio, m. h.z.d. als inartirio.
Marro'bbio, m. (Bot.) Z. marobbio.
Martina'ccio, m. wijnbergslak, v., carcol, m.;
Marrucheto, m. h z.d. als —caio, Z. o. mar(Omit.) zilvermeeuw, v.; scherz. groot, lomp
merucola; fig. onvruchtbaar, woest, onbezakuurwerk, een knol, raap.
bouwd land.
Martinella, f. (Stor. faor.) oorlogsklok v. (in
Maruffino, m. (Stor.) dienaar, knaap m. in de
Flor.); —ello, m. bok cu. (om r ij tuigen op te
wol-, of zijdewerkersgilde ; —, fam. helper,
heffen ten einde de raderen enz. schoon te
maat, m., lummel, slungel, vlegel, m.
kunnen maken, windschroef, v.; —, (Omit.)
Ma'rsala, f. (en m.) Marsalawijn, m.; — verh.z.d. als piviere ; —etto, m. windas o. tot
gine, onvervalschte Marsalawijn.
het spannen van de katapult of slingermachine.
Marsi'glia, f. (Geogr.) Marseille, o.; —lese, Martingala, f. (Stor.) schort o. dat achterover
m. Marseillaan, inwoner van Marseille; la —
den broek afviel ; (Cavan.) opzetteugel m. (om
Marsigliese. de Marseillaise, nationaal
de paarden den kop recht te doen houden).
Martinica, f. (Geogr.) Martinique, o.
Fransch lied.
,
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Martinicca, f. remschoen, m.
—, er zoo vlug uitzien als een baantje
Martin, m. (N. pr.) Martinus, Martijn, m.;
van Maart.
San — , St. Maarten (11 Nov.) estate di Mazocco, m. (Stor. fiorent.) geschilderde of
San —, St. Maartens-, nazomer, m.; prov.
steenen leeuw als schilddrager ; fam. parere
per un punt() — perse la tappa, Z.
un — , onbeweeglijk, sprakeloos staan.
tappa.
Mascagno, agg. sluw, geslepen, doortrapt, slim.
Ma'rtira, ma'rtire, m. en f. martelares, v., Mascalcia, f. kunst, v. van het hoefbeslag ;
martelaar, m., bloedgetuige, geloofsheld, m.;
hoefsmeêkunst; veeartsenijkunst, v.
mod. prov. piuttosto — che confessore, Mascalzone, m. schurk, schoft, deugniet;
liever sterven dan bekennen ; essere — del
slechte kerel, m.
lavoro, dello studio, bijna onder den Mascella, f. (Anat.) kinnebak, kaak, m.; —
arbeid, de studie bezwijken ; fam. far il (la)
inferiore, superiore, beneden-, boven-

—, zich als een verongelijkte, martelaar, Bulkaak; (Art. Stor.) haan, m. waarin de vuurder aanstellen ; de gekrenkte onschuld spelen ;
steen der oude geweren bevestigd was ; —are,
far -- qd., iem. kwellen, pijnigen ; donne
app. den kaak, kinnebak betreffende; denti
—i della fascetta, vr. martelaressen v. het
—i, maaltanden, kiezen, v. mv.
corset ; —are, —toriare, v. a. folteren, mar- Ma'schera, f. masker, 0.; mom, m., mombaktelen, op de pijnbank leggen ; —i're, m. kwaal,
kes, momaangezicht, o.; mezza —, halfmasv., pijn, marteling, v. (D.); —i'rio, m. kwelker, o. of loupe. v.; (Lett) — tragica, comiling, pijn, marteling, v., marteldood, m.; conca, tragisch, komisch masker (der oude Gr.
sunnare, conseguire il —, den marteldood
tooneelsp.); fig. masker, gemaskerd, vermomd
ondergaan ; la corona del —, de martelaarspersoon; c'era di molte —e, er waren
kroon, de palm der martelaars ; —izzare,
veel gemaskerden ; far le —e, zich vermomv. a. martelen, folteren, doodmartelen ; fig.
men, maskeeren ; hallo in —e, gemaskerd
kwellen, pijnigen, angstig maken, verontrusten ;
bal ; parere una —, zeer in 't oogloopend
—iro, m. h.z.d. als —irio, m.; —irolo'gio,
gekleed zijn ; (Teatr.) figuur, persoon, m. die
m. martijrologium, martelaarsboek, 0.; geschieeen zeker karakter voorstelt ; la — dello
denis, lijst v. der martelaren ; —tore, m.
Stenterello, de figuur van Hansworst; fig.
h.z.d. als inartire ; —torello, m. ongelukdekmantel, m.; voorwendsel, masker, 0.; con
kig wezen, o., lijder, Bulder, m.; —toriala — della devozione, onder bet masker,
mento, m. het martelen, o., foltering, v.;
den dekmantel der godsvrucht; essere una
—o'rio, m. = —martoro, m. marteling,
—, valsch zijn ; già la — ipocritone. weg
pijn, kwelling, v.
met uw masker, ellendige huichelaar !; caMa'rtora, m. (Zool.) marter, m., boommarter,
varsi, levarsi, togliersi la —, het masm.; pelliccia di —, martelpels, v., -bont, o.
ker afwerpen, zich in zijn ware gedaante,
Marza, f. (Agr.) entrijs, o., entloot, m.; inwaar karakter vertoonen ; fam. non coinosnestare a —, enten.
cere —e, van geen voorwendsels, uitvluchMarzacotta, f. (Cer.) verglaasel, o., glacuurten weten ; masker, 0.; —are, v. a. maskemassa.
ren, maskeeren, vermommen, verkleeden ; la
Marzainolo, agg. h.z.d. als —alino ; —egmascherarono da ciociara, zij verglare, v. n. Maart-, slecht, ongestadig weer
kleedden baar als boerin ; fig. verbergen, verzijn ; prov. se marzo non marzeggia,
hullen, bedekken, aan 't oog onttrekken ; —
april mal pensa, een mooie Maart een
una facciata, un tetto, een gevel, dak
slechte April.
maskeeren ; — una batteria, een batterij
Marzamina, f. —zeinino, m. marzaminverdekken, aan 't oog onttrekken ; — la sua
druif, v.
ambizione, zijn eerzucht verbergen ; —rsi,
Marzapane, m. marsepein. o.
v. rill. zich maskeeren, vermommen, verkleeMarziale, —zie, agg. Mars, den oorlog beden, verbergen ; zich doen voorkomen als;
treffende ; studj, arti —i, krijgswetenschap,
(Teat.) zich overeenkomstig zijn rol kleeden ;
-kunde, v.; aspetto, portamento —, krijgs—Ma, f. maskerade, v., optocht m. van gehaftig uiterlijk, o., houding, v.; canto, inno
maskerden ; gemaskerd feest, o.; fig. essere
—, krijgslied, o.; legge —, krijgswet, v.;
una —, slechts uiterlijk vertoon, huichelarij
(Chim.) preparazioni —i , ijzerpreparaten,
zijn ; —etta, f. sierlijk, kl. masker, 0.; —ina,
o. mv.; (Stor. rom.) giuocchi —1, spelen ter
f. sierlijk, klein masker, gemaskerd figuur, v.;
eere van Mars ; eampio marzio, h.z.d. als
fig. en fam. een net, lief gezichtje, 0.; lap v.
campo di Marte.
op een schoen ; fam. broodsoep, v.; —onciao,
Marzi rnino, m. Z. marzomina.
m. klein masker, o.; —one, m. groot masker,
Marzo, m. Maart, m., maand maart ; —
o., groote fantastische kop m. (als ornament);
matto, — marzeggia, Maart roert zijn
fantast. kop of waterspuwer m. op fonteinen ;
staart ; prov. a — chi non ha scarpe
fam. — da fogno (scheldwoord), leelijke
vada scalzo, in Maart kan men reeds blootsmoel, apengezicht, o.
voets gaan ; —olino, agg. Maart betreffende, Mascherizzo, agg, h.z.d. als livido.
in Maart bloeiende ; fave —a, Maartboonen; Maschi'aceio, m. ;onopgevoede, onbeschofte
cazio —, Maart-kaas, v.; mod. prov. tanto
jongen ; liederlijke knaap, m., vrouw v. met
durasse la mala vicina quanto dura
mannenmanieren, vrouwskerel, m.; —ian.enla neve —a, moge het ongeluk niet langer
te, avv. op mannelijke, flinke, krachtige wijze;
duren als de sneeuw in Maart ; —zuolo, app.
—iettare, v. a. Z. mastiettare ; —ietto,
tot Maart behoorende ; semente —a, Maartm. Z. —tietto ; —iezza,f. mannelijkheid, v.;
zaad, o.; grano —, zomertarwe, v.; uccelli
fig. kracht, v., vuur, 0.; — di pensieri,
—i, vogels die in Maart uitgebroeid worden ;
kracht, energie der gedachten ; — He, agg.
prov. che ammazza il — ammazza it
mannelijk, manne ...; voce —, mannestem,
babbo e il figliuolo, jonge vogels dooden
v.; aspetto —, mannelijk uiterlijk ; (Gram.)
is een groot kwaad ; parere un galletto di
h.z.d. als mascolino ; —io, agg. mannelijk,
,
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van 't mannelijk geslacht; fig. sterk, krachtig, vurig ; virtu —e, mannelijke deugden ;
eloquenza —a, mannel. krachtige welsprekendheid, v.; als geslachtsnaam van veel planten, biJy. felee —a, mannetjesvaren, m.;
resipola —a, roodvonk, o.; chiave —a,
fransche sleutel, m.; sost. m. kind of dier van
't mannel ij k geslacht; jongen ; mannetje (van
dieren; ha due —sehi e una femmina,
hij heeft twee jongens en een meisje ; alla
eanerina è morto 11 —, de kanarie heeft
haar mannetje verloren ; het mannetje van de
kanarie is dood ; prov. I fatti son --chi e
le parole son femmine, Z. onder fatto;
il — della vite, de schroef (in tegenstelling
van de moer); ii — della toppa, de sperhaak van het slot ; 11 — dello schizzetto,
de zuiger, kolf van de spuit ; (Fort.) toren, m.;
il Maschio di Volterra, de goote vestingtoren van Volterra ; (Carroz.) dief-, lemoenpen, v.; (Artigl.) protsnagel, m.; (Mar.) tap, m.;
— del timone, de roerspil, v.; —Iona, f.
zeer sterk, in de manieren mannelijk meisje ;
vrouwskerel, m.; —Zone, m. zwaar, groot
kind ; la Signora a fatto on bel —,
mevrouw is van een mooien flinken jongen
bevallen ; —iotta, f. h.z.d. als —Iona, maar
wat minder sterk; —lotto, m. kleine, maar
krachtige jongen ; — colino, agg. mannel ij k,
van 't mannelijk geslacht ; sesso —, het mannelijk geslacht ; (Gram.) mannelijk ; nomi
mannelijk zelfst.naamw.; —col°, agg. h.z.d.
als maschio.
Masnada, f. (Stor.) troep gewapenden ; troep,
bende, schaar v. (meest van schurken); una
— di impiegati, een leger beambten ;
—diere, —diero, m. (Stor.) gewapende, ruiter, soldaat, m.; straatroover, roover, landlooper, m.; fig. —I letterarj, letterdieven, letterroovers, mv.
Maso, m. (N. pr.) verkort. van Tommaso,
Thomas, m.
Maso'via, f. (Geogr.) Masovie, Masurië, o.;
—o'vio, agy. masovisch, masurisch ; sost. m.
Masoviër, Masuriër, m.
Massa, f. massa, menigte, groote hoeveelheid,
v., overvloed, groote hoop, m.; una — di
bricconi, een hoop schelmen ; metallo
ridotto in —, tot een klomp, m., een massa
verwerkt metaal, o.; la — del sangue, de
bloedmassa, de geheele hoeveelheid bloed van
een lichaam ; grandi —e di soldati, groote
scharen, groote legers soldaten; venue tutto
il popolo in —, het geheele volk kwam in
massa, als één hoop op ; le —e, de volksmassa, het volk, de menigte ; ediicare le
—e, het volk onderrichten, leeren ; far — ,
ophoopen, tot een grooten hoop, aaneengesloten menigte aangroeien ; het geheel, alles tezamen ; tutta la — delle imposte, het
geheele bedrag der belastingen ; alle belastingen tezamen ; la — d'un patrinionio, het
geheele bedrag van een vermogen ; — commune, gemeenschappelijk bezit, o.;
kleedingfonds (van een regiment); libretto
di —, zakboekje o. (van soldaten waarin hun
rekening vermeld is); ecedenza di —, de
som die een soldaat op zijn boekje te goed
heeft; (Mus.) -- delle voci, del cori, de
samenwerkende stemmen, koren; (Pitt.) —e
di lome d'ombre, de licht-, schaduwmassa's, partijen ; In —, in massa, alles tezamen ; gli operaj fecero sciopero In
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—, de werklieden staakten in massa den arbeid ; —a'ccia. f. plompe, vormelooze massa.
Massacrare, v. a. dooden, vermoorden, slachten ; —acro, m. moorderij, v., bloedbad, o ,
slachterij, v.
Massa'ia, (.huishoudster, bestuurster v. (op
landgoed); pachteres, boerin; esser una
buona —, een goede huishoudster zijn ;
—a'io, m. beheerder, bestuurder m. van een
land- of boeregoed ; huismeester, m. (in instellingen).
Massa'iuola, f. (Ornit.) gewone tapuit, m.
Massellare, v. a. (Fond.) het ijzer puddelen;
(Mar.) met cement, mortel bestrijken ; —atura, f. puddeling v. (van het ijzer); — ello,
m. klomp, m., massa, v.; blok, m. (metaal);
—oro, argento in —, massief goud, zilver;
(Fond.) gietwolf, m.; (Legn.) fatto di —, uit
den stuk (hout) gewerkt, gemaakt ; (Mur.)
door gips, cement bijeengehouden stuk muur;
muurwerk, o.
Masseria, f. gezamelijke landerijen tot een
goed behoorende ; meierij, v., boerenhof, m.,
boerderij, pachthoeve, v.; — di bestiame,
veestapel, m.; lig. besparing, v.; prov. masseria masseria, viene il diavolo e
porta via, dwaze, verkeerde besparing gaat

spoedig verloren ; — erizia, f. huisraad, o.;

—e di encina, keukengereedschap, o.; op-

stand, m., inrichting, benoodigdheden m. (voor
een winkel, boerderij enz.); kleinigheden, mv.,
rommel, m.; monte di —e, libri, carte,
een hoop benoodigdheden, boeken, papieren;
huishoudelijkheid, spaarzaamheid, huishouding, v.; fare buona —, een goed huishouder, bestuurder zijn ; —erizioso, agg. huishoudelijk, spaarzaam ; —eriziuola, f. kleine
dingen voor gebruik, voorwerpen voor huishoudelijk gebruik, o.
Massetere, m. (Anat.) kauwspier, v.; ook :
muscolo —.
Massicciare, v. a. met puin bestraten ; —iMa, f. bepuining, bestrating met puin, ge-

klopte steen, puin, 0.; geklopte steen, m.,
puinhoop, m., onderlaag v. van puin voor bestrating ; —iato, agg. bepuind, met puin,
geklopten steen belegd, geplaveid ; —io, agg.
massief, uit een enkele massa bestaand ; uit
enkel muurwerk gemaakt; steenen, vuurvast,
sterk, massief (gebouwen); vol, gedegen, zwaar,
niet hol; legpo —, zwaar, vast hout, o.; fig.
braccia — zware, stevige arm, m.; libro
zwaar, dik boek, o.; scherz. filosofi —eci,
geduchte wijsgeeren ; sproposito —, geweldige flater, bok, m.; dirne, farne delle
—cce, ongelooflijke bokken schieten ; sost. m.
11 — delle m ontagne, de grondvlakte,
basis der bergen; —ione, m. zeer zwaar,
plomp mensch, m.
Massima, f. regel, stel-, grondregel, m., beginsel, o.; stabilire una —, een grondregel
vaststellen ; risoluzioni di —, beslissingen,
besluiten die overeenkomstig een beginsel,
grondregel zijn ; vaste leerstelling, v.; (Mus.)
heele noot, v.; mod. prov. In —, in beginsel ;
in 't geheel genomen ; per —, uit beginsel ;
tienlo per —, neem dat als beginsel, stelregel aan ; —anuente, avv. voornamelijk,
hoofdzakel ij k, vooral ; — ora, vooral nu ; —
che ..., te meer daar ...; —e, avv. h.z.d. als
't voorgaande ; —mo, agg. grootste, hoogste,
voornaamste, opperste, eerste; con Ia —a
attività, met den meesten, grootsten Over,
,

—,
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m.; volume in foglio —, boekwerk in 't
grootste formaat; a Dio ottimo —, aan den
goeden God in den Hemel ; Della —a parte,

una — , een streng afwinden ; riordinare
la —, het kluwen, den streng ontwarren ; —
di fune, een rol touw ; ilna — di serpi,.

maximum, meeste, hoogste; cento lire è it
— c ite si possa spendere, honderd lire is

fig. verwarde, ingewikkelde zaak ; mod. prov.

olio —, mastik-olie, v.

aanleiding, gelegenheid ; dare prendere a
dire qc., aanleiding geven, nemen om iets
te zeggen ; nella soggetta —, op het besproken onderwerp, gebied ; avere — di
ridere, stof tot lachen hebben ; essaurire
la —, de stof geheel uitputten ; fornir — ,
stof leveren ; —ia'eeia, f. slechte, bedorven
stof, etter; —ala'ccio, agg. grof, plomp,
lomp, ruw ; al te materieel ; —iale, agg. stoffelijk, lichamelijk, materieel; amore — , zinnelijke liefde ; progresso —, stoffelijke, materieele vooruitgang, m.; errore — , fout,
dwaling uit onachtzaamheid (niet uit gebrek
aan kennis) gedaan ; al tito — , stoffelijke, .
daadwerkelijke hulp, v.; fig. grof, lomp, onhandelbaar; homo —e renza istruzione,
alleen aan het stoffelijke denkende en onbeschaafde mensch, m.; sost. m. materiaal, 0.;
werk-, ruwe stof, v.; gereedschap, o.; alle bij
een zaak behoorende dingen ; —i, pl. de materialen ; — di artigleria, geschutpark ; —
di marina, scheepsuitrusting, v.; — di tin
gabinetto, bureaubehoeften, benoodigdheden ; i —i per un' opera, de bouw-, grond
stoffen voor een werk; —ialismo, m. materialisme, o.; wijsgeerig stelsel over het alleen
werken of zijn der materie ; —ialista, m.
materialist, m., aanhanger van het materialisme ; agg. materialistisch ; dottrine —e,
materialistische leerstellingen, mv.; —allas-

grootendeels, voor 't grootste deel ; sost. m. het

een kluwen, ineengestrengelde toop stangen;

trovare il capo alla — (of 11 bandolo),
het hoogste wat men er voor geven kan.
z. onder bandolo ; —ina, f. kl. streng, m., .
Massimiliano, m. (N. pr.) Maximiliaan, m.
kluwen, 0.; —ino, m. strengje naaizijde.
Masso, m. rots-, steenblok, o., rots, v.; — vivo, Matema'tica, f. mathematiek, v., wiskunde,
v.; —che pure, applicate, zuivere, toegeoer-, oorspronkelijke gesteente, o.; galleria
scavata nel —, in de rots uitgeboorde tunpaste wiskunde, v.; —icamente, ave. langs
mathematischen, wiskunstigen weg ; fig. zeker, .
nel, m.; (Geol.) —i erratici, erratische, zwerfklaar en duidelijk ; provere —, met mathem.
blokken ; la casa è fondata sul —, het
huis is op een rotsachtigen ondergrond gezekerheid bewijzen ; -a'tico, agg. mathematisch, wiskunstig ; evidenza —a, mathemabouwd ; fiig. onbewegelijk, massa ; quella
fabbrica è un — , dat gebouw is een mastische, wisk. zekerheid, v.; esatezza —a,
sief, vast geheel ; duro come un —, ongemathematische, zeer groote nauwkeurigheid, .
voelig, hard als steen; (Mit.) il — di Sisifo,
v.; sost. m. wiskundige, leeraar, student in de
de steen, het rotsblok van Sisiphus ; —one ,
wiskunde.
m. h.z.d. als framinassone ; —oneria, f. Materass , f. matras, m.; —ina, f. kleine, .
h.z.d. als framiiiassoneria ; —o'nico, agg.
kindermatras, m.; —ino, m. bedkussen, bedvrijmetselaars...; loggia —a, vrijmetselaarspeluw, o.
loge, v.; —oso, agg. rots-, steenachtig ; ter- Mate'ria, f. materie, stof, grondstof, v.; è un
reno — , rotsgrond, m.
pezzaccio di —, hij is een stuk vleesch,
Mastacco, m. volle mond, m., mond vol eten ;
zonder eenigen geest ; in quei gingili la —
non costa quasi nulla, il lavoro è
agg. sterk, stevig, plomp ; —one, m., —ona,
f. fam. plomp, onbehouwen stuk mensch.
tutto, bij die prullerijen kost de grondstof
Mastello, m. kuip, tobbe, v., vat, o.
bijna niets, de arbeid is alles; —e prime,
Mastica'bile, agg. kauwbaar ; —ainento, m.
ruwe, onbewerkte grondstoffen, mv.; (Fis.)
het kauwen ; —are, v. a. kauwen ; — l'op—animate, vegetate, dierlijke, plantaarpio, tabacco, opium, tabak kauwen ; fig.
dige stof ; — infiainniabile, ontbrandbare,
— le parole, de woorden kauwen, half inbrandbare stof; (Med.) —e, pl. etter, m.; afslikken ; — una scusa, eene verontschuldischeidingsstoffen, excrementen ; (Farm.) —
ging stamelen, hakkelend uitbrengen ; — Dna
medica, medicinale stoffen, medicijnen ; prolingua, een taal radbraken ; — male, slecht
fessore di Materia medica, professor,
verduwen, verdragen kunnen; — bestemleeraar in de artsenijkunde, v.; stof, v., ondermie, binnensmonds vloeken ; fam. — veleno,
werp o. (eener verhandeling, rede); avere
pronta la — per un' opera, de stof voor
vuur en vlam spuwen, woedend uitvallen ;
—ato'rio, agg. tot kauwen geschikt, geeen werk gereed hebben ; in queste —e egli
eigend ; tabacco —, pruimtabak ; —azione,
è maestro, op dit gebied ook is hij een
f. kauwing, v., het kauwen, o.
meester ; catalogo per —, naar de stof, de
Ma'stice, f. mastik, m.; steen-, glaskit, o.;
onderwerpen gerangschikte catalogus ; indice
stopverf, v.; —ino, agg. met mastik toebereid ;
delle —e, inhoudsopgave, inhoudstafel, v.;
Mastiettare, v. a. met scharnieren, ringen,
pinnen, hengsels verbinden ; — in terzo,

driemaal ombuigen ; (Mur.) de steenen glad
afhakken zoodat ze op elk. sluiten ; —atura,
f. hengsel-, scharnierwerk o. van een gebouw ;
het verbinden, vastmaken met hengsels, scharnieren ; —o, m. hengsel, o., scharnier, m.,
haak m. van 't slot; gewricht, o.
Mastino, m. slagershond, bulhond, m.
Ma'stio, m. en agg. h.z.d. als maschio ;
—iotta, f. fam. stevig, sterk en schoon boeremeisje, o.
Mastodonte, m. mastodon, m. (voorwereldi.
olifant).
Mastorde, f. (Anat.) beenderuitsteeksel van het
slaapbeen ; apofisi — tepelvormig uitsteekset, o.; —ideo, agg. (Anat.) tepelvormig.
Mastra, f. groote bak-, kneedtrog, m.
Mastro, m. h.z.d. als maestro, libro
Grootboek, o.
Mastrozzo, m. muts v. (die onder den helm
wordt gedragen).
Mastrusciere, m. deurwachter, portier, m.
Masturbare, v. n. zelfbevlekking, onanie bedrijven ; —azione, f. zelfbevlekking, onanie, v.
Matafioni, f. (Mar.) beslaglijn, -sijzing, v.
Matanza, f. (Pescat.) tonijnvischvangst, v.
Matassa, f. streng, m., knot, m., kluwen o.
garen of wol ; avviluppare, arruffare
,
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tic°, agg. materialistisch ; —alità, f. stoffelijkheid, lichamelijkheid, v.; bestaan v. uit
enkele materie ; fig. — d'un atto, de werkelijkheid, de daadwerkelijke gang van een
handeling ; —alizzare, f. materialiseeren,
als stoffelijk, materieel opvatten, behandelen ;
—almente, avv. op materieele, stoffelijke
wijze ; alleen uit een lichamelijk, sto ffelijk
oogpunt beschouwd ; — impossi'bile, geheel, daadwerkelijk, feitelijk onmogelijk ; —aloiie, m. geheel aan het stoffelijke denkende
mensch zonder geestig of geestelijke behoeften ; plomp, lomp persoon ; —alotto, agg. een
weinig plomp, onbehouwen.
Maternale, agg. h.z.d. als materno ; —amente, avv. op moederlijke w ij ze, met moederlijke liefde ; —ità, f. moederschap, bet
moeder zijn, o., moederlijke gezindheid ; ospizio di Maternità —, gasthuis voor behoeftige kraamvrouwen ; —o, agg. moederlijk ;
affetto —, moederliefde ; il seno —, de
moederborst, v.; zin, engino —, oom, neef
van moederszijde; eredità —a, moederlijke
nalatenschap, v.; fi g. terra —a, vaderland,
o.; lingua —a, moedertaal, v.
Ma'tero, m. (Agr.) kastanjeloot, m., kastanjetak m. (voor 't vlechten van manden).
Materozza, f. (Fond.) giettap, m., gietkop, m.
Materozzolo, m. sleutelhoutje, o. (houtje dat
men aan de sleutels bindt om ze niet te
verliezen).
Matilde, f. (N. pr.) Mathilde, -a, v.
Matita, f. potlood. teekenstift, 0.; — nero,
zwart potlood, o.; disegni a tre —e, teekening v. in drie kleuren ; —ato'io, m. potloodhouder, m., teekenpen, v., trekpen, v.
Matra'eeio, m. (Chim.) distileerkolf, retorte, v.
11atre, f. h.z.d. als madre ; oorsprong m. (bij
ll.); —ia, f. geboorteland, 0., geboortegrond,
m.; —icale, m. (Bot.) ganzebloem,v.; —icaria, f. (Bot.) gewone kamille, v.; —ice, f.
(Anat.) baarmoeder, v.; (Min.) moedersteen,
gangsteen, m.; (Stamp.) matrijs, lettermatrijs,
T.; (Gett.) matrijs, v., gietvorm, m.; stamrol,
m., stamboek, o., strookenboek, 0.; —icida,
in. en f. moedermoorder, m., -ster, v.;
dio, m. moedermoord, m.; —icino, tn. (Apr.)
scheut, v., loot m. (aan planten); agg. peeora
—a, moederschaap, o.; bestie —, pl. moederdieren, mv.; —i'cola, f. stamboek, o., -rol,
m., naamlijst, v. (van de leden eener vereeniging, gilde, stand, m.); Dante era scritto
alla — degli speziali, Dante was in het
gildeboek der apothekers ingeschreven ; pren.
dere la —, lid o. eener vereeniging worden;
bewijs, o., diploma o. van lidmaatschap ;
esame di —, onderzoek o. over de bekwaamheid, inschrijving v. (voor een universiteit);
stamrol, m., stamboek, 0.; (Stor. f or,)
bedrijfsbelasting v. in Flor.; --icolare, v. a.
in het stamboek inschrijven ; inschr ij ven, het
bewijs van toelating van geschiktheid overhandigen ; (Stor.) de bedrijfsbelasting opleggen ; —rsi, v. rifl. het bewijs van bekwaamheid erlangen; —rsl in medicina, de
bevoegdheid als geneesheer erlangen ; p. pass.
—ato, met een bekwaamheidsbewijs voorzien ; ingeschreven, toegelaten ; fam. ladro,
ipocrita —, aartsdief, aartshuichelaar, m.;
icolazione, f. inschrijving v. in het stamboek, register ; verwerving v. van het bewijs
van bekwaam- of bevoegdheid ; —igna, f.
stiefmoeder, m.; fig. la natura gil è stater
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—, de natuur heeft hem stiefmoederlijk bedeeld; pros. le mantim e SO* rolai fine e
le —e son eagne, stiefmoeders blijven altijd stiefmoeders ; —igleseamente, ave.
op stiefmoederlijke wijze; —ignesoo, agg.
stiefmoederlijk.
Matrimoniale, agg. het huwelijk, den echt
betreffende, huwelijks ...; letto —, lede
huwelijksbed, o., -trouw, v.; —almente, ave.
op de wijze als in 't huwelijk ; vivono insieme —, zij leven als man en vrouw met
elkander; —io, m. huwelijk, o., echt, m.,
huwelijksband, m.; unirsi in —, huwen,
trouwen ; celebrare il —, bruiloft vieren ;
trattare, concludere un —, een huwelijk,
echtverbintenis sluiten; eoiisumare
bet huwelijk feitelijk, daadwerkelijk voltrekken ; atto, contralto di —, huwelijksakte,
v., -verdrag, 0.; sensale di —j, huwelijksmakelaar, m.; — civile, religioso, burgerlijk, kerkelijk huwelijk ; — misto, gemengd
huwelijk ; — morgana'tieo, morganatisch
huwelijk ; huwel. met de linkerhand, v.; prov.
—,

i —j non son come si fauno, ma come
riescono, de huwelijken zijn niet zooals ze

gemaakt worden, maar zooals zij uitvallen;

—ione, m. rijk, schitterend huwelijk.
Matrina, f. h.z.d als comare of madrina.
Matrizzare, v. n. h.z.d. als madreggiare.
Matrona, f. vrouw van voorname huize,

matrone, v.; iron. vrouw die zich een waardig
uiterlijk wil geven ; —ale, agg. als een matrone ; deftig, waardig, eerbaar ; —almente,
avv. op eerbare, deftige, waardige wijze.
Matta, f. I. zottin, gekin, v.; (Gioc.) hartenvrouw (in 't sette e mezzo-spel); pop. lamskop, m. (in olie gebakken); 11, h.z.d. als mandra; Ill, mat, v., stroo-, rietmat, v.; —acchione, m., —ona, lam. vroolijk, eenigszins
zonderlinge man of vrouw ; een vreemde snaak,
ra., een jolig wijf, o.; —aceinare, v. n. goochelkunstjes uitvoeren ; goochelen ; —accinata, f. goochelarij, v., goochelspel, o.; fa in .
—e, pl. grappen, mv., jolige, dwaze sprongen,
mv.; —accino, m. goochelaar m., grappenmaker, hansworst, m.; (Lett.) i attaceinl,
sonnetten door Caro tegen Castelvetro gericht ;
—a'ccio, app. jolig, grappig, tot alle grappen
en dolle sprongen geneigd ; —amente, ave.
op dwaze, zinnelooze wijze.
Mattafioni, m. pl. (Mar.) Z. matafioni.
Mattaioiie, m. dor, onvruchtbaar land; mergel en kalkbodem, m.
Mattana, f. booze luim, m., boos humeur, o.,
slechte stemming, v., bedruktheid, zwaarmoedigheid, v.
Mattare, v. a. (Giuoc.) schaakmat maken ;
fig. verdeemoedigen, straffen.
Matten, m. (N. pr.) Matheus, m.
Matteggiare, v. n. domheden, zotteklap verkoopen ; —erello, m., —ella, f. dwaas
mensch, m. (meestal in scherts. zin); tu sei
un gran —! je bent een gekke, dolle kerel ;
—, (Farm.) rolhout, o., deegroller, m.; —erellone, m., —ona, f. geheel gekke, zinnelooze
man of vrouw ; —eria, f. h.z.d. als matezza ; —ero, m. h.z.d. als matterello ;
—eru'giolo, m., —ola, f. domme, zwakhoofdige, getikte man of vrouw ; —ezza, f.
gekheid, zinneloosheid, waanzinnigheid, v.;
—ia, f. het gek, zot, zinneloos, getikt zijn, o.;
dwaze, gekke handeling, v.; gekkenstreek, m.,
scherts, v., kortswijl, m.
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Mattia, m. (N. pr.) Mathias, m.
Mattiaa, m. morgen, ochtend, m.; aanbreken
o. van den dag : glornale della —, ochtendkrant, v.; vestirsi da —, een morgengewaad
aantrekken ; ier —, gisterenmorgen; douiani
-- of doenmatina, dimatina, morgen
vroeg ; sabato —, Zaterdag vroeg; venire
la —, 's morgens komen ; dalla — alla
sera, van den morgen tot den avond; la —
da poi, den morgen daarop volgend ; la —
presto, vroeg in den morgen ; prov. dl buono
di si couosee da —, Z. onder di; —are,

v. a. door een morgenzang eeren; eene aubade
brengen; —ata, f. morgentijd, m., de geheele
morgen, voormiddag; verró domaai in—,
ik zal morgen in den voormiddag komen ; di
—, in den voormiddag; —, morgenfeest, o.,
matinée, v.; — musicale, matinée musicale,
muzikaal morgenfeest, morgenconcert, o.; fam.
buscare la —, den dag slecht beginnen ;
—iero, agg. vroegopstaand; sost. —, m. en
—iera, f. vroegopstaander, m., -ster, v.; —0,
m. h.z.d. als —a, maar meer om het weer enz.
aan te duiden ; era un — da paradiso,
het waS een hemelsche morgen. m.; fig. il —
della vita, de morgenstond des levens ; prov.
sera rossa e nero — rallegro il pellegrino, avondrood en morgennevel voor-

spellen een goeden dag.

Matto, agg. gek, zot, zinneloos, simpel, dom;
gente —a, onnoozel, dom gezelschap, 0.;
un gran capo —, 't is een zonderlinge
knaap, kerel, m.; cavallo — , nukkig, lastig
paard ; — discorso, domme praat, v.; —e
risoluzioni, zinnelooze besluiten; fam. ziekelijk, zwak, lijdend ; aver la gamba —a,
een zeer, ziek been hebben ; fig. piacere —,
buitengewoon groot vermaak, 0.; —e risate,
uitgelaten, dol gelach, o.; testa --a, lamskop

met uitgenomen hersens en in olie gebakken;

andar — di qe., ergens verzot, dol op zijn ;
tam. fossi —! ik zal wel gek moeten zijn!
(als ik het deed); sei —! je bent gek ! oro
—, mat goud, o.; penne —e, stoppelveeren
(der jonge vogels); pelt —i, dons, o., nest-

haar, 0.; sost. m. gek, zinnelooze, zot; dolle,
zotte, gekke mensch, m.; prov. nn — ne fa
cento, een gek maakt er honderd andere;

ne sa pilt un — in casa siia che un
.savio in quella degl' altri, een ieder

weet • het best waar leem de schoen drukt;
far il —, domheden, dwaasheden begaan ;
gekke streken uithalen ; far da —, zich als
een gek aanstellen ; (Giuoc.) matador m. (in
't hazardspel); mod. prov. essere come il —
dle' tarocchi, overal welkom zijn ; vak o.
zonder nommer op de roulette; —oide, m.
scherz. een weinig gek, dwaas mensch, m.;
een gekke kerel, m.
Mattolina, f. (Omit.) h.z.d. als allodola
Mattoua'ia, f. steenbakker ij , v ; —a'io, m.
steenen-, brikkenbakker, m; —ame, m. hoop
m. gebroken haksteenen ; —are, v. a. Z.
ammattonare ; —ato, m. Z. animalonato; —cello, m. kleine tegel, baksteen, m.;
—e, m. tegel, baksteen, m.; —d crudi, cotti,
lustri, verniciati, ongebrande, gebrande,
verglaasde, porceleintegels; — gaadruccio,
groote, vuurvaste steen, 0.; — pianella,
platte, vlakke steen of tegel; — mezzano,
middelsoort baksteen ; sopra —, baksteenmuur, m.: (Giuoc. cart ) —d, pl. h.z.d. als
quadri ; dare ll — di panni, land, het
—.
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laken, de wol met een heeten steen gladstrijken; color —, steenkleur, v.; aver il
een leelijke roode kleur hebben (van vergulding); aver, posseder tre —i, een klein
huisje bezitten ; fain. far tre passi in un
—, weinig beweging hebben ; vatt' a lavare
con un — , laat je eerst eens afschuren (tegen
vuile personen gezegd); —niero, m. h.z.d. als
—naere, m.
Mattoncello, f. band m. (v. 't biljart); palla
di —, een bal die band geraakt heeft; dare
di —, over den band spelen, maken; fig. indirekt; saper qe. di —, iets van buitenom weten.
Mattu'gio, --giolo, m. (Omit.) veldmusch, v.
Mattutinale, —tino, agg. morgen ...; ora
—a, morgenuur, 0., morgenstond, m.; stella
—a, morgenster, v.; brezza —a, morgenbries, v., -wind, m.; (Eccles.) ore — e, vroegmetten, mv.; sost. m. morgen ; suonare a
- voor de vroegmetten luiden.
Maturainente, avv. rijpelijk; esaininare —,
rijpelijk onderzoeken ; —are, v. n. rijpen, rijp
worden; v. a. tot rijpheid brengen, doen rijpen ; Tig. tot volle ontwikkeling brengen ; dl
miele natura la tosse, de honig vermindert het hoesten ; fig. overwegen, rijpel. overwegen, onderzoeken ; prov. col tempo e
con la paglia si natura le sortie, niet
tijd en geduld komt alles terecht, de tijd baart
rozen ; —ativo, agg. rijpend, tot rijpheid
brengend; —azione, f. rijpheid, v., tijd als
de vruchten rijpen; (Med.) h.z.d. als supperazione ; —ezza, f. rijpheid, v., het
rijp zijn o. (van vruchten, gezwellen); — del
panto, voldragenheid v. der vrucht; fig.
rijpe leeftijd, m.; — di seuno, volle ontwikkeling van het verstand, rijp oordeel, 0.; proeedere con —, met veel overleg, na rijpe
overweging handelen ; la — dei tempi, de
vervulling v. der tijden; prov. gras fecondità non viene a —, te groote vruchtb,iarheld brengt de vruchten niet tot rijphei d ; — o,
agg. rijp, voldragen, ten volle ontwikkeld;
vino —, rijpe, geheel uitgegiste wijn, m.;
homo —, man van rijpen leeftijd ; —a eta,
rijpe leeftijd, m.; di senno — , gerijpt oordeel, o.; essere — a un ufficio, rijp voor
een ambt zijn ; i tempi non sono ancora
—d per la democrazia para, de tijden
zijn nog niet rijp voor de zuivere democratie.
Matusalem, m. (N. pr. bibl.) Mathusalem, m.
Matutino, agg. h.z.d. als mattutino.
Manque, arc. nooit.
`taart, m. pl. (N. pr. etn.) Mooren, mv.
Maurizia.na, f. (Geogr.) Mauritanië, 0.; —ano,
agg. ordine —, orde van de H. H. Mauritius
en Lazarus (Ital. ridderorde); cavaliere
ridder m. van genoemde orde.
Mauri'zio, m. (N. pr.) Mauritius, Maurits, m.
Mansoleo, m. mausoleum, o., praalgraf, a.
Mavi, m. lichtblauw, o., lichtblauwe kleur, v.
Ma'ximum, m. h.z.d. als inassimo.
Mazza, f. stok, knuppel, knods, m.; la — de
Ercole, de knods van Hercules ; wandelstok,
m ; una — di canna d'India con porno
gento, een wandelstok van Spaanscl ►
riet met zilveren knop ; mazzombrello, m.
parapluie-, regensehermstok, m.; (Arm. stor.)
ferrata, strijdkolf, m., zware steenkloppershamer, m., moker, m., zware smidshamer,
voorslaghamer, m., stamper, m. (in papier- enz.
molens); (Stamp.) perszwengel, m.; (Pitt) schil—,

—,

--
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derstok, m., staf, m.; stok met grooten knop
(zooals van portiers, kerkdienaars, tamboermajoors enz.); maarschalkstaf, m., herautenstaf, m.; (Bot.) — di Salt Giuseppe,
Oleander, in.; menare, condurre alla—,
ter slachtbank voeren ; fig. in 't verderf storten ; —castello, in. hijblok, ramblok, o.;
—cavallo, m. pompzwengel, m.; —cchera,
f. vischelger, m., vischsteker, m.; —corto,
eind touw o. als een knuppel ineengedraaid;
koord van den bromtol, m.; —culo, m. h.z.d.
als capitombolo ; —frusto, in. geesel, m.,
knoet, m.; (Arm. stor.) stokslinger, m.; —
niurro, in. afval o. van de scheepsbeschuit
(tot voedsel voor 't vee gebr.); —piechiare,
v. a. met het drijfhout aandrijven (de hoepels
om een vat); met een knods, slager dooden
(het slachtvee); —pi'echio, m. slager, hamer
m. (der kuipers); slachthamer, m.; —ta, f.
slag m. met een knuppel of stok, kolf of
strijdkolf.
Ma'zzera, f. (Pescat.) steengin gewicht o. aan
't vischnet; —are, v. a. met een steen om
den hals verdrinken (oude doodstraf).
Mazzeranga, f. stamper, handram m. (om
den grond enz. vast te stampen ; —are, v. a.
met den stamper, het handblok, den rail vaststampen.
Ma'zzero, m. h.z.d. als mattel•o.
Mazzetta, f. klein, dun wandelstokje ; stokje,
0.; —ettina, f. klein, dun stokje, o.
Mazzettino, m. kl. sierlijke bloemruiker, m.;
—etto, m. kleine ruiker, m.; (Eccles.) litanie
a —i, een reeks litanien.
Mazziere, m. stafdrager m. (bij processies enz.);
heraut, in ., regelaar m. van optochten.
Mazzo, m. bos, bundel, m.; uu
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di sparagi,

di cipolle, een bos asperges, uien : bloemruiker, tuil, m., bouquet, o.; nu —di tordi,

voorwerp bijzonderlijk gedrukt wordt ; voile
— per coiupagno, non lui, hij wilde mij
en niet heen tot begeleider ; per —, quanto
a —, wat mij betreft ; come vero —, zoo
waar als ik leef; povere —, infelice —
ik arme, ik ongelukkige! secondo me, volgens mij, mijn gevoelen ; come —, als ik ; è
un altro —, hij is een andere ik ; fan. non
sapere nè dl -- nè di te, naar niets smaken, flauw, zouteloos zijn.
Me', afkort. voor meglio ; intendi me'
ch'io 11011 ragiono, g ij verstaat het beter
dan ik het kan zeggen (hij D.).
Meandro, m. (Geogr.) Meander, thans Meinder, in. (rivier in Klein-Azië); fig. kromming,
slingering, v., bocht, m., slingerende versiering ; (Arch.) meander, m., golfvormige friesversiering, v.
Meare, v. n. doorgaan, -schijnen, -dringen,
-sijpelen.
Me`^to , m. (Anat.) kanaal, gang, m.; —udito'rio, gehoorgang, m.
Mecca, f. (Geogr.) Mekka, 0.; fig. zeer verafgelegen plaats; viene dalla —, hij komt
van zeer verre.

Mecca, f. verguldvernis, v.
Mecca'nica, f. mechanica, werktuigkunde, v.;

leer v. van de beweging en het evenwicht, o.;

— celeste, dei solidi, de bewerktuiging,

samenstelling der hemellichamen, der vaste
lichamen ; —animale, bewerktuiging der
dierlijke beweging ; —icamente, avv. o;i
werktuigel ij ke wijze, zonder overleg, zonder
nadenken ; —ico, agg. mechanisch, werktuigelijk ; tot de mechaniek behoorende; teorie,
legge —cl► e, mechanische theoriën, wetten ;
organo

—

, mechanisch geheel, o.; anti

—che, mechanische beroepen, handwerken ;

fig. gedachteloos, werktuigelijk, machinaal ;
fig. onbeschaafd, ruw, lomp, plomp ; la turfza.
—a, de gemeene hoop, de groote hoop, ni.;
sost. m. werktuigkundige, machinebouwer, m.;
—ismo, m. mechanisme, o., inrichting, v.;
bouw, m., samenstelling, v.; drijf-, raderwerk,
0.; — delle natura, inrichting v. der natuur.
Meeco, m. echtbreker, m.
1rleceiiate, m. (N. pr. stor.) Mecenas, m.; fig.
Mecenas, beschermer, begunstiger der kunsten
en wetenschappen.
Mechitarista, ; m. (armen.)mechitaristermonnik, m.
Meco, pron. voor: con nee, met mij; vieni
—, ga met mij ; ha -- della nuggine, hij
koestert wrok tegen mij.
Meco'nio, m. (Med.) meconium, o.; eerste ontlasting v. van pasgeboren kinderen ; (Farm.)
h.z.d. als oppio.
Meda'glia, f. medaille, v., gedenkpenning, m.;
rovescio della —, keerzijde der medaille;
fig. keerzijde, slechte zijde van iets; prov.

een bos (vier of zes aaneengeb.) lijsters ; un
— di zolfanelli, een bos zwavelstokken;
un — di carta da giuoco, een spel kaarten ; hoop, m., menigte, massa v. (menschen);
entrare nel —, zich bij een troep, de menigte aansluiten ; lig. en faro. nettere tutti
in un —, allen over een kam scheren ; —,
klophout, o.; siege!, slager, stamper, ram, m.;
fig. alzar i —i, zijn stem verheffen, met
dreigende stem spreken ; in un —, in een
hoop, in eens ; —occhio, m. hoop, bundel, m.,
troep, v., pak, o.; roset van lint met lange
slippen (zooals de boerinnen, minnen enz. dragen); muts, baret v. der dogen en hooge staatsbeambt, in de Flor. republ.); (Bot.) bloembundel, m., bladroset, v.; andijviesalade, v.; (Art.)
soort koorn met groote bundelvormige aren ;
—occhiuto, agg. h.z.d. als pannocchiuto;
—olitio, m. kl. sierlijke bloemruiker, ruikertje, o.; it giuoco del —, bloemennamenspel,
0. (zeker pandverbeurspel); —uolo, m. ruiogni — ha il suo rovescio, eik medaille
kertje, bundeltje, pakje; kl. stamper, klopper
heeft hare keerzijde; iere, m. munten ,
enz.; steenhouwers-, slotenipakershamer, m.;
penningverzameling, v.; munten-, penningka—cola, f. stok, knuppel, m., knods, v.; (Cucc.)
binet, o.; —ina, 1. klein medaille, o., penning,
moes-, aardappelstamper, m.; scheut, v., jonge,
m.; ioncino, m. klein medaillon, 0.; loge,
frissche tak, m.
m. groote legpenning, m., groote medaille, v.,
Mazzoneria, f. (Pitt.) voorstelling v. van deerond of ovaal beeld in relief op een muur gelen va n gebouwen; architectuurschildering, v.
maakt, medaillon, 0.; fig. en fam. oude gek, m.,
de
eerste
persoon
in
de
afhankelijke
Mc, pron.
verwaande lummel, m.; —ista, m. munt-,
naamvallen ; di —, a —, da —, van, aan,
penningverzamelaar,
m.; —, liefhebber, m ;
door mij ; staat in de plaats van nil voor lo,
—in'ecia, f. waardelooze, onbeduidende mela, li, le en ne ; — lo disse, hij zeide het
daille, v.
mij ; — ne affiggo, ik bedroef er mij over ;
voor mi, na het werkwoord, wanneer op het Medela, f. geneesmiddel, o , artsenij, v.
-

—

—

—
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Medesimanza, —mezza, —mith, f. eener-

leiheid, v., volkomen gelijkheid, v.; het 't zelfde
zijn ; —mo, —smo, agg. zelf, zelve ; nel
giorno —, op den dag zelven, op den zelfden
dag ; la —a persona, dezelfde persoon, m.;
noi —1, wijzelven ; di me —, van mijzelven ;
pensare con sè —, bij zichzelf denken ; ook :
meco, teco, seco —; sost. m. il —, dezelfde ; dezelfde persoon ; hetzelfde ; it — fecero tutti, allen deden hetzelfde; esser la
—a, dezelfde geschiedenis zijn ; alle —e,
onder dezelfde voorwaarden ; siamo seinpre
alle —e, wij zijn altijd op hetzelfde punt.
Me'dia, f. (Geogr. ster.) Medië, o.
Me'dia, f. gemiddeld getal, o., het gemiddelde,
0.; la — delle raccolte in dieci anui è
tanto, het gemiddelde v. den oogst gedurende
tien jaren is zooveel ; la — barometrica,
de gemiddelde barometerstand, m.; stare,
trovarsi al disotto la —, onder het gemiddeld getal (punten) staan ; beneden het middelmatige blijven ; (Anat.) h.z.d. als mediaha; —iano, agg. in het midden bevind.
zijnd; archi —1, middenbogen ; navata
—a, middenschip, o., -beuk v. (eenex kerk);
(Anat.) arteria, vena —a, middenslagader,
ader; (Geom.) linea —a, middellijn, v.; sost.
la —a, de middenader (in den bovenarm);
—iante, avv. door middel, door bemiddeling,
met behulp ; lo avissero —un telegrammo, zij verwittigden hem door middel van
een telegram ; p. pres. van —iare, v. n. in
het midden, er tusschen in zijn, staan, zich
bevinden ; —iastinite, f. ontsteking v. van
het middelvlies ; —iastino, m. (Anat.) middelvlies, o.; —iatamente, avv. middellijk ;
langs indirekten weg, door bemiddeling; —iato, agg.imiddellijk,niet rechtstreekscb, direkt ;
prendere parte —a a itna rosa, niet
rechtstreeks deel aan iets nemen ; cagioue
—a, verwijderd, onmiddellijke oorzaak, v.; in
't midden liggend, goed gelegen ; —iatore, m.
bemiddelaar, tusschenpersoon, m.; — fra of
presso diverse persone, bemiddelaar tusschen verschillende personen ; (tom.) makelaar, tusschenpersoon ; giuoco del — of giuoco de' quadrigliati, quadrillespel, 0.;
(Giuco.) far —, solo spelen ; (Teol.) il 111ediatore, de Bemiddelaar, Heiland, m.; —iatrice, f. bemiddelaarster, v.; Maria — di
grazie appresso di Dio, Maria, de bemiddelaarster der genade bij God ; —iazioue,
f. bemiddeling, tusschenkomst, v.
Me'dica, agg. erba —, luzerne; —a'bile,
app. genees-, heelbaar; fig. dolpre solamente — dal teampo, een smart, leed dat
alleen door den tijd kan genezen worden ;
—a'ccio, m. onwetend, onbekwaam geneesheer, kwakzalver, m.; —ame, —amento, m.
het genezen, heelen ; heel-, geneeskunst, v.;
geneesmiddel, artsenijmiddel, 0.; —aenentoso,
h.z.d. als —finale ; —are, v. a. heelen, genezen, geneeskundig behrandelen; — un nmalato, een zieke behandelen ; assol. — troppo,
te veel geneesmiddelen geven of nemen ; fi g.
verbeteren, verzachten ; — ure ofieso, een
beleediging weer goed maken, verzwakken ;
Tam. kastijden, bestraffen; aspetta, ora ti
medicoio, wacht wat, ik zal je eens onder
handen nemen ; —rsi, v. rifl. een geneeswijze,
kuur volgen, geneesmiddelen gebruiken ; —rsi
uu callo, een eksteroog uitsnijden, met een
pleister beleggen ; p. pres. —ante, genezend ;
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sost. m. behandelende, onder behand. hebbend
geneesheer; p. pass. en agg. —ato, met geneesmiddelen, kruiden aangemaakt; bagno
—, geneeskrachtig bad ; bagno — di zolfo,
kunstmatig zwavelbad, o; vino —, kruidenwijn, m., staalwijn, m.; —astro, in, onervaren, onbekwaam geneesheer, knoeier, kwakzalver, m.; —atore, m., —trice, f, lieeler,
heelster, v.; olio — di tutte le ferite, olie
die alle wonden heelt, geneest; vutei — trice
d'una erba, de genezende kracht van een
kruid ; —atura, —azione, f. het heelen,
genezen ; genees-, heelkunst, v.; geneeskundige
behandeling, v., verbinden o. (v. wonde); (Agr.)
weeken der graankorrels, hunne behandeling
met kalkwater.
Medi'ceo, agg. het geslacht der Medici betreffende, er van afkomstig zijn ; archivio
—, het (buis) archief der Medici; biblioteca
medicea — laurenziana, de Laurentijnsche bibliotheek; steenma —, het wapen o.
der Medici ; (Astr.) le stelle —e, de trawanten van Jupiter.
Medicheria, f. ziekenkamer, v., verbandzaal,
onderzoekzaal, v.; —chessa, 1. docteres ;
vrouwel. geneeskundige ; —chetto, —chine,
m. jonge of ook kleine dokter ; doktertje, o.;
—che'vole, agg. met geneeskracht bedeeld,
tot genezing dienend ; —cina, f. medicijn, o.;
artsenij-, geneeskundige wetenschap, geneeskunde, v.; professore di —, professor in de
geneeskunde; dottore in —, dokter in de
geneeskunde, medicine-dokter, m.; scuola di
— , geneesk.-school, kliniek, v.; studiare ie3
—, in de medicijnen, geneeskunde studeeren ;
— operato'ria, heelkunde, chirurgie, wondartsenijkunde ; — legale, gerechtelijke geneeskunde; medicijn, geneesmiddel, o., artsenij, v.; lam. — da cavalli, paardenmiddel,
o., -kuur, v.; fig. heel-, geneesmiddel, o.; verbeteringsmiddel, 0.; —santa, heilzame straf,
les, v.; —finale, agg. medicinaal, voor de
geneesk. dienend ; erba —i, geneeskrachtige
kruiden, mv.; sost. m. geneesmiddel, o.;
de tot artsenijbereiding dienende stoffen ;
—iemare, v. a. en n. h.z.d. als —icare; —ico.
agg. tot de geneeskunde behoorende ; stud.)
—I, geneesk. studiën, mv.; assist ereza —a,
geneesk. hulp, v.; società —a, vereeniging
van geneesheeren ; sost. m. geneesheer, dokter,
arts, m.; fare fit —, arts zijn, als arts practiseeren; — di casa, di corte, di reggimento, buis-, hof-, regimentsgeneesheer of
dokter, m.; — fiscale, phisicus ; medicochirurgo, chirurgijn, wondarts, m.; — condotto of -- di condotto, Z. condotto
— assistente, assistent-arts ; — supplente,
hulp-arts ; prov. il — pietoso fa lapsaga
puzzolente, zachte dokters maken stinkende
wonden ; lig. il tempo è uu gran —, de
tijd is een groote of de beste geneesbeer ; —
chirurgico, agg. de genees- en heelkunde
tegelijk betreffende; —go, m. Z. onder medico ; —fisico, agg. de genees- en natuurkunde tegelijk beoefenend ; —legale, agg. de
gerechtelijke geneesk. betreffende ; —one, in.
groote, beroemde geneesheer, m.; —on'zolo,
m. onbeduidend, onbekw. geneesheer, knoeier
kwakzalver, m.; —u'ccio, m. arme, weinip,
geziene geneesheer.
Medieta, f. halfheid, v.; (Mat) verhouding, v.:
— ar u eonica, middelste proportioneele.
Medievale, agg. Z. medioevale.
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Me'dio, agg. in het midden liggend, zijnd ; ge- Mefisto'fele, m. (N. pr. lett.) Mefistofeles, m.;
fig. booze, valsche makker, m.; —fe'lico, agg.
middeld, middelste ; le note —e della voce,
naar den aard van M.; valsch, arglistig.
de middelste noten van de stem ; uomo d'una
—a statura, man van een gemidd. lengte ; Mefite, f. mephitis, schadelijke uitwaseming,
annata —a, gemiddeld, middelmatig jaar, 0.;
uitdamping, v.; stik-, pestlucht, v.; —i'tico,
agg. mephitisch ; stikachtig, Verstikkend, verceto —, middenstand, m.; numero — , gepestend.
middeld getal, middengetal, o.; dito —, middelste vinger, m.; Italia —a, Midden-Italië, Megalomania, f. grootheidswaanzin, m.; —ometro, mega'metro, m. (Astr.) megalo0.; —evo (of medioevo), middeneeuwen, mv.;
meter, m. (werktuig om groote afstanden aan
(Log.) termine — d'una proposizione,

middenterm, middelste lid van een evenredig-

den hemel te meten).

Megera, f. (N. pr. mit.) Megera, v. (een der
Furiën); fig. boos razend, toornig wijf, o.
Me'ggio, avv. h.z.d. als me'glio ; —ione, m.,
—ona, f. plomp, lui, langzaam mensch, in.
Me'glio, avv. (comparat. van bene, buono),
beter, meer, eer, liever ; star —, zich beter
gen ; sost. m. een middelmatig, niet boven de
bevinden ; Iion gli potrebbe andar —,
gewone soort uitstekend mensch m.; —ocrebet zou hem niet beter kunnen gaan ; inforiuente, avv. op gemiddelde, matige wijze;
mati —, onderzoekt, informeert u beter; far
guadagnare —, niet te veel, matig verdie—, voordeeliger zijn, beter bekomen ; — ! (of
nen ; —ocrità, f. middelmatigheid, v., middeltanto — !), des te beter ! — cosi ! beter zoo !
matige levenswijze (niet in rijkdom maar ook
amar —, liever hebben, de voorkeur geven ;
niet in armoede); middelstand, m., het juiste
come si potra —, zoo goed men maar zal
midden, o., middelmatige, niet hoven de groote
kunnen ; valeva molto — allora, 't was
menigte uitstekende persoonlijkheid, een mediotoen veel beter; per sè vuole sempre la
criteit, middelmatigheid, v.; celebrare le —,
— roba, zij wil altijd het beste voor zich
de middelmatigheden vieren, vereeren.
hebben ; scegliere le — frutta, de beste
Medioevale, agg. middeleeuwsch, tot de midvruchten uitzoeken ; 11 — è neusico del
deleeuwen behoorende ; arte —, middeleeuwbuono, het betere is de vijand van het goede;
sche kunst, V.; scoria —, geschiedenis der
alla —, zoo goed mogelijk ; é un libro
middeneeuw.; —evo, m. de middeleeuw. mv.
fatto alla —, 't is een boek zoo goed als
Medita'bile, agg. wat overdacht, overlegd
men 't maar maken kan; di bene in —,
moet worden ; —abondo, m. nadenkelijk,
altijd beter, hoe langer zoo beter ; aver ii —,
in nadenken verzonken ; —are, v. a. en v. n.
de overhand hebben ; fare il mio —, tot
(qe. of sopra qc.), bedenkend; nadenken,
mijn bestwil handelen ; la — è di..., het
overleggen, overwegen, beramen ; zich aan
beste is om ...; tornare a — , een beteren
beschouwingen, overwegingen overgeven ; —
levenswandel beginnen ; —orare, v. n. en n.
qualche birboncria, een of andere schurZ. migliorare.
kerij beramen ; — stragi, iets bloedigs in den
zin hebben ; leggeva e meditava quello Mei, m. h.z.d. als mezzo ; —, avv. h.z.d als
meglio.
clie aveva letto, hij las en overdacht hetgeen hij gelezen had; p. pass. —ato, nage- Mela, f. appel, m.; fig. en fa ns . —e, bil, y.; fig.
bal, appel m. op kerktorens, koepels; lam.
dacht, overlegd, bedacht ; agg. discorso non
a 11110 eerrebbe voglia della — del
1mprovisso ma molto —, een niet voor
Duomo, rem. zou de sterren willen plukken,
de vuist gesproken maar rijpelijk overdachte
iem. heeft de dwaaste begeerten ; —a'ecia, f.
redevoering ; —atamente, avv. met voorbeslechte, oneetbare appel, m.
dachtheid, met voorafberaamd plan ; —ativo,
agg. nadenkend, overdenkend, overpeinzend; Melaccliino, agg. een smaak als honig hebbend ; erg zoet; --citola, f. h.z.d. als cesuffend; ingegiio —, peinzende, nadenkende
dronella ; —grana, f. granaatappel, m.;
geest, m.; in diepe gedachte, in stille overden—grano, m. (Bot.) granaatappelboom, m.;
kingen verdiept; vita —a, beschouwelijk
—io, m. appelkoopman, -verkooper, m.
leven ; voorbedacht, beraamd ; omicidio —,
voorbedachte moord, m.; —atone, m , —trice, Melancolia, f. en melanco'nico, agg. Z.
malineonia, —o'nico.
f. overdenker, overweger, nadenker, m., -ster,
V.; mediteerder, iem. die beschouwel'ij'k over- Mela ' iigola , f. h.z.d. als cedro ; —0, m.
(Bot.) h.z.d. als eedrato.
weegt ; —azioncella, f. korte overdenking,
overweging, v.; —azione f. nadenken, over- Melanina, (Chico.) melanine, v., oogzwart, 0.;
—ite, f. melaniet, o., zwarte granaat, m. 0.;
leg, 0.; overdenking, overweging, V.; degno
—teria, f. (Min.) metaal-, koperzwart, o ;
di —, waardig overdacht, overwogen te wor—tro, —tio, m. (Bot.) juffertje-in-'t-groen;
den ; beschouwelijke, stille overweging, medi—Rro, m. (Zool.) zwartstaart, m. (kl. Austr.
talie, v., stil gebed, 0.; —i, pl. beschouwingen
vogelsoort); grondel, m. (kl. visch); —zang, f.
(schriftelijke); —i sopra la vita di G.
(Bot.) eierplant, v.
Cristo, overwegingen, meditaties over het
Mela'ppio, m. appelsiroop, v.
leven van 0. H. Jezus Christus.
Mediterra'neo, agg. middellandsch; mare Melara ' ncia, f. —cio, m. h.z.d. als arancia, —cio.
—, middellandsche zee, v.
Meditu'llio, m. in bet midden gelegen deel, o.; Melardina, f. (Bot.) wouw, m.
Melare, v. a. met appelen werpen ; farsi —,
hetgeen er zich tusschen bevindt.
zich laten uitfluiten (tooneelspelers); —ata, f.
Medolla, f. Z. midol la.
worp m. met een appel ; opera da —e, een
Medusa, f. (N. pr. mit.) Medusa, v. (een der
erbarmelijk slecht stuk.
drie Gorgonen); testa di —, Medusa-kop, m.;
Mela'rio, m. bijenstal, m.; —rosa, f. naar
(Zool.) zeekwal, m., zeenetel, in., medusa, v.
rozen riekende oranjeappel.
Mee, pron. h.z.d. als me (D.).

beid ; (Arit.) termine — d'una proporZion, middelste lid van eene verhouding,
proportie, v.; —ocre, agg• middelmatig ; di
— grandezza, van middelmat. grootte;
— patrimonio, middelmatig, matig vermo-
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Melassa, f., —azzo, m. melasse, bruine agg. (Anat.) muscolo — , onderkaakstong-

siroop, v.

spier, v.

Melata, f. honigdauw, m.; (Agr.) meeldauw, m.; Meiotic, m. Z. mellone.
—ato, agg. met honig aangemaakt, bestreken ; Melopea, f. toonzetting, v., kompositieleer, v.
fig. zoet, honigzoet (woord); fam. si vede che Melota, —te, f. kleed o. uit schape- of geitevel.
la tal cosa è —a, men ziet dat het hem Melpo'mene, f. (N. pr. mit.) Melpomene, v.

zoo zoet als honig smaakt. (muze der tragedie).

Melchiore, m. (N. pr.) Melchior, m.
Melu'ecia, —zza, —zzola, f. kl. halfrijpe
Melehisedecco, m. (N.pr.bibl.) Melchisedek, m.
appel, In.
Mele, ni. Z. miele.
Melu'ggine, m. (Bot.) wilde appelboom, m.;
Melea'grida` —geide, f. (Orn.it.) parelhoen, o.
—me, m. h.z.d. als melota, honigdauw, m.
Melega'rio, m. doerha-stengel, m.
Membrana, f. (Anat.) membraan, o., vlies, o.,
Melena, f. (Med.) melanose, v.; het zwart wordun huidje, o., huidachtig overtreksel, o.; —
den der ingewanden.
mucosa, slijmvlies, o., -huid, o . ; —8brosa,
Melensa'ggine, f. domheid, onnoozelheid, v.;
vezelachtig membraan, vlies, o.; — del tim-so,
agg. dom, onnoozel, simpel ; sost. m.
pa ti o, trommelvel, -vlies, o. (in 't oor); (Bot.)
domkop, onnoozel, simpel, suf inensch, m.
membraan, celhuid, o.; (Bibl.) perkament, perMeléto, m. appelboomgaard, in.
karnenten handschrift, o.; —a'ceo, agg. (Anat.
Meli'aca, f. (Bot.) abrikoos, v.; --co, m. (Bot.)
en Bot.) membraneus, huid-, vliesachtig ; (Bibl.)
abrikozenboom, In.
codice —, perkamenten handschrift, o.;
Me'liea, me'lida, f. (Bot.) doerha, gierst, v.;
—etta, f. fijn huidje, vliesje, o.; —oso, agg.

negerkoorn, o.

huid-, vliesachtig.

gemaakt wordt.

voor overledenen of de aanbevolen levenden;

Melice'ride, f. (Med.) honigzweer, v., -gezwel, Meinbranza, f. h.z.d. als rimetnbranza.
o.; —ichino, m. honigbier, o., mee, v.
Metnbratura, f. (Arch.) teekening, verdeeling
Me'lico, agg. (Lett.) melisch, zangerig ; poesia
der verschillende bouwkundige deeles.
—a, lyrische poëzie, v.
Membretto, m. kl. lid, lidje, o.; (Gram.) kleine
Meli'fero, agg. honigbevattend, honigvoortzin, klein gedeelte van een zin, m.; lid o. van
brengend.
een zin ; (Arch.) gedeelte van den dakgevel ;
Me'liga, f. Z. me'lica.
gevelversiering, v.; —icciuolo, m. kl. teeder
Meliloto,melliloto, m. (Bot.) honigklaver, m.
lid, o. (van een kinderlichaam); --1, pl. tengere,
Melino, agg. terra —a, melische aarde, v.
teere ledematen ; —o, m. (pl. —i, m. en —a, f.)
Melina, f. kl. goedsmaken. appel, in., appeltje, o.
lid, ledemaat, o.; perdere l'uso delle —a,
Melinite, f. meliniet, o.
het gebruik der ledematen verliezen ; le
Melissa, f. (Bot.) melissekruid, o.
umane —a, het menschelijk lichaam, 0.;
ielite, melitide, f. (Min.) h.z.d. als mellite.
non aveva — che tenesse fermo, hij
Melletta,
f. h.z.d. als belletta en welma ;
beefde aan al zijn ledematen ; — virile,
—ettone, m. veel slijk, vuil (op straat).
mannelijk lid, o.; fig. lid, medelid, luimaat, o.;
Melli'fero, agq. honig voortbrengend; —liï —i della Camera e del Senato, de
care, v. a. honig voortbrengen, maken ; --ealeden van de Kamer en den Senaat ; — di
zione, f. honigwinning, v.; het uitnemen
varie accademie, lid van verschillende
van den honig ; —fluautente, any. fig. par-academies ; (Arch.) lid, architectonisch deel, o.,
lare
—,
op zoetsappige, honigzoete, huichelversieringsstuk, o.; (Gram.) — d'un periodo,
achtige wijze spreken ; —fluo, agg. honigrijk,
lid van een zin ; (Mat.) — d'una equazione,
van honig, overvloeiend ; Tg : zoet, honigzoet,
lid van een vergelijking ; —olino, m., —i , pi.
vleiend; ii Dottor —, bijnaam van den
tengere, teere ' ledematen, mv.; — iito, agg.
H. Bernardus.
sterk gebouwd, met sterke ledematen.
Mellina, f. stof v. die in Mechelen geweven, Memento, m. voorbode, v.; gebed o. in de Mis
Mellito,

f.

(Min.) melliet, o., vittterhoudend

le tnessa è al —, de Mis is aan den memento;
leemaarde, v.
fam. -- mei, denk aan mij.
Mellona'ggine, f. domheid, v., lummelach- Memma, f. h.z.d. als melisia.
tigheid, v.
Memora'bile, agg. gedenkwaardig; sost. m.
Mellona'io, m. meloenenbed, 0.; —one, m.
i --1, de gedenkwaardigheden; gedenkschrif(Bot.) meloen, In.; fig. domkop, lummel; korte
ten; i —i di Senofonte, de memorabilia
teugel, m. (aan 't paardentuig).
van Xenephon ; —abiluiente, avv. op geMelma,
f. slijk, o., modder, m., straatvuil, 0.;
denkwaardige wijze; —asdo, agg. h.z.d. als
—oso, agg. modderig, slikkerig, vuil.
memorabile ; —anduen, m. memorandum,
com. (Bot.) appelboom, m.; mod. prov.
Melo,
o.; diplomatiek gedenkschrift, o.; uitvoerige
noscere it — dal pesco, niet dom zijn.
uiteenzetting van een voorstel, een vordering;
Melodia, 1. melodie, v.; wijze, zangwijze, v ;
zakkalender ; register o. voor dagelijksche aanfig. welluidendheid, v.; la — d'una voce,
teekeningen ; —are, v. a. en v. n. h.z.d. als
de welluidendheid, aangename klank eener
ranimemorare ; —ativo, agg. h.z.d. als
stem ; —dicamente, avv. op melodieuse,
commemorativo ; —azione, f. h.z.d. als
zangerige, welluidende wijze; —dico, agg.
com mentor— ; —e, agg. gedachtig ; — della
melodisch, melodieus, welluidend, lieflijk klipbont& di qd., gedachtig aan de goedheid
kend ; 'rijk aan melodieën ; —diosamente,
van iem.; fig. — pensiere, dankbare herave. vol melodie, welluidendheid; op de manier
innering, v.; —e'vole, agg. h.z.d. als —a'bile.
eener zangwijze; —dioso, agg. melodieachtig, Memo'ria, f. geheugen, herinneringsvermogen,
melodieus ; welluidend, aangenaam klinkend;
o.; — buona, tenace, cattiva, labile,
—dramma, m. melodrama, drama o. met
goed, vast, slecht, zwak geheugen ; aver
begeleiding van muziek ; volksstuk met muziekmolta, poca —, een goed, slecht geheugen
stukken er tusschen ; —drammatico, agg.
hebben ; — di ferro, stalen geb ; — locale,
in den vorm van een melodrama ; —glosso,
plaatselijke herinnering, v.; plaatszin, m.; aver
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a —, in 't geheugen hebben, zich herinneren;
dire a —, uit het hoofd opzeggen ; disegnare a —, uit het geheugen nateekenen ;
imparare a —, uit het hoofd leeren; herinnering, v.; l'avró detto, ma ora non
ne ho —, ik zal het wel gezegd hebben, maar
nu herinner ik het mij niet meer; perdere
la — del Home, den naam uit het geheugen
verliezen ; aandenken, o., herinnering, v.; laseiare di sè buoua —, een goed aandenken van zich achterlaten ; Ezzelino da
Romano d'infame — , Ezzelino van Rome,
schandelijker gedachtenis; in — di me, ter

mijner gedachtenis, als aandenken van mij;

prendere — di qe., iets opschr ij ven, aanteekenen ; far — di qe., iets vermelden,
melding maken, gedenken ; ne fa — T. Livio,
Titus Livius maakt er melding van ; le
antieke —e, de oude gedenkschriften ; si
legge nelle —e ehe ..., men leest in de

geschiedenis dat ...; teeken van aandenken,
herinneringsteeken, 0.; lasciare a qd. una
—, tem. een aandenken, herinnering achterlaten ; per —, tot aandenken ; gedenkschrift, 0.;
breedvoerige uiteenzetting v. van iets, memorie v. (van toelichting bijv.); volg. eadendo
battè la — e mori sul tolpo, hij sloeg
achterover op het hoofd en stierf op den slag;
a — d'uno, zoolang tem. heugt; a — del
nostri padri, del nostri vecchi, volgens
m,enschen geheugenis, sinds overgrootvaders
tijd; —iale, agg. h.z.d. als —a'bile ; quademo, libro —, memoriaal ; aanteekenboek,
o.; —, m. herinneringsteeken, gedenkteeken,
gedenkschrift, o., aanteekening v. der gedenkwaardigheden ; memorie, v.; —ialista, m.
schrijver van gedenkschriften ; opteekenaar
van de merkwaard. gebeurtenissen ;

—

ietta,

m. klein gedenkschrift, o., kl. memorie, klein
toelichtingschrift.
Mena, f. uitvoeren, bedrijven, 0.; zaak, v., toestand, m., levensverhouding, v.; —e, pl. booze
aanslagen, kuiperijen ; il governo non
teme le — dei partiti sovversivi, de
regeering vreest de woelingen, kuiper ij en der
revolutionnaire partijen niet.
Menade, —i, f. priesteres van Bacchus, bachante, menade, v.
Menadito, a —, zeer nauwkeurig, tot in 't geringste; sa a — tutta quanta la storia,
hij kent de geheele geschiedenis op zijn duimpje;
scherz. un orologio va a —, een horloge
loopt slecht als men de wijzers met den vinger
ronddraait.
Mena'gione, f. (Med.) vloed, m.; maandelijksche vloeiing v. (der vrouwen).
Menale, m. koord, touw dat over een rol loopt.
Menamento, m. het voeren, bewegen, leiden;
hevige beweging, wrijving, v.
Menandro, in. (N. pr. Stor.) Menander, m.
Menante, m. kopist, over-, afschrijver van
handschriften (v. de uitv. der boekdrukkunst).
Menare, v. a. voeren, leiden, brengen ; mi
hanno menato qua, men heeft mij bierbeen gevoerd ; menalo cella scnderia
questo eavallo, breng dit paard in den stal;
— un amore, een liefdeshandel doorvoeren ;
— tradiiuento con qd., tegen iem. verraad
plegen ; e si menai loro acte, en zoo verstond ik hunne kunsten (D.); bewegen ; me-

nando le labbra, de lippen bewegende;
— un pugno, een vuistslag toebrengen ; —
le maui, vechten ; — le gambe, vluchten;

MEN
— mani e piedi, handen en voeten bewegen, alle krachten inspannen; —a capo, ten
uitvoer, ten einde brengen ; — per il asaso,
bij den neus leiden ; -- la vita, leven, het
leven doorbrengen ; mena i suoi giorni
in eampagna, hij brengt zijn darren op het
land door; fem. — bene la famiglia, zijn
gezin goed onderhouden, verzorgen ; — la
daiiza, de dans openen, aanvoeren; terra
nera buono grano mena, een zwarte
bodem brengt goed graan voort; il sudichime mena eon sè il fastidio, onzindelijkheid wekt walg op; — buono, goed
keuren ; gli mena buono ogiii coca, hij

laat hem alles begaan, laat hem alles toe;
— la lingua, zijn tong roeren ; fam. mena
ehe ti meao, hij is een woestaard, vechtersbaas; —ata, f. het voeren, lijden, o., beweging, v.; in quattro —e si ampie d'aequa
quest' orcio, met vier pompslagen is deze
kuip vol ; —, handvol, m.; due —e di sale,
twee handen vol zout ; —atina, f. kleine hand
vol ; —ato'io, m. roerspaan, m., roerlepel, m.,
pompzwengel, m.; —atore, m. leider, m., aanvoerder, m.; —atura, f. als nienainento.
Menarola, f. drilboor, v.
Meneio, agg. week, slap ; carne —a, slap,
week vleesch ; cappeilo —, slappe hoed, m.;
camicia —a, versleten hemd, o.
Menda, f. fout, v., gebrek, o., vergissing, v.,
zonde, v.
Mendace, agg. leugenachtig, onwaar, gelogen ;
—aeemente, avv. op onware, leugenachtige
wijze ; —a'cio, m. leugen, m., onwaarheid, v.
Mendica'ggine, f. Z. mendicità ; —amente, avv. al bedelend, als bedelaar (leven);
—ante, p. pres. van —are, v. n. bedelen,
aalmoezen vragen, van aalmoezen, bedelen
leven; andare mendicando, al bedelend
rondloopen ; v. a. ;afbedelen, smeeken, verzoeken ; — onori, decorazioni, eerbewijzen,
ridderorders afbedelen ; fig. ijverig zoeken,
slechts met moeite verkrijgen ; — pretesti,
voorwendsels verzinnen ; oratore clie mendica le parole, een spreker die naar de
woorden moet zoeken ; fig. — la vita, slechts
met moeite het levensonderhoud hebben;
p. pres. mendicante, bedelend ; agg. frati,
ordini —i, bedelmonniken, bedelordes ; —,
p. pass. —ato, gebedeld, afgebedeld ; agg. fig.
sense —e, bij de haren er bijgesleepte verontschuldigingen ; lodi —e vilmente, op
verachtel ij ke wijze afgebedelde lofprijzingen ;
—atore, m., —trice, f. bedelaar, m.; -ster,
v.; —ieità, f. bedelara, v.; — vagabonda,
bedelende landlooperij, v.; rieovero di —,
bedelaarsgesticht, o.; —ico, agg. bedelachtig,
bedelend ; fig. doodarm ; sost. m. bedelaar,
landlooper, schooier, m.
Meedo, m. h.z.d. als menda; —oso, agq.
gebrekkig,vol gebreken of vergissingen ; (Anat.)
le costale —e, de valsche ribben.
Mene, h.z.d. als me.
Menenghiiio, m. (N. pr.) dim. van Dome.
eico ; carnevalsflguur in Milaan ; il —, het
milaneesch dialekt, o.
Menestrello, m. (Lett.) minestreel, m , geleider m. van den provenc. troubadour.
Menti, f. (Geogr. Star.) Memphis, o.
Me'nimo, agg. en afgel. Z. menomo.
Meninge, f. (Anat.) hersenvlies, o.; —geo, agg.
tot het hersenvlies behoorende; —gite, f.
meningitis, hersenvliesontsteking, V.

MEN

583

Menippeo, agg. (Lett.) satira —a, beleedi-

gende satire, v., aldus genaamd naar
:1lenippo, m. (N. pr. lelt.) 111enippus, rn.
Menno, agg. onbekwaam tot de voortt.eeling,
impotent, ontmand; baardeloos, nog niet tot
de mannelijke ontwikkeling gekomen.
Meico, avv. minder; —ricco, minder rijk;
— che, minder dan ; non —, niet minder;
gaesto non è men bello —, dit is niet
minder mooi; piii e —, racer of minder; nè
pilt nè —, niet meer noch minder; nieste
— ? anders niets ? poco — che non ..., er
ontbrak nog maar aan dat ...; — che poco,
minder dan niets ; in 't geheel niets ; da —,
nog minder; non sono un' aquila, ma
c' è chi è da —, ik ben geen hoogvlieger,
maar er zijn er die nog minder zijn dan ik;
venir —, verdwijnen ; venir — al patti,
de verbintenissen niet nakomen ; venire — a
sè stessa, zichzelf ontrouw worden ; non
posso fare a — di biasimarti, ik kan
niet nalaten u te berispen, laken; far di —,
afstand doen van, nalaten ; non poter far
di —, niet anders kunnen ; — ciarle ! genoeg van die praatjes! wat minder praatjes!
— iiiale, minder slecht; — male clie ...,
gelukkig, tot geluk ; sdrneciolai, — male
che trovai da appoggiarmi, ik gleed uit,
maar gelukkig kon ik mij vasthouden ; agg.
indeel. geringer, minder ; ei ho avuto —
piacere, daar ondervond ik minder genoegen van ; a -- costo, tot minder, geringer
prijs ; tam. fanne —, ne faeeia —! niet
zooveel komplimenten ! sost. m. liet geringste
deel, het minste, kleinste ; il — è toccato
a me, bet kleinste gedeelte heb ik gekregen ;
ram. il pia conosee it —, de grootere schelm
kent den kleinere ; parlare del pilt e del
—, over koetjes en kalfjes, allerlei dingen
spreken ; il —, de minderheid, v.; in — di
nu' ora, in minder dan een uur ; per lo
—, althans, voor 't minst ; dal pilt al —,
van den hoogste tot den laagste; per — di ...,
voor een minderen prijs dan ...; (Gram.) numero del —, enkelvoud, o.
Meno, in. (Geogr.) Main, m.; Franeoforte
sul —, Frankfort aan den Main of a/11.
Menouia'bile, agg. verminderbaar ; —mamente, avv. op geenerlei wijze, in genen deele;
non ha — da dolermi, ik heb er mij in
genen deele over te beklagen ; —mamento,
m. vermindering, v., verkleining, v.; —manza,
f. b.z.d. als —niamento ; —mare, v. a. verminderen, verkleinen ; —iuezza, f. h.z.d. als
piecolezza ; ine'nomo, agg. geringste, minste ; non aveva 11 — sospetto, hij bad
niet de minste verdenking, v.; lino al —
centesimo, tot op de laatste duit ; —vale,
agg. van geringere waarde; —vare, v. a.
h.z.d. als menomare.
Menoncello, m. (Bot.) pimpernel, v.
Mensa, f. tafel, eettafel, v.; fig. maaltijd, m.
gastmaal, o.; seduti a lauta — , bij 't feestmaal ; prima, seconda —, heeren-, dienstbodentafel, v., maal.; prime, seconde —e,
eerste, tweede gerecht, o.; Sacra Mensa of
Mensa Eucaristica, de H. Tafel, de
H. Communie, v.; fig. Mensa, altaar, o.;
— vescovile, bisschoppelijke prebende, v.,
- inkomen, 0.
Mensale, tra. (Geom.) trapese o. (in de meetk.).
Mensile, agg. maandelgksch ; assegnaniento
—, maandelijksche rente, v.; pubblicazioue
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—, maandschrift, maandelijks verschijnend
tijdschrift, o.; —lniente, avv. maandelijks,
elke maand.
Me'nsola, f. kraagsteen, m., sparkop, m., konsole, v., vensterplank, v.; —etta, —ina, f.
kleine konsole, v.; —one, m. (Arch.) groote
kraagsteen, m.
Mensuale, agg. —alinente, avv. b.z.d. als

niensile, —silmeiite.
Menta, f. (Bot.) munt, o.; —crespa of coniune, kruisemunt ; — peperina, pepermunt,
0.; essenza di —, pepermuntolie, Y.; pastieehe di —, pepermuntjes of pepernmuntpastieljes; —astro, m. boscbmunt, 0.; —ina,
f. klein pepermuntje, o.
Mentale, agg. den geest betreffende, geest...;
facoltà —, geestvermogen, 0.; alterazione
delle facoltà —i, storing v. in de geestvermogens; inalattie —i , verstandsziekten,
mv.; alierazione —, geestverstoring, krankzinnigheid, v.; inwendig, in den geest; orazione -- , stil, inwendig gebed, o.; restrizione —, inwendig voorbehoud, o.; —, (Anat.)
den kin betreffende ; foro —, kinkuiltje, 0.;
—nieste, avv. inwendig, innerlijk, in den
geest ; pregare —, inwendig, stil (zonder
woord.) bidden ; comporre — un discorso,

een redevoering eerst in den geest samenstellen, overwegen ; Dante feee — il suo
viaggio, Dante maakte in den geest zijn reis.
:dente, f. geest, in ., verstand, vernuft, o.; ziel,
v., zin, m.; — liieida, aenta, attusa, helder, scherp, bot verstand ; bella — , schoone
ziel ; gran, piccola — , groote, kleine geest,
m.; — gretta, meschina, bekrompen geest,
in.; fig. passare dinanzi ogli oeehi
della — , voor de oogen der ziel, des geestes
voorbij laten trekken ; affilare, aguzzare
la —, den geest scherpen • malato di —,
geesteskrank, in 't verstand gekrenkt ; eerdere la—, het verstand verliezen; verstand,
doorzicht, 0.; è un iioiiio che non ha — e
fa ogni cosa a casaccio, hij is een man
zonder doorzicht en doet alles op goed geluk
af; plan, voornemen, o., bedoeling, v.; e diffieile saper quale sla la sua —, 't is
moeielijk te weten wat hij eigenlijk voorheeft;
aver in — di ..., in den zin hebben van ...;
dar la — a qe., ergens op letten, acht op
geven ; esaiuluare del casnniin la —,
de richting, de gedachte van den loop onderzoeken ; eadere, venire, Borgere in —,
in den zin, den geest komen, invallen ; sensate non in' era venuto in —, vergeef
mij, ik bad er niet aan gedacht; passare
Per la — , door het hoofd gaan ; tenen a —,
er aan denken; fig. dare a qd. nu tient'
a —, iem. een aandenken, gedachtenis geven ;
dire a — qe., iets uit het boofd, van buiten
opzeggen ; imparare a — qc., iets van
buiten leeren ; [am. saperla a -- come
l'avemmaria, het woord voor woord van
buiten kennen ; fare a — qc., iets uit het
hoofd doen ; a — del paragrafo tale
della legge, in den zin van den paragraaf
zus of zoo van de wet; —catta'ggine, f.
zinneloosheid, krankzinnigheid, dwaasheid, v.;
—catto, app. niet goed bij 't hoofd ; een weinig getikt ; fig. dwaas, onzinnig ; sost. m. krankzinnige, gek, m.; /1g. dwaas, zot, m.
Mentino, m. kleine fraaigevormde kin, m.; —
coila fossetta nel mezzo, een lief kinnetje met een kuiltje in 't midden.
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Mentire,v. n. liegen, jokken, een onwaarheid Mercantante, m. h.z.d. als mercante;
zeggen ; svergognato, ta inentisei, gij
—tare, v. n. Z. —teggiare ; —ante, m_
liegt, onbeschaamde ; fam. — per la gola,
koopman, handelaar, m.; — di grano, d'olio,
onbeschaamd liegen ; tegenspraak, fabels begraan-, oliehandelaar, m.; far ii — , handel
vatten ; la storia nientisce quando
drijven; m. prov. far orecchio di —, zich
discorre le origini di Roma, de gedoof houden ; agg. secolo — , een eeuw die
schiedenis dwaalt, is onvertrouwbaar, als zij
alleen op winst bedacht is; politici —1, met

over den oorsprong van Rome spreekt ; (Agr.)
missen, achterblijven; questi utivi non
mentiscono mal, deze olijfboomen blijven
nooit ten achter in de opbrengst ; v. a. voor
liegen, huichelen, vervalschen, voorgeven, uitvinden, verzinnen ; — affetti, dolori, genegenheld, pijn verzinnen, voorgeven ; meeti
il suo koine e la sua qualità, hij loog,
verzon zijn naam en hoedanigheid; — qd.
per la gola, iem. ten sterkste logenstraffen;
— qc. a (5d., iem. iets bestrijden, tegen iem.
strijden over iets ; p. pass. gelogen ; agg. gebuicheld, verzonnen, valsch ; sotto — nome,
onder valschee, verzonnen naam ; —e lagrime, krokodillen-tranen; —ita, f. beschuldiging, v., verwijt van gelogen te hebben ; la
— è seinpre gravissinia a un gentiluoino, het is altijd een zware beleediging
voor een deftig, eerlijk man als men hem van
leugen beschuldigt; dare una — a qd.,
iem. logenstraffen ; prov. chi parla per
udita, aspetti la —, die praat van hooren
zeggen, loopt gevaar als leugenaar beschouwd
te worden ; —itamente, avv. op gehuichelde,
gelogen wijze, valschelijk; —itore, in. —trice,
f. leugenaar, m., leugenaarster, v.
Mento, m. kin, m.; — in fuori of innanzi,
vooruitstekende kin ; skeg, m.; —bucato, kin
met een kuiltje; faccia con dele —i, gezicht met dubbelen kin ; scherz. far ballare
,

il — , stevig kauwen, eten ; a volex clie 11
— balli alle man gna (bisogna) far
i Galli, wie eten wil moet eerst werken.
Mentone, m. (Bot.) h.z d. als mentastro.
Mentore, in. (N. pr. lett.) Mentor, m.; fig. leer-

meester, geleider, opvoeder, m.
Mentovare, v. a. vermelden, noemen ; —azione, f. h.z.d. als menzione.
Meetre, avv. terwijl, zoolang ; — fa lezione,
nessuno osa flatare, zoolang hij les geeft
durft niemand likken ; —che, terwijl ; —
dovrebbe ringraziare, si duole, in
plaats van te danken, beklaagt hij zich ; ofschoon, hoewel ; sost. m. de er tusschen liggende tijd ; in quel —, ondertusschen, middelerwijl.
Me'ntula, f. (Zool.) zeekomkommer, m.
Menzionare, v. a. h.z.d. als nientovare ;
—one, f. vermelding, v., noemen, aanhalen ;
far —, vermelden, melding maken ; far
• onorata — di qd., eervolle vermelding van
iem. maken; — onorevole, eervolle vermelding v. (bij prijsuitdeelingen).
Menzogna, f. kwaadaardige leugen, m.; verzinsel, o., onwaarheid, v.; fig. lage, berekende
huichelar ij , v.; —are, v. n. liegen ; —giro, app.
leugenachtig, gehuicheld, valsch ; baci —i,
Judas-kus, v.; sost. m. leugenaar, m.
Meo, pron. h.z.d. als mio.
Meo, m. (Bot.) dille, v., bereklauw, rra.
Meramente, avv. slechts, alleen ; obbediscorso — a chi loco place, zij gehoorzamen
slechts aan wie hen behaagt; klaarblijkelijk;
questa cosa è — impossibile, deze geschiedenis is klaarblijkelijk onmogelijk.
Meravi'glia, f. en afgel. Z. maraviglia.

hun invloed schacherende staatslieden ; (Astr.)
Mercanti volksnaam voor den gordel van
Orion; —eg
giare, v. n. handelen, handel
drijven; nlercanteggia in grano, hij handelt in graan, doet graanhandel ; fig. schacheren; alcuni niercaiiteggiano nulla
libertà, eenigen schacheren met den naam
vrijheid; v. a. met iem. ergens over handelen,
schacheren, bieden en loven ; —tesco, m.
den handel, handelsstand betreff.; a neodo —,
op koopmansmaaier (meestal in minachtende
beteekenis); —tessa, f. handelaarster, koopvrouw, v.; —tile, agg. op den handel betrekking hebbende ; usanze —i, handeisgebrui
ken, handelsusantien, mv.; tribunale
handelsgerecht, 0.; rechtbank van koophandel;
nave, legno —, koopvaardijschip, o.; ina
rina — , koopvaardij-, handelsvloot, v.; baiediera — , handelsvlag, v.; verhandelbaar,
verkoopbaar; il grano sia netto e —, het
graan moet zuiver en verkoopbaar zijn ; sl iie,
lingua —, handelsstijl, m., -taal, v.; cilia
handelsstad, v.; alla —, op koopmaas, naar
koopmansmanier ; —tilmente, avv. op koopmansmanier, door schacheren ; —one, in.
groote, aanzienlijke koopman, handelaar ; —
tu'ccio, —tu'colo, m. onbeduidende koopman, koopman in 't klein, kleinhandelaar, m.;
—zia, f. koopwaar, handelswaar, waar, v.;
—,

pray. la buona — ti-ova presto rica-

pito, goede waar vindt altijd koopfis; ognï
leertante loda la sua —, ieder prijst•ziju
eigen waar ; fig. saper vendere la sua — ,

zijn waar goed aan den man weten te brengen, goed hij de hand zijn ; fig. una certa
een slimme, uitgeslapen kerel, schelm, m.;
reale —, een oprechte, eerlijke vent, m.; fam.
far — d'una cosa, ergens mee te kool)
loopen ; (Stor. flor.) Mercanzio, hoogste
handelsrechtbank ; —ziola, f. geringe waar;.
kleine handelszaak, v.; —care, v. a. handelen,
handeldrijven; —rsi, v. rill. verkocht, verschacherd worden ; là dove Cristo tutto
di si nierca, daar waar Christus eiken ciag
verkocht wordt (D.); —atale, m. marktplaats,
v., marktvlek, 0.; —atante, m. h.z.d. als niertante; —atino, m. kleine marktplaats, v.,
kleine markt, v.; —ato, in. markt, jaarmarkt,.
v.; doniani a Pratè c' è —, morgen is er
jaarmarkt te Prato ; — degli erbaggi, del
bestianie, groenten-, veemarkt, v.; midare
in —, naar de markt gaan (om inkoopen te
doen); guadagnare suite spese del —,
wat van het marktgeld in den zak steken
(dienstboden); fig. it — è basso, de markt.
is laag ; it — liorisce, de markt is goed ;
far — di .cie., ergens mee te koop loopgin,
iets veil, te koop bieden ; fanno - della
giustizia, zij schacheren met de rechtspraak, de rechtspraak is bij hen veil; fam.

—,

fare un —, bij elk. staan kletsen praten;

prov. tre donne faiiuo nu — e quattro
fanno una fiera —, drie vrouwen maken

(door hun gesnap) een markt en vier maken
een kermis ; ci pare un —, 't lijkt hier wel
een markt (zoo druk, levendig is het); non
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fate nn —, maakt niet zoo'n leven, drukte;
mensch ; onnutte broodeter, m.; —u'ecia, 1.
a boon —, goedkoop ; averla a buono—,
armzalig, eenvoudig avondeten, o.; fare la —,
er nog goed afkomen ; —atura, 1. het handekeukentje spelen (kinderen).
len, handeldrijven, 0.; darsi alla —, in den Meretrice, f. hoer, V.; lichtekooi, v., straathandel gaan, handel beginnen.
deern, v.; —i'io, agg. hoerachtig, v uil ;
Merce, t waar, handelswaar, v.; fig. — fallita,
fronte —icia, onbeschaamd gelaat, o.; sost.
weinig geachte waar ; la buona Pede e oggi
hoererij, v., hoerenbedrijf, o.
— fallita, de goede trouw, eerl ij kheid is tegen- Mergo, m. (Omit.) zager, m., duikereend, v.;
woordig de wereld uit ; (Mar.) — di gettata,
(Agr.) wijnstokaflegger, m., zetloot, o.
over boord geworpen waar ; — di rinfuso, Me'ria, f. vrije, o., open veld, 0.; andare
stortwaar v. (waar die niet in de schepen
stare alla —, in het vrije, in het open veld

gestuwd maar gestort wordt).

gaan, onder den blooten hemel vertoeven.

Mercè, f. indecl. genade, hulp, v., bijstand, m.; Meridiana, f. (Astr.) middaglijn, v., zonneerbarmen, medelijden, 0.; chiedere, implouurwerk, 0.; —ano, agg. middags ; den midrare —, om genade, de gunst vragen ; bedag betreffende; le dodici —e, twaalf uur
looning, schadeloosstelling, v.; loon, 0.; ell. door
's middags; la linea —a, de middagslij n, v.;
hulp, genade, dank ; — vostra ho potato
sost. middagcirkel, meridiaan, m.; primo —,
ottenere questo, door uwe hulp of dank
eerste meridiaan ; grado del —, breedtezij uwe hulp heb ik dit kunnen bekomen ; —
graad, m.; —onale, agg. middag, zuidelijke,
la sna cooperazione, dank zij zijne medezuid ; 1'italia — , Zuid-Italië; paesi —i,
werking; la Dio —, God z ij dank, met Gods
de zuidelijke landen ; vivacith — , zuidelijke
hulp; — of gran —! besten dank ! hartelijk
levendigheid, v.; sost. m. bewoner m. van het
bedankt ; n,ettersi alla— altrui, zich aan
Zuiden ; —onalmente, avv. naar het Zuitern.'s genade overleveren ; —de, f. belooning,
den gelegen.
schadeloosstelling, vergoeding, v., loon, o.; Merigge, —gio, m., --giana, f. middag, m.,
ogni opera buona o prima o poi ha
middagtijd, in, -uur, o.; di bel, di fitto, di
la sna —, een goed werk vindt vroeg of laat
pieno —, bij den vollen dag ; op 't heetst van
zijn loon ; per — di ..., tot loon voor ...;
den dag; middagschaduw, v., schaduwrijke
essere, vivere alla — di qd., in iem.'s
plaats, v., middagrust, v.; —gione, m., —ona,
loon, dienst staan ; in iem.'s macht zijn ;
f. dagdief, m., leeglooper, m.; -ster, v.; —gichiedere —, hulp, bijstand vragen ; iem.
are, v. n. middagrust houden, in de schaduw
gunst, genade afsmeeken ; —enariamente,
liggen (kudde),
avv. om loon, uit winstbejag ; gekocht ; —ena'- Merino, agg. pecora —a, merinosschaap, o.;
rio, agg. koopbaar, gekocht, gehuurd ; geiite
lana —a, merinoswol, v.; sost. m. — of tes--a, koop-, omkoopbare lieden, betaalde lui;
suto —, merinos, o.
soldati —rij, huursoldaten, huurtroepen; Meritamente, avv. op verdiende wijze, naar
penna —a, gekochte pen ; sost. m. huurverdienste, naar behooren ; —are, v. a. versoldaat, huurling, m., loonwerker, huurknecht ;
dienen, waardig zijn ; — gastigo, een kastijfig. omkoopbaar mensch.
ding, straf verdienen ; assol. merita di esser
Merceria, f. (meest in 't pl.) kramerijen, ellegoefatto generale, hij verdient tot generaal
deren, garen- en bandwaren ; negozio di —e,
benoemd te worden ; prov. ogni fattica
handel in garen en band, in kramerijen enz.;
merita preinio, elke arbeid is zijn loon
—ia'io, m., —ia'ia,, m. handelaar, m., -ster,
waard ; se 1' è rneritatm, hij heeft het verv. in garen en band, in kramerijen ; venter,
diend, hij heeft zijn verdiend loon ; v. n. — of
rondreizend kramer, m.; m. ven— le en di qc. of di qd., zich verdienstelijk
ter, rondtrekkend handelaar in snuisterijen,
maken voor iets of iem.; aver meritato
garen en band enz.; —imo'nio, m. ongeoordella patria, zich voor het vaderland verloofde handel, scbachelarij, v.; fare — della
dienstelijk gemaakt hebben, den dank van het
giustizia, met de rechtspraak handeldrijven.
vaderland verdienen ; — tanto, groote verMercoledi, Mercoldi, m. Woensdag, in.
diensten hebben; — it conto, la pena, de
Merciiriale, agg. (Farm.) kwikzilverhoudend ;
moeite waard zijn ; merita it conto di
unguento — , kwikzalf, v.; preparati —I,
duif are tanta fatica, het loont zich wel

kwikbereidingen, -preparaten, mv.; sost. m.
zulke groote vermoeienissen verduurd te hebmarktbericht, 0.; fig. fare an — a qd.,
ben ; i denarl meritano, het geld brengt
iem. geducht de les lezen, een uitbrander,
intrest op; —atamente, avv. naar behoosterke berisping geven ; —alismo, kwikzilverren, verdienste ; —e'vole, agg. verdienstelijk ;
vergiftiging, v.
rendersi — di lodi, lofprijzingen verdieMercu'rio, in. (N. pr. mit.) Mercurius m. (god
nen ; —evolnaente, arc. naar verdienste, op
v. d. handel); (Astr.) Mercurius (planeet).
verdienstelijke wijze ; —issimo, agg. hoogst
Mercu'rio, m. (Clzim.) kwik, kwikzilver, o.;
verdienstelijk, zeer verdiend ; Meritissimo
termometro a —, kwik-thermometer, m.
Signor Professore (aanhef van Inrieve;i
Merda, f. inen,chel. uitwerpsels, drek, m.;
aan geleerden : flooggeleerde Heer Professor.
—a'io, in. mesthoop, m., secreetput, m.; fig. Me'rito, m. verdienste, V.; persona di —
vuile, stinkende plaats, V.; —aiaolo, m. drek(di gran —, di sommo —), verdienstelijk,
verzamelaar m. (op straat); —ellone, — oso,
zeer, hoogst verdienstelijk persoon, m.; la
agg. met drek bevuild, drekachtig, vuil.
croce del —, het kruis van verdienste ; dare
Merdocco, m. scheerzalf, ontharingszalf, v.
altrui — di qc., iem. de verdienste, de eer
ilierenda, f. avondeten, avondmaal, o.; prov.
van iets toeschrijven, geven; farsi — di
per San Luca la — Wella bnca, vanaf
una rosa presso alcuno, zich ergens door
Sint Lucas (18 Oct.) kan men het avondeten
aangenaam bij tem. maken ; loon, o., vergelweglaten ; —are, v. a. het avondeten, avondding, belooning, v.; ecco it bel — che egli
boterham gebruiken ; —ina, f. eenvoudig
lui rende di tanti benefzj, ziedaar mijn
avondeten, o.; --one, m. langzaam, traag
loon voor al de weldaden die ik hem bewezen
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heb ; Dio gliene renda —, God moge het
u vergelden, loonen ; (Giur.) — della causa,
hoofdpunt, hoofdzaak van een rechtsgeding;
deeldere la causa nel —, het geding in
de hoofdzaak beslissen ; a suc, vostro -,
ten uwen gunste, voor u ; per — di qd.,
dank zij iem., door iem. verdienste, hulp; per
1 —1 della passione di Nostro Signore.

door de verdiensten van het lijden van Onzen
Heer (van Christus); —oriaijaente, avv. op
verdienstelijke, verdienstvolle wijze ; --o'rio,
agg. verdienstelijk, prijzenswaardig; opene
—e, verdienstelijke, goede werken.
Merla, f. (Omit.) wijfje van merel ; meer], m.,
zwarte lijster, m
Meelare. v. a. met tinnen, kanteelen voorzien ;
p. pass. en agg. —ato, getind, gekanteeld ; fig.
naontagna —a di roece, met burgten gekroonde berg, in.; --atura, 1. het voorzien,
versieren met kanteelen; gez. kanteelen, mv.;
(Mar.) —e, pl. touweinden, touwpunten, mv.
Merlettare, v. a. met kanten bezetten, versieren (een kleed); —o, m. kl. kanteel, o.; —1, pl.
kant, o. m., kanten, mv.; — di Fiandra,
Vlaamsche kant, m.
Merlinare, v. a. (Mar.) marlen; —ino, m.
(Mar.) marllijn, marlling, m.
Merlino, (N. pr. mit.) Merlijn m. (de toovenaar).
Merlo, m. (Omit.) merel, meert, zwarte lijster,
m.; — col petto bianco, beflijster, m.; —
sassatile, rotslijster, nl.; fig. en (am. sluw,
geslepen mensch, sluwe vos; — dal becco
giallo, groenbek, m., sluw jong mensch;
iron. canta —! fluit maar ! zing maar, ik
geef er toch niet om ; —otto, m. jonge meer],
lijster ; jong, onervaren mensch, lummel, m.
Merlo, m. (Arch.) tinne, v., kanteel, o.
Merluzzo, m. (Zool.) laberdaan, kabeljauw, m ;
olio di fegato di —, levertraan. m.
Mero, agg. zuiver, onvervalscht, onvermengd,
louter; ella è una —a invenzione, 't is
maar een verzinsel, niets dan een verzinsel,
0.; per —a curlosità, uit loutere, enkele
nieuwsgierigheid.
Me'rope, f. (Astr.) Merope v. (een der Plejaden);
—, (Omit.) geelborst-bijeneter, m.
Merore, m. droefheid, treurigheid, v.
Mertare, V. a. merto, m. Z. meritare,

merito.
Merzè, f. h.z.d. als mercè.
Mesata, f. tijdruimte van een maand ; maand,
v.; Cl vorra una buona —, daar is een
goede maand voor noodig ; maandgeld, o ; ha
da pagarmi tre —e, hij is mij nog drie
maanden loon schuldig ; —Ina, f. klein, karig
maandgeld, 0.
Me'seere, v. a. mengen, vermengen, bijeengieten, inschenken, schenken ; la seiampagna
si nieste nel blechleri specials, de
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onaanzienlijk, zeer armoedig mensch, m.;
—eria, —ità, f. behoeftigheid, armzaligheid,
armoede, v., ellende, v., gebrek, o.; —, kleingeestigheid, bekrompenheid, v.; — di eoneetti, bekrompenheid van gedachte, van opvatting; è una vera —, 't is waarlijk een
erbarmelijk werk, o.; geringe kosten, kleinigheid, v.; ma clie vuol Ella badare a
guesta —, gij behoeft toch waarlijk niet op
zulk een kleinigheid te zien ; —o, agg. behoeftig, zeer arm, ellendig ; povero —, hoogst
armoedig, ellendig ; — ene, — a me ! ik ongelukkige ; una salute —a, een zeer zwakke
gezondheid ; beperkt, bekrompen, kleingeestig ;
fare una —a figura, een armzalig figuur
maken, rol spelen ; —, m. dienaar, m.; —a,f.
dienstmaagd.
iiesclaita f. moskee, v.
Mesciacqua, m. indecl. waterkan, lampetkan
m. (op waschtafels).
Mescianza, f. ongeluk, o., tegenspoed, m.
Mesci' bile, app. mengbaar ; —roba, m. indec.
(Eccles.) zilveren waschbekken, voor het wasschen der handen bij de Mis ; —ta, f. het
mengen, inschenken ; — di birra, di vino,
bier-, wijnhuis, o.; — di calfe, di broda,
koffie-, bouillonhuis, o.; —tore, in., —trice, f.
schenker, m., garcon, bediende, m. in wijn- of
koffiehuizen; — "di toppa, schenker m.
(aan hoven).
Me'scola, f. Z. mestola; —a'bile, agg. vermengbaar; l'olio non è — colt' aegaa,
olie vermengt zich niet met water; —amento,
m. het vermengen, o., vermenging, menging,
v.; — del sangui, opstijging van 't bloed;
—anza, f. vermenging, v., het vermengen, o.,
mengsel, o.; quell' opera è una — di
,

pezzi rubati qua e la, dit werk is een

mengsel van hier en daar gestolen stukken ;
mengsel o. van kruiden, likeuren ; —, mengsel
van koffie, chocolade en melk ; —are, v. a.
vermengen, onder elkander mengen ; — le
carte, de kaarten schudden ; mescola e
da carte, hij schudt en moet (de kaart) geven ; (Pitt.) — i colons, de kleuren mengen ;
m. prov. — gis Ebrei co' saruaritani,
geheel verschillende dingen met elk. vermengen ; —rsi, v. riff. zich mengen, vermengen ;
l'olio non si mescola coil' aqua, olie
vermengt zich niet met water; fig. —rsi in
(of di) una rosa, zich ergens in mengen,
zich ergens mee bemoeien ; —rsi eon aleuino, zich met iem. inlaten; fig. —rsi, vleeschelijken omgang met elk. hebben ; —rsi tra
le schiere del neanico, zich in de vijandelijke gelederen werpen ; —ata, f. het mengen ; dare Tina —, eenmaal (de kaarten)
schudden ; alla —, h.z.d. als —atamente,
avv. op wanordelijke, dooreengeworpen w ij ze,
bont door elkander; —ato, m. laken o. van
verschillende wolsoorten, gemengd laken ; —at^tra, f. h.z.d. als —auza ; —io, in. gewemel, bont door elk. loopende menigte ; gewoel,
o.; —o, m. mengsel, o., gemengd (van verschillende soorten) graan.
Mesengliare, v. a. onder elkander mengen ;
een mengsel, bonte hoop er van maken ; —gilo,
m. h.z.d. als miscuglio ; —ra, f. h.z.d. als

champagne wordt in bijzondere glazen geschonken ; non si mesce tolla sinistra,
men schenkt nooit met de linkerhand in; assol.
voortdurend schenkes, te drinken geven ; prov.
su' pesel mesci,, op visch moet men drinken, visch wil zwemmen ; fig. met volle handen geld geven ; — bastonate, naar alle
kanten stokslagen uitdeelen.
Mesehiare, v. a. en aft. Z. inischiare.
Meschinamente, avv. op bekrompen, armneescolo.
zalige, behoeftige wijze ; vivere —, armoedig kiese, m. maand, v.; II — di Gennaio, de
leven ; portarsi —, zich kleingeestig, armmaand Januari; —lunare, maanmaand, omzalig gedragen ; — ambizioso, op kleingeesloop m. van de maan ; esser di tanti —1,
tige, wijze eerzuchtig ; —ello, m., —ella, f.
in de zooveelste maand (zwanger) zijn ; esser
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nel —, in de laatste maand der zwangerschap I gezant, m., buitengewone gezant, m.; —, agg.
zin; entratura di —, Z. onder entratura;
verkondigend; soguo — sventure, onheil
maandgeld, maandloon, o.; gli passa
verkondigende droom, m.; —io, m. boodschap,
quindici lire 11 —, hij betaalt hem vijftien
m., bestelling, v., bericht, o., (Pouit.) boodschap,
lire per maand ; mi ha pagato sei —1
m., kennisgeving v. van het hoofd v. d. Staat
di pigioni, hij heeft mij zes maanden buur
aan de Kamers (in de plaats van de troonrede);
betaald ; —1, pl. menstruatie, maandelijksche
— reale, koninklijke boodschap, v.
zuivering; m. prov. non aver tutti i suoi Messale, in. missaal, o., gebedenboek waaruit
—i, niet goed bij zijn verstand, bij 't hoofd
de priester de misgebeden leest ; — rolllano,
zijn ;prov. tutti i—i non sono di trentuno,
Romeinsch missaal, o.; fa in . zwaar, dik boek,
alles gaat niet volgens dezelfde maat.
o., foliant, m.
Mesente'rico, agg. (Anat.) tot het mesenthe- Messe, f. oogst, m. (vooral graanoogst); tempo
rium, darmscheil behoorende ; —e'rio, m.
Bella —, oogsttijd, m.; la — comincia a
mesentherium, darmscheil, o.
ingiallire, bet graan begint geel te worden.
Mesera'ico, agg. (Anat.) h.z.d. als inesente'- Messe'nia, f. (Geogr. Stor.) Messenië, o.; —e'rico ; (Med.) tabe —a, onderlijfstering, v.
nieo , agg. messeninch ; —e'nico, m. MesseMe'sere, mesere, m. hoofddoek, m. (der
niër, m.
boerinnen).
Mansere , m. heer, gebieder, m. (vroeger als
Mesmerisme, m. mesmerisme, o., op magn.
titel voor voorn. en geleerde lieden); — I ranberustende geneeswijze van Mesmer.
cesco Petrarca, Mijnheer Fr. Petrarca ;
Meso'colo, —colon, m. (Anat.) mesocolon, o.
fam. en scherz. oh — come va ? wel, mijn
(plooi van het buikvlies die aan den kartelwaarde heer, geëerde gebieder hoe maakt gij
darm bevestigd is).
het ? (Stor.) Messer lo Podestà, de heer
Mesopota'mia, f. (Geogr. Stor.) Mesopotamië,
Podetsta ; volg. achterste, o.; cadde e battè
o.; —o'tamo, agg. mesopotamisch.
fit —, hij viel en kwam op zijn achterste terecht.
Messa, f. (Eccles.) mis, v., misoffer, o.; dire Messia, m. Messias, m.; faro. aspettare il
la —, de mis lezen ; sonare a —, voor de
—, met ongeduld (maar meestal vergeefs)
mis luiden ; sentire la —, mis hooren ;
wachten ; fig. bevrijder, verlosser, m.; —ato,
andare alla —, naar de mis gaan ; perm. messiasschap, verlosserschap, o.
dere la —, de mis verzuimen, te laat komen Messicano, agg. mexicaansch ; sost. m. Meiivoor de mis; — matutina, piana, cancaan, m.; —co, m. (Geogr.) Mexico, o.
tata (of — grande, solenne), vroeg- ge- Messidoro, m. (Stor.) Messidor, m., oogstlezen -, gezongen- of hoogmis; — novella,
maand, v., tiende maand van den Rep. Kal.
eerste mis (van een pas gewijd priester); se- Messinese, m. (N. pr. etn) inw. van Messina.
conda novella —, mis die een priester bij Messione, f. Z. missione ; —o, p. pass. van
zijn vijftigjarig priesterschap leest of viert;
nettere; —, sost. m. afgezant, bode, bood- militare, militaire, soldatenmis ; — da
schapper, m.; —a posta, expresbode, m., gevivi (of di gloria), mis ter eere van de
rechtsbode, -dienaar, ril.; — d'aniore, liefdeH. Maagd of van een heilige ; — da morti
bode ; fit — di iuno, de regenboog, m.; m. prov.
(of di requiem), lijkdienst, in., mis voor overaver perduto il — e 11 mandato, den
ledenen ; — votiva, votiefmis (voor een geeersten en den tweeden bode niet terugzien ;
dane gelofte); — papale, pauselijke mis ; —
—, gerecht o., d.w.z. de verschillende spijzen
In pontificale, mis door paus of bisschop
die achtereenvolgens worden opgediend.
in pontificaal gewaad gevierd ; (Mus.) muziek Messore, m. h.z.d. als miettore ; —o'rio,
bij een Hoogmis ; entra, esse la —, de mis
agg. den oogst betreffende, oogst ...; fake —,
begint, gaat uit ; cantar —, de hoogmis, de
oogstsein, v.; (Anat.) falce —a, sikkelvormige
eerste mis doen ; servir la —, de mis dienen !
plooi v. in het harde hersenvlies; —lira, f.
fam. servire la —a noe s iem. bij zijn overh.z.d. als miettura.
held zwart maken, beschuldigen ; levare la Mesiamente, ann. op treurige wijze ; ripen- a un prete, een priester de bevoegdheid
sare — al tempo passato, met droefheid
om de mis te lezen ontnemen; vivere della
aan den vervlogen tijd terugdenken.
(of sulla) - -, alleen van de opbrengst der mis- Mestamento, m. bet roeren, omroeren, o.; fig.
sen leven); fam. alla — ! of alla — in
bezig zijn, zich aftobben ; —are, v. a. omroeDuomo, là è chiesa grande, maak plaats
ren, roeren ; — la caleina, de kalk omroevoor den dikzak, voor den vreetzak ; va' alla
ren, mengen ; fig. en faro. assol. bezig zijn, zich
—, h.z.d. als va' a faxti benedire ! loop
aftobben ; mesta e inesta, non fa nulla
naar den drommel ! prov. pia povero di
di buona, hij heeft het altijd even druk en
San Quintino che sonava a — coi
brengt toch nooit iets tot stand ; —ato'io,m.
tegoll, zoo arm als een kerkrat zijn.
roerspaan, roerstok, m.; —atore, m., —trice,
Messa, f. (Giuoc.) inzet, inleg m. (bij 't spel);
f. omroerder, m., -ster, v.; fig. woelgeest, opla —6 di dieci lire, de inzet bedraagt tien
bitser, m.
lire; (Mus.) — di voce, lang aanhouden van Me'stica, f. (Pitt.) grond, m., grondverf, v.;
den toon met langzaam klimmen en dalen ;
vermenging der kleuren op bet palet; —are,
(Agr.) scheut, v., jonge plant, v.; (Teat.) — in
v. a. (Pitt.) de grondverf aanbrengen, grondeeseena, mise en scène, het in elkander zetten
ren ; v. n. de kleuren op bet palet mengen ;
van de decors, de kleeding enz. van een toop. pass. —ato, gegrond, gegrondeerd, met de
neelstuk.
grondverf bestreken ; tela —a, geprepareerd
Messagge'ria, f. bodendienst, m., geregelde
schildersdoek ; colori bene —i, goed gegoederendienst, m., besteldienst, m., postwamengde kleuren ; —atore, in. bereider, vergendienst, m., scheepvaartdienst, m., -lijn, v.,
kooper van schildersdoek, van bereide, ge-maatschappij, v.; — siciliana, siciliaansche
mengde verven ; verf-, kleurenmenger, m.
pakketvaart-maatschappij, v.; —sera, f. loop- Mesticciare, v. n. in 't geheim, verborgen
vrouw, bodin, v.; —leve, —iero, m., bode, m., r te werk gaan ; woelen, kuipen, in alles zijne
—,
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handen hebben ; —lone, m. woelgeest, ophitser, kuiper; achter de schermen, in 't verborgen werkend persoon.
Mesticheria, f. winkel van bereide schildersverven ; —chino, m. verfmes, o., verfspatel, m.
Mestiera'eeio, m. moeielijk, weinig opbrengend beroep ; —ante, m. handwerker, neringdoende ; dispr. kunstenaar die alleen op het
geld bedacht is ; —ere, —eri, m. 1, beroep,
handwerk, o.; fa lil — del calzolaio, hij
oefent bet beroep van schoenmaker uit; dizionario di anti e —i, woordenboek van
kunsten en beroepen ; nettere il liigliuolo
a un —, zijn zoon een handwerk laten leeren ; beroep, o., bezigheid, v., bedrijf, o.; non
aver nessun —, geen beroep uitoefenen;
tuin° clie conosce ii —, een man die
zijn vak goed kent; — delle ai•ini, beroep
der wapenen ; — del ladro, dievenhandwerk,
o.; donna che fa quel — innoiuiiiabile,
vrouw die dat schandelijk beroep drijft; fam.
esser del suo —, zijn handwerk, beroep,
vak verstaan ; fabbro, muratore di —,
smid, metselaar van beroep ; fatto a—, met
zorg, nauwkeurig gemaakt ; toro che ha
fatto il —, stier die reeds besprongen heeft
(en wiens vleesch dus niet deugt); begrafenis,
lijkplechtigheid, v.; prov. ognuiio faccia
il silo — of chi vuol fare l'altrai —
fa la zuppa nel paniere, schoenmaker
blijf bij je leest; II, niestieri, noodzakelijkheid, nooddruft, v.; essen of far di —, noodig, noodzakelijk zijn ; e' è — la tal cosa,
dat en dat is er noodig voor ; Dio conosee
qual clie fa di — a ciascuno, God weet
wat voor een ieder het best is ; — del corpo,
lichamelijke behoeften, nooddruft van bet
lichaam ; —ieru'eeio, m. armzalig, geminacht, veracht handwerk, o.
Mesti'zia, f. treurigheid, droefheid, v., rouw,
kommer, m.; —sto, agg. treurig, bekommerd,
terneergeslagen, zwaarmoedig ; —canto, treurig, tot treurigheid stemmend gezang, o.; musica, poesia —a, zwaarmoedige muziek,
poesie, v.
Mestizzo, m. Z. nieti'ccio.
Me'stola, f. roerlepel, roerspaan, m., troffel,
m., potlepel, m.; adoperare bene la —,
het metselaarsvak goed verstaan ; waschhout,
waschstamper, m.; balslager, m., balhout, 0.;
fig. —e, pl. groote, breede handen ; nienar
le —e, terstond klaar staan om te slaan ; of
ook : veel en gulzig eten ; mod. prov. ee n' è
per il nianico e per la —, er is voor beide
deelen genoeg; —a'ia, f. rondreizende verkoopster van potlepels en ander kl. houtwerk;
potlepeirek, o.; —a'io, m. vervaardiger en
verkooper van potlepels; —ata, f. een potlepel vol ; slag m. met een potlepel ; —ino, m.
kl. houten potlepel, lepel; fam. cominciar
dal —, een huishouding beginnen ; —0, m.
houten potlepel, keukenlepel, m ; mod. prov.
aver 11 —, den potlepel zwaaien ; baas in
huis zijn ; fig. het hoogste gezag, de voornaamste stem hebben ; —one, m. groote potlepel,
m.; fam. onbeholpen, dom, onredzaam mensch ;
keukendragonder, m.
Mestone, m. roerhout, o. (voor 't bereiden
der polenta).
Mestone, m., —ona, f. fam. ophitser tot kuiperijen, knoeierijen, intriges ; (Pol.) woelgeest,
politieke raddraaier, m.
Mestruale, agg. de menstruatie betreffende;
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purgazione — , maandelijksche zuivering v.
(der vrouwen); —ata, agg. donna —, vrouw
die hare regels heeft ; —azione, f. menstruatie, maandelijksche reiniging, regels ; —o, agg.
maandelijksch, elke maand wederkeerend;
periodo — della luna, maandelijksche
omloop der maan ; sost. m. maandel. reiniging,
regels ; (Farm.) oplossend middel, o.
Mestura. f. mengsel, o., kit, o., glazenmakerskit, o., stopverf, v.
Meta, f. doel, einddoel o. (bij wedloopen); spitse
zuil, v.; pyramidevormige steenhoop, m. (aan
't boven- en benedeneinde der rom. renbanen);
einddoel o. (van de reis); fig. grens; tener
l'uomo dentro a sua —, den mensch
binnen de grenzen van den plicht houden ; fig.
doel, o.; mi sono proposto questa —, ik
heb mij dit doel voorgesteld.
Meta, f. drek m. (van t vee), koemest, v.
Meta, f. helft, v.; la — del v eiiti è ii dieci,
de helft van twintig is tien; la prima —
del secolo, de eerste helft der eeuw ; —
della —, een vierde ; è la — plu alto, hij is
de helft grooter; scherz. la mia —, la sua.
mijne, zijne wederhelft; empire a —,
voor de, op de helft vullen ; fare a —, half
om half, samen deelen ; stare a -- degli
utili, de winst samendeelen ; dividere per
—, in tweeën, gelijke helften verdeelen ; a -•strada, halverwege ; —carpo, m. (Anat.)
middenhand ; —ce ntro, m. (Mar.) bet zwenk(midden) punt van 't schip ; —cisino, m.
(Lett.) te veelvuldig gebruik van de letter, m.;
—cronismo, m. verplaatsing v. van een gebeurtenis in een lateren tijd ; aanwenden Taan
uitdrukkingen die eerst van lateren tijd zijn ;
—della, f. oude inhoudsmaat, v.; —111'sica,
f. metophysica, v.; wetenschap, leer v. van het
bovenzinnelijke ; leer van de laatste gronden
eener erkentenis; —ameiite, avv. volgens
metaphysische methode ; —care, v. n. volgens
metaphysische methode te werk gaan ; fam.
in de wolken zweven ; zich hersenschimmen,
droomerijen in 't hoofd halen ; —cheria, f.
spitsvondige begripsontwikkeling, haarkloverij,
v., neiging v. naar abstrache theoriën; —co,
agg. methaphysisch ; de metaph. betreffende
of daartoe behoorende; bovenzinnelijk ; fig.
haarklovend, spitsvondig, peinzend, droomend ;
sost. m. metaphysicus, m., leeraar, student in
de metaph.
Meta'fora, f. (Rett.) metafoor, m., oneigenlijke,
zinnebeeldige, overdrachtelijke uitdrukking;
per —, in metaforische, overdrachtelijke,
zinnebeeldige beteekenis; —eggiare, v. n.
in metaf., zinnebeeldige, overdr. beteekenis
spreken, zich in zinnebeelden uitdrukken ;
—etta, f. kleine metafooe, v.; —icamente,
avv. h.z.d. als per —; —ico, agg. metaphorisch, overdrachtelijk, zinnebeeldig ; linguaggio tutto —, zuivere, loutere beeldspraak, v.;
locuzione —a, zinnebeeldige uitdrukking;
—izzare, v. n. h.z.d. als —eggiare ; —
frasi, f. (Relt.) metafrase, omschrijving, v.;
overbrenging (van een gedicht in proza);
—fraste, m. metafrast, m., overdrager, overbrenger, overschrijver; —fra'stico, agg. metafrastisch, overschrijvend, overdragend ; —
lessi, f. (Rett.) metalepsie, v., redekunstige
verwisseling van het voorgaande met het er
op volgende.
Meta 11ieo agg. metallisch ; uit metaal geverghe --clie, metaalmaakt, metaal
—,
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staven ; filo —, metaaldraad, in.; fig. voce
—a, metalen stern; —iere, m. metaalbewerker, m.; —i'fero, agg. metaalhoudend ; rijk
aan metaal ; —icare, v. n. tot metaal worden ; —Ina, f. (Fond.) volkomen zuiver met.;
—lno, agg. h.z.d. als —ico ; sost. m. metallien, o., mengsel uit lood, zink en koolstof ;
—izzamento, m., —izzazione, f. overtrekking v. met metaallaag; metaalovertrekking,
v.; —izzare, v. a. (Fis.) metaliseeren, in metaal veranderen, niet een metaallaag overtrekken, het uiterlijk van een metaal geven;
—o, m. metaal, erts, 0.; —1 preciosi, kostbare, edele metalen ; —i leggieri, —i pesi,
lichte, zware metalen; — corintio, korinthisch metaal (mengsel van goud, zilver en
koper), lichte goudlegering, v.; — coniato of
monetato, gemunt metaal, geld, 0.; — statiiario, metaallegering, v., brons, o. (voor
beelden); — vergine, zuiver, gedegen metaal ;
— per campane, klokkespijs ; —i bellici,
geschut, o.; —i, pl. metalen ; fig. — della
voce, metaalklank m. van de stem ; —cromia, f. metallochromie, v.; galvan. metaalkleurig, v.; —grafia, f. metaalbeschrijving,
v.; —ide, f. (Chim.) metalloïde, 0.; niet metallische grondstof ; —i'dico, agg. metalloïdisch, metaalachtig, op metaal gelijkend;
—urgia, f. metallurgie, metaalbereiding, v.,
metaalfabriek, v.; —n'rgico, agg. metallurgisch, de metaalbereiding betreffende ; —urgo,
m. metaalbewerker, kenner v. d. metaalbewerk.
Metamo'rfico, agg. (Geol.) metamorphisch ;
—fismo, m. (Geol.) metamorphisme, o. (der
gesteenten).
Metamorfosare, v. a. —rsi, v. rill. h.z.d. als
trasformare ; —o'rfosi, f. metamorphose,
V., gedaante-, vormverandering, v.
Metaplasmo, m. (Gram.) metaplasme, 0., verandering v. d. vorm van een letter.
Meta'stasi, f. (Med.) metastasis, v.; overgang
m. van een lichaamsdeel in een ander ; —a' •
tico, aqq. metastatisch.
Metatarso, m. (Anat.) middenvoet, o.
Meta'tesi, f. (Gram.) metathese, vergrooting v.
van een letter.
Metato, m. eest, v., droogplaats, v. voor de
kastanjes.
Metempsicosi, f. (Filos.) metempsycose,zielsverhuizing, v.
Mete'ora, f. (Fis.) meteoor, m., luchtverschijnsel, o.; plaatshebbende verandering in den
dampkring ; wijziging in de weersgesteldheid;
—e acquose, vochtige nedersiag, m.; —
veiiticosa, beweging v. d. wind ; — lacida,
lichtverschijnsel o. in den dampkring ; —o'rico, agg. meteorisch; de lucht- en weersgesteldheid betreffende ; piogge —clie, geweldige slagregens, mv.; stelle, pietre —che,
meteoren, luchtsteenen, mv.; ferro — , meteorisch ijver, o.; piante —clie, meteorische
planten (die open- of toegaan naar gelang de
luchtgesteldheid); —orisnio, m. (Med.) opzwelling v. van den buik (bij sommige ziekten);
—ografia, f. (Fis.) beschrijv. van de luchtof weersverschijning; —o'grafo, m. metereograaf, m.; toestel om de weersverandering
aan te wijzen ; —ologia, f. (Fis.) metereologie,
kennis, leer der luchtversch.; weerkunde, v.;
—olo'gico, app. metereologisch, de luchtversch., weersg e steldheid betreffende ; —ologista, —o'logo, m. metereoloog, weerkenner, weerkundige, m.
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Meti'ccio, mestizzo, m. mesties, m., kind

van ouders van verschillend ras; menging v.
van blanken en Indianen in Amerika ; kleurling, m.
Meticolosa'ggiiie, —losità, f. angstvalligheid, schuchterheid, schuwheid, v.; —osamente, avv. —oso, agg. angstig, angstvallig,
schuchter, schuw, bedeesd.
Metilda, f. (N. pr.) Mechtildis, v.
Nleto'dica, f. methodiek, leerkunde, voordrachtsleer, v.; —odicanieute, avv. op methodische, geregelde, ordelijke wijze ; —o'dico,
arp. methodisch, naar bepaalde beginselen geregeld ; planmatig, geregeld, geleidel.; ordine
— d'un dizionario, methodisch (d.w.z. niet
volgens de letter maar de categorie); inrichting van een woordenboek ; uomo — , methodisch, ordelijk, regelmatig ; fig. stijf, afgemeten
mensch, m.; vita —a, planmatig ingedeeld,
regelmatig leven ; sost. ui. strenge opvolger
van een leer- of levenswijze; —odista, m.
(Eccles.) methodist, m., aanhanger van de leer
van Wesley.
Me'todo, m. methode, kunstmatig wetenschapp.
opvolgen eener leer, eener gedachte ; geregelde,
planmatige behandeling van een onderwerp ;
orde, v., regel m. in de voordracht van de
opvolgende deelera eener wetenschap of een
leergang ; — d'insegnamento, leermethode,
v.; fig. plan, stelsel, 0.; — curativo, geneesmethode, v., -plan, 0.; fam. levenswijze, v.,
geregeld leven, o.; non aver —, geen goed
geregeld leven hebben ; gebruik, o., gewoonte,
è di — che si debba far cosi, 't is
nu eenmaal de gewoonte om zoo te doen ; è
questione di —,'t is maar een kwestie van
gewoonte ; —ologia, f. methodologie, v.;
onderzoek, v., behandeling v. der leermethode ;
—gicamente, avv. op methodologische wijze.
Metoni'mia, —hula, f. (Rett.) metonimie, v.,
benoeming v. eener zaak met een anderen
naam; —icaniente, avv., —i'inico, agg.
methonimisch ; anders benoemende, omnoemd.
Meiopa, f. (Arch.) vierkante tusschenruimte

in de triglypen der dorische fries, waar men
de versierselen aanbrengt ; metopon.

Metra'glia, f. Z. initraglia.
Me'trica, f. metriek, v., leer v. van den versbouw; fig. versbouw, m.; —ico, agg. I, me-

trisch, naar de regels van den versbouw ;
acte —a, kunst v. van den versbouw ; accent- —, metrisch accent ; (Mus.) acte – a,
takt-, maatleer, V.; II, metriek ; tiendeelig den
meter tot grondslag hebbend ; sistema — dei
pesi e delle misure, het metriek of tiendeelig stelsel van maten en gewrichten ; (Mar.)
tonnellata —a (of di Mare), tonnemaat,
v., scheepston, m. (1000 kilogr.); quintale —,
honderd kilogr.
Metro, m. I, metrum, o., versmaat, v., versvoet,
m.; i —i oraziani, de Horatiaansche verzen ;
il — del endecasillabo italiano, het
metrum van de Italiaansch elflettergr. verzen ;
leggi del —, wetten van den versbouw;
mutare —, het metrum, den versvoet veranderen ; mettere in —, in verzen brengen ;
fig. spreek-, uitdrukkingswijze; hij antwoordde
op dezen toon ; continuare in questo
op denzelfden toon voortgaan ; Il, meter, M.
(lengtemaat); — quadrato, cubico, vierkante, kubieke meter, m.; mille —i formano
un chilou,etro, duizend meters maken een
kilometer; fare a —i, bij meters afmeten ;
—,
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—ologia, f. maatleer, metrologee, v.; algem.
maten- en gewichtenkennis; —o'gico. agg.
metrologisch, de metrologie betreffende.
Metro'nosno, m. metronoom, maat- of taktmeter, in.
Metro'poli, t metropool, moederstad, hoofdstad, v.; —lita, in. (Eccles.) metropoliet, m.;
aartsbisschop eener hoofd- of moederkerk ;
bisschop, aartsbisschop der Grieksche Kerk ;
—litano, agg. tot de hoofd-, moederstad behoorende; (Eccles.) ehiesa —a, hoofd-, moederkerk eereer provincie; sost. in. h.z.d. als
—lita.
Me'ttere, v. a. zetten, plaatsen, leggen, stellen ;
bergen, doen; gnesto libro mettilo là,
leg dit boek daar neer ; lo misero al capo
di tavola, zij plaatsten hem aan het boveneinde der tafel ; dove si roette tutta questa
roba ? waar moet ik al dat goed doen, bergen ? sono arrivati tanti, che non so
dove inetterli, er zijn zooveel gasten aan-

lianne messo, de planten loopen nog niet
uit ; — le pence, veeren krijgen ; — la
barba, i baffi, i denti, een baard, een
snor, tanden krijgen ; — radici, wortels zetten, schieten ; — un patto, een verdrag aan-`
gaan ; — un animalato spedito, een zieke
opgeven ; — alla prova, op de proef stellen ; — nella strada, op straat zetten;
—rsi, v. rilt. zich plaatsen, zetten ; zitten, liggen gaan ; mettiti tosti, zet u hier neer; lo
nii inetto qui, ik ga hier zitten, neem hier
plaats; —rsi a letto, naar bed gaan, te bed
gaan liggen, zich worden ; —rsi a una toss.,

zich ergens aanzetten, ergens aan beginnen ;
— a litigare, beginnen te twisten ; — ^r
sedere, plaats nemen, zitten gaan ; -- in
caminino, zich op weg begeven ; —rsi per
una strada, een straat, weg inslaan; —rsi
alla fuga, op de vlucht gaan ; —rsi bene
o mate, zich goed, slecht kleeden ; lig. un
alfare si roette male, een zaak loopt
slecht af ; v. n. — bene of male, een goeden of slechten uitslag beloven ; uitloopen,
uitmonden ; l'Arno roette in mare, de
Arno loopt in zee uit ; questa strada wette

gekomen, dat ik niet weet waar ik ze bergen
moet ; — un po' di zucchero nel cal%,
doe wat suiker in de koffie ; mettere il
fiigliuolo in istituto, zijn zoon op een
kostschool doen ; aanbrengen, er bij doen, meediritta diritta in piazza del Dim lno,
rekenen, opschrijven ; in questa nota non
deze straat loopt regelrecht op de Domplaats
ci ho messo gli acconti, op deze rekeuit ; — conto, de moeite loonen ; lnettiawo,
veronderstellen wij het geval; p. pres. —eute
ning heb ik de afbetalingen niet bijgevoegd;
ci metta anche le ultime visite, zet,
en mittente, plaatsend, liggend, zittend, stelschrijf er de laatste visites ook maar op; aan
lend ; agg. fatto e — li, slecht, zonder zorg
uitgevoerd ; — p. pass. meso, gelegd, getoerekenen; —a tolpa, a difetti, a vizio,
plaatst enz.; Tam. un coso fatto e — 11,
als schuld, gebrek, ondeugd aanrekenen ; aantrekken, aandoen, omdoen, opzetten (kleeren,
een ellendige, afschuwelijke kerel; — alla
fuga, op de vlucht gedreven ; —i'bile, agg.
hoed enz.); non aneora s' è messo le
wat geplaatst, gezet enz. kan worden ; fig. aanscarpe, hij heeft nog niet eens zijn schoenen
neembaar; —ibocca, m. en f. indeel. neusaan ; — rsi in testa (il cappello), zijn hoed
wijs persoon ; iem. die overal zijn mond inopzetten ; fig. —rsi in capo, in animo,
steekt, wijsneus, m.; —ifo'glio, m. en f.
zich in 't hoofd, in den zin zetten ; inzetten
indeel. (Stamp.) inlegger, m.; jongen, meisje die
(bij 't spel), inleggen; tuitte le settiinane
nnette al lotto cinque lire, hij waagt elke
het papier inlegt (de pers bij 't drukken); —1loro, m. vergulder, m.; —imale, m. h.z.d.
week vijf lire in de loterij ; — sta una tams,
als colulnettimale ; —iisca'ndali, m. en 1
op een kaart zetten ; asset. inzetten, opzetten
indeel. ruziestoker, twistzoeker, spelbreker,
(den gewonen inleg); hanno messo su
intrigant, m.; —itore, m., —ora, f. inlegger,
tutti ? hebben allen ingezet'? si roette wille
inzetter, m., -ster, v. (bij het spel, de loterij);
lire per li no, ieder legt duizend lire in ; beloterijspeler, m.; — di falsi of malvagi
leggen, besteden, uitzetten ; ha messo tutti
dadi, valschspeler; — d'oro, h.z.d. als meti suoi quattrini in eartelle, hij heeft al
roette
tiloro ; —itura, f. het plaatsen, stellen, opzijn geld in staatspapieren belegd ;
hangen, enz.; kosten voor het plaatsen, ophang.
tutto il sae in libri, hij besteedt al zijn
(bijv. van gordijnen).
geld aan boeken ; ei ha messo tutto il
suo ingegno e immense fatiche, hij Men, m. (Bot.) h.z.d. als meo.
heeft er al zijn vernuft en ongewone moeiten Meve, pron. h.z.d. als me.
aan besteed ; ei hal messo troppo, gij Me'vio, m. (N. pr. lett.) Mevius of Maevius, m.;
,gig. kwaadwillige, boosaardige kritikus, behebt er te veel tijd aan besteed ; quanto si
niette a venir da questa villa a Fioordeelaar.
renze, hoeveel tijd heeft men noodig om van Mezza, f. half uur, o.; e suonato ora la —,
't heeft juist halfslag geslagen ; halve portie;
die villa naar Florence te gaan; — un eampo
portateini una — di lesso, breng mij een
a grano, een stuk grond voor den graanhalve portie rundvleesch ; —, oude graaninaat,
bouw gebruiken ; — a ferro e fuoco nu
v.; —dria, —mezzeria, —dro, mezzaipaese, een land te vuur en te zwaard vernolo, in. halfpachter, deelboer, in.; fig. deelwoesten ; — male tra due persone, kwaad
genoot, m.; —luna, 1. halvemaan, v.; simbool
stoken tusschen twee personen ; -- legli
invan den Islam; lig. la —, het Turksche Rijk ;
ongenoegen
stichten
;
—
scandagli,
hakmes, o.; Fort. lunette, v., bril, schans, v.;
sieme, tezamenbrengen, voegen, in elkander
—unosca, f. (Omit.) stormmeeuw, v.; —na,
zetten ; — insieme una maechina, een
f. koppelaarster, onderhandelaarster v. bij liefmachine in elkander zetten; — su casa,
desintrigen ; —, baksteen, tegel m. van middelearozza, eavalli, een eigen huishouden opbare grootte; vloertegel, m.; (Mar.) hezaanzeil,
richten ; rijtuig, paarden houden of aanschafo.; antenna, albero di —, bezaanra, v.,
fen ; fig. — s11 superbia, hoogmoedig, trotsch
bezaanniast, m.; (Macell.) gezouten zij spek, 0.;
worden ; — su qd. contro un altro, iem.
—namente, avv. h.z.d. als mediocrewentegen een ander opzetten, opstoken ; (Bot.)
te ; —nella, f. kl. en niet zeer hard gebrande
uitbotten, uitloopen ; aneora le piante non
,
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tegel of baksteen ; —nflni, m. pl. soort vermicelli ; —nia, f. koraal o. van weinig waarde;
(Mar.) middengedeelte o. v. h. schip; —nino,
In. (Arch.) halve verdieping, v.; entre-sol, m.;
(Mar.) hoofd-. middenrib, v. van 't schip ;
—nità, f. h.z.d. als nlediocrità ; —no, agg.
midden, middel, gemiddeld, middelmat.; homo
di —a statura, man van gemidd. grootte ;
la campana grossa, la — a e la pia
piceola, de groote, de middelste en de kleine
klok ; martello — , hamer van middelmatige
grootte ; la sorella —a, de middelste zuster ;
sost. m. bemiddelaar, tussehenpersoon ; — di
inatrinlonio, huwelijksmakelaar, m.; — di
grano, di bestiauue, graan-, veemakelaar,

m., koppelaar, bemiddelaar, onderhandelaar in
liefdeszaken ; —1 , pl. middelste klassen (van
een school); — hotte, f. middernacht, m.; — e
mezza, half een 's nachts ; il toeco dopo
—, een uur in den nacht ; l'orologio batte
la —, de klok slaat middernacht.
Mezzare, v. n. deegachtig, week, rottend worden ; beurzig worden (fruit.)
Mezzaruola, f. middeneeuwsche vochtmaat,
v.; —testa, f. (Arm. Stor.) stormhoed, m. (die
alleen het bovenste van het hoofd beschermde);
—tinta, 1. (Pitt.) middelkleur, halve of gebroken kleur ; lichte schaduwing, v., zwarte kunst,
v., schaduwzijde der koperstekers; fig. lichte,
kunstvaardige overgang (in den stijl); niet
zware opbrenging v. (der kleuren); —tore, m.,
—trice, f. h.z.d. als mediatore, —trice.
Mezze'dinia, f. midden d. week, Woensdag, m.
Mezzeria, f. halfpacht, m. (volgens welke de
hoer de helft van de opbrengst aan den landbeer moest afstaan.
Mezzetta, f. halve b o c a l e, gel. aan 't vierde
van een fiasco ; andiamo a bete una
laat ons een pintje gaan drinken ; —etto, m.
niet geheel vol vel papier; —ina, f. koperen
waterkan met hengsel en tuit; —inone, m.
groote koperen waterkan, m.
Mezzo, agg. half; vendè —a la selva, hij
verkocht het halve bosch ; —il patrinlouto,
het halve vermogen ; ho bevuto nu — bicchiere di vino, ik heb een half glas wijn
gedronken ; dammi un - franco, geef mij
een halven frank ; due franchi e —, twee
en een halve frank; giunto a —astrada,
in 't midden van den weg gekomen ; verre
a — inverno, ik zal de helft van den winter
komen ; esser — morto, half dood zijn ;
frntto— madam, halfrijpe vrucht, v.; uoino
di —a eta, man van middelbaren leeftijd, m.;
lam. — sapore, flauwe smaak, m.; essere
un — dottore, een halve dotter zijn ; —a
giornata, halve dag; sust. in. de helft, het
midden ; determillare il vero — di una
linea, het juiste midden, de juiste helft van
een lijn bepalen ; nel — della piazza, in
't midden van het plein; nel bel — di F'irenze, in 't hartje van Florence ; in —a ...,
te midden van...; in —a pubblici lutti,
te midden van den openbaren rouw ; in quel
—, in questo —, middelerwijl ; il — d'un
discorso, het middelste gedeelte van eerre
redevoering; prov. la verita sta nel —, de
waarheid ligt in 't midden ; dada nel —,
beide partijen tevreden stellen ; zich aan de
helft houden ; darla per —a ogni vizio,
een schandelijk leven leiden ; il giusto —,
het ji?iste midden, de middelweg, de middelpartij, v.; (Fis.) het midden waarin zich een
—,
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lichaam bevindt ; —respira'bile, de dampkring, m.; (Lett.) omgeving, v., gezelschap, 0.;
hulpmiddel, middel, o.; i1 fine giastifica i
—i, het doel heiligt de middelen ; fi g. gelegenheid, mogelijkheid, v.; midgel, o., bemiddeling,
tusschenkomst, v.; per — of a — del tale
riceverete la so mm a, door tusschenkomst
van dien of dien zult g ij de som ontvangen ;
middelen, geldmiddelen, mv., geld, 0.; 6 1101110
di ulolti —i, hij is een man van veel geld ;
stem, v.; esser nei suoi —i, goed bij stem
zijn ; ram. non esserci pel —I, niet genoeg
voor t gebruik voorhanden zijn ; le spese
sono a —, ieder moet de helft der kosten
dragen ; a — ii calnmino, halverwege;
ram. non lo vedo a —, ik zie hem maar
half, ternauwernood ; ik bekommer mij niet
veel om hem ; fare a —, om de helft deelen, half om half doen ; di — la scala, van
de helft van den trap af; di — Ottobre,
van half October; levare, togliere da—,
uit den weg ruimen ; levati di —, scheer je
weg, maak dat je weg komt ; inettere di —,
om den tuin leiden, bedriegen ; Inettersi di
—, zich als bemiddelaar voordoen, tusschenbeiden komen ; star di —, onpartijdig blijven ; via di —, middenstraat; la finestra,
di —, het middelste venster, o.; ram. non,
ucettere tempo in --, geen oogenblik
verzuimen.
Mezzo, agg. overrijp, meelig, half rot, beursig
(fruit); zeer doorweekt, geheel nat; tornare
a casa fradicio —, doornat thuis komen ;
dronken; briaco — stomdronken, geheel en
al dronken ; fig. esser una pera —a, een
slechte kerel zijn ; prov. a porto pigro
non toccó mal pera —a, den luiaard ontgaan de beste brokken ; sost. m. rotte, beursche,
weeke kant m. van een vrucht.
Mezzobusto, m. borstbeeld, o.; — eannone,
in. (Mus. Stor.) oud blaasinstrument; (Artigt.
Stor.) kort, licht kanon, o.; —ce'rehio, m.
h.z.d. als seulicerchio ; —colore, m. halftint, onbestemde kleur, v.; di, m. middag,
m.; —giorno, m. middag, m., middaguur, o.;
pranzianlo a —, wij eten 's middags out
twaalf uur ; Zuiden, 0.; collina cie guarda
il —, heuvel in. die op het Zuiden gelegen is ;
l'italia del —, Zuidelijk Italië, o.; —lava,
f. h.z d. als lnediocrità ; —lanalnente,
avv. h.z.d. als mediocrenlente; —lano,
agg. h.z.d. als mediocre ; —oulbra, f. (Pitt.)
halfschaduw, v., schaduwing, v.; ne, m.
halfwijn, nawijn, m.; —rilievo, in. halfreliet,
half verheven beeldhouwwerk ; —soprano,.
m. (Mus.) mezzosopraan, m., diepe sopraanstem, v.; —te'rmine, m. hulpmiddel, o., uitvlucht, o.; senza —i, zonder uitvluchten, voorwendsels; —vino, rn. Z. onder vino.
Mezziule, f. voorste vatduig, o. (waarin dei
opening voor den kraan is); ringelhout o. in
den vatbodem.
Mi, pron. mij, aan mij ; — disse di si, hij
zeide mij van ja ; — venue a eercare, hij
kwam mij opzoeken ; voor mij, in mijn plaats ;
oorrei che — andassi dal G., ik wenschte
dat gij uit mijn naam naar G. gingt ; dinlmi
al C. che ..., zeg uit mijn naam, van mijn
part aan C.; si, ti, vi en ci worden na In;
geplaatst ; — ti raccomando, ik beveel mij
hij u aan; — ci trovai, ik bevond mij daar;
voor 11, lo, gli en ne wordt mi veranderd
in File ; me ne voglio andare, ik wil heen
,
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gaan ; eredi mi, geloof mij ; vorresti farms j Mlero'bio, m. microbe, v.; bacterie, v.; —ce'un favore, zoudt gij mij een genoegen wilfalo, agg. microcephaal, kleinhoofdig ; sost. m.
len doen ; eredinielo, geloof bet mij ; non —
microcephaal, iem. met kl. hoofd ; —cosmo,
lasei° parlare — hij liet mij niet sprem. microcosmus, m., de wereld in 't klein ;
ken ; non — seceare, verveel mij niet.fig. mensch, m , menschelijk organisme, o.;
Mi, m. (Mus.) derde noot van den c- of ut—elletro'metro, —sco'pio, m. (El.) microtoonladder.
electrometer, -scoop, m.; condensator, m.; werkMiagolare, v. n. miauwen; fig. op klagende
tuig om de kleinste hoeveelheid electr. aan te
wijze weenen, grienen dransen (v. kinderen);
wijzen ; —fills, m. pl. (Bot.) kleinbladerige
—ata, f. gemiauw, geschreeuw o. van de kat;
gewassen, mv.; —o'fono, m. (El.) micro-io, m. voortdurend gemiauw ; gemiauw van
phoon, m., geluidversterker m. (hij telephoon);
verscheidene katten ; kattengeschreeuw, 0.,
—ftalmia, f. (Med) aangeb. kleinheid v. van
kattenmuziek, v.; —o, m. miauw ; povera
den oogappel ; —grafia, f. micrographie, v.,
bestia ! fece uu — e mori, arm dier ! het
beschrijving v. der kl. onder het microscoop
miauwde nog eens en was dood.
waargenomen lich.; —gra'fico, agg. microMiao, iniau, m. miauw, o.; niiaulare, v. graphisch ; —o'grafo, m. micrograaf, vermiauwen.
vaardiger, beschrijver der kl. onder het microMiasma, m. miasme, o., gevaarlijke uitwasescoop waargen. lich.; —lepido'tteri, m. pl.
ziektekiem, m.;
mine, v., verontreiniging,
(Zool.) kleine schubvleugelige dieren, vlinders;
—a'tico, agg.
; vol miasmen;
—logia, f. micrologie, beschrijving, v. der
aria —a, verpeste, met ziektenkiemen bekl. lichamen • —metria, f. micrometrie, mezwangerde lucht, v.; febbri — che, gansteting v. der kl. grootheden ; —me'trico, agg.
kelijke koortsen. mv.
micrometrisch ; vite —a, micrometerschroef,
Mica , f. kruimeltje, splintertje, o., weinigje, 0.,
v.; —o'metro, m. micrometer, m.; app. tot
veelal gebruikt als versterking van non ;
meting van zeer kl. afstanden aan verrekijkers,
non è — vero, 't is volstrekt niet waar ; non
microscopen enz.; —milli'iuetro, in. microcosta — poco, 't kost ook geen klein beetje ;
milimeter, m., micron, m.; —scopia, f. mi-cino, m. een weinigje, een klein beetje, o.;
croscopie, v.; gebruik o. van het microscoop ;
fare a —, zuinig zijn.
leer v. van de inrichting er van; —seo'pio,
Mica, f. (Min.) glimmer, o. m.; mika, 0.; —a'app. microscopisch, door het micr. beschouwd;
ceo, app. glimmer;.cbtig; —aschisto, m.
osservazioni —che, microsc. waarnemin(Min.) micaschiffer, o.
gen, mv.; microsc. klein, slecht door het miMicca, f. dikke soep, v., pap, brei, v.; b.z.d. als
croscoop waar te nemen ; anatomia —a,
meta, drek, m., vuil, 0.; —chetta, f. klein
microsc. ontleedkunde, v.; corpuscoii —ei,
brood, o., kl. mik, m.
microsc. lichaampjes, mv.; preparati —ei,
Mi'ccia, f. (Artigl.) lont, V.; - fam. ezelin, v.;
microsc. preparaten ; fig. zeer klein ; la —a
Repubbilea di San Martino, de microsc.,
io, m. (am. ezel, m.
Micco, m. (Zool.) brulaap, m.; fam. parere
zeer kleine republiek S. M.; —co'pio, M.
er leelijk, afschuwelijk uitzien , tam.(Fis.) microscoop, m. 0.; — semplice, verun
geil, ontuchtig mensch, m.
grootglas, o., loupe, v.; —composto, microMieene, m. (Geogr. stor ) Mycene, 0.; —eno,
scoop, m. en o.; — solare, zonnemicroscoop;
m. Mycener, inwoner van Mycene.
—copista, m. vervaardiger van microsc.
Michelangioleseo, agg. naar den aard, de
toestellen en preparaten ; microsc. onderzoeker,
wijze van Michelangelo.
waarnemer, m.; —tasi'nietro, m. microtasiMiehele, m. (1v. pr.) Michaël, Michel, m ; —a'emeter, m.; —o'toino, m. microton, m.; appacio, m. lummelachtig, lummelachtige Michel,
raat tot het very. van microsc. doorsneden.
man, mensch, m.; mod. prov. far la vita di Midolla, f. kruim o. van 't brood, broodkruim,
—, een leeglooper, nuttelooze kostganger, eter
0.; iron. en fam. sputare la — , groot opzijn; —etti, m. pl. (Stor.) bijnaam der Spaandoen, zich rijk, voornaam aanstellen; merg,
sche soldeniers in opper-Italië in de 16e en 17e
beender-, plantenmerg, 0.; (Anat.) —spinale,
eeuw, Micheletti.
ruggemerg, 0.; fain. questo freddo peneMi'cia, 1. fain. poes, v.
tra proprio nelle —e, deze koude dringt
Micideale, agg. doodelijk, moordadig; aria,
door merg en been; fig. esser birbo fin
cliina — moorddadige, gevaarlijke lucht, v.,
helle —e, een schurk zijn tot in het gemergte
klimaat, o.; zeer gevaarlijk; freddo — alle
door; fig. kern, m., hoofdzaak, v.; non si
piante, voor de planten hoogst gevaarlijke
appaga di vederne la superfieie, usa
koude ; —dio, m., —la, f. Z. oinicidio.
vuol giungere proprio alla —, hij stelt
Micino, m., —ina, f. katje, poesje, o., jonge
zich er niet mede tevreden alleen de buitenkat, v., kattejong, 0.; m. prov. I —I hanno
zijde te zien, maar hij wil tot in de kern dooraperto gil occhi, de katjes hebben de oogen
dringen ; in quegli scritti inanea la —,
open, d.w.z. de menschen zijn slimmergeworin dit geschrift zit geen pit, geen kern; gioden ; —io, m. (am. poes, kat, v.; mod. prov.
vani seiiza —, jonge lieden zonder geeststare in barba di —, een gemakkelijk,
kracht, zonder pit ; —are, agg. kruim-, mergaangenaam, beschouwelijk leven leiden ; pie-achtig ; sostanza—, mergzelfstandigheid, v.;
tra di —, speksteen, m.; poloere di —,
(Anat.) cavita — delle ossa, mergholte v.
speksteenpoeder, o,
der beenderen ; tessnto —, celweefsel van
Micoliuo, m. beetje, kruimeltje, splintertje o.;
het merg; —0, m. merg, beenmerg o. (van
dainini un — di burro, geef mij een beetje
gesl. vee); (Bot.) plantenmerg, o.; — di samboter ; fig. non aver itn — di giudizio,
buco, vlierpit, v.; merg o. van den vlierboom,
geen greintje, vonkje verstand hebben.
m.; diepste, inwendige zin m. der woorden;
Micologia, 1. (Bot.) mycologie, leer der zwampenetrare nel di tutte le pia astruse
men en paddestoelen.
sentenze, den zin der duisterste gezegden
Mier/1411a, f. Z. emicrania.
doorgronden ; fam. en fig. uno si farebbe
,
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siacciare il — , iem. zou zich laten uitklee- ; di grano, men moet niet naar het onmogeHike streven, of : merg moet zich tevreden stelden, atles weg geven ; — one, in . groot stuk o.
len met het goede wat men heeft ; la — cosa
broodkruim, 0.; (am. traag, lui mensch, zonder
gevoel en geestkracht; —oso, aug. kruimig,
è non cl badare, het beste is er maar niet
kruimelig; —uto, lang. h.z.d als —oso; fig.
op te letten; a utiglior tempo, ter gelegener tijd; sost. in. il —, het beste; i —i, de
inwendig, innerlijk, verborgen.
besten, uitstetendsten ; —ria, f. verbetering v.
Miele, m. honig m.; — vergine, eerste vanzelf uit de raten druipende honig ; maagden(van 't land enz.); beterschap v. (in de gezoiu h.).
honig ; (tegenstell.) -- spreut lto, uitgeperste Migna, f. alle bloesems van een olijfboom.
honig; — di prirnavera, bloesem-, lenteh.; Miguatta, f. (Zool.) bloedzuiger, m.; si è at- d'estate, zomerhonig; — selva'tico,
taccato le —e, men heeft hem bloedzuigers
wilde, boschhonig, m.; boechin di —, liefgezet ; /1g. en lam. bloedzuiger, uitzuiger, woe-

koozing, v.; vleiend, teeder woord ; bewijs van
keraar, geldafperser; klap-, schuimlooper, Iaci.;
teederheid, v,; lig. gootare nel —, in alle
indringend mensch waarvan men zich niet los
geneugten leven ; abituato al —, verwend,
kan maken ; —atta'io, m. bloedzuigerzoeker,
vertroeteld ; prov. il — si fa leccare per-verkooper, m.; (Ornit.) h.z.d. als chiarlo of
chè è dolce, een goed, vriendelijk woord
chiu ; —attin a, f. kleine bloedzuiger, m.;
vindt overal een goed onthaal ; lion si pu it—attino, m. (Omit.) zwarte zeezwaluw, v.
aver il -- senza le mosehe of le peeof zw. Stern, m.; —atto, m. (Zool.) spoelworm,
chie, geen roos zonder doornen ; mod. prov.
In.; —attone, m. groote, dikke bloedzuiger,
aver il — in boeea e 11 rasoio of ii
m.; (Omit.) h.z.d. als —attino.
coltello a cintola, honig in den mond en Mignella, f. gierigaard, kneker, duitenpikker,
venijn in 't hart hebben.
oortjeskliever, m.
Mie'tere, v. a. maaien, afsnijden, oogsten ; —a Mi'gnola, f. (Bot.) witte bloesemknop m. v. d.
terra of a collo, dicht bij den gr. afmaaien,
olijfboom ; —are, v. n. bloeien (v. d. olijftig. — l'altrui caulpo, zich eens anders
booroen); cornineia ora l'Aprile, e già
werk te nutte maken ; --- teste e braccia,
mignola, April begint pas en reeds bloeien
hoofden en armen afslaan, afmaaien ; —tore,
de olijven ; se mignola d'Aprile, vacci
m., —trice, f. maaier, in., maaister, v.
col barile, se mignola di lnaggio,
Miga, h.z.d. als mica.
vacci col saggio, als de olijven in April
Migale, f. (Zool.) metselspin, migale, v.; —avibeginnen te bloeien geeft het een goed jaar,
cola'ria, vogelspin, v.
maar als zij eerst in Mei bloeien is het een
Miglia'ccio, m. h.z.d. als roventino ; kasslecht jaar; —atura, f. het bloeien o. der
tanje-, maiskoek, m. (in olie gebakken); (Gett.)
olijven.
far —, te .vroeg afkoelen.
Mi'gnolo, m. il -- of dito —, de pink.
Miglia'io, m. duizend, duizendtal, o.; ci sara Mignone, m. lieveling, m., schootkind, hartestato tut — di persome, er zal een duilapje, o.; (Stamp) kl. drinkletter, non pareil letter;
zendtal personen geweest zijn ; a —a, bij
(Arm. Stor.) kl. armscheen, m., armpantser, o.
duizenden ; — grosso, gewicht v. 1518 pond. Migrare, v. n. het land verlaten, landverhuiMiglialsole, m. (Bot.) gemeen parelkruid, o.
zen ; (Omit.) het trekken der vogels ; —atore,
Migliarello, m. kl. mijl, V.; di qui alla
m. reiziger, landverhuizer, m.; nomade, m.;
villa ei sara Hit - van bier naar de villa
tribii di —i, zwervende, nomadenstammen ;
zal het een kl. mijl zijn ; —ini, m. pl. fijne
accelll —i, trekvogels, mv.; —ato'rlo, agg.
hagel, m.; musschenh€egel, m.; —ino, in . (Omit.)
trekkend, reizend, land verhuizend ; ueeelli
rietlijster, m.; —cola, —ola, f. h.z.d. als
—1, trekvogels, mv.; —azioae, f. het trekken,
—ini ; —o, (pl. —a), m. m ij l, v.; lam. — da
reizen, v., landverhuizing, v.; le —i generali
lupi, mijl die de vos gemeten heeft ; groote,
dei popoli, de groote volksverhuizingen, mv.
ruim gemeten mijl ; a mezzo —, ongeveer Mila, (pl. v. mille, slechts in verb. met andere
een halve mijl ver; faro. a mille --a, leegetallen) treniila, cinqueniila, drie-, vijfmeisbreed verschillend ; zeer ver weg ; lungo
duizend.
un —, zeer vervelend, lang ; sbadiglio Milanese, agg. milaneesch ; cost. m. Milanees;
bingo un --, vreeselijk wijd gapen ; mijlpaal,
inw. van Milaan ; —0, m. (Geogr.) Milaan, o.
v , mijlzuil, v.; — (Bot.) gierst, v.
Miiensa'ggine, f. h.z.d. als melensaggine;
Miglioralnelito, m. verbetering, v.; bet vermilenso, h.z.d. als melenso.
beteren, beter worden ; —auza, f. betere toe- Mile'sio, m. (N. pr. etn.) inwoner van Milete;
stand, m.; het beter zijn, 0.; —are, v. a.
—eto, m. (Geogr. stor.) Milete, o.
verbeteren, beter maken ; — la propria Mi liardo, m. miljard, o.
condizione, zijn toestand, positie verbeteren ; Mi'lia f. h.z.d. als mille,
lo seritto, het geschrift verbeteren ; v. n. Miliare, agg. I, gierstkorrelvormig ; (Med.)
beter worden, zich verbeteren, beginnen te
febbre —, rilkoorts, v.; tubercolosi
genezen ; prov. assai migliora chi non
korreltering, v.; Ii, colonne —i, mijlpalen,
peggiora, 't is reeds veel verbeteren als
mijlsteenen, mv.
men niet slechter wordt; p. pass. —ato, ge-, Miliona'rio, m. millionair, m.; —eico, m
verbeterd ; agg. aan de betere hand zijn;
miljoentje, o.; ha meao insieme, non si
—atore, m., —trice, f. verbeteraar, in.;
sa come il suo —, hij heeft een miljoentje
società —trice della industria, maatbijeengebracht, maar men weet niet recht hoe ;
schapptj v. tot verbetering, opheffing van de
—e, m. miljoen, 0.; un — di lire, een milj.
industrie.
leren ; fig. groote menigte, zeer veel ; le doMigliore, agg. (comp. van buono), beter;
mando tin — di scusi, ik vraag u duireputarsi — di tanti celtri, zich beter
zendmaal verschooning; —esimo, agg. num.
achten als zooveel anderen ; assai, neolto,
miljoenste ; la —a parte, het miljoenste ged.
di gran bingo —, veel beter, oneindig veel Militare, v. n. soldaat zijn, dienen ; —a piedi,
beter ; prov. non Cl cerehi — pane che
a cavallo, bij het voetvolk, de ruiterij die,
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nen ; mint?) sotto Napoleone, hij diende
onder Napoleon ; fig. getuigen, bewijzen, spreken voor; kracht, geldigheid hebben ; questo
argonnento non milita in nostro caso,

MIN

duizendjarig rijk, 0.; sost. m. (Stor. eccl.) Miilenarj, millenariers, aanhangers van de leer
van het 1000-jarig rijk van chr. op aarde;
—le'nnio, m. tijdruimte van duizend jaar, v.;
jaarduizend, o.; —epiedi, m. indecl. (Zool.)
duizendpoot, m.; epora, f. (Zool.) puntkoraal, m.; —e'simo, agg. num. duizendste ;
sost. m. bet duizendste gedeelte, 0.; jaarduizend, o., tijdruimte van duizend jaar ; di
quale — ? uit welk jaarduizend ? getal o.
dat het jaar duizend aangeeft bij jaartallen;
fam. d'un altco --, uit lang vervlogen tijd.
Milliare, avv. colonna —, Z. miliare;

dit bewijs heeft in ons geval niets te beduiden ;
p. pres. —ante, strijdend; agg. cliiesa —
strijdende kerk, (de nog levende geloovigen);
agg. het leger betreffende of er toe behoorende, militair, soldaten.... krijgs...; arte —,
krijgskunst, v.; discipliiia —, krijgstucht, v.;
operazioni —ï, militaire ondernemingen;
spedale —, militair-, soldatenhospitaal, 0.;
strada — heerweg; groote weg, m.; archie
—ifornie, agg. duizendvormig; —igrammo,
tettura, ingegneria -- krijgsbouwkunde,
m. milligram o.; —liftco, m. milliliter, in.,
v.; governo — zich op de soldaten steuduizendste gedeelte van een liter ; —i'metro,
nende regeering, door de soldaten regeerend
m. millimeter, m., duizendste van een meter.
bestuur, 0.; autorità —, militaire overheid ;
leggi —i, krijgswetten, mv.; eta —, dienst- Milorde, m. Milord, m.; —dino, m. fig. jong,
zeer sierlijk gekleed mensch ; fat, gek, m., modeplichtige leeft ij d, m.; alla —, op milit. wijze ;
jonker, m.; alla —a, op 't fijnst gekleed.
vestire alla —, iets militairs in zijn kleeMilnogo,
m. h.z.d als mezzo.
m.
soldaat,
militair,
krijgsding hebben ; sost.
man, m.; —esco, agg. op onaangename milit. Milza, f. (Anat.) milt, v.
wijze; ordiiii —schi, barscbe, gebiedende Milzo, agg. h.z.d. als smilzo; fig. arm, behoeftig.
verordeningen, bevelen ; arrogauza —a,
militaire aanmatiging, v.; —ismo, m. mili- Minnesi, f. (Rett.) nabootsing, v.; —e'tieo, agg.
nabootsend ; acte —a (of alleen —a), tooneeltairisme, o., soldatenheerschappij, v.; overheerspeelkunst, v.
schende macht v. van de soldaten, het leger;
—izzare, v. a. op militaire wijze inrichten ; Mi'mica, f. mimiek, v., gebarenspel, o., gebarenkunst, v.; levendige gesticulatie, v.;—amilitariseeren; —mente, avv. op militaire
mepte, avv. door gebarenspel, op mimische
wijze; occupare — un paese, een land
wijze ; —o, agg. mimisch; de mimiek, het
militair, met de legers bezetten, onder militair
gebarenspel betreffende; acte —a, mimische
bestuur brengen.
(tooneelspeel) kunst, v.; lingua'ggio — geMilite, m. soldaat m. (vooral van de vroegere
burgermilities); —i'zia, f. militie, v.; krijgs-,
barentaal, v.
soldatenwezen, 0.; darsi alla —, de milit. Mimmo, m., —a, f. fam. voor bambino, -a,
dl
knaap,
m., meisje, kind, o.; condurre al-1,
loopbaan omhelzen ; leger, o., militie, v.; —
uitgaan (met de kinderen).
mare, di terra, de zee-, de landmacht, v.;
— religiosa, de geestelijkheid, v.; la —ce- Mimo, m. (Stor. rom.) tooneelspeler, m., gebarenspeler ; mimist, pantomimist, m.; (Stor.
leste, de bemelsche heerscharen, mv.; krijgsgrec.) minrus, m., pantomieme, v.; —o'grafo,
dienst, m.; fig. la vita umaiia è una —,
m. vervaardiger van gebarenspelen.
bet menschelijk leven is een krijgsdienst, een
strijd ; krijgsvolk, o., troepen, manschappen ; Mimosa, f. (Bot.) —e, pl. mirnosen, mv.; —
sensitiva, kruidje-roer-me-niet, o.
burgerweer, volksweer, m.
Millanta, agg. num. duizend; pia — di Mina, f. (Stor.) oude tolk. inhoudsmaat, v. =
schepel, m.; [am. questo bambino è una —,
miglia lontano, meer dan duizend mijlen
dit kind is zeer zwaar.
ver; fig. ongehoord veel ; —are, v. a. vergrooten, overdrijven ; — , v. n. en —rsi, v. rifl. Mina, f. (Fort.) mijn, v.; fare una —, een
mijn aanleggen; dare fuoco alla —, de
zichzelf roemen, prijzen, ophemelen ; sl milmijn aansteken ; sventure la —, de mijn
lantava per autore di quell' opera,
hij beroemde zich er op de schrijver van dat
ontdekken ; fig. eens anders listen ontgaan ;
boorgat, springmijn ; la — giuoca, de mijn
werk te zijn ; si millantavano grandi
amatori della patria, zij deden zich voor
springt; —are, v. a. ondermijnen, uithollen,
ondergraven; —atore, m. mijnwerker, mineur,
als groote vrienden van het vaderland ; —atore, m., —trice, f. praalhans, bluffer, snoem.; (Mil.) schanswerker, m.; (Min.) mijnwerker,
ver, m., -ster, v.; —eria, f. blufferij, snoeverij,
mineur, m.
Minacce'vole, agg. dreigend ; —evolmente,
grootsprekerij, v.
Mille, agg. num. duizend ; sost. m. het duizend,
avv. op dreigende wijze ; —a'eeia, f. bedreiging, v.; aria di —, dreigend gelaat ; fig.
o.; in quel teatro c' è posto per —, in
dreigend teeken, o., wenk, m., aanduiding, v.;
dien schouwburg is plaats voor duizend per—acciare, y. a. dreigen, bedreigen, doen
sonen; i Mille di Garibaldi, de Duizend
van Garibaldi; di —, het jaar duizend; fig.vreezen; gneste discordie minacciano
la rovina dello Stato, deze twisten doen
groot aantal, o., groote menigte, v.; — grazi e t
voor den ondergang van den Staat vreezen ;
duizendmaal dank ! — volte già l'ho detto,
nu muro mina'ccia rovino, een muur
ik heb het reeds duizendmaal gezegd ; a —
dreigt in te storten ; 11 tempo vnina'ccia,
miglia, Z. miglio ; parer — anni, den
het weer dreigt; prov. chi minaecia non
tijd nauwelijke kunnen afwachten; mod. prov.
vuol dare, blaffende bonden bijten niet;
star sul , deftig, met waardigheid iets doen ;
—acciatore, m. dreiger, bedreiger, m.; —o'alle —, bij den duizendsten maal ; —e'cuplo,
rio, agg. h.z.d. als minatorio ; —accioagg. duizendvoudig, duizendmaal zoo groot;
samente avv. op dreig. wijze ; —accioso,
sost. m. het duizendvoud, o.; —efo'glie, m.
indecl. —fo'glio, m. (Bot.) duizendblad ;
agg. dreigend; mostrarsi —, een dreigende
houding aannemen; parole —e, dreigwoor—ela'tero, agg. (Geom.) duizendzijdig; —eden ; fig. tempo —, dreigend, onzeker, regen
na'rio, agg. duizendjarig; dominio —,
,
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of storm voorspellend weer, o.; —acee, agg.
h.z.d. als —accioso ; —ato'rio, agg. dreigend, eene dreiging bevattend ; — Breve—,
dreigbreve v, (van den Paus); lettera —a,
dreigbrief, m.
Minareto, —etto, m. Minaret, m.
Mi'nehia, f. mannelijk lid, o.; mod. prov. far
la — fredda, h.z.d. als far il ulinchione ;
—ate, f. p1. soort tarokspel, o.; —atista, m.
bekwaam tarokspeler, m.; —ona'eeio, M.
goede, domme sul ; lummel, ezel, m.; —onare,
V. a. plagen, voor den gek houden, foppen ;
fam. non —, zich niet laten bedotten ; non
minchlono, ik meen het in ernst • prov. a
farsi — ei vusol poco, 't is niet ;
ten spot van anderen te worden ; —onatore,
m., —trice, f. fopper, voor den gek houder,
bedotter, m., -ster, v.; —onato'rlo, agg. spottend, hoonend, foppend ; —onatura, f. het
voor den gek houden ; foppen, o., fopperij, bedotterij, plagerij, spotternij, v.; —oncello, m.,
—ella, f. kleine lummel, kl. zot, m. (tot kind.),
lummeltje, o.; —oncione, m. groote lummel,
groote ezel, aartslummel, m.; —onciotto, m.
lummel, jongmensch ; groenbek, m.; —one, m.
en f. domkop, ezel, lummel, sul, m.; iem. die
zich licht laat beetnemen ; far 11 —. zich
dom, onnoozel houden ; lino non ha fatto
11 —, iem. is goed op zijn voordeel bedacht
geweest; fam. ogni fedel — , iedere ezel ;
—1! verduiveld ! donders ! agg. dom. onnoozel !
—oneria, f. domheid, ezelachtigheid, v.; dom
gezegde, o., dwaling, fout, v.; dice un mondo
di —e, h ij vertelt een berg zotheden, domheden ; fopperij, plagerij, scherts, v., grap, m.;
guitig, grappig gezegde, o.; aver tante —e
per la testa, het hoofd vol zotternijen hebben; kleinigheid, bagatel, o.; gli ha dato
per quel quadro isna — hij heeft hem
voor deze schilderij een bagatel gegeven ;
—onevolezza, f. onnoozelheid, lummelachtigheid, v.
Minera, f. h.z.d. als miniera; —erale, agg.
mineraal, steenachtig ; corpi —i, minerale
lichamen ; regno —, mineraal-, delfstoffenrijk,
o., mineraalhoudend; acqua — , mineraalwater, o.; (Minier.) steen-, ertshoudend ; sost. m.
mineraal, gesteente, o., delfstoffen, mv.; questa
miniera da molto —, deze mijn brengt
veel (mineraal) op ; collezione —, verzameling v. mineralen of gesteenten ; —eralista,
—eralogista, m. mineraloog, m., kenner,
onderzoeker m. van mineralen en gesteenten,
delfstofkundige ; —eralizzare, v. a. versteenen, mineraliseeren ; —eralizzazione, f.
versteening, v.; —eralogia, f. mineralogie,
v., steen-, delfstofkunde, v.; —eralo'gico,
agg. meneralogisch, delfstofkundig; gabinetto di —, mineralogisch, delfstofkundig
kabinet, 0.; —a'^•io, agg. de bergwerken, mijnindustrie betreffende ; industria —a, bergbouw, m.; mijn-nijverheid, v.; società —a,
mijn-maatschappij, v.; istituto —, inrichting,
school v. voor het mijnwezen, o.
Minerva, f. (N. pr. mit.) Minerva, v.
Minestra, 1. soep, v.; — di pane, di paste,
magro, grasso, brood-, vermicelli-, magere
(visch of groenten-), vleeschsoep, v.; scodellare Ia —, de soep opscheppen ; Fig. zaak,
werk, o., onderneming. v., handeling v. (in. altijd in veraclitel. zin); è seinpre la stessa
—, 't is altijd dezelfde soep; guastare la —,
de soep, (de zaak) bederven ; far tutta una
,
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—, alles door elkander mengen, een soepsooi
maken ; fare le —e, de soep ronddeelen ;
Fig. zijn handen overal in hebben, alles naar
willekeur doen, de lakens uitgeven ; farsi la
— come ne place, het leven naar zijn eigen
zin inrichten ; te ll er dalla —, geen zelfstandige overtuiging hebben ; m. prov. o nitsngiar questa — o saltar questa flnistra,
vreet vogel of sterf, buigen of barsten ; prov.
la stessa — vien a 'I ola, altijd dezelfde
kost smaakt niet meer ; —a'eeia, f. slechte,
dunne soep, v.; —a'io, m. soepliefhebber, m.;
tam. soepuitdeeler, m.; —are, v. a. de soep
uitdeelen, opscheppen ; Fig. h.z.d. als amministrare ; —ina, f. soepje, ziekensoepje, o.;
—one, m. dikke soep v. (met veel er in, rijst,
boorsen, kool enz.); — u'eeia, f. soepje, o , een
lepel soep, v.
Minestrello, m. Z. menestrello.
Minestriere, m. Z. ministriere.
Mingherlino, agg. klein en fijn maar goed gebouwd en vlug in de bewegingen.
Miniare, v. a. miniatuurschilderen; Fig. fijn,
tot in de kl. bijzonderheden afwerken ; —rsi,
v. rifl. zich beschilderen, blanketten ; p. pass.
—ato, in miniatuur geschilderd ; agg. essere
11110 tatto —, iem. in de kl. bijzonderheden
gelijken, sprekend gelijken ; —atore, m.,
—trice, f. miniatuurschilder, m., -eres, v.;
—atura, f. miniatuurschildering, v., -beeld,
v., -schilderij, v.; fig. essere, parere ul na
—, tot in de kl. bijzonderheden en trekken
uitgevoerd zijn (kunstw.); in —, in 't klein,
in miniatuur; —aturina, f. klein en fijn
miniatuurbeeld, o.
Miniera, f. bergwerk, o., mijn, v., ertsgroeve,
v.; — d'oro, di ferro, goud-, ijzermijn, v.,
metaalader, v.; Fig. bron, v., oorsprong, m.,
schat, m.; la Divina Commedia è una
vera — di bellezze poetiche e di sapienza, de Divina Commedia is een ware

schatkamer van dichterlijke schoonheden en
wijsheid.

Mi'nima, f. (Mus.) minime, halve noot, v.;
—amente, avv. op de kleinste, geringste wijze ;
non lo conosco — , ik ken hem in 't geheel
niet; —o, app. kleinste, geringste, laagste ; 11
prezzo —, de laagste prijs, m.; ogni — che
lo fa andar in bestia, het geringste, elke

kleinigheid doet hem in toorn uitbarsten ; sost.
11 —, het minimum, het laagste, geringste,
minste, kleinste, o., jongste, m.; sotto 11
fra i letterati, ik ben de minste onder de
letterkundigen ; (Fis.) termometro a massinio e a , maximum en minime u n ther
mometer, m.; (Eccles.) ordine dei Minimi
of alleen i Minimi, de Miniemen ; —um, m.
minimum, o.
m (Min.) menie, v.; —, h.z.d. als
—

—

tniniatura.
Ministeriale, agg. van een minister of ministerie uitgaand, ministerieel ; banco —,
tafel v. der minist.; resposabilità — , ministerieele verantwoordelijkheid, v.; aan de

zijde van het ministerie staand, het ministerie
gunstig gezind ; partito — regeeringspartij ;
giornale — officieel, officieus, door het
ministerie geïnspireerd blad, o.; i —1, pl. de
aanhang. van het ministerie ; servi —1, hofbedienden ; —ero, —erin, in. ambt, o.; —
sacerdotale, apostolico, priesterl , apostolisch ambt, o., dienst, m., verplichting, taak, v.;
pubblico —, openbaar ministerie (anibtel.
,

,
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openb. aanklager bij de rechtb.); — di pace,

scheids-, vredegerecht, o.; (Pokt.) ministerie,
0.; assuinere il —, deporre H of rinunziare al —, de portefeuille, het ministersambt aannemen, neerleggen ; — delle finanze, della giustiza, minist., portefeuille
van financiën, van justitie; sta per cadere
11 —, het ministerie staat op 't punt va n vallen ;
il — ha dato la sua demissione, het
ministerie heeft zijn ontslag ingediend ; il —
Pierson, het ministerie-Pierson ; —stra,
—stro ; —ante, agg. Z. p. pres. van —are,
v. a. bedienen (aan tafel), dienen; dienst
vervullen ; la genie che ministra, het
scheepsvolk o. (bij D.); v. a. h.z.d. als amnuinistrare ; p. pres. —ante, dienend ; agg.
cardinale, diacono —, dienstdoend, in
functie zijnd kardinaal, diaken ; —strativo,
agg. helpend, hulpbrengend, dieneed ; —atore, m. h.z.d. als —sto ; —strello, m. Z.
meiiestrello ; dienaar, oppasser, loopknecht,
m.; —stressa, f. vrouw van een minister;
—striere, m. hofbediende, m.; h.z.d. als menstrello; —stro, m. ambtenaar, m., vervuller,
uitoefenaar m. van een ambt; —i della
giustizia, de rechtsplegers, de hoeders van
liet recht ; — inaggiore della natura,
hoogste waardigheiddraagster der natuur, de
zon (bij D.); —i della fossa quintà, dienaren v. d. vijfden hellenkring, de duivels (bij D.);
— dell' altare, dienaar des altaars ; priester,
m.; — di un negozio, winkelbediende, m.;
— principale, eerste bediende, boekhouder,
chef, m.; —, dienaar m. der kroon ; — di
Stato, Staatsminister, m.; — delle finanze,
dell' interno, degli esteri, della pub-

Mica istrazione, dei lavori pubblici,

del commercio, della guerra, della
marina, della giustizia, della real
casa etc., minister van financiën, van binnen-

landsche, buitenlandsche zaken, van openbaar
onderwijs, van openbare werken, van handel,
van oorlog, van marine, van justitie, van het
Kon. huis ; primo —, eerste minister ; voorz.
van den ministerraad; il — d'Austria, de
gezant van Oostenrijk ; i —1 esteri, de gezanten ; — plenipotenziario, buitengewoon
gevolmachtigde gezant; — di pace, vredestichter ; fig. bemiddelaar, bevorderaar ; spettacoli e libri —1 di empietà, tooneelstukken en boeken die de goddeloosheid
bevorderen ; —u'ecio, m. onbekwaam, onbeduidend minister, m.
Minoranza, f. minderheid, v.; il ministero
si appoggia sulla — parlementare, het
ministerie steunt op de parlementaire minderheid, v.; vermindering, verkleining, kleinigheid,
onbeduidendheid, v.; —are, v. a. verminderen, verkleinen, geringer maken ; —asco, m.
minoraat, o., erfopvolging v. der jongeren ;
—ativo, agg. verminderend, verkleinend, geringer makend; (Med.) rimedio — , zacht
afvoerend geneesmiddel, o.; —azione, f. vermindering, v., verkleining, v.; —e, e q. kleiner,
minder, geringer ; il cerchio — d oll' Inferno dantesco, de kleinste kring van
Dante's hel ; — d'etá of alleen —, jonger ;
è — di lui di due anni, hij is twee jaar
jonger dan hij ; Scipio it —, Scipio de Jongere ; (Giur.) eta —, minderjarige leeftijd;
(Eccles.) i quattro ordini —1, de vier lagere
wijdingen ; Frati —i of Minori osservanti, Minderbroeders, Franciscanen van den

MIN
strengen regel, v. de strenge observantie ; profeti —I, de kleine profeten ; (Star. /ior.) le
arts maggiori e —i, de hoogere en lagere
gilden of ambachten ; matricola —, toehoorigheid bij een lagere gilde; sost. m. i —i, de
jongere lieden, de minderjarigen ; (Log.) la—,
de ondergeschikte zin; (Mus.) moll; do —,
c-moll ; terza, sesta —, kl. terz, kl. sext;
—enne, agg. (Giur.) minderjarige, m.; —Ingo,

agg. h.z.d. als minimo; ità, f. (Eccles.)
minoriet, m., Franciscaan van den strengen
regel ; —i'tico, agg. (Eccles.) ordine —,
order der Minderbroeders.
Minosse, Minos, m. (N. pr. mit.) Minos, m.;
fig. en [am. onmenschelijke, hardvochtige
rechter, m.
Minota'uro, m. (N. pr. mit.) Minotaurus, m.
Minotto, m. (Mar.) penterbalk, m.
Minuale, agg. uit lagen stand, geringe ouders.
Minuare, v. a. h.z.d. als inenomare, di—

minuire.
Minuetta, f. —o, m. menuet o. (dans).
19lina><'gia, f., —o, m. darm, m., darmsnaar;
legarsi le scarpe con le —e, zich uit de
voeten maken ; corda di —, darmsnaar,
snaar, m.; —gia'io, m. snarenmaker, m.
Minuire, v. a. Z. diminuire.
Minu'scolo, agg. klein, zeer klein ; lettera
--a, of alleen —a, kl. letter, v.
Minuta, f. minute, eerste ontwerp, plan, 0.;
klad, 0.; — di un contratto, het origineel

van een contract; nauwkeurige opgave, lijst,
v.; —a'glia, f. kleinigheden, beuzelarijen, mv.;
kl. gering volk, 0.; het gepeupel, 0.; —acne, al.
krummelwerk, knoeiwerk, o.; —amente, avv.
klein, zeer klein ; esaminare —, zeer nauwkeurig onderzoeken; —ante, m. ambtenaar

m. der pauselijke kanselarij, die de oorspronkelijke stukken opstelt ; schrijver, m.; —are,
v. a. ontwerpen, de eerste ontwerpen, concepten maken, opstellen ; —, (Agr.) — un cainpo,
een akker goed en diep omwerken ; —azione,
f. h.z.d. als minuta ; eria, f. kleinigheid,
v.; bagatel, 0.; byouterie, galanteriewaren, mv .;
—ezza, f. kleinheid, kleinigheid, v.; nauw keurigheid, kleingeestigheid, v.; —e, pl. bijzonderheden in de uitvoering ; —iere, m. goudsmid, -werker, juwelier ; —ina, f. kl. concept,
0.; —, salade, v. van versch. kruiden ; —lno,
agg. klein, dun, zwak, teer ; —o, m. minuut, v.,
6bste deel van een uur; lancetta del
minuutwijzer, m.; (Geom.) graadminuut ; 6Oste
deel van een graad ; (Arch.) 6Oste deel van
een model ; stare al —, zeer stipt, nauwgezet zijn ; —, agg. klein, dun, tenger, teer, mager, zwak, zwakkelijk, gering, laag, onbeduidend, fijn; nauwkeurig, uitvoerig, in bijzonderheden ; ellendig, kommerlijk ; a —, in 't
klein ; comprare vendere a —, in 't klein
koopen, verkoouen ; bestiame —, bestie
—e, klein vee, o.; spese —e, neven-, kleine
uitgaven, mv.; popolo —, kl. gering volk, o.,
kleine burgers, mv.; carbone — , licht brokkelende kool ; acqua, pioggia —a, fijne
—

regen, motregen, m.; pros. l'acqua —a
bagna e non è creduta, stofregen dringt
door hoe weinig h ij ook geteld wordt; legna
—a, fijn gekloven bout ; genie —a, gering
volk ; ragazzo troppo — d'ossa, een
knaap die zwak van beenderstelsel is ; —zia,
—ziola, f. kleinigheid, kleinheid, v.; —ziosa'ggine, ziosità, f. kleingeestigh.; groote
nauwkeurigheid, v.; —zioso, agg., —osa-
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nnente, avv. klein, kleingeestig, zeer nauwvertellen ; snoeven, opsnijden ; i —i dell'
gezet, te nauwgezet, • angstvallig, op al te
arte, della sciencia, de wond. der kunst,
uitvoerige, kleingeestige wijze; —zza'glia,
der wetenschap; — di natura, wonder der
1., —zzanie, m, menigte broodkruimels;
natuur; essere un — d'nonio, di donna,
krummelwerk, o., krummelarij, v., afval, o.,
een wonder van een man, een vrouw zijn ;
brokstukken, mv., gepeupel, o., laag volk, 0.;
che —I! che ---i son questi ! wat wonder
—zzare, v. a. kl. maken, hakken, brokkelen ;
zie ik nu! quanti —i! waarover gij u al
fig. nauwkeurig onderzoeken, beproeven, naniet verwondert ! non c' è —i, daar steekt
gaan; —zzata, f. strooisel, o., bloemen en
toch niets wonderbaars litt ! per mi puè far
bladeren die men bij feestelijkheden strooit ;
—i, Ina io non gli credo pi '', hij kan
loof, o.; —zzo, —zzolo, in. stukje, brokje,
van mijn part wonderen doen, maar gelooven
beetje, kruimeltje, o.; antiare in —1, in duidoe ik hem niet meer: —colosità, f. wonzend stukken gaan; ridursi, nnandare in
derbare zaak, v.; —coloso, agg. wonderbaar,
—i, in stukken, brokken, gruizelmenten breverwonderlijk, een wonder betreffend ; rimeken ; lam. dreumes, kleine, zwakke knaap ; a
dim —, een wondermiddel; ragazzo —,
—i, broksgew.; —zzolare, v. a. Z. —zzare.
wonderkind.
Mio, pron. pon. mijn, mijne; ci ho 'nesso Miradore, m. Z. miratore.
del —, ik heb er van het m ij ne (mijn vermo- Mira'ggio, m. (Fis.) luchtspiegeling, v.; fata
gen) ingestoken ; ho avuto le —e, ik heb
morgana, 0., drogwerk, blindwerk, 0.; —glia,
mijn deel, mijn portie ; dire la —a, (s.c. opim. h.z.d. als ammiraglio s —glio, m. spienione) mijne meening zeggen ; le —a (s.c.
gel, m.; voorbeeld, o., toonbeeld, 0.; legro,
lettera), mijn brief ; dite la vostra, chè
rn. gelukwensch, m.; dare il — , gelukwenho detto la mia, vertél gij nu uwe geschen, feliciteeren ; —inento, m. het aanzien,
schiedenis, de mijne is uit; fare tutto —,
beschouwen, betrachten, o.; —ndo, agg. h.z.d.
alleen alle winst willen opsteken ; dalla —a
als —bile ; —are, v. a. beschouwen, betrach(s.c. parte), van mijn kant ; la ragione 1'
ten, aanzien, aanschouwen ; van plan, voorho dalla —a, ik heb het recht op mijne
nemens zijn ; bedoelingen hebben ; —rsi inzijde ; it Direttore è dalla —, de Directeur
torno, rondzien, op lijn hoede zijn, zich in
deelt mijn gevoelen; di —, uit eigen beweachthemen ; v. n. mikken ; — giusta, nauwging ; 1'i► o detto, fatto di —, ik heb het
keurig mikken ; fig. gericht zijn op iets ; a
uit eigen beweging gezegd, gedaan ; di nano
eib mira ogni mia opera, al mijn werk
—a, met mijn eigen hand ; per —! h.z.d. als
is daarop gericht, dat beoogt al mijn werk;
per Dio ! sost. il —, het mijne ; il — e il
escl. mira, mira, zie eens, zie eens ! — sole.
toto furono 1' origine di ogni male,
m. (Bot.) wonder-, ricinusboom, m.; olio di
bet mijn en het dijn waren de oorzaak van
—, wonder-, ricinusolie, v.; —, zonnebloem, v.;
alle kwaad ; se trovo queste cane sul —
—tore, m., —trice, f. toe-, aan-, beschoula amiiiazzo. als ik dien hond op mijn weg
wer, in.; spiegel, in., voorbeeld, toonbeeld, o.
vind, sla ik hem dood ; —cene, m. (Geol.) Miriade, f. miriade, v.; ontelbare menigte, v.;
myoceen-formatie ; —e'nieo, agg. foinaagrami no, m. rniriagram ; 10,000 gram ;
zione —a, h.z.d. als —cene.
—litro, m. 1000ste liter ; metro, m. miriaMiogale, m. (Zool.) spitsmuis, v.
meter, m.; —poli, m. (Zool.) duizendpoot, m.
Miolo, m. glas, o., beker, m.
Mirica, f. gagel, m.; tamariske ; —ice, m. (Bot.)
Miolografia, f. (Anat.) beschrijving der spietamariskestruik, m.
ren ; logies, f. (Anat.) leer der spieren.
Miri'fico, agg. wonderbaar, bewonderenswaarMiopia, f., —pismo, m. (Med.) bijziendheid,
dig, verbazend, wonderen verrichtend.
v.; —pe, agg. bijziend.
101írino , m. visierkorrel, m.
Miosoti, —o'tide, f. (Bot.) vergeetmijnietje, o. Miriofilo, m. (Bot.) Z. millefo'glio.
Mira, f. visier, 0., visierkorrel, m., nivelleer- Miristina, f. (Chim.) myristicine, 0.; muskaatwerktuig, o., plan, doel, voornemen, 0,; porro,
kamfer, in.
nettere la — in un punto, een punt in Mirizzana, f. schaduw, v.
't oog vatten, op een punt zijn doel richten; Mirmico'fago, m. (Zool.) mierenbeer, m.,
iets op 't visier nemen ; preiidere cli — qe.,
miereneter, m.; —coleone, m. (Zool.) miereniets op zijn visier nemen ; ergens zijn oog op
leeuw, m.
vestigen ; aver in —, in den zin hebben, van Miro, agg. (poet.) bewonderenswaardig, wonderplan zijn ; aver di — qe., iets in 't oog
boar; heerlijk ; sost. m. wonder, o.
hebben ; stare alta —, het hoog in den zin, Mirolla, f. Z. midolla.
in 't hoofd hebben ; inettere la —, in fallo, Minra, f. (Bot.) myrrhe, v.; —are, v. a. met
in zijn verwachtingen bedrogen worden.
myrrhe balsemen, berooken, vermengen, ten
Mirabella, f. mirabel, gele pruim, v.
zeerste vereeren ; p. pass. ato, met myrrhe
Mirabi'glia, f. pl. wonderdingen, wonderlijke
gebalsemd, vermengd ; /1g. bitter; —ide, f.
zaken, mv.; fare —, wonderen verrichten ;
(Bot.) roomsche kervel, v.
—a'bile, agg. —abilnente, avv. bewonde- Mirtare, v. a. met mirte versieren ; —eo, agg.
renswaardig, wonderbaar, verbazend, verbamirte, v., mirtekleurig ; —eto, m. mirteboschje,
zingwekkend, op wonderbare enz. wijze; a0.; —iforme, agg: mirtebladvormig; —o,
billa, Z. —biglia.
(Bot.) mirte, mirteboom, m.
Mirobolano, m. (Bot.) emblika, v. (Oost-Ind.- Mirtillo, m. (Bot.) boschbezie, v.; — rosso,
boom), mirobolan, gele pruim, v.
mode boschbezie, v.
Mira'bole, agg. h.z.d. als —bile ; —cola'io, Mirtivo, agg. h.z.d. als mirteo,
m. lichtgeloovig persoon ; iem. die alles gelooft, Mis, voor de woorden geplaatste lettergreep om
wien men alles kan wijsmaken; coleggieen ontkenning aan te duiden.
are, v. n. wonderen, wonderbare dingen doen ; Misagiato, agg. h.z.d. als disagiato ; —a—a'colo, m. wonder, wonderwerk, mirakel,
gio, m. Z. disagio.
o.; spacciar —i , wonderbare, -lijke dingen Misalta, f. pekelvleesch, gezouten varkens—

—
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vleesch, 0.; —altare, v. a. vleesch, spek in
de pekel zetten.

Misantropia, f. menschenhaat, m., menschenschuwheid, misantropie, v.; —o'pico, agg.

misantropisch, menschenschuw, menschenhaten ; —a'ntropo, m. misantroop, menschenhater,
Misavvedutamente, avv. onverwacht, onvoorziens, onvermoed ; —avvenimento, m.
ongeval, ongeluk, 0.; —avventura, f. h.z.d.
als —avvenimeuto.
Miseadere, v. n. tegenvallen, niet gelukken,
missen, slecht uitvallen.
Miste, m. mengsel, o.; —ea, f. oude rommel,
^n , mengelmoes, mv.; —ela, f. mengsel, 0.;
—ella'nea, f. gemengde berichten, opstellen,
mv.; allerlei, o.; —a'neo, agg. gemengd, uit
verschillende geschriften, stoffen samengesteld ;
—el► ia, f. handgemeen, slaggewoel, 0., gevecht, o., kloppartij, v., woordenwisseling, v.,
twist, ruzie, v.; —chiamento, m., —ehianza, f. mengsel, o., het mengen, vermengen,
o.; —chiare, v. a. mengen, vermengen, ondereenmengen, door elkander gooien, in wanorde
brengen ; —rsi di qc. of in qc., zich ergens
inmengen, zich inlaten met iets, zich bemoeien
met iets ; —rsi, v. rifl. handgemeen worden ;
in strijd geraken, ruzie, strijd beginnen;
—chiata, f., —ato, m. mengsel, o., ondereenmenging, v.; warboel, m., wanordelijke boel,
m.; —chiatamente, avv. bond, verward,
ordeloos onder elkander ; —chiatura, f. h.z.d.
als —chiamento ; —chio, agg. gemengd,
vermengd ; bont, geaderd, gevlekt ; a —, bont
door elkander ; sost. m. gemengd o. (soort bont
geaderd) marmer, 0.; panno —, gemengd
laken, o.; —cibile, mengbaar, vermengbaar;
—dare, v: a. h.z.d. als inescolare.
Miscono'seere, v. a. en v. n. niet erkennen,
loochenen, niet achten, miskennen, geringschatten ; —contento, app. ontevreden, misnoegd ; —creanza, f. ongetogenheid, ongemanierdheid, grofheid, v.; —eredente, agg.
ongeloovig ; sost.m. ongeloovige ; —credenza,
f. ongeloovigheid, v., ongeloof, o., hardnekkigheid, weerspannigheid, v.; —cre'dere, v. a.
en n. niet gelooven, ongeloovig zijn ; —cu'glio,
m. mengsel, mengelmoes, o.
Misdire, v. a. kwaadspreken, lasteren; tegenspreken, zich verzetten.
Misello, agg. ongelukkig, ellendig, ziek, melaatsch.
Misena, f. (Geogr.) Meissen, o.
Miseno, m. (Geogr.) Misenum, -e, o.
Misera'bile, app. zeer ongelukkig, ellendig,
erbarmelijk, armzalig, waardeloos, verachtelijk,
bejammerenswaardig; sost. m. ellendeling,
ellendige kerel, schurk, m.; —ilità, f. ellende,
erbarmelijkheid, armzaligheid, verachtelgkh.,
v.; (Gier.) beneflzio di —, ondersteunings-,
armenrecht; è una — di dover veder
questo, 't is een ellende zulks te moeten
aanzien; —e, pl. zwakheden; ti confesserio
tutte le mie — e, ik zal u al mijne fouten
biechten ; -- e umane, menschelijke zwakheden ; che — e ! wat een kleinigheid ! voor
zulke kleinigheden ! —ando, app. beklagens-,
bejammerenswaardig; —azione, f. erbarmen,
medelijden, o.; —ello, m. arme ongelukkige,
—ere, m. (Eccles.) miserere, o., boetspalm, m.;
fig. riduirsi al —, in groote ellende geraken;
(Med.) mal del —, besloten koliek, v.; far
pwekvenire lil mal del —, walg, afkeer opwekni.
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ken ; — di me, erbarmt u mijner, hebt medelijden met mij ; —e'vole, am h.z.d. als —a'bile; —e'ria, f. ellende, v., gebrek, o., nood,
m., hulpeloosheid, v., armoede, v., jammer, m.,
zwakte, v., p ij n, v., erbarmelijkheid, kleinigheid, v., prullerij, v.; a —, zuinig, spaarzaam,
gierig ; —ilmente, avv. op ellendige, beklagenswaardige wijze ; —aniente, avv. in armoede, ellende, op gierige wijze, met groote
moeite, spaarzaamheid; —ericorde'vole,
—die'vole, app. beklagenswaardig, bejammerenswaardig ; medelijdend, barmhartig ; —erico'rdia, f. barmhartigheid, v., erbarmen, 0.,
medelijden, o., genade, begenadiging, v.; asare
— verso uno, barmhartigheid jegens iemand
uitoefenen ; abbia — di me, heb medelijden
met mij ; opera di —, werken van barmhartigheid ; venire a —, om genade komen
vragen ; —, kleine dolk, m.; fare la —a
qd., tem. vergeven, vergiffenis schenken ;
seuza —, zonder erbarmen, medelijden ; — !
genade ! barmhartigheid ! —dioso, —de, app.
barmhartig, medelijdend ; —diosamente,
avv. op barmhartige, medelijdende enz. wijze.
Miserino, agg. een weinig behoeftig, zuinig,
nauw (van kleeren); —ero, app. arm, ongelukkig. ellendig, beklagenswaardig ; nauw, enz.
krap (kleederen); boos slecht, schadelijk ; gierig, knekerig; — me i wee mij ! ik ongelukkige ! —errimo, agg. hoogst ellendig ; —ertà,
f. armoede, ellende, v.; gierigheid, knekerigh., v.
Misfacitore, m. Z. misfattore ; —fare,
v. n. kwaad,t,onrechtdoen, misdoen, schaden;
zich verzetten, verkeerd handelen ; —facto,
m. misdrijf, o., misdaad, v., zonde, v.; —fattore, m., —trice, f. misdadige, boosdoener,
deugniet, m.; —gradito, agg. euvel opgenomen, ongaarne gezien.
Misia, f. (Geogr.) Mysië, o.
Misirizzi, m. (indeel.) duikelaartje, o.; parere
un —, een duikelaar gelijken, klein van persoon zijn.
Mislea, f. handgemeen, o., gevecht, o., kloppart4j, v., woordenwisseling, v.
Misleale, agg. trouweloos, ontrouw ; —altà,
—anza, f. trouweloosheid, v., ontrouw, v.;
onredelijkheid, v.
Misnia, f. (Geogr.) Meissen, o.; —niere, —nio,
m. Meissener, inw. van Meissen.
m. Franschenhater, m.
Misogamia, f. echtschuwheid, v.; —amo, m.
vijand van het huwel ij k ; vrijgezel, m.; —giriia, f. vrouwenhaat, m.; —o'gino, m. vrouwenhater, m.
Misperare v. n. Z. disperare.
Mispregiare, v. a. h.z.d. als dispregiare.
Mispre'ndere, v. n. zich vergissen, dwalen,
zich vergrijpen ; —presa, f. vergissing, dwaling, v., misgreep, m.
Missere, m. h.z.d. als messere.
Missionare, v. a. bet evangelie verkondigen;
—a'rio, m. evangelieverkondiger, missionaris,
m.; —ioue, f. zending, v., opdracht v.; missie,
v.; — di sangue, aderlating, v.; ontslag o.
(der soldaten); non ho —, ik heb geen opdracht, ben niet gerechtigd ; fig. la — della
chiesa, de zending der k.; (Eccles.) missie,
bekeeringswerk o. der heidenen; — interna
e esterna, inwendige en uitwendige missie;
padrl della —, missionarissen ; casa della
missiehuis, o.; —i, pl. missie, reeks predikaties ter opwekking of bekeering ; eb sono
le —i a San Gaetano, er worden thans
Misogallo,
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MIS

599

missiën gehouden in Sint Gajetaanskerk.
Missirizzi, —zzio, M. duikertje, tuimelaartje,
0. (speelgoed).
Missiva, 1. of lettera —. zendbrief, m.;
Missa, agg. en p. pass. van mettere.
Mistainente, avv. h.z.d. als mescolatansente.
Misteriale, —ioso, agg. geheimzinnig, vol
geheimen, raadselachtig; —e'rio, —ero, m.
geheim, mysterie, o.; il — della Trinità,
liet Geheim der H. Drievuldigheid ; i —i
della natura, dell' anima uivana, de

raadselen der natuur, van 't menschelijk hart;
qui c' è del —, bier schuilt iets raadselachtigs, geheimzinnigs onder ; (Eccles.) i Misteri (gandiosi, dolorosi, e gloriosi) del
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men maat houden; —a'bile, agg. meetbaar;
—abilità, f. meetbaarheid, v.; —amento,
m. het meten, o., maatneming, v., meting, v.;
—anza, f. maat, gematigdheid, v.; —are,
v. a. meten, op-. af-, uitmeten, de maat nemen ;
schatten ; —rsi, zich naar de omstandigheden
regelen; — gil altri da se, anderen naar
zichtelven beoordeelen ; —rsi un vestito,
een kleedingstuk passen; — le parole, zijn
woorden wikken ; — a occhio, met het oog
meten, schatten; —atezza, f. gematigdheid,
afgemetenheid, v.; —ato, agg. gemeten, afgemeten, behoedzaam, bedachtzaam, matig ; —atore, rn. meter, m., landmeter, m.; (Fis.) —
del calorico, warmtemeter, m.; —atura,
—azione, f. meting, v.; af-, opmeting, v.;
—e'vole, agg. h.z.d. als —a'bile ; —ino, m.
kleine oliemaat, y.
Misusare, v. a. misbruiken ; —so, m. misbruik, o.
Misvenire, v. n. in onmacht, in zwijm vallen ;
mislukken, slecht uitvallen, slecht terechtkomen ; —ventura, f. ongeluk, ongeval, o.;
mislukking, v.
Mite, agg. zacht, mild, goedig, vriendelijk ;
prezzo —, billijke, niet te hooge prijs, m.;
iniposta —, niet te hooge belasting, v.; salita — , zachte stijging, v.; —emente, avv.
op zachte enz. wijze.
Mitene, f. pl. handschoenen zonder vingers;
polsjes, o.
Mitera, f. (Star. medioev.) papieren muts, v.,
voor misdadigers die men op de kaak stelde ;
vrouwenhoofddeksel in den vorm van een
peperhuis, huil, v.; fig. galgenbrok, o.; lasciarsi nettere una — in capo, zich tot
slechte dingen laten verleiden of gebruiken ;
—are, v. a. iem. de schandmuts opzetten, op
de kaak stellen; —azione, f. het opzetten der
schandmuts ; —ino, agg. slecht, gemeen,
waard op de kaak gesteld te worden ; sost. in.
galgenbrok, o.
Mitezza, f. zachtheid, mildheid, v., dragelgkh id v. (van belasting); —icare, v. a. Z.

Rosario, de (blijde, droevige en glorierijke)
Geheimen van den Rozenkrans ; I Misteri,
de symbolen van bet lijden van Christus (kruis,
hamer, spons, nagelen) die op Goeden Vrijdag
in de processie (of bij kruiswegoefeningen)
worden rondgedragen ; ii Mistero delta
postra Salute, het Mysterie onzer zaligheid
(het H. Sacrament); 1 sacri —I, de gewijde
voorwerpen voor het H. Sacrament, voor het
Avondmaal ; (Lelt.) mysteriespelen, godsdiens.
tooneelspelen ; (Star.) Mysteriën, mv., geheim
leeren ; —i Eleusini, d'lside, de Elusinische
M.; de M. van Isis; quanti —1, wat een geheimhoudendheid ! wat een geheimen ! — h.z.d.
als mestiere.
Mistilineo, agg. (Arch.) gemengdlijnig; —10,
agg. h.z.d. als mischio ; —lone, f. vermenging, menging, mixtuur, v., mengsel, o.; —o,
agg. gemengd, vermengd, bont ; panno -blanco e nero, wit en zwart gestreepte
doek ; matrimonio —, gemengd huwelijk,
(huw. tussehen personen van verschili. godsd.
of ras); treno —, gemengde trein (met passagiers en goederenwagens); (Mar.) nave —a,
schip dat met zeilen en stoomvermogen voorzien is ; sost. m. mengsel, 0.; —ura, f. mengsel, o., menging, v., vermenging, mixtuur, v.;
—urare, v. a. vermengen, vervalschen.
mitigare.
Misura, f. maateenheid, maat, v.; nnità di — e
di peso, eenheid van maat en gewicht ; — Mi'tico, agg. mythisch ; de fabels, mythen,
lengte-,
indi lunghezza, di capacità,
godenleer betreffende ; —o, m. mythe, v.; goden-, heldensage, v.; —gi•a'fieo, agg. myhoudsmaat; —e lineari, itenerarie, agrarie, geodetiche etc., strekkende-, gewichts-,
thisch, fabelachtig; —o'grafo, m. fabel-,
mythenschrijver, -dichter, m.; —logia, f.
bodem-, geodetische maten ; —scarsa, ginsta, plena, falsa, juiste, volle, valsche
mythologie, fabel-, godenleer, v.; mythologisch
enz. maat; rasa —, gestreken maat; (Mat.)
verbaal, o.; —lo'gico, agg. mythologisch, de
gemeensch. factoren van versch. grootheden;
fabel-, godenleer betreffende ; —logista, --o'matiging, matigheid, v.; maatstaf, maatregel,
logo, m. mytholoog, m., kenner der godenleer.
in.; meting, v.; vechtafstand, m. (bij 't scher- Miti'dio, m. faal. verstand, vernuft, o.; zin,
men); (Mus.) maat, takt, v.; saona, ma non
geest, m.
sente la —, hij speelt, maar zonder gevoel Mitiga'bile, agg. wat men kan verzachten,
zachter maken, tot kalmte, rust brengen;
voor de maat ; non aver modo nè -, geen
grenzen, geen maat kennen ; doel, o.; a buona
—gamento, m. verzachting, vermindering,
stilling, geruststelling, tot kalmte, rustbrenging,
—, goed gemeten; pigliar la —, de maat
nemen ; passar la —, de maat te buiten
v.; —are, v. a. verzachten, minderen, stillen,
gaan ; a --, met mate; passend ; a cl►e,
tot kalmte, rust brengen ; —rsi, v. rill. minder
naarmate dat; con —, met mate ; oltre —,
hard, pijnlijk worden ; zachter, kalmer, befuor di —, senza —, mateloos, bovenmadaarder worden ; —ativo, agg. verzachtend,
tig, buitenmatig, onbeperkt; colniar la —,
stillend ; — sost. m. stillend, kalmeerend middel, o.; —atore, m., —trice, f. iem. die tot
de maat volmeten ; prendere le sue —e,
Zijne maatregelen nemen ; prov. con quella
kalmte, rust brengt; verzachter, geruststeller,
— con ia quale misurate gli altri,
m., -ster, v.; —azione, f. verzachting, minsarete vol misurati, met dezelfde maat
dering, geruststelling, v.
waarmede gij anderen meet, zult gij ook uit- Mitilene, m. (Geogr. Stor.) Mitylene, o.
gemeten worden; prov. pane flnchè dura Mi'tico, —olo, m. (Zool.) mossel, m.
ma vino con —, brood mag men zooveel Mitra, f. myter, m., bisschopsmuts, v.; rom.
eten als men wil, maar met den wijn moet
matronemuts ; muts v. onder de keizerl. kroon;
;

,
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(Zool.) bisschopsmuts (soort schelpdier of zee- Mocci'glia, i. reistasch, v., reiskoffertje, o.,
slak); —are, —iare, v. a. de bisschopsmuts
ransel, m.
opzetten ; tot bisschop wijden ; kronen , roe- Mo'ccio, m. snot, neusslijm, o.; slijmerige zelfmen, prijzen.
standigheid ; affogar iie' mocci, bij elke
Mitra'glia, f. schroot, o ; palle a —, grakleinigheid den moed verliezen ; —one, —oso,
naat-, kartestkogel; —gliatrice, f. (Arm.)
Z. —cone, —coso.
mitrailleuse, v.; —gliare, v. a. mitrailleeren, Moccolaio, f. dief nu. aan de kaars; —a'io,
met schroot beschieten.
m. kaarsen-, washandelaar ; —etto, m. kleine
Mitri'date, m. (N. pr. Stor.) Mithridates, m.;
dunne kaars, v.; la festa dei —i, kaarsjes-a'tico, —ato, m. tegengift, o.
feest, o., laatste avond van 't Rom. carnaval
Mitrito, m. (Med.) vallende ziekte, v.; zenuwfam. vloek, verwensching ; —lno, m., —o, m.
trekkingen, v. mv.
dief m. aan de kaars ; stompje, puntje kaars;
Mittente, m. afzender, m.
punt v. van den neus ; snot, o.; —o, m. dunne
Miva, f. (Farm.) drank, m. uit kweepeerensap
kaars, v.; half afgebrande, stompje kaars;
en honig.
mod. prov. se la non haf altri —1 pooi
Mi'vola, f. (Omit.) kieviet, m.
andare al letto, als gij niet anders weet,
Mi'volo, m. drinkglas, o., drinkbeker, m.
kunt ge wel naar bed gaan; puoi accenMnemo'nica, f. geheugenleer, v.; —o'nico,
der qualehe —, ge moogt wel een kaarsje
agg. acte —a, geheugenleer, -kunst, v.
(voor uw heilige) aansteken (uit dankbaarh.);
Mo, avv. slecht, juist; mo mo, terstond; —,
fam. vloek, m., verwensching, v.; h.z.d. als
afk. van mostra, laat zien ! fare a mo'
moccio ; aver seinpre il — al naso,
e to, alleen op comptant verkoopes.
altijd een snotneus hebben.
Mo', m. (voor inodo), aard, m., wijze, manier, Moco, m. (Bot.) wikke, v.; non istiinar un
v.; a — di, naar den aard van, op de wijze
—, geen zier tellen, achten.
van ; a — di dire, a — d'esempio, bij Moda, f. mode, v., gewoonte, v., gebruik, o.;
manier van zeggen, bijvoorbeeld.
di—, alla—, naar de mode, modern ; nieuwMoabiti, m. pl. (N. pr. bibl.) Moabiten, m. pl.
modisch ; fuori di —, uit, buiten de mode;
Mobi'glia en —bilia, f. meubilair, o.; al de
ouderwetsch, oudmodisch ; niagazzi no di
meubels van een huis; het huisraad, 0.; de
—e, modemagazijn; magazijn van mode-artimeubels eener kamer.
kelen ; figurino delle —e, modeplaat, v.;
Mo'bile, agg. beweeglijk ; (Mil.) mobiel, op voet
giornale delle —, modeblad, -tijdschrift, o.;
van oorlog; fig. veranderlijk, onbestendig, onesser di —, in de mode zijn ; —a'ecia, f.
standvastig ; los, niet vast; beni —i, roerende
slechte mode, gewoonte, v.; —ale, agg. (Log.)
goederen ; tassa di richezza —, bedrijfsmodaal, door de verhoudingen, omsta ndighebelasting; feste —i, veranderlijke feestdagen ;
den bepaald, gevorderd ; —alità, f. modaliguardia —, de mobiele garde, de burgerteit, v., voorwaarde, gesteldheid, v.
wacht, v.; —, sost. m. meubel, o., meubelstuk, Modanatnra, f. (Arch.) gevel-, frieswerk, 0.;
o., stuk huisraad, o.; (Fis.) beweegt. lichaam,
friesversieringen.
o.; (am. è tin boon (bel) —, 't is een fijn Mo'dano, m. maatstaf, m., meetwerktuig, o.;
persoontje, 0., 't is een vreemde klant, m.;
model, o., vorm, m.; spoeltje, o. (voor het net-iare, v. a. meubileeren, met meubels, huisten breiden).
raad voorzien ; camera —fata, f. gemeu- Modella'bile, agg. modelleerhaar; —amento,
bileerde, gestoffeerde kamer, v.; —care, m.
in. modelleering, vorming, v.; —are, v. a.
h.z.d. als mobillia; —iatura, f. meubileemodelleeren, model, vorm geven; namaken, .
ring, inrichting v. van een kamer of een huis;
vormen ; —rsi su qe., iets als voorbeeld
meubilair, o.; —ità, f. beweeglijkheid, v.;
nemen ; zich richten, vormen naar iets ; —afig. veranderlijkheid, onstandvastigheid, onbetore, m. modelleur, vormeninaker, nnodelmastendigheid, v.; —itare, —izzare, v. a. (Mil.)
ker, m.; —atura, f. het modelleeren, o., momobiel maken ; het leger marschvaardig, kr(jgsdelleering, v.; —o, agg. voorbeeldig ; sost. in.
vaardig maken ; (Corn.) — an capitale, een
model, o., voorbeeld, toonbeeld, o.; oorspronkapitaal les maken ; —itazione, —izzazikelijk on -twerp dat tot navolging dient ; patroon,
one, f. (Mal.) mobilisatie, mobiel, krijgsvaaro., monster, staal, 0.; va per —, h ij staat voor
digmaking v. van een leger; (Co rn .) los-, Vrqmodel; guadagna comme — sei lire, hij
making v. van een kapitaal; —meute, avv.
verdient zes laren met als model te staan ;
op veranderlijke hew. wijze.
esser on — di virtit, een toonbeeld van
Mo'bole, agq. h.z.d. als mo'blle.
deugd zijn; è it -- della inadre, zij is
Moca, f. (indect.) mokka, mokkakoffie, v.
precies haar moeder.
Mocaiardo, —iarro, m. kamelot, o., grove Mo'dena, f. (Geogr.) Modena, o.; —ese, agg
wollen stof.
modeneesch; sost. m. Modener, m.
Mocassino, m. mocassin, m.; schoeisel van Mo'deno, h.z.d. als modano.
ruw leer der Indianen.
Moderamento, m., —anza, --atezza, —aMoccato'io, m. h.z.d als smoccato'lo.
zione, f. matiging, maat, gematigdheid, v ;
Mocceca, f. domheid ; — m. lummel, domkop, m.
bet maat houden, o., vermindering, verzwakMocehetto, m. moquette, pluchachtige stof voor
king, v.; —are, v. a. matigen, verzachten ;
traploopers ; tapijt, o.
intoomen, beteugelen ; —rsi, zich matigen, inMoeeica'glia, —ea'ia, f. slijm, o., slijmige
toomen, beteugelen, beheerschen ; —atemenzelfstandigheid ; —care, v. a. Z. smoccite, avv. op gematigde wijze ; —ativo, agg.
care; —chino, m. zakdoek, m.; —co, m:
matigend, beteugelend; —atore, m. leider,
h.z.d. als moccio ; —cone, m. snotneus, m.,
voerder, bestuurder, moderator, raadgever.
snotjongen, m., deugniet, lummel, m.; —one- Modernità, f. nieuwheid, nieuwerwetschheid,
ria, f. domheid, onnoozelheid, lummelachtigy., het moderne, o.; —no, agg. moderne, van
held, v,; snotterig, dom, tot niets deugend;
den nieuweren tijd, nieuwerwetsch, nieuw---oso, agg. slijmerig, vol slijm ; fam. snotneuzig.
modisch ; storla —, nieuwe geschiedenis, V.;
.
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scrittori —1, moderne, tegenwoordige ; nieuwere schrijvers.
Mode'stia, f. zedigheid, bescheidenheid, ingetogenheid, v.; —estina, f. chemisetje, halfhemdje ; —ino, agg. bedeesd, overdreven zedig,
gemaakt bescheiden ; —0, agg. bescheiden,
eerbaar, zedig, fatsoenlijk, zonder pretenties;
matig (van pr ij s); —amente, avv. op zedige,
bescheidene enz. wijze.
Modicità, f. matigheid v, (van prijs); gematigdheid, goedkoopheid ; mo'dico, agg. matig
(van prijs); goedkoop, billijk ; prezzi —ei,
lage, gematigde prijzen.
Modi'fica, —azione, f. wijziging, verandering,
modificatie, v.; —ica'bile, agg. voor wijziging, verandering vatbaar ; —icante, agg.
wijzigend, veranderend, modificeerend ; in de
juiste maat, den juisten vorm brengen ; —
una legge, een wet wijzigen ; —netre,
v. a. wijzigen, veranderen, verminderen, matigen ; —icativo, —ieatore, agg. wijzi g end,
veranderend, beperkend, verzachtend; sost. m.
—trice, f. iem. die ergens een vorm, gedaante
wijzigt, geeft ; azione —trice beperkende
handeling.
?liodiglione, m. (Arch.) kraagsteen, m.; console, v.; sparrekop m. (aan de fries); —nare,
V. a. (Arch.) de vooruitspringende versieringen
uitvoeren, afmeten ; —natura, f. (Arch.) afmeting, aanbrenging der versieringen, vooruitspringende deelen aan een gebouw.
Mo'dine, b.z.d. als modano.
Moditno, —a, Z. ammodino; —, bevallige
wijze, beminnenswaardig gedrag, o.
Mo'dio, m. mud, o. (oude inhoudsmaat).
Modista, —ina, f. modiste, modemaakster,
hoeden-, mutsenmaakster, v.
Modo, m. aard, m., manier, wijze, gewoonte, v.;
gebruik, o., vorm, m., methode, v.; (Mus.)
toonaard, m., spreekwijze, v., middel, o.; — di
dire, manier van spreken, uitdrukkingswijze,
v.; a —e a verso, ordelijk, behoorlijk, goed;
fare a —, bedachtzaam, voorzichtig zijn ;
a — d'esempio, bijvoorbeeld; a —, al —
di, naar den aard, op de wijze van ; fare a
— di qd., naar iem.'s zin doen, iem. gehoorzamen ; in niuu —, op generlei wijze, in
genen deele; a ogtei —, niettemin ; in ogni
—, in tutti —i, in elk geval, in alle gevallen; di — che ... , zoodanig dat ...; fuori
di —, oltre — , sopra —, over- , buitenmatig, buitengewoon ; in clee — ? waarom?
hoe zoo ? in certo —, in zekeren zin ; aver
—i, middelen hebben, rijk zijn ; por —, intoomen; fare a suo — , naar zijn eigen zin,
eigen hoofd handelen ; prov. a chi vuole
non manton i —i, waar de wil is zijn ook
de middelen ; non c' è -- di persuaderlo,
er was geen mogelijkheid hem te overtuigen;
faro in —e in neaniera, ik zal het zoo
trachten te doen dat ...; passar ogni — ,
alle maat te buiten gaan; ha —i di contadino, hij heeft boersche manieren ; che — i
sotto codesti ? wat zijn dat voor manieren?
— basso, gemeene, lage uitdrukking, v.;
(Gram.) wijze, v. (v. een werkwoord); vivere
a — degli antichi, naar den aard der
vaderen leven; a — d'esempio, bijvoorbeeld ;
sono tutti bricconi a un —, 't zijn alle
schelmen van een soort.
Modolare, Z. inodulare ; —la, f. model, o.,
voorbeeld, o., formulier, 0.; —are, v. a. (Mus.)
moduleeren, den zang in verschil. toonaarden
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laten overgaan, met afwisselende stem zingen
—atamente, avv. met modulaties; —atore,
m. iem. die bij 't zingen goed moduleert ; —azione, f. (Mus.) modulatie, stembuiging, v.;.
overgang m. van den eenen toon in den anderen; verandering, veelvuldigheid, v. in den
stijl ; overgang m. der kleuren in elkander;
—o, m. model, o., voorbeeld, monster, in.;
secondo il — prescritto, volgens voorgeschreven model, o.; (Arch.) h.z.d. als modano;
(Fis.) eenheidsmaat, v.; (Alg.) modulus van
een logarith. stelsel ; (Num.) doorsnede v. (van
een munt).
Mo'dula, f. formulier, o., schrijfvoorbeeld, o.
Moerre, —ro, m. moiré, gewaterde zijde, stof, v.
Mofeta, —etta, f. ongezonde, verpeste lucht,
v., pestaardige uitdamping, uitwaseming, v.;
—e'tico, app. ongezond, pestaardig ; aria
—a, esalazioni —che, pestlucht, stiklucht,
v.; gevaarlijke, pestaardige uitdampingen;
stikgas, o.
lilofetta, f. (Zool.) stinkdier, o.
Mo'gano, m. mahonie-, magoniehout, o.
Moggiata, f. morgen m. (lands); hoeveelheid
grond die een mud graan opbrengt ; —o'ggio,
m. mud, o., schepel, m. (oude maat); a —a,
schepels-, mudsgewijze ; in menigte, groote hoeveelheid; prov. (nettere la lucerna sotto
il —, het licht onder de korenmaat zetten.
Mo'gio, app. slaperig, langzaam, traag ; slecht
geluimd, zwaarmoedig.
Mo'glia, —e, —iera, —iere, f. (pl. —i) vrouw,
echtgenoote, gemalin, v.; menar —, tot vrouw
nemen ; dar —. tot vrouw geven ; —ia'io,
m. vrouwenvriend, in.; man die onder de pantoffel zit; —a'ggio, —azzo, m. huwelijk, o_,
bruiloft, m.; —eida, m. moordenaar zijner
eigen vrouw; —etta, f. net, lief vrouwtje, o.
Mogo'gano, m. Z. mo'gano.
Mogoli, m. pl. (N. pr. etn.) Mongolen, mv.;
—ia, f. (Geogr.) Mongolië, 0.; —o'lico, agrl.
Mongoolsch.
Moia, f. zachte laag v. in een steen.
Moiana, f. (Art.) kanon o. van middelbare
grootte.
Moise, m. (N. pr. bibl.) Mozes, m.
Moinardo, agg. vleiend ; —ne, f. pl., —a, f.
vleierijen, liefkoozingen, mv.; far —, vleien,
aanhalen, koketteeren ; —neria, f. vleiende
woorden, liefkoozingen, mv., koketterie, v ;
—niere, m. vleier, pluimstrijker, in .
Mola, f. molensteen, slijpsteen, m.; prov. clhi
fugge la — scansa la farina, wie zich
ver van slechte gezelschappen houdt, vermijdt
den invloed er van ; (Med.) misvormde klomp
m. vleesch ; (Zool.) maanvisch, in.; (Anat.)
knieschijf, v.; —are, agg. dente —, maaltand, kies, v.; pietra —, (Min.) molensteen,
m.; —ato, agg. geslepen ; —atura, f. het
slijpen, o., slijping, v.
Mo'lcere, inolcire, v. a. verzachten,verminderen, matigen ; vleien, goeddoen, aangenaam
treffen.
Molda, —ava, f. (Geogr.) Moldau, o.; —a'via,
f. (Geogr.) Moldavie, 0.; Donau-vorstendom, 0.;
—avo, in. Moldaviër, m.
Mole, f. groot, prachtig gebouw, o.; groote machine, v., grootte, v., groote last, in., groot gewicht, o., omvang, in., moeielijkheid, v.; groot
plan, o., groote onderneming, v.; IRomna è
famosa per le superbi sue molt, Rome

is beroemd om de pracht van zijn groote
bouwwerken ; piccolo di —,k1. van omvang.
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Mole'cola, —cula, f. (Fis.) molecule, v., kl.
stofdeeltje, o.; — di sangue, bloedlichaampje,
o.; —are, agg. moleculair; adezione,
attrazione —, moleculaire aantrekking, v.
Molenda, f. maalgeld, 0.; —are, v. a. het
maalgeld afkoopes ; naasten ; iets ontvreemden.
Molestamento, m. bezwaar, o., lastigvallen,
o., kwelling, v.; —mente, avv. met moeite,
onder groote bezwaren ; —are, v. a. kwellen,
lastigvallen, moeielikheden berokkenen ; —atore, m. plager, plaaggeest, lastigvaller, kweller, m., —e'vole, agg. h.z.d. als —o ; lastig,
bezwaarlijk, hinderlijk, vervelend; —ia, f.
lastigheid, lastigvalling, plagerij, kwellerij,
kwelling, verveling, v.; —o, agg. lastig, hinderlijk, bezwaarlijk ; insetti —i, lastige insekten ; pensiero —, drukkende zorg ; sost. m
h.z.d. als —ia.
Mo'Igere, v. a. melken, uitzuigen, uitpersen.
Molina'io, —aro, m. molenaar, m.; —lno, m.
molen, m.; —ito'rio, agq. molenaars ...; industria —a, molenaar s bedrijf, o.
Molinare, f. gekleurde gestreepte stof, v.
Molinisino, m. molinisme, o. (leer van Molina);
—ista, m. Molinist, aanhanger van Molina.
Molla, f. veer, springveer, v., veerkracht, v.;
fig. drijfveer, v.; la — dell' orologio, de
veer van het horloge ; allo scatto di una
—, bij 't losspringen, losdrukken van een veer;
— dura, debole, straffe, slappe veer;
coltello a —, knipmes; a —e, met springveeren ; nnaterassa a —e, springveeren
matras ; la sua — è la vanità, zijn eigenlijke drijfveer in de ijdelheid ; le secrete —e
olie lo Nasilo nnosso a quuesta impresa,
de geheime drijfveeren die hen tot deze onderneming gedrongen hebben ; fare usa cosa
a scatto di —, iets zeer nauwkeurig, in de
puntjes doen ; fig. rosa da pigliar colle
—e, zeer tastbare, in't oogvallende zaak; (am.
essere pia bugiardo delle —e, een
doortrapte leugenaar zin; —etter, f. kleine
springveer, o.
Mollaune, m. vleezig gedeelte o. v. h. lichaam,
slapte van het vleesch ; —are, v. a. slap maken, loslaten ; v. n. slap worden; wolla!
laat los (de touwen); —, v. a. h.z.d. als ammollare, imtnergere.
Molle, agg. week, verweekelijkt, weekelijk ;
verwijfd, zinnelijk, slap, zwak, buigzaam, meegevend, toegeeflijk; lenig, zacht, teer, vochtig,
nat; panti —i del eerpo, de weeke deelen
van het lichaam ; tessuto — , zacht, mollig
weefsel, 0.; le —1 plume, de zachte veeren,
het bed ; pietra —, zachte, weeke steen ; è
tornato a casa tutto —, hij is geheel
doornat thuisgekomen ; — di sudore, nat
van 't zweet; l'erba è seinpre —, het gras
is nog nat; 11 baccalà bisogno metterlo
in — uu giorno avanti, men moet den stokvisch daags te voren te weeken zetten ;
sost. m. vochtigheid, natheid, v.; —eggiamento, m. het slap worden, meegeven ; --egglare, v. n. slap worden, meegeven ; —ezza,
f. weekheid, weekelijkheid, zachtheid, lenigh.,
buigzaamheid,toegeeflijkheid; —e, f. pl. zinnelijke lusten, mv.; tnettere il becco, la
lingua in —, zijn neus ergens insteken, zijn
wijsheid uitkramen.
Moile, —1, f. pl. vuurtang, v.; da pigliar
colle —e, met de handen te vatten ; —ette,
f. pl. kleine tang, v., kaarsensnuiter, m., lampeschaar, v., pincette, v.
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Mo'llica, f. kruim, o., zachte gedeelte o. van
het brood; grove flater, m., fout, v., bok, m.;
—i'echio, m. weeke bodem, m.; —leehioso,
—i'ccleo, —i'eelo, agg. week, vochtig;
—scone, agg. week, te zacht gebakken ; sost.
vuil, o.; nattigheid, v.; —ificatnento, m.
weekmaking, weeking, v.; —ificare, v. a.
week, zacht maken, weeken ; —ificativo,
agg. zacht-, weekmakind; —icazione, f.
weeking, v.; het zacht, week maken, worden .;
--ire, v. a. Z. aunniollire ; —itivo, agq. Z.
tuoliificativo ; —i'zia, —e, f. weekheid,
weekelijkheid, meegevendheid, toegeeflijkheid;
lauwheid, v., wellust, v., zelfbevlekking, v.;
—one, —uwe, m. natheid, vochtigheid, v.
Mollusco, in. (Zool.) weekdier, mollusk, o.,
agq. week, slap.
Molo, m. havendam, weerdam, m., kaai, v.,
havenhoofd, o.; pier, m., golfbreker, m.
Molosso, m. bullenbijter, slagershond, groote
hond, m.; (Metr.) molossische versvoet, m.
Molsa, f. broodkruim, o.
Molte'plice, agg : Z. molti'plice.
Molti'eeio, m. sl ij k, 0.; pap, v.
Molticolore, agq. veelkleurig ; —i'fido, agg.
met veel spleten; —iflorito, agg. met veel
bloemen gesierd ; —iforme, agg. veelvormig ;
—ilatero, agg. veelzijdig; — iloquenza,
—quo, m. praatachtigheid, spraakzaamheid,
v.; —iloquo, agg. spraakzaam, snapachtig;
—ilustre, agg. oud, bejaard ; —lno'mio, m.
(Mat.) veelledige grootheid, v.; —i'paro, agg.
(Zool.) veelbarend, veel jongen ter wereld
brengend ; —i'plica, f. vermenigvuldiging;
veelvoud, o.; —iplica'bile, agg. vermenigvuldigbaar; —iplicamento, m., —azione,
f. (Mat.) vermenigvuldiging, vermeerdering,
verveelvoudiging, v.; —iplicando, m. (Mat.)
vermenigvuldigtal, 0.; —iplicare, v. a. (Arst.)
vermenigvuldigen, vermeerderen, verveelvuldigen ; v. n. en —rsi, v. rifl. zich vermenigvuldigen, menigvuldiger, talr ij ker worden;
toenemen, groeien ; —rsi In parole, breedsprakig worden ; —iplleatautente, avv. op
veelvuldige, herhaalde wijze ; lplieativo,
agg. vermenigvuldigend; —iplicatore, m.
(Arst.) vermenigvuldiger, m.; —ipliee, agg.
veelvuldig ; (Bot.) fibre —, gevulde, dubbele
bloem ; numero — , veelvoud, 0.; —iplieitis,
f. veelvuldigheid, veelheid, v., groot getal, 0.;
—i'plico, m. h.z.d. als —iplicazione ;
—iplo, multiplo, m. (Arit.) veelvoud o. (van
een ander getal); —lsenso, agg. veelzinnig,
veelbeduidend, meer beteekenissen bevattend ;
—isi'llabo, agg. veel-, meerlettergrepig;
—isonante, agg. veeltoonig, veel geluid voortbrengend, luid bruischend (de zee); —itu'dine,
f. menigte, v., groote hoeveelheid, v.; fig. volk,
0.; —ivago, agg. veel rondzwervend.
Molto, agg. veel, zeer; molti e —, zeer vele,
een groote menigte; di —, veel ; sost. m.
menigte, v., het vele, o., veelheid, v.; —a
paglia e poco grano, veel stroo en weinig graan ; prov. motto fumo e poca
arrosto, veel rook en weinig gebraad, veel
geschreeuw en weinig wol ; uotn o di — valore, man van veel moed ; —e volte, dikwijls, veel malen; aver —a parte in qe.,
veel aandeel, deel aan iets hebben ; non c' e
— ehe l'ho veduto, 't is nog niet lang geleden dat ik hem gezien heb ; correr —, veel
verschil, afstand zijn ; ad anui non ei corre
—, in jaren is er niet veel verschil; da un
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adulatore e un amico ei corre —, tus- Monaco, m. monnik, m.; (Omit.) goudvink,
schen vleier en vriend is een hemelsbreed
m.; (Arch.) gevelspits, v.; steunzuil, v., -beer,
verschil, 0.; esser da —, veel beteekenen ;
m.; prov. l'abito rron fa ii --, de pij maakt
i e i, zeer vele; di molti, zeer vele;
den monnik niet; farsi —, monnik worden,
c'erano di —1 soldati, er waren zeer veel
in het klooster gaan.
soldaten ; — avv. lavorare —, veel wer- Monacu'eeia,1. (Bot.) veldlelie, zwaardlelie, v.
ken; motto pia, veel meer ; so per —, ik Mo'nade, f. monade, eenheid, v.; ondeelbaar
weet veel ; a dir —, om veel te zeggen ; wezen, o.
—o'spito, agg. zeer gastvrij.
Monar•ca, m. monarch, regeerend vorst, alMolucelie, f. pl. (Geogr.) Molukken, mv.
leenheerscher, m.; —ato, m. rang, stand van
Momenta'ecio, m. slecht oogenblik, tijdstip;
den monarch; —cale, —chesco, —chico,
—a'neo, agg. oogenblikkelijk ; —to, m. beagg. de monarchie, de alleenheerschappij beweging, v.; eerste hand. eener beweging ; aantreffende, monarchaal ; —chia, f. alleenheerleiding, v., stoot, m., beweegreden, v., moment,
schappij, monarchie, v.; — assoluta, costio.; (Mec.) — statsco d'una forza, statisch
tuzionale, absolute, grondwettel. monarch.;
moment eener kracht ; — d'inerzia d'un
— uuiversale, wereldheerschappij ;—chiscorpo, traagheidsmoment o. v. een lichaam ;
ta, m. aanhanger van de monarchie, het
fig. beteekenis, v., gewicht, o.; cose di poco
koningschap, monarchist, m.
—, di gran —, dingen van veel, weinig be- Mouar•da, f. (Bot.) monarda, v.
teekenis ; persona di gran —, persoon van Mortaro, m. Z. magnaio.
veel invloed ; korte tijdruimte, v.; gli anni Monasteriale, aqq. kloosterlijk, monniks ...,
sono —1 alla eternità, de jaren zijn seklooster .. ,; —ste'rio, —ste'ro, m. klooster,
conden voor de eeuwigheid; oogenblik, moo., —stico, agg. tot het kloosterleven behooment, 0.; non ho un — libero, ik heb geen
rende; regola —a, kloosterregel, m.; vita
minuut, geen oogenblik vrij; aspetta tin !
—a, kloosterleven, o.; —steriale, agg. in
wacht een oogenblik ! questo è il — di ...,
een kloostergemeenschap levend.
dit is het gunstigste oogenblik om ...; oogen- Monastero, m. (Geogr.) Munster, o.
blik, moment, 0.; gunstige gelegenheid, v.; Monbeliardo, m. (Geogr.) Mumpelgarde, Montgunst. tijd, m.; cogliere 11 —, de gelegenbeliard, o.
held te baat nemen ; in un — sul—, a —i, Moncenisio, m. (Geogr.) Mont-Cenis, m.
oogenblikkeljk, terstond ; a —1, soms, op som- Moncare, v. a. verminken ; —cherino, m.
mige oogenblikken ; a —i, a —i, nu eens ...,
m. stomp, verminkt lichaamsdeel, o.; verminkt
dan eens; ogni —, voortdurend, elk oogenmensch, m.; —chezza, f. vermiriktheid, v.;
blik, altijd ; per il —, op dit oogenblik, nu,
verminkte toestand, m.; —chino, m. kreuthans ; di niun —, di poco —, zonder bepele, verminkte, verminkt, kreupel mensch, m.;
teekenis, zonder belang; di grande —, aan—co, agg. verminkt ; è — da an braccio,
zienlijk, beduidend, van groot gewicht; far—,hij is eenarmig ; lig. verijdeld, ontgoocheld ;
van belang, beteekenis zijn.
sost. m. verminkte, eenarmige; —cone, h.z.d.
Monimear•e, v. n. spotten, grappen maken.
als nroncherino.
Mommo, m. het drinken, 0.; drank, m. (kinder- Monda'bile, agg. wat gereinigd, gezuiverd
uitdrukking).
kan worden ; reinigbaar, te zuiveren ; --aMouro, m. (N. pr. mit.) Momus, m.; God van
mento, m. het reinigen. zuiveren, o.; reinihet lachen, van den spot; fig. spotter; prov.
ging, zuivering, v., het ontbolsteren, schillen
è pin facile di fare 11 — che ii mhno,
van den bast, de schil ontdoen ; het pellen,
't is genrdkkelijker spotten dan doen.
0.; —are, v. a. zuiveren, reinigen, ontbolsteMomo'r•dica, f. (Bot.) wilde komkommer;
ren, schillen, pellen, doppen, schoonmaken
balsamien, v.
(groenten); fig. schoonwasschen, wasschen,
Mon, m. Z. monte.
reinigen ; —atore, m., —trice, f. reiniger,
Mona, f. Z. Madonna.
zuiveraar, schiller, peller. in , -ster, v.; --aMo'naca, f. non, v., geestelijke zuster, v.; bedtura, f. reiniging, zuivering, v.; het schillen,
warmer, beddepan, m.; —acale, agg. tot de
pellen, ontbolsteren, doppen, o.; afval o. van
kloosters, monnikorden behoorende ; monhet schillen of zuiveren, de doppen, schillen,
niks ..., klooster ...; —acanda, f. novice, v.
hulzen enz.; —azione, f., h.z.d. als —amenin een nonnenklooster; --acare, v. a. tot non
to ; —ezza, —i'zia, f. zuiverheid, reinheid,
maken —rsi, v. rifl. non worden, in het
zindelijkheid, v.; vuilnis, afval, keersel, o.;
klooster gaan ; —acato, m. monnikendom, o.,
—ezzaio, m. mestvaalt, v., -hoop, m., mest-stand, m.; —acazione, f. inkleeding v. van
kuil, v.; —ia, f. h.z.d. als —ezza ; —ificanon; het nonnenkleed aandoen ; —acorda,
mento, m., —ificazione, f. reiniging, zuim. Z. monocorde; —aeella, f. hoedzwam,
vering, v.; —iflcare, v. a. reinigen, zuiveren,
m., hoed-morielje, v.; —achetta, f. jonge
schoonmaken; --ificativo, agg. reinigend;
non, v.; (Omit.) witte zaagduiker, m.; witte
—i'glia, f. afval, vuil, keersel, o., slak, v.;
non, v.; —aehetto, m. jonge monnik, tin.;
—o, agg. gezuiverd ; lig. zuiver, rein.
(Magn.) sluithaak, m., kram, m.; (Omit.) h.z.d. Monda'ecio, m. slechte, booze, ellendige weals —a ; —achile, app. b.z.d. als —scale ;
reld, v., tranendal, o.; —aria, f. lichtekooi,
—achina, f. (Omit.) sabelbek, m.; —e. t. pl.
publieke vrouw, v.; —anrerrte, avv. op wevonken, mv.; brandende asch, v.; —achino,
reldsche, ijdele wijze; —anità, 1. wereldsche
agg. roodbruin, leerkieurig; — sost. m. blauwe
gezindheid, wereldschheid, wereldsche ijdelplek, v.; kwetsing, buil, v.; (Falegn.) draagbeid, - lust, v., zinnelijkheid, v.; —avro, aqg.
band, m., zeel, o.; stempel, m.; (Omit.) goudwereldsch, aardsch, wereldsch-, aardschgevink, m.; —achismo, m. monnikendom, o.,
zind ; alla —a, avv. wereldsch, volgens, naar
-stand, m.
de wereld ; sost. m. aardbewoner, wereldling,
Mo'naco, m. (Geogr.) stad München (Beieren);
mensch, m.; —iale, agq. wereldsch, wereld ...;
—, (vorstendom) Monaco, o.
mercato — wereldmarkt, v.; traffico —,
—
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wereldhandel, m.; esposizione —, wereldtentoonstelling, v.; -- 0, m. wereld, aarde, v.;
heelal, 0.; fig. menschen, lieden, mv., volk, o.;
c' è niolto —, er is veel volk ; samenleving,
v.; —antico, nnovo, oude, nieuwe wereld,
v.; kijkkast v.; dalla creazione del —,
vanaf de schepping der wereld ; da chè —
zoolang de wereld bestaat; il centro
del —, het middenpunt der aarde; 11 giro
del —, de omwenteling der aarde ; impero
del —, de wereldheerschappij ; aardbol, lichaam, o., bol, m.; i —i celesti, de hemellichamen ; il — della luila, de maan, v.;
maanbol, rri ; - fisico, pliysieke, lichamelijke,
buitenwereld, v.; — dei fantasini, geestenwereld ; mal —, hel, v.; fig. — delle idee,
gedachtenwereld, v.; uomo di —, een man
van de wereld, een wereldschgezind man, een
goedlever, m.; donna di —, lichtekooi, publieke vrouw, v.; non aver —, geen wereldkennis, ondervinding hebben ; venire al —,
ter wereld komen, geboren worden ; dare,
mettere al —, ter wereld brengen, baren ;
tornare al —, weder opstaan ; si tornasse
al — ii povero tuo babbo, als uw arme
vader uit het graf kon opstaan ; il gran —,
de groote, voorname wereld, v.; il bel —, de
fijne, beschaafde wereld; un — di cose,
een menigte, hoop dingen ; disse di me uil
-- di bene, hij zeide heel veel goeds van mij ;
fig. mezzo —, zeer vele lieden, de halve wereld ; — wuliebre, vrouwenrommel, vrouwenprullerijen, kleeren ; esclam. —ladro!
—assassino ! —cane ! —birbone ! beroerde, lamme boel ! iron. —bello, —santo,
een mooi wereldje, een mooi boeltje ; fam.
parere la fine del —, een hondenweer
zijn ; gli pare d'avere tutto il — addosso, hij beschouwt zich als den ongelukkigsten mensch ter wereld ; a (iii) capo al
—, aan 't einde der wereld.
Moiido, agg. gezuiverd, gereinigd, geschild, gepeld ; fig. zuiver, rein.
Mondualdare, v. a. het vermogen, den bruidschat beheeren ; —ualdo, m. beheerder van
't vermogen ; voogd, curator, m.; far — il
marito, den man de beschikking over den
bruidschat der vrouw geven.
llgone'dula, f. (Ornit.) kauw, kerkkauw, m.
Monella, 1'. kleine wildzang, m.; wild, eenigszins onopgevoed meisje; —erffa, f. schelmerij,
schurkerij, v.; kwade streek, m.; kinderenstreek, v., troep kinderen ; —esco, app. schelmachtig, straatjongensachtig, 'gemeen ; —ino,
m., —ina, 1. kl., ondeugende schelm, schalk,
kl. wildzang, m., —0, straatjongen, schelm,
deugniet.
Moneta, f. geld, o., munt, v.; — bianca, zilvergeld, 0.; — corrente, gangbare munt, v.;
— di pese, geld, munt van vol gewicht;
carta —, papierengeld, o.; — tosa, gesnoeid
geld ; — spezzata, kleingeld, o., pasmunt, v.!
pagare di buona, cattiva of trista —,
met goede, slechte munt betalen ; goed, slecht
beloonen ; pagare della stessa —, met
dezelfde munt betalen ; geven wat men ontvangen heeft; kwaad met kwaad, goed met
goed vergelden ; — , muntgebouw, 0.; —a'ggio, m. het munten, muntslaan, o.; munting,
v.; muntloon, o.; —ale, agg. het geld, de
munt betreffende ; munt . ..; —are, v. a. munten, muntslaan ; —a'rio, agg. de munt betreffende ; munt...; legge —a, muntwet, v.;
—,
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piede, valore —, muntvoet, m.; questione
—a, muntkwestie, v.; erisi —a, geldcrisis,
v.; sistema — , muntstelsel, o.; sost. m. munter; falso —, valschmunter, m.; —ato, agg.
gemunt, tot geld geslagen ; carta —a, papierengeld, o.; —azione, f, counting, v.;
—iere, m. munter, muntmeester, m.
Monfer(r)ina, f. soort ital. dans, v.; —ino,
In. inwoner m. van Montferrat; —ato, m.
(Geogr.) Montferrat, o.
Mongana, f. zuigkalf, o.
Mongibello, m.(Geogr.) Monte-Gibello, Etna,m.
Monginevra, f. (Geogr.) Mont-Genèvre, o.
Mongolfiera, f. luchtballon, m.
Mongolia, f. (Geogr.) Mongolië, o.; —o'lico,
agg. mongoolsch ; —li, pl. Mongolen.
M©nile, m. halsband, m., halssnoer, o.; ambts-

kelen, m.

Monimento, m. en afpel. Z. monumento.
Moniniento, m. waarschuwing, vermaning,
berisping, v.; —ire, v. a. Z. ammonire ;
—ito, m. berisping, v., monitum, m.; fare
un —, een monitum, berispend schrijven uitVaardigen ; —itore, m., —trice, f. verma-

ner, waarschuwer, m., opzichter, toezichter in
scholen, m., -ster, v.; staatsblad, o.; staatsaankondiger, m.; —o'rio, m. (Eccles.) maanbrief,
waarschuwingsbrief, m.; —izione, f. herinnering, waarschuwing, v.
Monipo'lio, m. h.z.d. als monopolio.
Monistero, m. h.z.d. als mouaste'rio.
Manna, f. Z. Madonna, in de beteekenis van
vrouw, gebiedster; —, aap, aapin, v.; pigliar
la —, zich bedrinken, een roes hebben ; —ina,
vrouwtje ; fam. hen.
1Monnerino, m. koppelaar, m.
Monnosino, agg. potsierlijk, grappig, aardig.
Monoba'sico, agg. (Chico.) eenbasisch, wat
zich met een basis verbindt.
Mono'cchio, —o'colo, —o'culo ; agg. eenoogig ; sost, m. eeuoogig mensch ; monocle,

een enkel brilglas dat men voor het rechteroog
zet ; —ocerote, m. (Zool.) narval, in.; —ocordo, in. monocordium, o.; éénsnarig muziekinstrument, o.; —cotile'doni, pi, (Bot.)
eenlobbige planten ; —ocroma'tico, m. eenkleurige schildering, schilderij of teekening, v.;
—ocolo, m. h.z.d. als —ocolo ; —ocuspidale, agg. (Arch.) met een gevel, een facade;
—odia, f. (Mus.) eenstemmig gezang, o., solo,
m.; --odramma, m. monodrama, o.; —ofillo, agg. (Bot.) eenbladerig ; --oiisita, in.
monophysiet ; die maar een natuur in Christus
aanneemt; —ogamia, f. enkele echt, m.;
monogamie, v.; —o'gamo, in . met een enkelen persoon in huwelijk levend; —ografia,
f. monographie, v.; beschrijving van een enkel
onderwerp ; —ogra'fico,agg. monographisch;
—ografista, in. monograaf, m ; beschrijver
van -, schrijver over een enkel onderwerp;
—ogramina, m. monogram, o.; dooreengeslingerd of gewerkt naamcijfer; naamcijfer, 0.;
(Stamp.) uitgeversembleem, o.; —ico, agg.
(Bot.) eenhuizig; —oli'tico, agg. uit een enkelen steen bestaand (zuil); —olito, m. monoliet, m.; zuil uit een enkel stuk steen
bestaande; —o'logo, in. alleenspraak, v.;
monoloog, m.; —omania, f. monomanie, v.;
waanzin, m.; idee fixe; het ziekelijk denken
op een enkele zaak ; -- di grandezza,
grootheidswaanzin, m.; —omani'aco, agg.
aan monomanie lijdend ; de monomanie betreffende ; —o'inetro, agg. slechts uit een
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versvoet bestaande , - 0 ' mlo, m. (Arit.) mo- I winden; - un canone, een kanon op bet
atIuit zetten, - la guardia, op wacbt
nornoon, m.; -ope'talo, agg. (Bot.) eeabtagaan, de wacht betrekken; - in eoltern,
deng , -OltoOdio m. tatel v. met een voet,
hi .'abbia, in toorn, woede geraken , - la
-opo'lio, m. monopolium, 0.; alleennaudel,
I)all na, room vormen.
m., uitslultend recht o. (op iets); voorrecnt,0.;
Montasceudi,
m. indecl. voet-, loopbrug, v.,
opkoopen o. van waren, -opoUsta, m.
alleenhandelaar, voorstander van hel mono- steg, m.; -tata, f. het opstijgen, omhooggaan, 0.; stijgin~, hoogte, v., -a' tile, agg.
pollum-stelsel i opkooper van waren (om ze
bestugbaar, beklimbaar; -uto, agg.bereden;
later duur te verkoopen); -opolizzare, v. a.
bene -, goed bereden; coed voorzlen, goed
monopoltseeren, net uttsluitend recht voortets
ultgerust, tngerlent, -ato'io, m. wagen-,
geven,nemen, opkoopen van waren; -ol°i"mrutuigtrede, v.; stlj~beugeJ, m.; opstij~, m.;
mtee, -ol'itnlico, agg. slechts een rijm
- atore, m. deknengst, m.; -abu'a, f. behebbend; altijd op hetzelrde rljm eindigend;
stijging, dekking, v.; (Oref.) montuur, Invat-orinnllo, -Unto, m. mnnortem, 0.; geling- v. (van een juweel); stelltng,v.; rijdier, o.
dicht waarvan alle verzen op hetzelfde rum
etndlgen, -osi'llaho ll m. eenlettergrepig Bonte, m. berg, m., hoop, ro., menigte, v., aedrang, 0.; elma, giogo, spalle del -, top,
woord, 0; - en -illa'bico, agg. eenletterrue, zijden van den uerg, catena di -i,
greplg , -ospernIO, agg. (Bot.) eenzadtg ,
bergketen, m., i - i toscan}, het Toskaan-o'stico, m. eenregelig epigram, 0.; - 0 ' sene gebergte, 0.; it - }\pennillo, de Apestru 1'0, m. eenstrophig gedicnt, 0.; -oteisnijnen ~ provo i - i stanno fel'Dli e gli
mo, m. monothetsme, 0.; vereerlngo.van een
nOlilini eammtnano, bergenen datenontenkelen God; -oteista, m, monotheist, vermoeten elkander niet, maar menschen wei ~
eerder van, geloover in een enkelen God;
diet ..o il - e' e la china, of ogni - 113
-ot.onia, f. eentonigheid, eenvormtgneld, v.,
-oOtooo, agg. eentonig, eenvormlg , -otrela sua vatle, na leed komt vreugu, na regen
komtzonneschijn; Montedo'llIini, m. naam
mi, m. pl. (Nat.) ccnnoevigen , rnonotremen,
van net armenhuis in Florence.
tandelooze zoogdieren, mv.; -otri'glifo, m.
(Arch.) ruimte v. van een triglle! tusscaen Jlonte Bianco, m. (Geo(Jr.) Mont-Blanc, m.
twee zuilen,kolomrsen ; -o'ttero, -o'ptel'o, Montel"o'zzolo, -tecello, m. heuvelfje,
hoopje, 0.; -icella."e, v. a. h.z.d, als amm. (Arch.) ronde, slechts uit een zuilenhalbeDlonticeHa"e; -igiallo, agg. op de bergen
staande tempel, m.
wonend; -itnballco, m. D.z.d. als OIOUMonpellieri, m. (Geog!f'.) MontpclUer, o.
tall.banco; -ista, m. directeur, bestuurMons, Z. Monte.
Bonsignore, m. Monseigneur, m. (titel); Hoogdel' Ill. van een leen-, pandjeshuis, o.
waardige Heel'; -ato, m. waardigbeid van MOHtierlt, f. kindermuts, v.
IlontoDcillo, m. kl. ram. m.; bok.je, 0.; }wkkeMonseigneur.
MORsone, m. mouson, ro.; regelmat. wind m.
vel, 0.; -one, m. ram, m., hamel,m, hamelsvel, 0., bamelsvleescb, 0.; (Astr.) ram, ro.; fig.
i1l den Ind. Oceaan.
MODstrlloso, agg. Z.•nostrnoso.
domkop, scbaapslwp, ro.; starnpblok, straatstamper, -ram. m.; (Mil. star.) muurbreker,
MOlIsllhllano, m. Z. .nllsul.. lallO.
stormram, ro.; saito del -, bokkesprong, m.;
BOlita, f. bespringen, dekking,v. (v.fokdieren);
mod. provo cereare cinque piedi al-,
spring-, dekplaats, v.
Bonta, f. gezamemijk bedrag o. van een som.
spitsvondigbeden zoeken, zich het hoofd nreJlontagna, f. ber~, gelJergte,0., hergketen, In.;
ken met nuttelooze dingen; -onillo, aqg.
-gnhao: -laino, -nesco, agg. op bergen
ram-, hamelac.htig·, rams ...
wonend, hergachtig, berg ...; aria I"onta- Montoso, -11080, arm. heuv~l-, bergachtig,
nina, herglucht, ruw, v.; sost. m. -ino, m.
one1Ten, ongeHjk; -uosita, f. herg", heuvelberghewoner, m.; -gnoso, agg. bergachtig;
achtiglleid, onetTen-, ongeJijkbeid v. (van den
-lIlIuolo, agg. hZ.d. ais -nino.
llodem).
Montalbano, m. (Geogr.) Monlauban, m.
~Iontu ..a, f. montuur, v., uniform,rn.; -are,
Montailibanco, m. marlctsclueeuwel', kwakv. a. in een uniform kleeden.
MOlllllllentale, agg. monumentaal; den aard,
zalver, goochelaar, m.
MORtalllento, m. het bestijgen, opstijgen, behet uiterlijk ,-an eeo m,ollument, g-edenkteeken
l{limmen, eo; -031'0, m. op bergenwonende;
hebl)end: zeer groot, grootscb; -ellto, m.
berg ...; 8ost. m. bergbewoner, m.
gedenkteckefl, monument, 0.; groot, openbaar
Montanella, f. (Ornit.) roodborslje,o.; -ello,
gebouw, O.
MOllzi'cehio, m. boop, m., ophooping, V.
m. (Or-nit.) hergvink, m.
Mora, f I. moerbezie, Y.; -prugnola_ framMontaDo, agg. berg ...
Montante, m. bedrag, 0.; (Scherm.) slag,bouw
l)oos, v.; mod. provo esse.·e pili lonf.tno
da qe. cbe iI gennaio dalle -e, zeer
van !lovoo naar beneden.
MOlltanza, f. h~t stijgen, kUmmen,o.; hoogte,
vel' er van verwijtlerd, af zun; II, f. uitstel,o.;
v" l100ge stand, m., w3ardigheid, v.; -a."e,
vertraging. v.; achterstalligheid, v.; essel'e,
v. a. en v. n. hestijgen, beklimmen, opgaan,
cade."e in -, wegens uHstel O. van de beOOlbooggaan, in de hoogte rijzen,groeien,toetaJing in stl'af vervallen; acbt.erstaJlig zijn(in
nemeo, wassen; dekken, bespringen (van fokbetaling); pnrgar la -, de betaling- noguitstellen; (Giur.) nleUere in -, (den debiteur)
dieren); - un cavallo, te paard rijden; in
prijs vermeerderen, stijgen, duurder worden;
tot betaling dwingen VOOl' hem eellbepaalden
termijn aan te wijzen; iem. dwingen, opvorvan belang zijn; er niet op aankomen, niets
deren zijne verplichting, betaling na te koaan gelegen zijn; 11011 Illonta il pl'egio
men; nlessa in -, aanmaning, oproeping,
di ..., 't is de moeite niet waard om. "; non
opvordering om zijne verplichti'llgen na te komonta, 't doet r,r niets toe, heteekent. niets;
-a cavallo, in sella, te paard stijgen,opmen; - III, f. steenhoop, m.; hoopm.takken;
stijgen; - un ol'ologlo, een uurwerk Opmutsaert, m.; mOl'a-spel, 0.; - IV, negerin, v.,
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moorsche vrouw,v.; —acchinolo, agq. eenigs- dordere, v. a en n. bijten ; fig. scherp, vinnig
berispen, hekelen ; iem. krenken, bedroeven,
zMiis zwart, donkerkleurig; —a'ggine, f. vertraging, v., uitstel, o., achterstalligheid, v.;
door bijtende gezegden kwetsen ; — II freno,
—ato'ria, f. uitstelling v. der betaling ; uitmet geduld iets moeten verdragen, zich verbijten, op den stang bijten ; —rsi le mani,
stelbrief, moratorium.
le dita, zich iets bitter berouwen, beklagen ;
Morai'uola, f. moerbezie, v.; —olo, m. soort
— la poloere, la terra, in 't gras, in 't stof
olijfboom; moro, moerbezieboom, in.
Morale, agg. de zedeleer betredende; moreel,
bijten; uit den zadel vallen, sterven, in den
strijd vallen ; —icamento, m. het bijten,
zedelijk ; geestelijk, abstract ; zedekundig, goed
van zeden ; —, m. zedelijk gedrag, o.; zedeleer,
vreten ; steken, branden ; —icare, v. n. bijten,
v.; moraal ; leer, v.; —aleggiare, —alizbranden, steken (van wonden); —icativo,
zare, v. a. moreel, zedelijk maken, moraliagq. bijtend, brandend, stekend ; —icazione,
f. h.z.d. als —icamento ; —imento, m. het
seeren ; v. n. zedel ij ke, moreele beschouwingen
maken, levensplichten inprenten ; —alista,
hekelen, steken, berispen; bijtende, stekende
m. moralist, schrijver over de zeden, deugden
gezegden doen, berispen ; —itore, m. hekelaar,
enz.; leeraar m. der moraal, der zedeleer;
vinnige, stekelige zegger, bediller, berisper, m.;
—itura, f. h.z.d. als morsura.
zedepreker, m.; —alità, f. zedelijkheid, moraliteit, v.; zedelijk, fatsoenlijk gedrag, 0.; zede- Morea. f. (Geogr.) Morea, v.
leer, v., zedeles, v., zedelijke zin, m.; —aliz- More'ccio, m. (Bot.) zwijnenzwam, m.
zazione, f. bevordering der zeden, verzede- Merella, 1. (Bot.) morille, zwarte nachtschade,
lijking, zedelijke verbetering, moralisatie, v.;
v.; bal in 't kogelspel;
m. sierlijk
klein zwart paard, 0.; —ello, agg. zwartbruin;
zedepreek, v.
caval —, zwart paard, o.; prov. — seiiza
Morgnna, f. woonplaats, woning, v.; —are,
segno, non te ne Eidar col pegno, een
v. n. Z. dimorare.
Morate, m. (Geogr.) Murten, 0.; —tese, m.
volkomen zwart paard is zelden te vertrouwen.
Morena, I. f. (Zool.) murene, v.; zeepaling, in.;
inwoner van Munten.
II. moreene, v.; rotsstukken, steen aan den voet
Morato, agg. h.z.d als merlato ; — , zedelijk ;
der gletschers.
idea —a, van de zedelijke zijde beschouwde
Morente, agg. stervend ; —, sost. m. sterveling,
gedachte
stervende, m.
Moravia, f. (Geogr.) March, Mark, m.; —a'via,
f. (Geogr) Moravië, o.; montagne di —, Moresca, f. moorsche dans, v.
Moravisch gebergte, o.; —avo, agq. moravisch ; Moresco, agg. moorsch; alla —a, op moorsche wijze.
sost. m. Moraviër, m.; fratello —, Moravisehe broeder, Hernhutter, m.
Moreto, m. moerbeziënbosch, 0.; moerbeziënMorbeito, m. kl. onpasselijkheid, ongesteldheid,
beplanting, v.
v.; galgenbrok, o.; —bidamento, m. week- Moretta, f. (Zool.) tafeleend, v.; jonge moorsche
vrouw, v.; —etto, agg. zwartachtig ; sost. jonge
making, verweeking, v ; —bidare, v. a. week,
moor, morenknaap, m.
zacht, murw maken ; —bidezza, f. (Pitt.)
malschheid, teederheid,. molligheid v. (van 't Morfea, f. (Med.) soort melaatschheid; schurftvleesch); weekelijkheid, slapheid, v.; toegeeflijkachtige uitslag, m.
beid, zachtmoedigheid, v.; — della vita, Morfeo, m. (N. pr. mit.) Morpheus, m.; god v.
gemakkelijkheid, aangenaamheid des levens ;
d. slaap; —Ina, f. (Chim.) morphine, v.
—bido, agg. week, zacht, murw, mollig, Mo'rfia, f. muil, bek, m.
malsch ; wellustig; (Med.) tot de ziekten be- Morfina, f. (Chim.) morphine, v.; —inismo,
m. morphinezucht, verslaafdheid aan morhoorende; —done, m., —ona, f. dikke man,
phine ; —inista, m. morphinist, verslaafde
vrouw met slap vleesch ; —dume,m.weeke,
aan morphine.
breiachtige massa ; —bi'foro, --i'fico, agg.
Morfine, v. n. flink, geducht eten.
ziekmakend, ongezond, schadelijk, nadeelig.
Morfologia, f. leer van de vorming der orgaMorbiglione, m. Z. morriglione.
nische lichamen ; — lo'gico, agq. rnorpholog.
101orbillo, m. (Med.) mazelen, mv.; —oso, agg.
(Med.) van de mazelen afhangende ; aan maze- Morgana, f. heerschappij, v.; —a'tico, morganatisch; matrimo'nio —, morganisch
len lijdende.
huwelijk ; huwelijk o. met de linkerhand ;
Morbino, m. moedwil, overmoed, m.; uitge—ato, ogg. heerschappelijk; sost. m. beerlatenheid, vroolijkheid, v.
schap, o.
Morbiselato, aqq. ziekelijk, ongezond; —o,
m. ziekte, besmettelijke ziekte, pest, v.; fig. Morgiano, agq. uva —a, soort donkere niet
stank, pestaardige stank; plaag, v., nood, m.;
zeer welsmakende druif.
— asiatico, cholera, pest, v.; — gallico, Mo'ria, f. olijf, v. (bij de Atheners heilige soort).
venerische ziekte, sy philis ; —regio, geel- Moria, f. ziekte, besmettelijke ziekte, pest, doodelijke ziekte, sterfelijkheid, v.; —ibondo,
koorts,geelzucht, v.; —virgineo, bleekzucht,
stervend ; luce —a, uitgaand licht ; — sost. rn .
— sacro, vallende ziekte, v.; —osità, f.
stervende, m.
ziekelijkheid, v.; —oso, agg. ziekelijk, een
Mori'ecia, f. steen-, puinhoop, m.
ziektekiem bevattende.
Mo'rcliia, —cia, f. olieschuim, o.; —ioso, Morice, —cl, f. pl. aambeien, mv.; guldenader,v.
Moriena, f. (Geogr.) Moorenland, 0.; —ieino,
agg. schuimig, troebel.
m. jonge moor, m.
Morda'cchia, f. muilkorf, m.; neusriem, m.;
mondknevel, m.; —ace, agg. bijtend, stekend, Morigerare, v. a. vormen, opvoeden, beschaafd, fatsoenlijk maken ; hevig berispen ;
scherp ; fig. vinnig, stekelig, bijtend; —acità,
—atezza, f. netheid, fatsoenlijkheid, welopf. bijtigheid, bijtachtigbeid, scherpte, v.; vinniggevoedheid, v.; —ato, agg. welopgevoed, fatheid, v ; —ente, agg. h.z.d. als mordace;
soenlijk, beschaafd, goed gemanierd.
sost. m. bijt-, etsmiddel, o.; beitse, v.; mordant
Morigiana,
f. (Zool.) fluiteend, v.; —glione,
o. (verguld-vernis).
m. (Zool.) sabelbek, m.
Mordella, f. (Zool.) aardvlooi, v.
--,
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Morimeo, m. koketterie, opgesierdheid, opgedirktheid, v.; —ieroso, agg. opgesierd, koket,

gemaakt, opgedirkt.
Morino, m., —a, f. persoon met donkere
huidkleur.
Morione, m. stormhoed, punthelm, m.; grenadiersmuts, v.
Morire, v. n. sterven, doodgaan ; allengs zwakker worden ; wegsterven (van toonen); — di
deside'rio, van verlangen verteren, verkwijnen ; — di rabbia, van woede vergaan ; —
di fame, di sete, verhongeren, van dorst
versmachten; fam. — di qd., doodelijk verliefd op tem. zijn ; — di suo umale, di morte
naturale. een natuurlijken dood sterven ;
prov. — di fame nell' Altopascio, in den
overvloed van honger sterven ; geen lepel
hebben als het brei regent. ; meglio — una
volta, che cento volte, beter schiel ij k
sterven dan lang sukkelen ; chi ben vive,
ben muore, goed geleefd is goed gestorven ;
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mopperaar, m.; —azione, f. h.z.d. als —amento ; —eggiare, v. a. h.z.d. als —are;
—e'vole, agg. mompelend, mopperend ; —io,
m. genlompel,gemopper, gemurmel,o.; — cupo,
sordo, dof gemompel ; klacht, berisping, v.;
achterklap, m., gefluister, o.; —ioso, —oso,
agg. murmelend, mompelend ; -ità, f. h.z.d.
als —amento.
Moro, agg. zwart, donkerbruin ; moorsch ; sost.
I. m. moor, neger, m.; testa di —, morenkop ; — ti. m. moerbezieboom, frambozenstruik, m.

Moroidale, agg. (Med.) aambeiachtig ; de
guldenader betreffende; —o'ide, f. pl. aam-

heien, mv.; guldenader, v.

Mo'rola, f. moerbezie, v.
Morosità, f. verdrietelijkheid, treurigheid,
gemel ij kheid, traagheid, v.; —oso, agg. verdrietig, gemelijk ; langzaam, traag ; contribuente — , m. luie, nalatige, lastige belastingbetaler, m.; — , fi.z.d. als amoroso.
aspettare e non venire è una cosa da Morra, f. morraspel, o.
far —, vergeefsch wachten is langzaam ster- Morsa, I. f. walrus, zee-olifant, m.; II. (Arch.)
ven ; p. pass. morto, gestorven ; agg. dood;
vertandsteen, wachtsteen, m.; (Magn.) schroefcadere, cascar —, dood vallen ; esclam.
stok, m.; (Orel.) inzetijzer, o.; trens, v., knijpche tu caschi —, val dood ! acqua —a,
bit, 0.; —aio, m. verkooper van bitten ; —e,
staand water ; denaro —, dood-, stilliggend,
f. pl. knijptang, 0.
geen intrest brengend kapitaal, geld ; città Morsecchiare, v. a. bijten, aanvreten, aanbij—a, doode, uitgestorven stad ; lettera —a,
ten; —auura, f. het aanbijten, beet, v., bijtvergeefsch geschreven, vruchtelooze brief ;
wonde, v.; —eggiare, v. a. h.z.d als —ecaura —a, hel, onderwereld, v.; palla —a,
chiare ; — elletto, m. beetje, hapje, stukje,
matte, doode kogel, m.; sentinella —a, vero.; (Farm.) pil, v.; —elliere, f. klein, fijn
loren, op de voorste posten staand schildwacht;
mesje, o.; —elio, m. stukje, beetje, hapje, 0.;
foto —, half uitgegaan, dood vuur; — di
bete, v.; (Mar.) platting, m.; —etto, m. gebit,
fame, straat-, doodarm ; esser — al monde,
0.; — da banco, bankschroef, knijptang, v.;
dood voor de wereld zijn ; esclam. son —, 't
—leare, v. a. h.z.d. als —ecchiare ; —leais gedaan met mij ; mettersi per — a fare
tura, f. h.z.d. als —ecchiatura.
una cosa, alles op het doorzetten van iets Morsettiera, f. pers, v.
aanwenden ; sost. in. doode, overledene ; sep- Morso, m. beet, v., bijtwonde, v.; steek, m ;
pellire i —i, de dooden begraven ; messa
smart, pijn, gewetenswroeging, v.; het branper i --i, mis voor de overledenen ; parere
den, steken (van wonden); gebit, o., toom, m.
un —, er als een doode, een lijk uitzien ; stil
(van paarden); dare ii —, bijten; porre il
liggend, dood kapitaal, o.; il — rnangia ii
—a qd., tem. den teugel, toom aanleggen ;
vivo, het onverkocht geblevene verslindt alle
onderwerpen, bedwingen ; — rara, f. het bijwinst; mano —a, Z. onder mavo ; essere
ten, o.; beet, bijtwonde, v.; steek, m., bran(innamorato) — , doodelijk, smoorlijk verdende pijn, v.
liefd z ij n ; stanco —, doodmoe ; — di fame, Mortadella, 1. —o, m. cervelaatworst, v.;
doodarm ; essere — al morsdo, dood voor
saucise de Boulogne.
de wereld zijn ; giorno de' —1, Allerzielen- Morta'io, m. mortier, m. (om in 't stampen);
dag, m. (2 Nov.); it — è sulla bara, Z.
(Art.) mortier, bomketel, m.; smeltoven, m.,
onder bara ; parere un — che cam-kuil, v.; prov. battere, diguazzare,
mina, een wandelend lijk gelijken ; guarpestare l'acqua nel —, water in den
dare 11 —, zw ij gen, geen woord zeggen ;
mortier stampen, d.w.z. nuttelooze, vergeefsche
—itoio, agg. h.z.d. als mortale ; —ituro,
moeite doen.
agg. zich tot sterven bereid houdende ; den Mortale, agg. sterfelijk, doodelijk ; dood ...,
dood gewijden ; —oriante, m. lijkbidder, m.,
sterf ...; sost. m. sterveling ; i —1, de menbedienaar bij de begrafenissen ; —o'rio,
schen, bet menschelijk geslacht; niunico —,
—oro, m. begrafenis, lijkplechtigheid, v.; grafdoodvijand ; peecato — , doodzonde, v.; salto
teeken, 0.; —uale, —ua'rio, agg. lijk-, be—, gevaarlijke sprong, m.; —aletto, m. (Art.)
grafenis ..., sterf ..., dood ...; lenzuolo —,
kleine mortier, m.; kamer v. (om vreugdesch.
lijk-, doodskleed, o.; stanza —aria, sterf-,
te doen); pompzuiger, m.; —alità, f. sterfelijkkamer, v.; mere —a'rio, sterfmaand, v.
lijkheid, doorlelijkheid, v.; moorderg, v.; beMorla'cchia, f. (Geogr.) Morlachije, o.
smettelijke ziekte, pest, v.; —aretto, m. h.z d.
Mormeca, —micca, f. lummel, ezel, domals —aletto ; —aro, m. h.z.d. als —aio.
kop, m.
Morte, f. dood, m. v.; sterven, o.; afsterven, 0.;
Mormoni, m. pl. Mormonen, mv.
verwelken, vergaan, o.; vernietiging, v., onderMormoracchiare, v. a. achterklapspreken,
gang, m., kommer, m., droefheid, v.; doodstraf,
kwaadspreken, bepraten, belasteren ; —av.; condannare a of alla —, ter dood
mento, m. gemompel, gemopper, gemor, o.;
veroordeelen ; — civile, verlies o. der burgerkwaadsprekerij, v., laster, m.; —are, v. a.
lijke rechten ; — eterna, eeuwige dood, m.;
mompelen, fluisteren, morren, mopperen ;
eeuwige verdoemenis, v.; a vita e a —, op
kwaadspreken ; —atore, m., —trice, f. lasleven en dood, voor altijd ; dar la —, porre,
teraar, kwaadspreker, m., -ster, v.; morder,
mettere a —, ter dood brengen, dooden;
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essere in fin di —, venire a —, den dood
nabij zijn, op 't punt van sterven zijn; canmpare dalla —, den dood ontvluchten ; mori
di mala —, hij kwam op treurige wijze om ;
— subita, subitanea, improvvisa, plotselinge, onvoorziene dood ; — naturale,
aceidentale, violenta, natuurlijke, door

een toeval veroorzaakte, gewelddadige dood ;
— criminale, door een misdaad veroorzaakte
dood ; — iinmatura, anticipata, vroegtijdige dood ; dood voor den tijd ; fig. la
diffidenza è la morte del credito pub-

het wantrouwen is de ondergang van
het openbaar crediet; in fine a —, doodelijk;
bastonare a —, doodranselen, doodslaan ;
prov. la — del lupo è la salvezza delle
pecore —, de eenen z'n dood is den andere
z'n brood ; la — non ha calendario, de
vlood stoort zich aan geen tijd ; contra la —
nnon c' è 'nitro forte, tegen den dood is
geen kruid gewassen ; esclam. coupe è vero
la — santa! zoo waar als Christus voor
ons gestorven is ; odiare, ferire a —, doodelijk haten, verwonden ; —ella, f. (Bot.) mirten,
boschbes, v.; —ezza, f. doode, schijndoode
toestand, m.; —i'ceio, agg. halfdood, doodelijk
bleek; —icino, m. dood, doodgeboren kind,
0.; lana — came —, wol, v.; vleesch o.
van een gestorven dier ; —i'fero, agg. doodelijk, doodbrengend.
Mortia, 1. zoute vleeschspijs, v.
Mortificamento, m., —cazione, f. versterving, kastijding, v.; het afsterven, kankerachtig worden; krenking, verdeemoediging, v.;
droefheid, beproeving, v.; —care, v. a. versterven, kastijden (het lichaam); vermindering,
bil co ,

verzachting, verzwakking, v.; krachtbeneming,

v.; (Med.) ongevoelig maken; krenking, vernedering, verdeemoediging, v.; (Pitt.) — i colori, de kleuren dempen; —rsi, v. rill. zich
versterven, het lichaam kastijden ; zich vernederen ; (Med.) kankerachtig, met koud vuur
worden, afsterven, sterven ; —ativo, agg.
verstervend ; dempend.
Mortigno, app. bleek, doodsbleek, vaal.
Mortina, —e, f. —o, m. h.z.d. als inortella.
Mortito, m. (Cucc.) ragout, o.
Mo'rvido, agg. h.z.d. als niorbido.
Morviglione, m. (Med.) waterpokken, mazelen, mv.
Mosa, f. (Geogr.) Maas, v. (rivier).
Mosaicista, m. mozaïekwerker, m.; —a'ico,
m. mozaïek, mozaïekwerk, 0.; musiefschildering, v.; fig. bont mengsel, 0.; bont allerlei, o.
Mosambico, m. (Geogr.) Mosambique of
Mozambiek, o.
Mosea, 1. (Zool.) vlieg, v.; —cavallina, paardenvlieg, brems, v.; --cleca, blindemannetjespel, o.; nevella — , vliegenvogeltje, o.; kolibrie, v.; fare d'una — nu elefante, van
een vlieg een olifant maken, d.w.z. sterk overdrijven ; non gli si posano niosehe stil
paso, hij laat niet met zich gekscheren ; levarsi la — del paso, niet met zich spotten laten, geen scherts verstaan ; saltar la
— (al paso), toornig, boos worden); prov.
in bocca chiusa non entran inosehe,

zwijgen is goud waard ; —, moedervlek, v.;
zwart vlekje (mouche) op kin of wang.
Mosea, f. (Geogr.) Moskau, o.
Moseada, f. muskaatnoot, v.; —ato, agg. Z.
ntusehiato ; —adella, 1., —ello, m. muscatelpeer, v., muskaatdruif, v., -wijn, m.;

MOS
—ado, m. muskus, m., muskaatwijn, m.,
-druif, v.; voce —a, muskaatnoot, v.; saper
di —, naar muskus rieken ; —a'io, m. vlie-

genzwerm, m.; fig. onaangename, vervelende
zaak, v.; last, m.; —aliola, —ainola, f.
vliegenkast, v.; —aiuole, f. pl. (Vet.) uitslag,
m.; —ardino, m. (Zool.) hazelnwis, v., sperwermannetje, o.; (Farm.) muskusballetje,-pilletje, o.; fig. gek, kwast, fat ; ram. gemuskeerde
gek, m.; —ardo, m. (Ornit.) sperwermannetje,
0.; —are, v. n. de vliegen verdrijven ; —atello. m. h.z.d. als —adello ; —ato, m.
li.z.d. als —ato; app. gevlekt, gesprenkeld,
bont (van paarden); arino, m. h.z.d. als

tnoseherino.
Mosehea, f. moskee, v.; mahomed. tempel, m.
Moscheggiare, v. n. zich groot voordoen, een

hooge borst zetten.

Moschere'ccio, agg. vliegen ...; —cherino,
in. mug, v.; montare, salire, venire il —
(al naso), boos worden, opvliegen, opstuiven ; pigliare i i —, den neus optrekken ;
—chetta, f. vliegje, 0.; kleine vlieg, v.; —, Z.
—elietto.
Moschettare, v. a. met het geweer, musket
doodschieten ; —ata, f. musket-, geweerschot,
0.; —erffa, f. regiment o. musketiers; —iere,

m. musketier, met een musket gewapend soldaat, m.; —o, m. musket, lontgeweer, o.; —one,
m. haakbus, v.; musketon, o.
Mosehettato, agg. gevlekt, gesprenkeld, gestippeld.
Mosehicida, m. vliegendooder, m.; earta —,
vliegenpapier, o.
Moseiama, —me, f. gezouten tonijnvisch, m.
Mo'scio, agg. murw, week, slap.
Moscione, in. (Zool.) mug, kl. vlieg, v.; — cone,

m. groote vlieg, v.; brommer, m., vleeschvlieg, v.

Mo'scolo, m. mos, 0.; spier, v.; (Mil. Stor.)

storm-, belegeringsdak, o.

Moseo'via, f. (Geogr.) Moskau, 0.; —ita, m.

Moskoviet, m.; inw. van Moskau.

Mose, m. (N. pr. bibl.) Mozes, m.
Mosella, f. (Geogr.) Moezel, m. (rivier); —ano,

m. bewoner van de Moezeloevers.

Mossa, f. beweging, v.; trek, m.; opgewonden-

heid, v.; aandrift, m.; oproer, o.; verzakking
v. (van een gebouw); —e, f. pl. slagboomen,
mv. (v. d. renpaarden); zet m. (in 't schaakspel); onbeleefde gebaren, woorden, mv.; — di
corpo. ontlasting, v., stoelgang, m.; dal
polio alle —e, van 't begin tot 't einde;
pigliar, prendere le —e, in beweging
gaan, in gang gaan (vooral van spoortreinen);
prendere le —e da nu pensiero, van
de gedachte uitgaan ; dar la — a qd., iem.
op den weg brengen ; lasciarsi furar le
—, zich door iem. laten voorkomen ; essere
suite —e, op den sprong zijn, staan ; non
poter stare alle —e, zich niet kunnen in-,
terughouden ; — d'arma, krijgsrusting, v.;
voorbereiding v. tot den oorlog.
Mossalina, f., —o, m. Z. mussalina ; —inete, m. jaconet, o.; zekere wollen stof.
iossul m. (Geogr.) Mossoul, o.
Mosta'eehio, m. snor, snorbaard, m.; —cciata, f. oorveeg, m.; muilpeer, v.; —ccio, in.
gezicht, o., snoet, snuit, m.; —ccione, m.
h.z.d. als —cciata,
Mostarda, f. mosterd, m.; —ina, f. (Bot.) wit
mosterdzaad, o.
Mosto, m. wijnmost, m.; —oso, agg. mostachtig.
,
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Mostra, f. teeken, voorteeken. o.; uiterlijk vertoon, o.; monster o. (koopwaar); proef, m.; —
di bottega, uitstalraam, winkelraam, 0.;

uitstalkast v. (van goudsmeden); opslag m.
(aan kleed, of uniform); -- dell' oriuolo,
cijferplaat v. van 't uurwerk ; — (Mii.) wapenschouwing, revue, monstering, v.; tentoonstelling ; — mondiale, wereldtentoonstelling;
(Stamp.) foglio di —, uitstalblad, o.; far
— di qc., iets ten toon dragen, met iets te
koop loopen, zich beroemen ; mettere in —,
uitstallen, ten toon stellen, te koop, te zien
leggen; essere in —,te kijk staan ; far —
di dormire, di leggere, doen, zich houden
of men slaapt, leest ; far bella —, zich goed
voordoen ; andare a —, zich aanmelden (v.
bedienden); —a'bile, agg. toonbaar, wat men
m. teeken, voorkan laten zien ;
teeken, o.; schijn, uiterlijk, 0.; aantooning, V.;
—anza, f. h.z.d. als dimostrazione ;
—are, v. a. toonen, aantoonen, wijzen, laten
zien, voorleggen ; leeren, onderrichten ; bewijzen, te kennen geven ; v. n. zich houden of,
doen als of, den schijn hebben ; klaar, duidelijk openbaar zijn ; — la fronte, 11 viso a
qd., iem. bet hoofd bieden, iem. onbeschroomd
te gemoet gaan ; —a dito, met de vingers
aanwijzen ; duidelijk aantoonen ; —rsi, v. rill.
zich vertoonen, zich zien laten, verschijnen,
in 't oog vallen ; —ativo, agg. h.z.d. als
demostrativo ; —atore, m., —trice, f.
aantooner, aanwijzer, m.; aanduider, m.; --azione, f. h.z.d. als —amento ; —eggiato,
agg. met opslagen versierd, voorzien (kleed.,
uniform); —eggiatura, f. opslagen, kleppen,
patjes mv. (op unif.) —icina, f. opslag m.
(op mouwen); —ino, m. cijferplaat, wijzerplaat, v.
Mostro. m. misgeboorte, monster, ondier, onmensch, o.; —osità, —uosità, f. misvormd-,
mismaaktheid, monsterachtigheid, v ; vreeselijke, ongehoorde, monsterachtige daad, v.;
— .oso, —uoso, agg. misvormd, mismaakt,
monsterachtig, afschuwelijk, onnatuurlijk.
Mota, f. slijk, vuil, 0.; modder, drek, m.; — a'ecio, m. modderige, vuile, slijkerige, drek-

achtige, natte grond, m.

Motiva, f., —vo, m. beweegreden, beweeg-

grond, m., drijfveer, v., motief, v.; (Mus.)
thema, o., hoofdgedachte, v., motief, m.; (Pitt.)
onderwerp (van een beeld); di proprio —,
uit eigen beweging, eigen aandrift; in che
—, om welke reden, waarom ? —o, app bewegend, drijvend ; beweeg ..., drijf ...; —are,
v. a. beweegredenen aangeven ; verklaren,
motiveeren, aanvoeren, voorstellen, vaststellen ; —to, m. beweging, v.; beweeggrond,beweegreden, m.; aandrift, m.; oproer, o., opstand, m.; mettere in —, darsi in —, zich
aan 't werk zetten ; essere in —, in beweging, op de been zijn ; far del —, beweging
maken, nemen ; — del sangue, bloedsomloop, m.; — perpetuo, perpetuum mobile,
eeuwigdurende beweging, v.; di — proprio,
uit eigen beweging, vanzelf ; —ore in. —trice,
f. bewerker, m.; oorzaak, v.; aanstoker, m.,
ophitser ; agg. forza —trice, beweegkracht.
Motoue, m. oliebezinksel, zaksel o. van de olie.
Motoso, agg. slijkerig, modderig; fig. gemeen,
laag, verachtelijk ; —riglia, f., —o, m. slijk,
vuil, o.; drek, modder, m.
Motta, f. berg-, aardinstorting, v.; kloof, v.
Motteggeria, f. spottend, fopperij, voor den
,
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gek houden, v.; —e'vole, agg. spottend, foppend, voor den gek houdend ; —lamento, m.
het spotten, foppen, voor den gek houden;
—iare, v. a. foppen, bedotten, plagen, voor
den gek houden, bespotten ; v. n. geestigheden,
uien, grappen verkoopen; —atore, —lere,
m., —trice, f. spotter, fopper, gekscheerder,
voor den gek houder, grappenmaker, spotvogel,
m., geestige guit, m.; —io, m. gespot,aanhoudend spotten ; grap, m.; scherts, ui, v.; geestige zet, in.
Mottetto, m. grap, m., geestig woord, o.; aai m.;
(Mus.) mottet, o.; —0, in. grap, m., scherts, v.,
geestig woord, m., geestige uitval, m.; woord,
o., motto, 0.; zinspreuk, kenspreuk, v.; far
—a qd., met iem. spreken, iem. begroeten;
fate —! luister eens ! denk eens ! non far
— geen woord zeggen, kikken.
Mo t tino, m. muiterij, v.; oproer, o.
Motupro'prio, m. uit eigen beweging, vr ij en
wil gegeven orde, v.
lilotura, f. h.z.d. als Moto.
Movente, m. beweegreden, -grond, m.; drijfveer, v., aandrift, m.; —ereza, f. beweging,
wending, houding, lichaamshouding, tournure,
v.; —ere, h.z.d. als —uovere ; —e'vole,
—1'bile, agg. beweeglijk, beweegbaar, overtuigbaar ; gewillig, voegzaam, volgzaam ; —1mento, m. beweging, opwinding, opgewondenheid, aandoening, onrust, v.; oproer, o.,
opstand, m., verandering, v., aandrift, m.,
aanleiding, v., oorsprong, m.; (Com.) omloop,
omzet, m.; mettere in —, fam. op de been
brengen ; iem. beenen leeren maken ; mettersi
in —, zich in beweging zetten, stellen ; te
doen maken, aan 't werk gaan; di mio
uit eigen beweging; —tiva, f. h.z.d. als
—mento ; —tivo, agg. bewegelijk, onbestendig, veranderlijk ; sost. m. h.z.d. als motivo ;
—tore, m. h.z.d. als rnotore ; —tura, —zione, f. h.z.d. als mozione, f. beweging, aandoening, v., aanleiding, v., motie, v.
Mozarnbico, m. (Geogr.) als Mosambico.
,

--,

Mozzamento, m. verminking, v., scheiding,
verwijdering ; Gran syncope, v.; —are, v. a.

verminken, afsnijden, scheiden, verwijderen ;
verkorten, afkorten, afbreken (in 't gesprek);
— il iiato, il respiro, den adem benemén;
— le lunghe, elke vertraging afbreken;
—atura, f. afsnijdsel, afval, o., snippers, mv.
Mozzetta, f. bisschopsmanteltje, o.
Mozzicare, v. a. Z. Smozzicare.
Mozzicoda, f. dier met afgesneden staart;
kortstaart, m.; —cone, m. stomp, m., stumpje,
o., romp, m.; —0, agg. verminkt, afgesneden,
gekort; via —a, blindloopende straat, zakstraat, v.; sost. m. stuk, brok, o.; stomp, en.,
hump, m., stumpje, 0.; — della ruota, wiel-,
radnaaf, v.; —olo, m. kruimpje, stukje, o.
Mozzineria, f. geslepenheid, doortraptheid,
groote sluwheid, v.; —ino, agg. geslepen,
doortrapt, uitgeslapen, door en door sluw;
—o, m., —a, f. slim, geslepen man, vrouw ;
—o, m. (Stamp.) half vel gedrukt papier;
halfvel, o.
Mozzo, m. scheepsjongen, stalknecht, m., loopjongen, m.; — wielschijf, v.; klokkeboom, m.,
stuk metaal o. (dat afgesplinterd is); —olo, m.
stukje, brokje o. (metaal).
Mozzone, m. zweepkoord, o.
Mozzorecchi, m. kortoor, m. (paard); schurk,
geslepen, doortrapt, uitgeslapen mensch, wettenverdraaier, rechtverdraaier, galgenbrok, o.
,
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Mucca, f. melkgevende koe, v.; latte di —, golare, mugghlo; —Hare, h.z.d. als
koemelk, V.—ghiare.
Mucceria, f. spotternij, v., hoog, m.; —care, Mugnaio, m. molenaar, m.; (Zool.) meeuw, m.;
—, agg. tot den molen behoorende, den molen
v. a. bespotten, uitlachen, foppen, voor den
betreffende.
gek houden ; vermijden ; v. n. ontvluchten,
Mu'gnere,
v. a. melken, uitzuigen, uitpersen,
weggaan, zich uit de voeten maken.
onderdrukken ; —store, m., —trice, 1. melMucchero, m. rozen-, violenwater, o.
ker, m., melkster, melkmeid, v.; —itura,
Mu'eehio, m. hoop, m., menigte, v.; bundel
het melken, o.; melktijd, m.
lijmroeden (v. d. vogelvangst); a —chi, bij
hoopen, in groote menigte ; —lerello, —let- Mugolamento, m. gedrans, geween, gegrien,
o.; —are, v. n. schreien, weenen, dransen,
tino, m. hoopje, o., kleine hoop, m.
grienen ; —io, m. aanhoudend, langdurig geMucco, etc. Z. muco.
schrei, gegrien of gedrans, o.
Mueella'ggine, 1. Z. mucilagine.
Mud! poes ! mu'cia, f. kat, v.; —cina, f. Muine, f. h.z.d. als moine.
Mula, I, f. muilezelin, vrouw. muilezel, m.;
katje, poesje, o.
api --e, werkbijen; II, pantof fe l, m., muil, v.
Mucida'glia, f. slijmerigheid.
Mu'eldo, agg. slap, week, murw ; schimmelig, Mula'eehia, f. (Zool.) kraai, roek, kouw, m.;
—ala, f. zwerm m. kraaien of roeken ; geduf, uitgeslagen ; saper di —, duf, schimmeklets, gepraat, o.
lig, bedorven rieken.
Mucida'glia, f. slijmerigheid ; —la'ggine, Mula'ggine, f. eigenzinnigheid, stijfhoofdigh.
v. (als van een ezel), hardnekkigheid, weerf. plantenslijm, o.; —lagginoso.
barstigheid, v.; —are, agg. den muilezel, het
alp. slijmerig, slijmhoudend; —na'glia, f.
muildier betreffende, muildier ...; —attiere,
h.z.d. als mucidaglia.
—o, m. muildierdrijver, m.; — agg. razza
Minco, m. taai sl ij m, o.; —osità, f. slijm, o.,
—a, muilezelras, 0.; —eria, f. kudde v. mullkleverigheid, v., taai sap, o.; —oso, agg. slipdieren ; —esco, agg. muildier ...; —lno, agg.
merig, kleverig; membrana —a, slijmvlies,
het
muildier betreffende, muildierachtig.
slijmhuid, v.
Mucronato, agg. (Bot.) in een doorn uitloo- Mulatto, —azzo, m. mulat, m.; —, agg. mulatten ...; den mulat betreffende.
pend blad; (Anat.) cartilagine —a, borstkraakbeen, o.; —one, m. (Anat.) hartpunt, v. Mu'leere, v. a. h.z.d. als ino'lcere.
Muda, —agione, f. rui, m.; het ruien (van Mulenda, f. h.z.d. als molenda.
vogels); verharen (van katten); vervellen (van Muliaca, f. h.z.d. als ineliaca.
slangen); afwerpen van het gewei (herten); rui-, Mu'lico, f. kruim, o., kruimeltje, o.
verhaartijd enz.; —are, v. n. ruien, verharen, Muliebre, agg. vrouwel ij k, de vrouw betreffende; lavori —I, vrouwelijke arbeid, m.,
vervellen, enz.
vrouwewerk, o.
Muezzino, m. uitroeper m. tot het gebed (bij
Mulinaio, —aro, m. h.z.d. als mugnalo ;
de Mahomedanen).
—mare, v. n. peinzen, sullen, zwaar denken ;
Muffa, f. schimmel, kiem, m.; schimmelige,
—, v. a. — idee, gedachten koesteren ; sterk
duffe reuk, m ; fig. trots, hoogmoed, m., opgebewegen, schudden ; —inella, f. rand m. Om
biazenheid, verwaandheid, v.; (Pitt.) beslagen ;
den sleutelhaard; —ello, m. kleine molen,
prendere la —, schimmelen, schimmelig
handmolen, m., wervelwind ; wind-, waterworden ; aver, saper di —, duf, schimmelig
hoos, v.; looper, valscbe sleutel, m.; sleutelrieken, smaken ; —are, v. n. schimmelen,
boor, v.; fig. intrige, kuiperij, v.; verborgen
kiemen ; uitslaan ; —ati'eeio, agg. een weinig
aanslag, m.; fare il —, met den sabel, den
duf, schimmelig ; —ato, agg. h.z.d. als mustok in 't rond slaan, een molen maken;
lido; —eggiare, v. n. h.z.d. als —are ;
—ino, m. molen, m.; — ad acqua, watér—ettino, agg. opvliegend, oploopend, snippig,
molen ; —a vento, windmolen ; —a vapore,
kregel ; —etto, m. gek, kwast, fat, m.; —ido,
stoommolen ; tirare, recare l'acqua a
—Ito, agg. schimmelig, kiemerig, gekiemd ;
suo —, het water naar zijn eigen molen ha—ire, v. n. b.z.d. als —are ; —0, h.z.d. als
len, op z ij n eigen voordeel bedacht zijn ; prov.
-ido ; —osità, f. hoogmoed, trots, m., opclii
è primo al — e primo niacina, die
geblazenheid, v.; —oso, agg. trotsch, verhet eerst komt het eerst maalt.
waanel, opgeblazen, hoogmoedig.
Mufflone, muflone, m. mouflon, wild, sardi- Mulla'ghera, f. (Bot.) wilde genster, m.
nisch bergschaap, o. Mello, m. (Zool.) zeebarbeel, m. (visch).
Mufola, f. doorboorde bodem m. der smelt- Mulo, m. muilezel, m., muildier, 0.; ostinato
come un —, koppig als een muilezel ;
ovens ; (shim.) muffel, m.
bastaard, m., onecht kind, o.; fam. koppig
Mufti, m. mufti, Mahomed. geestelijke.
mensch, m.; prov. chi nasci — bisogna
Muga'vero, m. (Arm. stor.) soort werpspies, v.
che tics ealcl, wie als ezel geboren is zal
Muggellaggine, m. h.z.d. als mucilaggine.
niet als paard sterven; —otto, m. kl. jonge
Mugghiamento, m. loeien, geloei, genulk o.
muilezel.
(van het vee); —lesre, v.! n. loeien, bulken,
schreeuwen (van 't vee); loeien, huilen, razen Multa, f. geldboete, -straf, v.; —are, v. a. tot
een geldboete veroordeelen.
(van den wind, den storm).
Multicolore, —fldo, enz. Z. molticolore,
Mu'ggine, m. (Zool.) zeeharder, m. (visch).
—fldo; —forme, agg. veelvormig, menigvulMuggiolare, v. n. Z. mugolare; —ire,
dig, van verschillende soort; —loquaeità f.
v. n. Z. inugghiare ; —ito, m. h.z.d. als
—lo'quio, m. praatachtigheid, snapachtigh.,
mugghio.
bespraaktheid, v.; —lustre, agg. veel lustrums
Mugherino, m. (Bot.) soortjasmijn, m.; — etto,
tellend ; oud, bejaard; —piscare, —Alice, Z.
m. (Bot.) meibloempje, o.; fig. gek, fat, modemultiplicare, —plice; —plo, agg. veelgek, pronker, m.; (Med) ontsteking v. van de
vuldig ; sost. m. verveelvuldigd getal, 0.; —tuslijmhuid van mond en neusgaten.
dine, f. Z. multitudine.
Mugiolare, —Ito, —lio, Z. h.z.d. als mu^.

—laine,

,
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Mu'inmia, f. mummie, v., gebalsemd lijk o.

(der oude Egypt.); zalf, V.; amalgama o. van
lood- en kwikzilver ; fig. en fam. zeer mager,
uitgedroogd mensch ; —ificare, v. a. tot een
mummie maken, in een mummie veranderen, mummificeeren ; —azione, f. mummificeering, v.
Mundare, v. a. en afgel. Z. mondare.
Munerare, v. a. Z. remunerare enz.
Muiigano, agg. vaca —a, melkkoe, v.
Mu'ngere, v. a. h.z.d. als iiiu'gnere.
Municipale, —i'eipe, aqg. municipaal, de
gemeente betreffende ; gemeente ..., stads ...;
guardia — municipale garde, stads-, gemeentepolitie, v.; consiglio — gemeenteraad, m.; —cipalità, f., —ei'pio, m. gemeentebestuur, o., -raad, m.; gemeentelijke-,
stedelijke overheid, v.; stadsgebied, o.
Munifieeiote, agq. zeer vrijgevig; —cenza, f.
groote, vrijgevigh., v.; —i'lico, agg. vrijgevig.
Munimento, m. h.z.d. als moinumento ;
—nire, v. a. (qd. di qc.) voorzien van, uitrusten met, verzorgen, versieren ; (Mil.) bevestigen, versterken ; —rsi, v. ritl. zich verschansen, versterken ; —rsi di qe., zich van
iets voorzien.
Munistero, m. h.z.d. als monaste'rio.
Munito'rio, agq. h.z.d. als inonito'rio.
Munizione, f. (Miil.) schutsmuur, m.; bolwerk,
o., verschansing, v.; — (da guerra), oorlogsbehoeften ; — da bocea, mondbehoefte, v.,
-voorraad, m., levensmiddelen, mv.; —zioniere, m. (Mil.) proviand-, munitiemeester, m.;
munitieopzichter, m.
Muno, m. geschenk, o., belooning, v.
Munster, m. (Geogr.) Munster, 0.; —berga, f.
(Geogr.) Monsterberg, o.
Munto, h.z.d. als smunto.
Muo'vere, v. a. bewegen, in beweging brengen ; lig. aanleiding geven, aansporen, aandrijven, aanzetten, verleiden, veranderen ; —a
pietà, tot medelijden stemmen opwekken ;
—a ira, tot gramschap, toorn prikkelen ; —
du'bbio a qe., twijfel koesteren over iets ; —
un du'bbio, een twijfel inbrengen ; — una
questione, eer. vraag, kwestie opwerpen;
— accuse a qd., een aanklacht tegen iem.
indienen ; —lite, causa a qd., iemand een
proces aandoen ; — guerra a qd., tegen
iem. oorlog voeren, strijd met iem. beginnen ;
—a bollore, beginnen te koken ; — da un
luogo, een plaats verlaten, opmarcheeren;
-- la voce, de stem verheffen ; —11 corpo,
de ingewanden doen werken, ontlasting veroorzaken ; — lo stornaco, misselijkheid,
braking opwekken ; v. n. (Bot.) uitbotten, uitkomen, beginnen te kiemen, tanden krijgen ;
— da qe., van iets uitgaan ; —rsi, v. rif.
zich bewegen, zich verwijderen ; muoviti di
tosti, maak dat je van hier komt; ga hier
van laan ; —rsi a fare qc., zich gereed
maken iets te doen ; —rsi a compassione,
a pietà, medelijden krijgen, zich tot medel.
laten bewegen ; p. pass. mosso en moto, bewogen ; agg. libri —i dalla tavola, van de
tafel weggenomen,'weggelegde boeken ; sost. m.
(Mus.) kleine versnelling van het tempo ;
sost. m. beweegreden, drijfveer, v.
Mura'glia, f. muur, m., muurwerk, o.; metselwerk, 0.; verdedigings-, vestingmuur, m.;
star fermo come una —, vaststaan als
een muur, onwrikbaar zijn ; prav. — bianea
carta del' matto, kinderen en dwazen
,

,

—,

schrijven op muren en glazen ; gekkenbanden
besmeren muren en wanden ; —ainolo, m.
(Omit.) muurspecht, v.; —ale, agg. muur-,
wand-, carta —, wandkaart, v.; corona —,
muurkroon, v.; pittura —, muur-, wandschildering, v.; —amento, m. het metselen,
0.; muur, m., muurwerk, o.; —are, v. a.
metselen, in-, toemetselen ; met muren omgeven; insluiten, bouwen; —a secco, zonder
kalk metselen ; —rsi, v. rill. zich insluiten,
zich vastzetten : —ata, f. vestingmuur, m.,
versterking, citadel, V.; —atore, m., metselaar, m.; franco, libero — , vrijmetselaar;
—ato'rio, agg. metselaars ..., tot de metselarij behoorende ; —atura, —azione, f.
metselwerk, o., metselarij, v., gemetsel, o.
Mu'reia, f. (Geogr.) Murcië, o.
Mu'rcido, agg. traag, lusteloos, lui.
Murena, f. Z. morena.
Mu'rio, f. (zout)plas, m.; meer, o.
Muriacite, m. pleisterkalk, v.
Muria'tico, agg. (Chico.) zoutzuur ...; acido
zoutzuur; terra —a, bitteraarde, v.;
—lato, m. (Chim.) chloorwaterstofzuur zout;

chloormetaal, chloor, o.

Muri'ccia, f. puin-, steenhoop, m.
Muriceiolaio, m. antiquaar, oude boeken-

verkooper, m.

Marrieiolo, m. vooruitspringende muur ; muur-

voorsprong, m.

Mu'rice, m. (Zool.) purperslak, v.
Muriella, f. h.z.d. als morella.
Murmurare, v. n. Z. mormorare enz.
Muro, m. (p1. —1 en —a) muur, wand, m.; fig.
schutsweer, m., verdediging, v ; le —a, de
stadsmuren, mv.; — divisorio, di spartimento, scheimuur, tusschenmuur ; dire
al —, tegen den muur, voor doove ooren
spreken ; fra quattro —a, binnen vier muren ; battere it capo nel —, met het hoofd

tegen den muur, den wand loopen, wanhopige
dingen doen ; prov. duro con duro non
fa buoii —, twee harde steenes malen niet
goed; hard tegen hard brengt geen goed voort.
Murra, f. (Min.) Cassidoniër, m.; soort calcedoon.
Murrino, agg. murrbinisch ; vasi —1, murrhinische vaten, vazen.
Musa, f. (Mit.) Muze, v.; le —e, de Muzen,
schoone kunsten, wetenschappen ; fig. dichterlijk talent, o., dichtergave, v.; fluit ; stare
alla —, Z. musare ; —leo, agg. de Muzen
betredende ; —, h.z.d. als mosaico.
Musacee, f. pl. (Bot.) banaanachtige plantengeslacht, o.
Musardo, m. leeglooper, m.; domkop, m.;
—are, v. n. leegloopen, nietsdoen, den luiaard
spelen ; fam. v. a. — qd., met iem. omgaan.
Musarola, f. Z. museruola ; —ata, f. het
neusoptrekken, 0.; verachtelijk gebaar, gezicht,
bet vertrekken van 't gelaat.
Mii'scari, m. (Bot.) muscaathyacinth, v.
Muscato, —chiato, agg. naar muskus riekend; met muskus geparfumeerd ; pesca
—a, muskuspeer, v.; bue —, muskus-os,
bisam-os, m.
Mu'schio, m. )Bot.) mos, o.; ijslandsche mos,
m.; (Zool.) muskusdier ; saper di —, naar
muskus rieken ; —oso, agg. mosachtig, met
mos bedekt.
Mu'scia, f. h z.d. als mucia.
Musco, m. h.z.d. als —chio ; —greco, muskaathyacinth, v.
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Mascolare, —ulare, agg. (Anat.) tot de spie-

ren behoorende, de spieren betreffende, spier...;

Mustacehi, m. pl. snor, snorbaard, m.; —lno,

m. (Urmt.) baardmees, v.

forza — , spierkracht ; —atura, f. spierstel- Mustella,! f. (Zool.) wezel, o.
sel, o.; al de spieren van een lichaam ; —eg- Mustiato, agq. h.z.d. als nauschiato.
giamento, m. (Pitt. en Scult.) spiervorming, Mustieto, m. met wilde rozen begroeide plaats ;
afbeelding der spieren ; —eggiare, v. a. en
—io, m. h.z.d. als muschlo ; —, (Bot.) wilde-,

hondsroos, v.
n. (Pitt. en Scult.) met spieren voorzien, de
spieren vormen, teekenen, verdeelgin ; —0,m. Musulmano, m. Muzelman, m.
spier, v.; (Zool.) muis, v.; mossel, m.; (Mil.) Muta, f. verandering, verwisseling, wisseling,
stormdak, o.; —oso, agg. gespierd, sterk gev.; span o. (paarden); (Mil.) aflossing, v. (v. d.
spierd, sterk ; (Pitt.) met spieren voorzien.
wacht); (Nat.) gedaanteverandering; — di
cani, koppel honden; dare la —, elkander
Muscoso, agg. h.z.d. als niuschioso.
Museggiare, v. n. dichten.
afwisselen, vervangen ; a — of a —a —, afMuseo, m. museum, 0.; kabinet, o.; verzameling
wisselend, wederkeerig ; —, h.z.d. als inuda;
v. van kunstvoorwerpen, oudheden, enz.
— a gnattro, a sei, vier-, zesspan, o.; —
di porcellana, porceleinen (eet)servies, o.;
Muisera'gnolo, —agno, m. (Zool.) spits— di dialnanti, een diamanten tooisel; —
muis, v.
di abiti, volledig costuum, o.; —a'bile,
Museruola, f. muilkorf, -band, m.; neusriem,
neusband, m.; mettere la -- a qd.,
agg. verander-, verwisselbaar, veranderlijk, oniemand het zwijgen opleggen, verbieden te
bestendig, onstandvastig, wankelmoedig ; —abilità, f. veranderlijk-, onstandvastigheid,
spreken.
wankelmoedigh., v.; —amento, m , —auza,
Musetta, f. zakpijp, -fluit, v., doedelzak, m.
—azione, f. verandering, verwisseling, afMu'sica, f. muziek, v. en 0.; toonkunst, v.;
muziekkorps, o., -kapel, v.; (Zool.) notenslak,
wisseling ; --i, pl. fluctuaties, schommelingen;
—are, v. a. veranderen, verwisselen, wissev.; — orchestrale, orchestraalmuziek, orkest, o.; — a ballo, dansmuziek, v.; — da
len ; anders aankleeden, verkleeden ; v. n.
camera, kamermuziek ; — dell' avenire,
—rsi, v. rifl. veranderen, anders worden, van
toekomstmuziek; battere la —, de maat
zin, gedachte veranderen ; zich verkleeden,
slaan ; mettere in —, op muziek, op noten
andere kleeren aandoen ; ruien, verharen ; Z.
inlidare ; (Mil.) — le guardie, de wachten
zetten ; è seinpre la stessa —, 't is altijd
aflossen ; — pensiero, proposito, condezelfde muziek, hetzelfde liedje, deuntje;
siglio, van gedachten, plan, raad verande—ale, aqq. de muziek betreffende, muzikaal ;
ren ; — registro, andere snaren opspannen ;
—are, v. n. musiceeren, muziek maken ; v. a.
— casa, verhuizen, een ander huis betrekop muziek, op noten zetten ; —chessa, f.
ken ; — paese, het land verlaten.
zangeres, toonkunstenares, v.; —cista, m.
toonkunstenaar, muzikant, musicus, m.; —co, Mutande, f. onderbroek, v.; — da moto,
zwembroek, 0.
agg. muzikaal, de muziek betreffende ; sost. m.
musicus, m.; —coniania, f. muziekwoede, v.; Mutacismo, m. mytacisme, o.; gebrekkig uitspraak v. van een lipletter.
overdreven zin, liefde voor muziek.
Mute'vole, agg. h.z.ti. als muta'bile.
Musiere, m. eisier, o.
Musino, m. gezichtje, aardig gezichtje, snoetje, •utezza, f. stom., sprakeloosh., het stom z ij n.
o.; —o, m. snuit, snoet m. (der dieren); ge- Muu'tico, agq. zonder stekels, zonder dooreen.
zicht, o.; allungare it —, mager worden ; 11jutilame nto, m. —azione, f. verminking,
v.; —are, v. a. verminken, verwoesten; —adire qe. sul —a 9ed., tem. iets in 't gezicht,
tore, m. verminker, rn.; nin'tilo agg. verronduit, viakweg zeggen ; geen blad voor zijn
minkt; sast. m. (drets.) vierkante kraagsteea,
mond houden ; arriceiar, torcere
zijn s ophalen, optrekken (uit minachting);
m. aan 't dorische zuilkapiteel.
rompere 11 —a qd., iem. op zijn gezicht Moto, agg. stom, sprakeloos, síil zonder geluid ;
alla —a, zeer zacht, bijna zonder geluid ;
avere,
tenere
slaan, afranselen ;
sost. in. (Giuoc.) stomme m (in 't kaartspel),
nettere su —, far —, boos z ij n, de lip
laten hangen, een lip zetten ; fare un —
de vijfde man, stroomar, m.; —la'ggine,
—leiza, f. stomheid, sprakeloosh., v.; Ina'lungo (tanto), een lang gezicht zetten ; a
tolo, agq. stom, sprakeloos, zeer zacht, bijna
brutto, a duro —, vastberaden, met het
vaste plan ; fam. onbeschaamd, onverdroten;
zonder geluid te geven ; alla —a, h.z.d. als
alla niuta ; —, Z. mutilo.
agg. boos, pruilerig, mopperig ; —liera, f.
h.z.d. als Innseruola ; —one, agg. pruilerig, Mu'tria, f. grimas, 0.; gelaatvertrekking, v;
boos, de lip hangen latend ; sost. m. pruiler,
leefijk, somber gezicht, o.
mopperaar, pruttelaar ; fain. oorveeg, muil- Mutuare, v. a. (Com.) op intrest zetten ; —ante,
peer, v.; —oneria, f. prullerij, pruttelarij, v.;
m. leereer, persoon die te leen ontvangt;—a'gemopper.
rio, m, geidleener, woekeraar ; —azione, f.
Musorno, agg. dean, loom, traag, slaperig,
wederkeerigheid ; mu'tuo. agg. wederkeer ;
langzaam, onverschillig ; sost. m. domkop, m.
sost. m. geidleening v. tegen intrest ; — fruttiero, intrest opbrengende leening ; rieevere
Mussare, v. n. mousseeren, schuimen (van
wijn enz.).
a —, geld ontvangen onder belofte van weMussitare, v. n. brommen, in zijn baard
derkeerigheid.
brommen, grommen.
Mu'tllo, m. h.z.d. als lnatilo.
Mu'ssola, —Ina, f., —o, m. mouselien, o., Ma'zio m. (N. pr. star.) Mutius, m.
M uzzo, agg. zuurzoet.
neteldoek, o.
-
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N, m en f. enne, de letter N ; in afk. N. B. =
nota bene, let wel op, merk het wel op;
N. S. = Nostro Signore, Onze Heer;
L. N. = lire move, nieuwe lires.
N voor in.
Nabissare, v. a. in den afgrond storten, werpen ; lig. ten gronde, tot den ondergang brengen, verwoesten ; v. n. razen, woeden, te
gronde gaan, instorten ; —o, m. h.z.d. als
abisso ; — kwaadwillige jongen, slungel,
deugniet, m.
Nabla, f. (Mus.) psalter, 0.; ouderwetsch snaarinstrument.
Nabucodonosore, m. (N. pr. stor.) Nabucadnesar, Nabucodonosor, m.
Naccaiuolo, m. castanjettenmaker, in.; na'ecaro, na'echera, f., —o, m. perlmoer, o.;
pauk, m., keteltrom, rn.; castanjette, v.; klapperhoutje, o.; —are, v. n. op de castanjetten spelen; v. a. bespotten, voor den gek houden;
—ino, m. castanjettenspeler, paukenslager, m.;
Cals liefkoozing) snoetje, liefje, poesje, o.; o,
app. klein, zeer klein, kart
!Vacrite, f. (Min.) nakriet, 0.; paarlrnoerachtig
kaliglimmer, o.
Nadir, m. (Geogr.) Nadir, voetpunt, o.
Nafta, f. (Mix.) raphta ; berg-, steenolie, v.;
petroleum, m. o.; — fina, f. naphtalien, o.
Nafte, f. h.z.d. als gnaffe.
Naiade, f. (Mit.) Nafade, v., water-, bronnimf, v.
Namur, m. (Geogr.) Namen, o.
Nana, f. dwergin, v.; —eo, agg. dwergachtig;
,

—

—

erello,

—

ero'ttolo,

—

a, in. f. dwerg, m.,

dwergin, dreumis, m. v.;
0, m. dwerg, m.;
—, agg. dwergachtig, dwerg ...; frutti —i,
dwergfruit, o.; lettere —e, parel, m. (z. kl.
drukletter); oogpoeder, o.
Nanehiao, o. nanking, o. (zekere stof); (Geogr.)
Nanking, o.
Aiandus, m. (Zool.) nau, rn.; Amerikaansche
struisvogel, m.
Nane nane, kwak m ak (om de eenden te
roepen).
Nanfa, aequa — , f. orat jebloesemwater, o.
Nanna, f. (N. pr.) Nanna, Marianne, v.; andare a —, naar bed gas (v. kinderen); far
la—, slapen ; —i, m. (N. pr.) Hansje, 0.; Jantje,
o.; fare i1 —, zich dom bouder.
Nante, f. (Geogr.) Nantes, 0.
Nante, —ti, —zi, ave. lb.z.d. als innanzi.
Naomi, f. (N. pr. bil.) Moerai, V.
Napea, f. (Mit.) Bosch
n, Napea, v.
Napeller, m. Z. nappellto.
Napo, m. (Bot.) tutttw ortel, m.
Napoleone, m. (N. pr.) Napoleon; — d'oro,
Gouden Napoleon, goudstuk van 20 franks;
—o'nieo, agg. napoleontisch ; —o'nide, m.
Napoleonide, nakomeling, afstammeling van
Napoleon ; —ontsta, m. Napoleonist, m., aanhanger van Napoleon.
Na'poli, f. (Geogr.) Napels, o.; —itana, f.
(Giuoc.) drie hooge kaarten in bet tresetspel, 0.;
—

—itano, agg. napolitaansch; sost. m. Napolitaan, m.
Nappa, f. kwast, cocarde, v.; poederdoos, v.;
kinbaard, m., sik, m.; —ina, f. kleine kwast,
v.; troedel, m.; sjerp, v.
Nappello, m. (Bot.) blauw vingerhoedskruid, o.
Nappo, m. kop, beker, m.; glas, bekken, 0.;
schotel, m.
Nara'nieo, m. h.z.d. als melarancio.
Narbona, f. (Geogr.) Narbonne, o.
Narciso, m. (N. pr.) Narcissus, m.; — en
—isso, m. (Bot.) narcis, v.
Nareo'tico, agg. (Med.) narcotisch, verdoovend,
slaapverwekkend ; sost. m. narcotisch, verdoovend, pijnstillend, slaapverwekkend middel,
o.; —osi, f. narcose, v.; —otismo, m. (Med.)
verdooving, vergiftiging v. door verdoovend
middel.
Nardino, app. nardus...; olio —, nardus-,
spijkolie, v.; —0, m. (Bot.) nardus, rn.; —
indiano, Indisch baardgras, o.
Nare, —1, f. pl. neusgaten, mv.; —ice, f.
neusgat, o.
Narghile, m. Perzische pijp, v.
Narpicare, v. a. Z. inarpicare.
Narra'bile, agg. verhaalbaar; —amento, m.
—azione, f. verhaal, o., vertelling, v.; bericht,
o.; mededeeling, v.; —are, v. a. verhalen,
vertellen, mededeelen ; —ativa, —azione, f.
vertelliogs-, verhaalwijze, v.; —ativo, app.
verhalend ; materia —a, stof, v. voor de
vertelling, het verbaal ; atore, m. trice,
—

f. verhaler, verteller, m., - ster, v.;

—

—

o'rio,

agg. h.z.d als —ativo.
Narsete, rn. (N. pr. stor.) Narses.
Nartece, 1. (Bot.) steenbreek, m.
Narvalo, m. (Zool.) narval, m. zeeolifant, m.
Nasa'ggine, f. grootneuzigheid, v.; —ale, agg.

tot den neus behoorende ; neus ...; motto —,
neusklank, m.; sost. m. neusstuk o. aan het
visier; niesmiddel, 0.; ardo, agg. door den
neus sprekend ; voce —a, neusstern, v.;
—are, v. a. h.z.d. als annasare ; —ata, f.
knip m. op, tegen den netfis ; stoot m. met den
neus tegen iets ; kras, sterk verwijt ; weigerend antwoord, weigering, v.; farn. blauwtje,
o.; lange neus, m.
Naseente, agg. geboren wordend, ontstaand,
voortkomend ; — sost. in. pasgeborene, nieuwgeborene, rri.; —ereza, f. geboorte, v.; oatstaan, o.; oorsprong, rn.; (Med.) bloedzweer, y.;
gezwel, o., bail, v.
Na'scere, v. n. geboren worden, ter wereld
komen ; ontstaan, voortkomen, ontspringen,
ontspruiten ; aanbreken, opgaan, begin, o.;
il giorna, la Hotte —, de dag, de nacht
breekt aan ; il sole, la luna —, de zon, de
maan gaat op ; una tempesta nasce, een
storm steekt op, breekt los ; ignudo nato,
moedernaakt; è suo padre rato e sputato, hij gelijkt zijn vader op een haar ;
essere nato apposto a qc., ergens voor.
—
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geboren, geschapen zijn; è nato fatto per
cio, hij is er als voor geschapen; essere
nato vestito, voor 't geluk geboren zijn;
nissun' anima rata, geen levende ziel,
geen sterveling ; ova non nata, f. pl. ongelegde eieren ; in sul —, terstond bij de geboorte; —irnento, m., —ità, f. geboorte,
afkomst, v.; afstamming, v.; geslacht, 0.; oorsprong, m.,ontstaan, o.; (Arch.) opstijging eener
zuil ; —ito, m. h.z.d. als natività ; —itiiro,
agg. wat nog geboren moet worden, wat nog
in de toekomst ligt, toekomstig.
Nascondello, m., —diglio, m. bergplaats,
schuilplaats, v., sluiphoek, m.; kuil, v., hol, 0.;
legerplaats v. van wilde dieren ; —o'ndere,
v. a. verbergen, verschuilen, wegbergen, verheimelijken ; —rsi, v. rif. zich verbergen,
verstoppen, schuilhouden ; --onde'vole, agg.
verbergend; —ondimento, m. het verbergen,
verstoppen, verheimelijken, o.; sluip-, schuilplaats, v., schuilhoek, m.; —onditore, m.,
—trice, f. verberger, verheimelijker, heeler,
m., -ster, v.; —osamente, avv, in 't geheim,
in 't verborgen, in alle stilte, verholen, in 't
geniep, onder de hand; —oso, —osto, agg.
en p. pass. v. —oudere, verborgen, heimelijk.
Nasello, m. neusje, o.; grendelduim, -kram, m.;
schel-, muur-, sluithaak, m.; kram, m.; (Zool.)
wijting, m. (z. visch); —e'vole, agg. tot den
neus behoorende, neus ...; —lea, f. (Zool.)
langneusaap, m.; —sera, f. knijper, neusknijper m. (voor trekossen); —Isco, agg. neus...;
—o, m. neus, m.; aver b is on —, een fijnen,
goeden neus hebben, slim zijn ; dar nel —a
qd., iem. argwaan opwekken ; onaangenaam
worden, vervelen, verdrieten ; inenar, pigliar, guidar pel — qd., iem. bij den
neus nemen, bij den neus lijden; iem. bedriegen, bedotten; dare del — contro qe.,
ergens met kracht tegen stooten ; mettere,
cacciare, Sccare 11 — in qe., z ij n neus
ergens insteken, zich ergens mee bemoeien ;
rimanere, restare con un palino di —,
of con tanto di —, een langen neus halen,
het nakijken hebben, slecht van iets weg komen, een weigerend antwoord bekomen ; toreere, arricelare il —, den neus optrekken ; pezzuola da —, zakdoek ; tabacco
da —, snuiftabak, snuif, v.; —, neus, steven,
sneb m. van een schip ; —one, m. iem. met
een langen neus, langneus, m.; —uto, agg.
grootneuzig; wijsneuzig, eigenwijs.
Naspare, v. a. h.z.d. als annaspare ; —0, m.
h.z.d. als aspo.
Nassa, f. vischfuik, m.; vischnet. 0.; apothekersfiesch, v.
Nasso, m. (Bot.) taxisboom, m.
Nasso, m. (Geogr.) Naxus, m.; laselare In
—, in den steek laten.
Nasso'via, 1. (Geogr.) Nassau, 0.; —iese, agg.
naussausch; sost. m. Nassauer, m.
Nasta'gio, m. (N. pr.) Anastatius, m.
Nastraio, m. handwerker, wever, passementwerker, 10.; bandverkooper, m.; —ame, m.
allerlei band-, lintwerk ; —sera, f. knoop,
strik m. van lint of band ; banddoos, v.; —ino,
m. bandje, lintje, o.; ijzerband, m.; lintmacaroni, v.; —o, IT,. band, lint, 0.; ordeslint, 0.;
—i, pl. lintmacaroni, v.
Nastu'rcio, —zio, m. (Bot.) waterkers, v.
Natale, agg. den geboortegrond betreffende;
vaderlands ... geboorte ...; giorno — h.z.d.
als natalizio ; terra —, geboorteland, ge,
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I boortegrond; m.; eittà —, geboorte-, vaderstad, v.; — sost. m. geboorte, afkomst, v.;
Kerstnacht, m.; Kerstmis, v.; di illustri —i,
van hooge geboorte, voorname afkomst, v.;
aver i suoi —1, afkomstig zijn uit ...; —izio,
agg. giorno — of — sost. m. geboortedag,
m.; vacanze —e,1. kerstvacantie, v.
Nata'lia, f. (N. pr.) N athalie, v.
Natanaelle, m. (N. pr.) Nathanael, m.; —ano,
m. (N. pr.) Nathan, m.
Natare, v. n. zwemmen ; — per l'aria,vliegen ; occhi —anti, pl. smachtende ooggin;
—ativo, agg. het zwemmen betreffende;
zwem ...; —store, m., —trice, f. zwemmer,
m., -ster, v.; —ato'ria, f. zwem-, badplaats,
v.; vischvijver, m.
Na'tiea, f. achterkaak, m.; —euto, agg. met
sterke achterkaken voorzien.
Natio, agq. h.z.d. als nativo ; —ività, f. geboorte, v.; stand m. van het gesternte bij
iem.'s geboorte ; cieco dalla — , blindgeboren ; —ivo, agg. geboortig, aangeboren, oorspronkelijk ; (Min.) gedegen ; esser — di...
uit ... afstammen, geboortig zijn.
Nato'lia, f. (Geogr.) Natolië, Klein-Azië, o.,
—iese, agg. natolisch.
1Natriee, f. (Zool.) ringslang, v.; (Bot.) ossenweegbree, v.
Natro, m. (Chim.) koolzuur natrium, o., koolz.
soda, v.; —lite, m. natrolieth, o.
Natta, f. grap, m., plagerij, v., streek, m.; (Med.)
spruw, v.; (Mar.) mat, y., vlechtwerk, o.
Natura, f. natuur, v., aard, m., wezen, 0.;
eigenaardigheid, v.; aanleg, m.; (Anat.) geslachtsdeelen, o. mv.; di, per —, uit den aard,
van natuurswege ; in —, in de ware gedaante,
—ale, agg. natuurlijk, natuur ..., aangeboren,
echt, natuurlijk, ongekunsteld, ongedwongen,
onvervalscht, onechtgeboren ; tigliuolo —,
onecht, natuurlijk kind ; cose —1, naturaliën,
voorwerpen van natuurlijke historie ; sost. m.
natuurlijke gesteldheid, v., natuurt. toestand,
m., gemoedsaard, m., wezen, o.; (Pitt.) model,
origineel, 0.; cavare, disegnare, dipingere, ritrarre al of dal —, naar de natuur
schilderen, teekenen ; stare al —, voor model
dienen, staan ; imitare, qd. al —, iem. getrouw nabootsen ; —alegglare, v. a. naar
de natuur teekenen, schilderen, vormen ; de
natuur nabootsen ; —alezza, f. natuurlijkheld, v., natuurlijke gesteldheid, V.; neiging, v.;
eenvoud, m., oprechtheid, v.; —alista, m.
natuurvorscher, naturalist, m.; natuurkundige,
m.; —alità, f. natuurtoestand, m., natuurlijkheid, v.; diritto di —, burgerrecht, o.; recht
o. van inboorling, ingezetene; —allizzare,
v. a. het burgerrecht verleenen, inburgeren,
naturaliseeren ; —alizzazione, f. verleening
v. van het burgerrecht ; inburgering, naturalisatie, v.; —ante, agg. werkend, scheppend;
natura —, de natuur in toestand van werkzaamheid, van voortbrenging, v.; —are, v. a.
tot een natuur maken ; —rsi, v. rid. tot een
tweede natuur, een gewoonte geworden ; aangewend, natuurlijk, gesteld ; ben —, mal —,
goed, slecht aangelegd ; van goed, slecht karakter, o.
Nauemburgo, m. (Geogr.) Naumburg, o.
Naufragare, v. n. schipbreuklijden ; fig. mislukken ; —a'gio, m. schipbreuk, m.; far --,
schipbreuklijden ; niet gelukken, mislukken ;
op 't strand loopen : diritto di —, strandrecht, o.; —ago, agg. schipbreuklijdend ; an-
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dar —, schipbreuklijden, mislukken ; sost. m.
schipbreukeling, m.; —agoso, agg. gevaarlijk,

waar men schipbreuk kan lijden.
Na'ulo, agg. h.z.d. als navolo.
Naumachia, f. (Stor. rom.) voorstelling v. van
zeegevechten (bij de oude Rom.); zeegevecht, 0.;
—ale, agg. lotto —, zeeslag, m.; zeegevecht, o.
Naupatto, m. (Geogr.) Naupaktus, (Lepanto, o.).
Na'usa, —sea, f. missel ij kheid, neiging v. tot
braken ; fig. walg, afkeer, m.; —abondo, agg.
misselijk, walging, missel ijkheid, neiging tot
braken verwekkend ; afkeerig, walgelijk ; —ainento, m. h.z.d. als —ea ; —eante, agg.
walgelijk, walg, afkeer verwekkend ; —eare,
v. a. misselijkheid, afkeer, walg, braking verwekken ; v. n. walg, afkeer ondervinden;
—rsl, v. rifl. walgen ; —eoso, agg. (Med.) braking verwekkend ; fig. walgelijk.
Na'uta, m. schipper, bootsman, m.; —lea, f.
zeevaart-, schipperskunst, v.; zee-, scheepvaart, v.; —ico, agg. de zeevaart betreffende ;
zeevaart ...; scuola —, zeevaartschool, v.;
—ile, agg. h.z.d. als navigante ; —illo,
—ilo, m. (Zool.) nautilus, m. (groot zeeschelpdier).
Navale, aqg. de scheepvaart betreffende, tot
de scheepvaart behoorende ; scheep-, zeevaart ;
batta'glia —, zeeslag, m.; scheepstrijd, m.;
sost. m. werf, v., dok, o., ree, v.; —lestro,
m. schipper, m.; —rca, m. (Mar.) scheepspatroon, m.; —ta, f. scheepslading, v.; laadvermogen o. (van een schip); schip, o., beuk
m. van een kerk.
Navarra, f. (Geogr.) Navarra, o.; —ese, m.
Navarrees, m.; —ino, m. (Geogr.) Navarino.
Nave, f. schip, 0.; schip, o., beuk m. eener
kerk; — mereatile, koopvaardijschip; —
carieato'ia, last-, vrachtschip ; — corazzata, pantserschip, 0.; —eresco, agg. tot de
scheepvaart behoorende, zee ...
Na'vera, f. steekwonde; —are, v. a. steken,
verwonden.
Navieare, —gare, v. a. bevaren ; — nel
bassi fondi, in troebel water visschen ; —
per perduto, zich aan het noodlot overgeven; — a seconde, met gunstigen wind
zeilen ; saper —a ogni vento, bij alle
winden weten te zeilen, zich in alle omstandigheden weten te schikken; —eila, f. bootje,
scheepje, o., boot, v.; bekken, o.; (Arch.) regen-,
dakgoot, m.; hol-, keellijst, v.; overhangende
muur, m.; (Eccles.) wierookscheepje, o.; —ella'io, m. schipper, bootvoerder, vrachtschipper, m.; —ellata, f. bootslading, v.; een boot
vol; —ello, m. boot, v.; klein schip, 0.; fig.
lichtzinnig mensch, weerhaan, m.; slimme vos,
uitgeslapen klant, m.; —hiere, m. schipper,
bootvoerder, m.; —olare, agg. bootvormig;
— (Anat.) schuitvormig been.
Naviga'bile, agg. bevaarbaar ; zeewaardig;
—abilità, f. bevaarbaarheid, zeewaardigheid,
v.; —arnento, m. het varen, o., scheepvaart,
V.; —ante, m., —atore, m. schipper, zeeman, zeevarende, m.; —ato'rio, m. tot de
scheepvaart behoorende ; —azione, f. scheepvaart, zeevaart, zeevaartkunde, v.; — hiere,
m. h.z.d. als navichiere.
Navi'gio, m. schip, vaartuig, o.; —giio, m.
schip, vaartuig. 0.; vloot, v.; — mercantile,
handelsvloot, v., vaargeld, o.; —le, agg. h.z d.
als navale.
Na'volo, m. vaargeld, vrachtgeld, o.; vracht, v.

Navone, m. tuinwortel, m.; domkop, ezel, m.
Nazadra, f. schuit, bark, boot, v.
Nazaret, —etto, m. (Geogr.) Nazareth, o.
Nazionale, agg. nationaal ; — sost. m. staatsburger, ingeborene van den staat ; —analità,
f. nationaliteit, volkseigenaardigheid, v.; —izzare, v. a. het burgerrecht geven, nationaliseeren ; —onalizzazione, f. burgerrecht, o.;
nationalisatie, v.; —e, f. natie, v.; volk, ge-

slacht, o., oorsprong, m., afstamming, v.

Nazzicare, v. n. (am. leven maken ; romme-

len, woelen.

Nè, tong. noch, niet, ook niet ; ne anehe,

zelfs niet.

Ne' ? niet waar ?
Ne. avv. er van, er aan, daarom enz.; me ne
vo, ik ga heen.
Neanche, —co, avv. niet eens, zelfs niet.
Neandro, m. (N. pr.) Neander, m.
Nearco, m. (N. pr.) Nearchus, m.
Ne'bbia, f. nevel, m.; wolk, v.; fig. verblinding, onduidelijkheid; onwetendheid ; mancare la —, goed leven, het er goed van
nemen ; —ione, m. dikke nevel ; —secco, m.

veendamp, veenrook, m.; aartslummel, m.;
deugniet, m.; —ioso, agg. nevelachtig, bewolkt, duister, somber ; fig. donker, onduidelijk.
Ne'bride, f. gewaad o. uit damhertenvel o. der
Bacchanten.
Ne'bula, f. nevel, m.; vlek, v.; duisternis, v.;
—ente, agg. h.z.d. als —oso ; —etta, f. nevelwolk, v.; —one, m. groote schurk, deugniet,
m.; —osità, f. nevelachtigheid, v.; lichte nevel,
m.; onduidelijkheid, v.; —oso, agg. nevelig,
bewolkt, droef, somber; stella —a, nevelvlek, v., wolk, v.
Ne'cao, (N. prop.) Nechus, m.
Ne'ecare, m. (Geogr.) Neckar, m.
Ne'ceio, m. pap, brij, v.; pap v. v. kastanjemeel.
Niece, f. dood, m.; moord, m.
Neeessa'rio. m. noodzakelijk, noodwendig,
noodig ; — sost. m. het noodzakelijke, noodwendige, noodige, o.; nooddruft, v.; secreet, 0.;
—ainente, avv. noodzakelijkerwijze; —esse,

agg. noodig, noodzakelijk; —essità, f. noodzakelijkheid, noodwendigheid, v.; nood, m.,
nooddruft, v.; hulpeloosheid, o.; gebrek, 0.;
per —, noodzakelijkerwijze ; essere di —,
noodig zijn, moeten ; la — non ha legge,
nood breekt wet ; fare della — virtti,
van den nood een deugd maken ; —essitare,
v. a. dwingen, noodzaken ; v. n. noodig zijn,
moeten ; —essitoso, agg. noodlijdend, behoeftig, nooddruftig.
Necro'foro, m. (Zool.) doodgraver, m. (zeker
kever of tor); —logia, f. levensbeschrijving
v. van een afgestorvene ; —lo'gio, m. doodenregister, m.; necroloog, rn.; —inante, en afl.
h.z.d. als negromante, enz.; —scopia, f.
lijkschouwing, v.; lijkopening, v.; —si, f. (Med.)
beenversterving, v.
Neemia, m. (N. pr.) Nehemias, m.
Neente, enz. avv. = niente.
Nefa, f. verveling, v.
Nefandezza, —diglia, —dità, f. boosheid,
schandelijkheid, laagheid, v.; sodomiterij, v.
—do, agg. laag, goddeloos, schandelijk, gemeen.
Nefa'rio, agg. h.z.d. als nefando.
Nefasto, agg. onheilvol, rampzalig, ongelukkig;
giorno —, dag van rampspoed, o. m.
Nefrite, —i'tica, f. nierontsteking, v.
Ne'gabile, loochenbaar, wat ontkend, geloochend kan worden ; —bilità, f. ontkenbaarh.,
;
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loochenbaarh.; —mento, m. ontkenning, loochening, v.; —re, v. a. loochenen, ontkennen;
weigeren, afslaan ; —tiva, f. ontkenning,
loochening, v.; weigering, weigerend antwoord,
o.; stare In, sulla — bij zijne weigering,
ontkenning volharden ; dare una —, een
weigerachtig, ontkennend antwoord geven ;
—tivo, —to'rio, agg. ontkennend, ontwijkend, weigerachtig ; rispondere —tivamente, met neen, ontkennend antwoorden,
negatief ; quantità —a, negatieve grootheid,
v.; —tore, m. —trice, f. ontkenner, leugenaar, m., -ster, v.; —zione, f. ontkenning,
loochening, v.; (Gram.) ontkenningswoord, o.
Negghiente, agg. nalatig, zorgeloos, lui ;
—ienza, —lezza, f. nalatigheid, zorgeloosheid, slofheid, luiheid, v ; —iettire, v. a. onbeacht laten, zich ergens niet om bekommeren ; —iettoso, agg. h.z.d. als —ittoso ;
—ita'ggine, f. luiheid, luilakkerij, v.; —ittoso, agg. lui, traag, lusteloos.
Neglettare, v. a. h.z.d. als neglettire ; —
etto, agg. nalatig, verwaarloozend, slordig;
—ezione, f. nalatigheid, zorgeloosheid ; verwaarloozing, v.
Negligentare, v. a. h.z.d. als —i'gere;
—ente, agg. nalatig, zorgeloos, onbekommerd ;
slordig, vergeetachtig, onachtzaam; —genza,
—genzia, f. nalatigheid, zorgeloosheid, onbekommerdheid, slordigheid, onachtzaamheid ;
verwaarloozing, v.; —fiere, v. n. verwaarloozen, verzuimen, verontachtzamen, nalaten,
onoplettend zijn.
filego, b.z.d. als niego.
Negossa, f. —o, m. vischfuik,m.; vischnet, o.
Negozia'bile, agg. verhandel-, verkoopbaar,
omzetbaar ; —Tante, m. handelaar, koopman,
m.; —iare, v. a. en n. handel dr ij ven, handelen, verhandelen, verkoopen ; onderhandelen, omzetten ; van de hand doen, zetten ;
—iativo, agg. handels ...; —ziato, m. h.z.d.
als —zio ; —ziatore, m. handelsman, onderhandelaar, m.; —ziazione, f. handel, m.;
verkeer, m.; verhandeling. onderhandeling, v.;
—zio, m. handel, m., handelszaak, v., zaak, v.;
onderhandeling, v.; aangelegenheid, v.; far —,
handel drijven ; intavolare, intelalare un
—, een zaak ter sprake, op het tapijt brengen ; —zioso, agg. werkzaam, bezig.
legra, f. negerin, v.; —0, m. neger, m.; agg.
zwart, donker, droevig, somber, treurig ; —egglare, v. a. h.z.d. als nereggiare; —ezza,
f. h.z.d. als nerezza ; —igente, agg. b.z.d.
als negligente ; —ofumo, m. h.z.d. als
nerofumo ; —omante, m. —tessa, f. geestenbezwaarder, m., -ster, v.; zwartkunstenaar,
toovenaar, m., -es, v.; —oma'ntico, agg. de
zwarte kunst, de geestenbezwering betreffende ; —omanzia, f. geestenbezwering,
zwarte kunst, hekser ij , toovenarij, v.
Negroponte, m. (Geogr. Stor.) Negropontus,
Eubed, 0.; —ino, agg. negropontisch ; sost. m.
Negronponter.
Negrore, m. zwartheid, v., zwartigheid, v.
Negundo, m. (Bot.) eschbladerige Ahornboom, m.
Neh, int. niet waar ?
Nei, prep. met art. pl. = in 1, in de.
Nel, nello, Wella, voor in il, in lo, in la,
in de, in het.
Nella, f. (N. pr.) verkl. Antje, Naatje, o.
Neinbo, m. stort-, plasregen, m.; stormwind,
m.; stroom, zwerm, m.; groote menigte, v.;
,
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(Mil.) groote menigte soldaten; — di polvere, Stofwolk, v.; a —1, in menigte, bij
hoopen, schaarsgewijze ; — h.z.d. als nimbo
—oso, agg. storm-, regen-, onweerachtig.
Nenibrod, —brotte, m. (N.pr.bibl.) Nemrod, m.
Ne'n.esi, f. (Mit.) Nemesis ; wraakgodin, v.
Nemica, f. Vijandin; la Fortuna gil è —,

de fortuin is hem ongunstig; —care, v. a.
h.z.d. als nimicare ; —che'vole, agg. vijandig, vijandel ij k ; wreed, verschrikkel.; —co,
agg. vijandig, vijandelijk, schadelijk, afkeerig ;
—camente, op v ij andelijk, vijandige wijze;
sost. m. v ij and, tegenstander ; 11 mal —, de
booze vijand, de duivel, m.; —sta, f. vijandelijkheid, vijandschap, m.
Nemmanco, nemmeno, agg. zelfs niet, ook
niet, in 't geheel niet ; —io, ik ook niet.
Nemo'sio, m. (Geogr.) Nemours, o.
Ne'ncio, m. (N. pr.) verkort. van Vincenzo,
Vincentje, o.; kl. Vincentius.
Ne'nia, f. (Lett.) klaag-, treurlied, o.; scherz.
vervelend, jammerlijk lied, o.; —e, pl. vervelend geklets.
Nenufar, f. (Bot.) zeeroos, v., waterlelie, v.
Neo, m. moedervlek, v., moederteeken, 0.; vlek,
V.; smet. m.; gebrek, 0.; moesje, o.
Neoburgo, m. (Geogr.) Neuenburg, Neufchátel, o.
Neocastello, m. (Geogr.) Newcastle, o.
Neo'6to, m. neophiet, nieuwbekeerde, pasgedoopte, m.; —greco, agg. nieuw Grieksch ;
—latino, agg. nieuw Latijn, Romaansch ;
razze —e, Romaansche volken ; —giudeo,
m. nieuwe jood, m.; iem. die pas tot het jodendom is overgegaan ; —litico, agg. (Geol.)
eta —a, neolithisch tijdperk ; —logia, f.
neologie, vorming v. van nieuwe woorden ;
—1o'gico, agg. nieuwgevormd, neologisch;
—logismo, m. taalvernieuwing, v., neologisme, o.; nieuw woord, 0.; —o'logo, m.
taalvernieuwer, neoloog, m.; — menia, f.
(Astr.) nieuwe maan, v.; nieuwe maan-feest,
n.; eerste dag m. van de Atheensche maand;
—nato, m. pasgeborene, pasgeboren kind, o.;
—plato'nleo, agg. neo-, nieuwplatonisch. .
Neosta'dio, m. (Geogr.) Neustad, o.
Neote'rico, m. schrijver m. in den nieuwen
trant, smaak.
Neovido, m. (Geogr.) Neuwied, o.
Neo-Zelanda, f. (Geogr.) Nieuw-Zeeland, 0.;
—ese, m. Nieuw-Zeelander.
Nepa, f. (Zool.) waterschorpioen, m.
Nepente, m. (Mit.) nepenthes (toovermiddel
door hetwelk men alles vergat); (Bot.) kannebloem, v.
Nepitella, f. (Bot.) bergmelisse, v.; kattekruid, o.
Nepitello , m. ooglid, o.; rand in. der oogleden.
Nepote, m. h.z.d. als nipote.
Neppure, tong. h.z.d. als nemmeno.
Ne'puta, f. h.z.d. als nepitella.
Nequità, —ezza, f. h.z.d. als iniquita, nequizia ; —oso, agg. h.z.d. als nemichevole ; —zia, f. slechtheid, boosheid. goddeloosheid, v.; slechte, boosaardige handelwijze,
daad, v.
Nera, f. mengsel van koffie en chocolade (als
drank); —astro, agg. zwartachtig, in 't zwart
vallend ; sost. m. zwartbruine kleur, v.
Nerbare, v. a. met de bullepees, ossepees slaan;
geeselen, afranselen; —ata, f. slag m. met
de bullepees; —e, pl. slaag, o.; lichamel ij ke
kastijding, v.; —atina, f. kl. niet al te straffe
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achtig ; —time, m. zwart, o.; menigte zwarte
tuchtiging, v.; —store, m. afstraffer; maesdingen ; che é que — laggiu, wat zijn dat
tro —, een schoolmeester die den plak terdege
—atura,
;
f.
afranseling,zware
tuchdaar voor zwarte lieden ?
gebruikt
tiging, v.; —ettino, m. stukje, o., roede v. om Ne'rola, f. (Farm.) olie, essence v. van oranjebloesem.
te tuchtigen ; —0, m. h.z.d. als nervo, maar
meestal fig. gebr.; il — dell' esercito, de Nerone, m. (N. pr. Star.) Nero, m.; fem.
essere tin —, een wreed, barbaarsch, goddekern v. van het leger ; — dello stilo, kracht,
loos mensch zijn ; mod. prov. la vecehia di
forschheid van stijl; scrittore di —, krachtig, pakkend schrijver, m.; esser di buan
—, de oude vrouw die om Nero weende (wijl
zij meende dat er nog een slechtere zou kunaver buon — krachtig, moedig, krijgsnen komen).
haftig zijn ; — del viso, gezichtsterkte, v.;
bulle-, ossepees, v.; tuchtroede, v.; bambino Nervale, agg. (Anat.) de zenuwen betreffende;
—vata, f. h.z.d. als nerbata ; —vatura, f.
sta' buono, se no, pjglio il — jongen
pas op, of ik krijg de roede, den stok ; fam.
het zenuwstelsel, o.; persona di forte —,
bel ml' — ! o, wat zou een pak slaag hier
persoon met sterke zenuwen ; esser di
buona, cattiva —, goede, slechte zenuwen
van pas komen ; —oroso, —oruto, —oso,
agg. gespierd, krachtig, stevig.
hebben ; (Bot.) skelet o. (van een plantenblad);
Nereggiare, v. n. zwartachtig zijn, in 't zwarte
(Arch.) ribben, graten, aderen (van goth. getrekken ; zwartachtig er uitzien ; quel mowelven); —veo, agg. de zenuwen betreffende;
'tastero nereggia tra 1 verdi boschi,
tot de zenuwen behoorende; fuuzioni, azidit klooster steekt somber af op de groene
oni —ee, zenuwwerkzaamheid, zenuwfuncties, v. pl.; tunica —e, zenuwomhulsel, o.;
bosschen ; p. pres. en agy. —ante, zwartachfibre —ce, zenuwvezels, v. mv.; fluido —,
tig, donker.
Nere'ide, f. (N. pr. mit.) Nereide, v.; een der
zenuwfluidum, 0.; —etto, —ettino. m. fijne,
50 dochters van Nereus ; zeenimf, T.
teere zenuw, v.; —ino, agg. (Med.) rimedj
Nerettino, —etto, agg. een weinig zwart,
—i (of alleen —i), zenuwversterkende middelen ; malattie —e, zenuwziekten, v. mv.;
donker; —ezza, f. zwartheid, donkerheid, v.;
la — degli occhi, dei capelli, het zwart
—vo, m. (Anat.) zenuw, v.; —ischiato,
der oog,en, der haren ; —i'ccio, ayg. zwart—ottico, heup-, gezichtszenuw ; i —i della
achtig ; —ino, m. kleine, donkere, bruine
mano, de handzenuwen ; malattia di —i,
jongen ; —o, app. zwart ; panno, abito
zenuwziekten, mv., -lijden, o.; urtare eccizwart laken, o., zwarte kleeding, v.; — come
tare i —1, de zenuwen prikkelen; dare ai
11 carbone, come la tappa del Ca—i, op de zenuwen doen krijgen, zenuwachmino, enz., zwart als kool, als de schoortig maken ; fam. avere (of essere di) —
steen ; zwartachtig, donker ; aver le maai
doppj, stalen, ijzeren zenuwen hebben ; aver
—e dal sudiciume, handen hebben die
i —i, op de zenuwen hebben, in prikkelbaren
zwart van 't vuil zijn ; la tavola —a, het
toestand verkeeren ; spossare i —1, de zenuschoolbord, o.; vino —, donkerroode wijn, m.;
wen ontspannen ; fig. kracht, vastheid, v.:
fig. anima — a, zwarte, schurkachtige ziel,
scrittore di —, krachtig, gespierd schrijver ;
v.; angelo —, booze geest, hellegeest, m.;
kern, v.; l'artigleria è il — dell' eserduivel, m.; giorni —i, zwartjes dagen (vascito, de artillerie is de zenuw, de kern van
tendagen op welke geen melk en zuivel mag
het leger; fig. troncare, tagliare i —i,
gebruikt worden); libro — straflijst, v.;
de zenuw doorsnijden, van de beste kracht
zwarte boek, o.; pozzo —, secreetput, m.;
berooven ; (Bat.) ader, nerf van het blad;
vomito —, gele koorts, v.; (Geogr.) Selva
(Arch.) —i h.z.d. als nervatura ; —olino,
Nera, Zwarte Woud, o.; Schwarzwald, o.;
m. fijne, kleine, teere zenuw, v.; —osamente,
Mare Nero, Zwarte Zee, v.; razza —e,
avv. op krachtige, koene wijze; —osità, f.
zwarte-, negerras, 0.; l'aria va divenstevigheid, kracht, gespierdheid, frischheid, v.;
tando —a, de lucht wordt duister, somber ;
zenuwachtigheid, opgewondenh., prikkelbaarcielo — donkere, sombere lucht v.; fam.
held ; —oso, agg. tot de zenuwen behoorende,
esser — con qd., boos op iem., vijandig
de zenuwen betreffende; sostanza —a,
tegen iem. gin; essere —, boos, slecht gezenuwzelfstandigheid, v.; sistema —, zenuwluimd, morrig zijn ; far il viso —, zwart van
stelsel, o.; filamenti —i zenuwdraden, mv.;
woede, toorn worden ; farne di quelle —e,
ser^sibilit, irritazione —a, zenuwacht.
slechte, kwade streken uithalen; in sua
gevoeligheid, prikkelbaarheid ; moti —i , zegioventu ne ha fatte dolle —e, in zijn
nuwachtige bewegingen ; malattie, affejeugd was hij een groote deugniet ; sost. m.
zioni —e, zenuwziekt., -aandoeningen, v. mv.;
het zwart, 0.; zwarte kleur, v.; vestire di
temperamente — zenuwachtig gestel, o.;
—, in 't zwart gekleed zijn ; — di fumo, —
zenuwachtig, zeer prikkelbaar ; gespierd, sterk
di avorio, — d'osso, — di noccioli,
le — e braccia, de gespierde, sterke armen
di schiuma, di ferro, — di platino, di
stilo —, gespierde, krachtige stijl ; sost. m.
sepia, roet-, kien-, ivoor-, been-, Frankforzenuwaanval, m.; voorbijgaande zenuwtoeval,
ter-, ijzer-, platina-, sepiazwart ; — di Ger-'
m.; gli è entrato addosso il —, hij heeft
mania, drukinkt, v.; koperdrukkerszwart, o.;
een zenuwaanval; hij is weer eens in hoogst
— di Spagna, Spaanschzwart, kurkzwart,
prikkelbaren, opgewonden toestand; —uto,
o.; — antico, soort zwart marmer ; — di
agg. h.z.d. als nerbuto ; —uzzo, m. kleine,
carrara, zwart cararisch marmer, o.; —
fijne, teere zenuw, v.
d'agna, zwart onder de nagels ; fam. rouw- Nesei, alleen fern. gebr.; fare il —, zich van
rand, m.; mostrar — per bianco, zwart
den domme houden, zich onwetend houden;
wit maken ; i bianehi e i neri, de zwarten
—iente, agg. onwetend, niet wetend ; esser
en de witten (vroegere volkspartijen in Flo—, onwetend zijn, niets weten ; —ientemente,
rence); ook voor menschenrassen gebezigd,
avv. zonder er iets van te weten, geheel onzwarten en blanken ; —o'gnolo, agg. zwartkundig ; —lenza, f. onwetendheid, onbekend,

—,

,

.

—,

,

,

,

,

.

,

NES

618

held, v.; —cio, agg. onwetend, onkundig, dom.

Ne'spi lo. ne'spolo, m. (Bot.) mispelboom, m.;
—ola, f. (Bot.) mispel, v.; mod. prov. icon
mondar —e, zich niet laten overbluffen,

zich niet met beuzelingen afgeven ; evenals een
ander doen ; fam.'è una —, 't is een bagatel,
kleinigheid ; — e! gekheid ! onzin ! fig. slag,
klap, m.; gli ha dato le —e, hij heeft hem
klappen gegeven ; faun. succia —e, m. indecl.
iem. met vooruitstekenden kin, scheg, m.;
—olina, f. kleine mispel, m.
Ne'ssile, agg. verbindbaar, aanknoopbaar;
—o, m. samenhang, m.; nelle sue idee
non c' è —, er is geen samenhang in zijne
gedachten ; senza — e senza ordine, zonder samenhang en orde; afkortingsteeken (in
oude codex); edizione con molti — uitgave met veel afkortingsteekens ; (Mus.) h.z.d.
als legacne.
Nessuiii'ssiino, agg. in 't geheel niemand,
volstrekt niemand ; nessuno —, geen levende
ziel, geen sterveling; —a cosa, in 't geheel
niets ; —uno, agg. geen een, niemand, geen ;
—a cosa, volstrekt niets ; nessun gualo,
niet het minste leed, 0.; — baglio, geen
enkel gebrek ; in nessun modo, op geenerlei wijze; c' è egli stato — ? is er iemand,
niemand geweest? c' è — che apra ? is er
niemand om open te doen ? pià clie — meer
dan iem. anders.
Nesta'ia, nestaiuola, f. boom-, planteschool,
v.; beplanting v. om stekken te kweeken ;
boomkweekerij, v.
Nesto, m. Z. innesto.
Ne'store, m. (N. pr. Stor.) Nestor, m.; fam.
vivere gli anal di —, zeer oud warden;
fig. de oudste m. in een ambt, onder vakgenooten, de Nestor; — ianisino, m. (Stor.
Eccles.) leer van de N estoria nen ; nestorianisme, 0.; —iano, m. Nestoriaan, aanhanger,
volgeling van Nestorius van Konstantinopel.
Nettamente, avv. op zuivere, zindelijke, nette
wijze ; fig. op klare, duidelijke wijze ; —mento,
m. het reinigen, o., zuivering, v., schoonmaken, o.; —penne, m. indecl. pennenwisscher,
m.; —porti, m. baggermachine, v.; havenreiniger, m.; —are, v. a. reinigen, schoonmaken, afvegen, poetsen ; —i denti, de
tanden poetsen ; —rsi it naso, den neus
vegen, snuiten ; —rsi una piaga, een
wonde reinigen ; — il grano, il riso, le
fave, het graan, de rijst, de boonen zuiveren;
— l'insalata, de sla lezen, uitzoeken ; — il
giardino da gramigna, de tuin van onkruid zuiveren, het onkruid wieden; — un
porto, un canale, een haven, kanaal uitbaggeren ; —rsi, v. rifl. zich reinigen, zuiveren ; chi è sudicio si netti, wie vuil is
moet zich reinigen ; v. n. zich uit de voeten maken.
Ne'ttare, m. (Mit.) nektar, m.. godendrank, m.;
figg kostbare, heerlijk smakende drank, m.;
(Bot.) nektar, o.; honigsap o. (van sommige
bloemen); —a'reo, agg. als nektar, heerlijk
smakend ; —a'rio, m. (Bot.) honigvat, nectarium o. (der bloemen).
Nettativo, agg. (Farm.) zuiverend, afvoerend ;
—ato'ia, f. (Mur.) zweek-, zwik, v. (der metselaars); —tura, f. reiniging, v., het reinigen,
o.; —tezza, f. zuiverheid, reinheid, v.; —pubblica, het schoonhouden der straten, openbare reinigingsdienst, m.; fig. vrij z ij n, o. van
schuld ; duidelijkheid, klaarheid ; —o, agg.
,

,

NEV
rein, zuiver, zindelijk, net; fig. rein, vlekkeloos,
onbevlekt, schuldeloos ; coscienza —a, rein
geweten ; useir — da una cosa, zool r
schade of schande uit een zaak komen ; gloear —, voorzichtig te werk gaan ; zuiver,
eerlijk spel spelen; (Mar.) patente —a, Mate
gezondheidspas, m.; rendita —a, zuiver inkomen, o.; utile, guadagno -- zuivere,
netto winst, v.; disegno —, duidelijke teekening, v.; taglio —, zuivere snede, v.; dir
chiaro e —, klaar en duidelijk spreken ; sost.
m. zuivere winst, zuiver inkomen ; non c'è
un palmo di —, er is geen cent winst bij ;
(Com.) al—, netto, na aftrek van onkosten;
di —, op klare, duidelijke wijze ; tagliare
di —, geheel en al, glad afgesneden ; portar
via di —, geheel en al wegdragen ; prov.
,

se ognuno spazzasse da casa sua,
tutta la città narebbe —a, als ieder zich

met zijn eigen zaken bemoeide zou er weinig
onmin zijn.

Nettu'nico, agg. (Geol.) neptunisch; rocea
—che, nept. gesteente, o.; terreno —, nept.,
door water ontstane grond; —ismo, m. nep-

tunisme, o.; wetensch. gevoelen over de aardformatie.

Nettuno, m. (N. pr. mit.) Neptunus, zeegod,

m.; zee, v.; (Astr.) de planeet Neptunus.

Ne'uina, m. neuma; slotherhaling, v. bij 't

kerkgezang ; —I, notenteeken, o. van de middeneeuwen.
Neuno, agg. h,z.d. als nessuno.

Neuralgia, neurosi, —to us l es , f. Z. Nevralglit, neurosi, nevrotomia.
Neutomanismo, m. Newton's systeem, 0.;
—onlano, m. aanhanger van bet stelsel van

Newton.

Neutrale, agg. onzijdig, onpartijdig, tot geen
partij behoorende, neutraal ; l'Italia rinm are
— In quella giierra, Italië hield zich in
dien oorlog onzijdig; la Swizzera è dIehiarata — , Zwitserland is onzijdig verklaard;

sost. m. neutraal, zich onpartijdig houdent
persoon; de neutralen, midddnpartjj ;
(Gram.)
r am) h.z .d. als neut ro ; —alità, fP nodtraliteit, onpartijdigheid, onz ij digheid ; useire

dalla —, zijne neutr. opgeven ; violare la
—, de neutr. schenden ; —arrinata, gewapende neutr.; —alizzare, v. a. (Pokt.) onzijdig
verklaren (een staat); (Chim.) neatraliseeren ;
fig. — le forze moral', de moreele kr1ten onwerkzaam shaken, benadeelen ; —alitzazione, f. (Pokt.) onzijdigverklaring, v.;
(Chim.) neutraliseering, v.; —almente, avv.
(Gram.) als onzijdig Word gebruiken; —o,
agg. h.z.d. als neutrale ; stato, terreno,
onzijdige staat, m., onz. grondgebied, o.; sot
m. onzijdig geslacht, o.; verbo —, onzijdig,
onovergankelijk werkwoord, o.
Neva'io, m. zware sneeuwval, m.; (Pitt.)
sneeuwlandschap, o.; —ale, agg. tempo —,
sneeuwweer, 0.; —are, v. n. h.z.d. als nevicare ; —ata, f. sneeuwbui, v., sneeuwval,
m.; —ato, agg!. met sneeuw bedekt, besneeuwd,
wit als sneeuw; met sneeuw of sneeuwwater
afgekoeld ; —azzo, m. h.z.d. als nevaio ;
—e, f. sneeuw, v.; quest' anno è venuto
di gran —, dit jaar is er veel sneeuw gevallen ; spalare la —, de sn. wegschofielen
di —, koud als sneeuw ; è proprio di — ,
't is ijskoud ; fare alla —, met sneeuwballen werpen ; zich in de sneeuw rondwentelen ;
valanghe, frane di —, sneeuwlawienen,
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v., val, m.; la regione delle —i perpetue,

de streek van de eeuwige sneeuw ; fig. witharigheid; capelli come la —, sneeuwwitte haren ; scherz. cade la — alla montagna, het hoofd begint grijs, wit te worden ; witheid, blankheid, v.; mostra il bel
petto le sue —1, de schoone boezem toont
hare verblindende witheid ; e calda — il
volto, en warmbloedig 't wit gelaat ; struggere come la — al sole, als sneeuw voor
de zon verdwijnen ; uomo, donna di —,
ijskoude man, vrouw ; lam. aver pisciato
in piii d'una —, de wereld kennen ; prov.
dopo la — buon tempo ne vieve, na
veel sneeuw komt gemeenlijk goed weer;
sotto la — pane, e sotto l'acqua fame,

een winter met veel sneeuw brengt een goed
jaar, een regenachtige winter een duur jaar ;

dalla --o cotta o pesta non cavera
altro clie acque, men moet ergens niet meer
willen uithalen dan er in is; ciè che —
chiude, sole afre, al is iets ook nog zoo goed

verborgen, het komt toch altijd aan het licht;
—erino, m. (Mar.) storm-, sneeuwbui, v.;
—icare, v. n. sneeuwen ; —a fiocchi piccini, a larghe lalde, met kleine, groote
vlokken sneeuwen ; —a minuto, sneeuwjacht zijn; scherz. e'è gia nevicato, heeft
het reeds gesneeuwd (vraag m. aan iemand dien
men na langen tijd grijs terug ziet); non nevica tutto il verno che il solo non disfaccia, aan elk ongeluk komt eens een einde ;
v. a. bestrooien, uitstrooien ; nevicando un
nembo di rose, een wolk rozen uitstrooiende;
laten sneeuwen ; Giove nevica, Jupiter
zendt sneeuw ; —icata, f. h.z.d. als nevata ; —icoso, agg. h.z.d. als nevoso ; —sera,
f. sneeuwkuil, v.; —i'schia, f. —1'schio, m.

—i'stio, sneeuwjacht, v., sneeuwstorm, m.;
fijne. korrelige sneeuw, v.; —osità, f. overvloed, m. van sneeuw, besneeuwdheid, v.;
—oso, agg. met sneeuw bedekt, besneeuwd ;
le Alpi —e, de met sneeuw bedekte Alpen ;
rijk aan sneeuw, sneeuwrijk ; quest' anno
è stato un iuverno —, dit jaar is de winter rijk aan sneeuw geweest; (Stor.) — m.
sneeuwmaand, v. (ode maand van 't republikeinsche jaar).
Nevo, m. h.z.d. als neo.
Nevralgia, f. (Med.) nevralgie, zenuwpijn, v.;
— a'Igieo agg. dolori — ci, zenuwpijnen ;
—osi, f. (Med.) nevrose, zenuwziekte, v.;
—o'tico, agg. zenuwlijdend; rimedj — ei,
middelen tegen zenuwlijden ; —otomia, f.
(Chin) doorsnijding van een zenuw ; (Anat.)
zenuwsplitsing, -geleding, v.
Nevro'tteri, m. pl. (Zool.) neuropteren, netvleugelige insecten, m.v.
Nezza, f. h.z.d. als nipote.
Ni'bbio, m. (Omit.) havik, m.; —reale, wouw
of koningswouw, m.; —nero, zwarte wouw ;
fam. nuovo —, dom, onnoozel mensch, nieuweling, m.; dire come 11 — : mio, mio, alles
voor zich willen houden ; scherz. la parte
del —, het hart, o.; prov. mai non grida
,
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lido del mare, op 't strand schelpen zoeken, o.; kinkhoorn, m.; (Arch.) nis, v.; fig.
ambt, 0.; waardigheid, v.; onderkomen, o.;
eercare Tina — per uno, een onderkomen,
een betrekking voor iem. zoeken ; essere
nella sna —, goed op zijn plaats zijn ; —ia'ia, f. plaats, v. die rijk aan schelpen is;
—ieria, f. schelpenverzaineling, v.; —ietta,
—iettina, f. schelpje, o.; nisje, o., kl. nis, v.;
—1o, schelp, v., slakkenhuisje, o.; una besla
raccolta di --cehi, een mooie verzameling schelpen ; fig. farsi — , zich ineenkrommen ; (Anat.) h z.d. als coda ; lam. priesterhoed, m ; fig. vrouw-, geslachtsdeel, o.; (Arch.)
h.z.d. als —ia ; —iona, f. groote nis, v.;
—ione, m. zeer groote nis, v.; —ioso, agg.
r ij k, overvloedig aan schelpen.
Nicchiamento, m. gesteun, geklaag, het steunen, o.; —are, v. n. steunen. klagen,jammeren, kreunen ; zich beklagen; fig. besluiteloos,
ontevreden zijn ; morren, muiten ; er niets van
willen weten ; kraken (van schoenen).
Ni'ccio, m. Z. Ne'ccio.
Niccolino, nichetto, m. edelgesteente, o.
Niccoló, m. (N. pr.) Nicolaas, m.; scherz. o
cesare 0—, (in pl. van aut cesare aut
nihil), alles of niets.
Nicea, f. (Geogr. Stor.) Nicea, 0.; —eno, agg.
concilio —, het concilie van Nicea.
Nichel, ni'chelle, niche'lio, m. (Min.) nikkel, 0.; monete di —, nikkelmunt, v.; —ellare, v. a. vernikkelen.
Ni Ghetto, m. Z. Nicolino.
Nichilanza, nichiltá, f. (Teal.) nietigheid,
v. van den mensch tegenover God ; —ismo,
m. nihilisme, o., vernietigingspartij, v.; —ista, m. nihilist, m.; —o, m. niets ; tornare
a —, tot niets, tot een niets worden.
Ni'cia, m. (N. pr. Star.) Nicias, m.
Nicissita, f. Z. Necessità,
Nicodemo, m. (N. pr. bibl.) Nicodemus, m.;
lam. ci vorrebbe le tenaglie di —, daar
zou men de tang van Nicodomus voor moeten hebben.
Nicola, m. (N. pr.) h.z.d. als Niccoló.
Nicomede, m. (N. pr. Stor.) Nicomedes, m.;
—e'dia, f. (Geogr. Stor.) Nicomedië, o.; —e'dio, m. inwoner van Nicomedië.
Nicotina, f. (Chim.) nicotiene, v.; —ziana, f.

(Bot.) tabaksplant, v.

Nictalopia, f. (Med.) nyctalopie, dagblindheid,

v.; het alleen zien bij nacht.

Nidace, —diace, —diaceo, agg. het nest
betreffende, tot het nest behoorende ; uccello
— , nestvogel, m.; Cacc. sparviero —, nest-

sperwer, m.; nestling, m.; fam. nieuweling,
groen, m.

Nidata, —diata, f. een nest vol ; een broed,
broedsel, o.; una — di passerotti, di topi, een nest, broedsel musschen, een nest
muizen ; ha una — di figliuoli, hij heeft
een heel nest, een hok vol kinderen ; una
— di matti, een hoop gekken, een huis vol
gekken ; —ifieare, v. n. nestelen ; het nest
bouwen, maken ; questi uccelli nidificano tra il grano, deze vogels nestelen in 't
il — che non sia presso una carogna,

men noemt geen koe bont of er is een
vlekje aan.
Ni'cchera, andare di —, naar wensch
gaan; mettere, mandare in — qc., iets
in 't belachelijke maken, met iets spotten ;
—eri, m. pl. (Bot.) nikkerzaad, o., -korrels, m.v.
N1'echia, f. schelp, v.; raccoglier —e sul

graan ; fi g. zijn nestje bouwen, woning opslaan ;
—io, —o, m. nest, o.; le rondini fanno
il — di terra e di pagliuzze, de zwaluwen maken hun nest van slijk en stroohalmpjes; — di vespe, di calabroni, wespen-, hommelennest, 0.; non levate 1—i !
haalt geen nesten uit ! mi porto un — di
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passerottl, hij bracht m ij een nestvol jonge
musschen ; woning, v.; tehuis, o.; il iinlo
dolce — , mijn lief tehuis; prov. a ogni
uccello silo — è bello, ieder gevoelt zich
het best in z ij n eigen huis ; eigen haard is goud
waard ; fig. en la m bed, o.; la iiiattina non
useirebbe mal dal —, h ij wil morgens

Nilo, m. Nijl, m.; —o'nietro, m. nijlmeter, m.
Ninibo, m. b.z.d. als nenibo ; (Eccles.) heili-

genkrans, -schijn, m.; (Archeol.) voorhoofdband,

m. (der oude Rom. vrouw).
Nimicare, v. a.; —ci'cia, f.; —co, agg. h.z.d.
als nemicare enz.
Ni'rnnio, agg. h.z.d. als troppo.
niet uit zijn nest; slaapplaats, v.; leger, o.; Niino, pron. h.z.d. als niuno, nessuno.
sluiphoek, m.; nest, o.; broeinest, o.; quella Ninfa, f. (Mit.) nimf, v.; — del mare, della
strada è diventata un — di ladroni,
fonte, del bosco, del prato, zee-, bron-,
die straat is een geheel rooversnest geworden
bosch-, weidenimf; fig. slank, vlug, aanvallig
—d'iniquità, een broedplaats van ongerechmeisje ; lam. la sua —, z ij n beminde, zijn
tigheden ; — di briganti, roovershol, 0.;
meisje ; (Anat.) —e, p1. de kl. schaamlippen,
dievennest, o.; fig. eacciar di —, uit zijn
m.v. (Zool.) insectenpop, v.; waterjuffer, (z. innest, uit zijn aangename plaats verjagen ; ontsekt); —ale, agg. de nimfen betreffende ; —I
tronen ; farsi nu —, zich een warm nestje,
spiriti, de nimfen ; (Archeol.) hoofdsieraad,
goede plaats bezorgen ; useir dal suo —,
o. der nimfen ; —eggiare, v. n. zich koket,
zijn land, tehuis verlaten ; prov. — fatto,
gemaakt voordoen ; —eo, m. (Arch.) nimfengazzera morta, nauwel ij ks heeft men zich
tempel, m.; nympheum, vrouwenbad, 0.; —ohet leven goed gemaakt of de dood komt;
mania, 1. (Med.) nymphomanie, manziekte, v.
— di serieciolo nieswortel; (Astr.) Ninfea, f. (Bot.) witte plomp, m.; waterlelie, v.
Ni
di Leda, Tweelingen (sterreb.); (Arald.) Ninfeino, m. volg. voor inferno.
wapenveld, o.; conduce il leoncel dal Ni'nfolo, m. snuit, v. (vooral der insecten),
— blanco, hij voert een leeuw op wit veld;
sneb, o., dikste gedeelte; o. van den bek der
—ore, in. reuk, m. naar vuile eieren, verroofvogels ; (Macell.) keel, v. van het slachtbrand vet; —oroso, agg. naar vuile eieren,
vee ; fam. menschelijk gelaat, gezicht, o.;
brandig rieken.

Niego, m. het ontkennen, loochenen, weigeren,

o., weigering, v.
Niellare, v. a. niëlleeren, zwart emailleeren ;
lijnen met zwart of goud inleggen ; niellé-werken maken ; —o, m. niellé, niellé-werk ; graveering met zwart of goud ingelegd.
Nienta'eeio, m. iii tutto il giorno non
ha fatto it vero —, hij heeft den ganschen
dag niets, geen lor uitgevoerd ; —te, m. niets,
o.; it — non è pensabile, het niets is niet
denkbaar ; Dio ereó l'universo dal —,
God schiep de wereld uit het niets ; ridurre
al —, geheel ten gronde richten, geheel vernietigen ; —si fa dal —, uit niets komt niets ;
badate che non manchi —, zorg dat er
niets aan ontbreekt; valer —, non valer
—, niets waard zijn, deugen ; lam. nn bel
quel gran —, in 't geheel niets ; avete
— a dirrni t hebt gij mij niets te zeggen?
andb fuori senza — in capo, zij ging
uit zonder iets op ('t hoofd) te hebben ; se
—

,

snuit, snoet.

Ninna, f. nanna, nanna, slaap-, wiegelied,
o.; cantare la — nanna, een kind in slaap
zingen, wiegen, neurieën ; fare la — nanna,

wiegen, heen en weer wiegen, schommelen;

—are, v. a. in slaap wiegen, zingen, neurieën ;
fig. star a —, besluiteloos, dralend zijn ; —0
lare, v. a. met speelgoed vermaken (de kinderen); met de kinderen spelen ; v. n. en —rsi,

v. rifl. den tijd verslungelen, verbeuzelen
si ninnola tutta la gioruata, hij vertreuzelt, verslungelt den ganschen dag ; —olino, m. kinderspeelgoed, o.; (am.— en a, iem.
die den tijd verbeuzelt, verdangelt ; —olo, m.
kinderspeelgoed, o.; kleinigheid, bagatel, kinderachtigheid; mi perdoni se le offro
questo —, sta mij toe u deze kleinigheid
aan te bieden ; che vuole ? sono —i, wat
wilt gij er aan doen ? 't zijn kinderachtigheden ; —t, pl. snuisterijen, m.v.; fra —i e
nannoli spende pareechi, voor snuisterijen geeft hij veel geld uit ; —olone, m.
—ona, f. langzaam mensch, treuzelaar, m.,
-aarster, v.; leeglooper; complimentenmaker, In.
Nino, m. —mio, m ij n schatje, mijn hartje,
mijn liefje (tegenover kinderen gebr.); —, zwijn,
o. (in veel plaatsen in Toskane gebruikelijk).
Nipitella, f. (Bot.) Z. Nepitella • o m. Z.

tu senti nieste niente, serivimi subito,
als gij het geringste verneemt, schrijf het m ij
terstond ; —! neen ! dammi un po' it tuo.
Dante I — I geef me je Dante eens ! neen !
waarachtig niet ! —affatto, volstrekt, in 't
minste niet ; non saper — di —, volstrekt
niets weten ; non far —, niets doen, niet
Nepitello. ' '
hinderen, geen kwaad doen ; beve un fiasco Nipote, m. en f. neef, m. nicht, v. (broedersdi vino co ni c —, h ij drinkt een flesch wijn
of zusterskinderen); lo zio ha lasciato al
uit alsof 't niets ware ; per —, voor niets, te
suo — tutto it suo patrimonio, de oom
geef; gliela fo per —, ik doe het voor hem
heeft aan zijn neef zijn geheel vermogen navoor niets ; ell. —panra! geen vrees ! houd
gelaten ; kleinkind, o., kleinzoon, m., -dochter,
moed ! —lettere, geen brieven ; —tedimeno,
v.; il nonno col suoi —1, de grootvader
avv. niettemin, evenwel, trotsdien ; fam. och
met z ij n kleinkinderen ; fig. I —1, de nakokom ! —te manco, avv. —temeno, avv. niet
melingen ; de naneven, m.v.; het nageslacht,
minder ; —issimo, agg. lam. in 't minst niet,
0.; —emo, m. mijn neef of kleinkind ; —ino,
allerminst.
m. —ina, f. neefje, nichtje, kleurzoontje,
Nieve, f. h.z.d. als neve.
kleindochtertje, o.; —ismo, m. nepotisme, o.;
Nievo, m. h.z.d. als nipote.
begunstig. van bloedverwanten ; al te groote
Ninfa, f. —ffo, —fo, —ffolo, m. h.z.d. als
invloed der bloedverw. op de regeering.
ninfolo.
Niquità, f. h.z.d. als iniquità ; —oso, agg.
Nigella, f. (Bot.) akkernigelle, v.; juf. in 't groen.
en afl. Z. onder iniquo.
Nignittoso, agg. h.z.d. als negnittoso.
Nisco'ndere, v. a. h.z.d. als nascondere.
Nigre'dine, 1. h.z.d. als nerezza; —o, agg. Nissa, f. (Geogr.) Neiss (rivier) m.; Nisch, o.
Z. Negro en Nero.
(stad) in Servië.
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Nissun°, agg. h.z.d. als nessuno.
N-itente, agg. lichtend, helder, blinkend.
Nitidamente, avv. op zuivere, zh slelijke, nette
wijze; —dezza, f. glans, m.., helderheid, v.;

NOC
armi, door de wapenen verworven adeldom ;
de adel, m.; la — si mo trè eentraria
alle riforine, de adel verzette zich tegen
de hervorgen ; endere di —, van zij

hooge waardigheid (van mensch) vervallen;
blankheid, v. (van een metaal); zindelijk-, net—iarn, agg. h.z.d. als --eseo ; titolo ,
held, v.; — di stilo, duidelijk-, helderheid
adellijke titel ; —itare, v. a. adelen, veredelen;
van stijl ; —do, agg. glanzend, blinkend, heladellijk, edel, voornaam maken ; in den adelder, klaar, duidelijk ; — come l'argento,
stand verheffen ; ii lavoro nobilita, arcaratteri
di
stampa,
blank als zilver ; —
beid adelt ; studj ehe nobilitano l'iuheldere, duidelijke drukletters ; fig. stile —,
tello, studiën die den geest veredelen ;— la
heldere, klare, duidelijke stijl.
razza, het ras veredelen ; —rsi, zich vernitidezza.
Nitore, m. Z. h.z.d. als
edelen, adellijk worden, zich onderscheiden;
Nitrato, m. (Chim.) nitraat, o.; salpeterzuursi nobilitó con le sue opere, hij verzout, 0.; ni'trieo, agg. (Chim.) salpeterig;
hief zich door zijne werken ; den adelstand
di
pom.
—
acido —, salpeterzuur, o.; sost.
verwerven ; —itatore, m. —trice, f. vertassa, salpeter, v.; —i'fero, agg. salpeteredelaar, m.; —itazione, f. veredeling, adehoudend ; —sera, f. salpetergroeve, v.
ling, v.; verwerving, verleening van een adell.
Nitrire, v. n. hinniken ; —ito, m. gehinnik, o.
titel ; —mepte, avv. op edele, waardige,
Nitro, m. nitrum, o.; salpeter, v.; —fosfato,
grootmoedige wijze ; nato—, van adellijke
m. (Agr.) nitrofosfaat, o. (kunstmest); —gene,
f.
geboorte, afkomst; —u'eeio, m. arme edel(Chim.)
m. (Chim.) stikstof, v.; —glicerina,
man, adellij ke zonder fortuin; —u ni e, m.
nitroglicerine, v.; —osità, f. salpeterigheid,
adelstand, m.; adel, m. (in minacht. beteek.)
v.; —oso, agg. salpeterig, salpeterhoudend ;
f. knokkel, m. (in de vingers); battere
Noeca,
(Chim.) acido —, salpeterigzuur, o.
colla — nel fiasco, met den knokkel tegen
N ittieora, —corace, m. (Ornit.) nachtraaf, v.
den flesch tikken, kloppen.
Nittitante, agg. (Anat.) membrana —, oogNo'cchia, f. groene hazelnoot, v.; granite le
dekvlies, o. (der vogels).
—e ! malsche groene hazelnoten! (roepen de
Niuno, agg. h.z.d. als nessana; prov. niuna
venters met hazelnoten); —iFno, m. slag, tik,
persona senza difetto, niemand is zonm. met den knokkel.
der gebrek.
Nivole, agg. h.z.d. als nevoso ; —eo, agg. Nocchiero, —e, m. scheepsgezagvoerder, -kapitein, m.; stuurman, m.; loods, m.; bootsman,
sneeuwachtig, sneeuwwit ; schitterend wit.
m.; fig. voerman.
Nizza, f. vrachtwagen, m. met zeer lage wielen ;
h.z.d. als colea ; stare nette —, opeen- Nocehieroso, —cito, agg. vol knoesten, knoopen, kwasten (van bout, takken); —1o, m.
gedrongen staan.
knoest, kwast, v.; knoop in 't hout; fusto
Nizzarda, f. strooien vrouwenhoed, m. met z.
pieno di —i, een stam vol knoesten, kwasbreeden rand ; nizzarde, f. soort dans en
ten ; steen, m.; kern, v. (in 't ooft); (Min.)
dansmuziek.
steenstuk, o.; —1 della sehiena, ruggewerNizzardo, m. (N. pr. etn.) inwoner van Nizza.
vel, m.; —ioínto, agg. h.z.d. als —iruto ;
Ne, ave. neen ; — e poi — of no no, neen
—ioso, agg. h.z.d. als nodose ; —into, agg.
en nog eens neen ; — non lo fare, neen,
knoestig, kwastig.
doe dat net ; — davvero, waarlijk niet ; ma
—, maar neen, wet neen auziche —, eer- No'cciola, —inola, f. hazelnoot, v.; la mandorla dalla, — , kern v. d. hazelnoot ; loder als niet ; strand anziebe —, meer zonletto, —iolino, un. kleine pit, kern, steen
derling als niet ; se —, zoo niet, anders ;
(van vruchten); —tolai o, m. —a, f. hazelportati belle, se no, ti gastigo, gedraag
dir
di
nootverkooper, m., -ster, v.; agg. (Omit.) ghije goed, anders straf, kastijd ik je ;
andaia —a, notenkraker, m. (z. vogel);
neen zeggen ; prov. hocea unta non puó
—lobo, m. kern, pit, v., steen, m. (van ooft);
dir di no, een veile ziel durft geen neen
— di ciliegia, di snsina, kerse-, pruizeggen.
mspit ; kl. schelpsteen (in 't marmer); groote
1%o', voor noi.
hagelkorrel, v.; fig. kern, v.; innerlijk wezen,
No'bile, agg. edel, adellijk, voornaam ; — di
o.; hoofdzaak, v.; ii — della questione,
naseità, van voorname, adellijke geboorte;
de kern, bet hoofdpunt van de kwestie ; fam.
—1 giovanetti, jonge edellieden, adellijke
inessere due anime in uu —, twee zielen
jengel.; uitstekend, uitmuntend, edel; —
in een lichaam ; zeer vertrouwd, innig begegno, voorname, uitstekende geest, m.; la
vriend; non valer en — di —I, non sapul — detle scienze, de edelste, voorconiegno,
per
accozzare due man di —i, tot niets
naamste der wetenschappen ;
deugen ; giuoeo dei —i, Z. onder nocino:
portannento —, waardige, edele, voorname
non fan• di —i, in alle ernst spreken ; —tohouding, v.; — destriero, edel strijdros ; belaso, agg. kernachtig ; bard als een steen;
kend, beroemd . —meretrice, beroemd bijrijk aan pitten, veel pillen hebbend ; —iuolo,
zit; wardi —, edelwacht, v.; (Teatr.) pam. (Bot.) hazelnooistruik, hazelaar, m.; (Zool.)
Are —, waardige vaderrol ; sost. m. en f.
menschenhaai, m.; (Geit.) gietkern, v., -vorm, m.
adellijke-, edelman, adellijke dame of vrouw ;
un — tinto di ieri, een nieuwbakken adel- Noccola, f. h.z.d. als nocca.
lijke of edelman ; (Monet.) nobel, m. (vroegere Noce, m. (Bot.) notenboom, m.; — d'India,
kokospalm, m.; — di Benevento, vogeleng. en bologn. munt); —ea, f. h.z.d. als
kers, v.; notenhout, o.; mobili di —, noten—tune; —esco, agg. adellijk ; tot den adelhouten meubelen ; mod. prov. battere
stand behoorende ; sangue —, adellijkbloed ;
—ezza,
nobilzich
moei maken om iem. te overtuigen ; —,
adeltrots,
m.;
albagia —a,
f. noot, v.; — d'India, moscada, vomica,
tà, f. adel, adeldom, m.; voornaamheid, v.;
kokos-,muskaat-,braaknoot; —greea, aman—ereditaria, erfelijke adel ; —della mendel, v.; —galla, galnoot; il mallo, il guste, adel, adeldom van den geest ; — delle
—

-

—
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cio, la polpa della —, de groene schaal,
de dop, de kern v. d. noot ; —pertuglata,
eassa, matte, holle noot ; abbacelliare,
mondare, schiacchiare le —i, de noten
afslaan, schillen, kraken: schiaccio —I,
notenkraker, m., -tang, V.; olio di —, noteolie, v.; manglare quanto ulna —, slechts
een weinigje eten; mod. prov. unit — in uil
sacco neon fa rumore, een noot in den zak
maakt geen geraas ; io ho le voci e gli
altri hanno le —i, van mij gelooft men het,

terwijl andere het gedaan hebben (of het voordeel er van hadden); barattar le —i in
coccole, een slechten ruil doen ; nlangiare
—1, een booze tong hebben ; schiacciare
le —i col mallo, iem. uitschelden, die het
een ander nog erger doet; la corde è in
nulla —, de boog is gespannen, de teerling
is geworpen ; giuoccare alle —i, Z. oud.
nocino ; (Anat.) — del piede, voetknokkel,
enkel, m.; — del collo, nekbeen, o., nekwervel, v.; —ella, f. (Anat.) — della mavo,
handknokkel, m.; —, h.z.d. als —inola; kogelgewricht, o.; kop, m. van den passer; —ellato, agg. door een scharnier in een knop
verbonden (z. a. passers); —emoscada, f. Z.
onder —e.
Nocente, agg. Z. p. press. van nuocere ;
—entino, agg. Z. innocentino ; —enza,
f. schuld, vergissing, v.; fout, v.; vergrijp, o.
Nocepesca, f. kI. perzik ; perzikamandel, v.;
—o, m. (Bot.) amandelperzikenboom, m.
o'eere, v. a. Z. nuocere ; —e'vole, agg.
schadelijk, nadeelig ; —evolezza, f. schadelijkheid, v.; —evolnlente, avv. op schadel.,
nadeelige wijze ; —imento, m. schadelijkh., v.;
nadeelig zijn, o.
Nocifrago, agg. (Omit.) ghiandala —a,
notenkraker, m.
Nocina, f. kl. noot, v., nootje, o.; —ino, agg.
nootachtig ; fig. lingua —a, lastertong ;
m. nootjeswerpen, o. (kinderspel, waarbij men
met een groote noot naar een hoopje noten
werpt); fare, giuocare a —, notenwerpen ;
—iona, f. groote noot, v.; —lone, m. groote,
breedtakkige notenboom.
Nocitivo, nocivo, agg. h.z.d. als nocevole;
—store, m. schadeberokkenaar, -aanbrenger,
m.; —ivamento, avv. h.z.d. als —evolmente ; —vamento, m. schade, v., nadeeligheld, v., nadeel, 0.; —vo, agg. hetzelfde als

—,

Iioeivo.
Nodale, agg. (Fis.) een knoop vormend ; —atura, f. —ello, m. (Bot.) knoop, m., knoest,
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m.; (Anat.) hand-. voetknokkel , m., -gewricht,
o.; — del collo, nekbeen, o.; rolnpers11l
— del collo, zich den hals, den nek breken ;
(Bot.) knoop, m., knoest, v. (in een stengel, tak,
halm); (Zool.) ringvorm. verdikk. om 't lijf van
somm. insekten ; (Mar.) knoop, (lengtemaat =
1 /20 zeemijl); quella nave file venti —1
all'ora, dat schip loopt 20 kn. in 't uur ;
— d'acqua, di vento, water-, windhoos,
v.; —1 di San Giuseppe della Annoi1ziata, hevige winden die tegen 19 en 25 Maart
plegen te waaien ; (Med.) — di tosse, hoestaanval, m.; —I elnmoroidali, aambeienknoopen ; (Astr.) —ascendente en discendente, klimmende, dalende knoopen van
de planetenbaan ; — di monto, bergknoop.;
—I delle torre, afhangende gedeelten van
torenmuren ; fam. allo stringer del —,
eindelijk, ten slotte ; far — alla gola, in
de keel steken blijven; /1g. niet naar wensch
uitvallen ; venire 11 — al pettino, moeielijkheden ontmoeten ; prov. tutti i —i vengono al pettino, alle kwaad vindt eenmaal
zijn straf ; —oloso, agg. h.z.d. als nodoso ;
—osità, f. knooperig-, knoesterig-, kwasterigheid, v. (van hout); (Med.) jichtknobbelvorming, v.; —oso, agg. knoestig, kwastig ;
bastone —, knoeststok, m.; vol knoopen ; podagra —a, jichtknobbelljden ; fig. moeielijk,
m. op te lossen.
Nodrire, v. a. en afgel. Z. Nutrire.
Noé, m. (N. pr. bibl.) Noach, m.; 1'area di —,
de ark van Noach ; a'tempi di —, in Noach's tijden, in overouden tijd.
No'feri, m. (N. pr.) van Onofrio, Onofrius, m.;
fam. fare il —, zich dom houden ; ridursi
come San —, in de diepste ellende geraken.
Nol, (pl, van het pron. io), wij ; — altri
scrittori, wij, schrijvers; a— I moed gehouden ; nu is 't onze beurt ; veniamo a—,
nu komen we aan de bewijzen ; da —,
bij ons.
No'ia, f. verveling, v.; vervelende, onaangename zaak, v.; vervelend iets, o.; ha nll
monte di —e, hij heeft veel verdrietelijkheden, dingen die hem hinderen ; aver a—,
iets beu, zat z ij n ; aver a— qd., iem. niet
kunnen uitstaan ; dar —, lastig zijn, vallen ;
vervelen, hinderen ; venire a—, vervelen,
de keel uithangen ; —are, v. a. en —rsl, v. r.
Z. annoiare ; —atore, m. —trice, f. lastig
valler, vervelend, lastig man ; —evole, agg.
h.z.d. als —oso, agg. vervelend, lastig, hinderlijk, verdrietel ij k, onaangenaam ; sost. m.
vervelend, lastig, indringend mensch ; —osameute, avv. op vervelende, enz. wijze ; —osità, f. vervelendheid, eentonigheid ; lastig-,
moeielijkheid ; lastige, hinderlijke zaak, v.;
—uccia, —uzza, f. kleine moeielijkheid, kl.
verdrietelijkheid, v.
Nol of no'l, h.z.d. als non lo.
Noleggianlento, m. (Mar.) huren, o. van een
schip ; scheepshuur, m.; huurgeld v. e. schip ;
bevrachting, v.; —care, v. a. huren (meest
van schepen); een vracht innemen ; het schip
bevrachten ; —iatore, m. huurder, bevrachter, m. van een schip ; —lo, m. hetzelfde als

v. (in een stam, stengel); (Anat.) gewricht, o.,
knokkel, In.; (Arch.) ringvorm. verdikk. v. e.
zuil ; mod. prov. eercare 11— nel giuneo,
naar het onvindbare zoeken ; —eggiare, v.n.
(Bot.) knoopenvormen.
Noddo, agg. plomp, lomp, dom, slecht opgevoed.
Noderono, —llto, agg. vol knoopen, knoesten ;
—etto, —ino, m. kl. knoop, kl. knoest.
Nodo, m. knoop, m.; far urn —, een knoop
maken, leggen ; seíogliere un —, een kn.
los maken ; —scorsoio, loopende knoop, m.;
lus, v.; — di Salonnolle, salomonsknoop
(waar men begin noch einde vindt); il —
della questione, de knoop, het moeielijke
—ianlento.
punt der kwestie ; questo è il — bier zit de Nolente, agg. niet willend, onwillig.
knoop ; —gordiano, Gordiaansche knoop ; No'lito, m. h.z.d. als nolo, m. scheepshuur,
fg.bijna onoplosbare moeielijkheid ; tagliare,
m., -vracht, v.; vrachtgeld, o.; 11 — In glleitroncare it — tolla spada, den knoop
marl è earissinlo, de scheepsvracht is in
die zeeen zeer duur; — di partenza, d'andoorhakken; —coniugale, huwelijksband,
,
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data, heenvracht; — di ritorno, terugvracht ; —a tempo, tijdvracht; vaargeld, o.;
huur, m.; -geld, 0.; dare, pigliare, prendere a—, huren ; mobilia a—, gehuurde

meubelen.

Noma'ccio, m. leelijke naam, m.
No'made, agg. nomadisch ; rondtrekkend,
-zwervend; popoli —1, nomadenvolken;

fig. onbestendig, dikwijls van woonplaats
veranderend.

No'inboli, m. pl. (Mar.) dochten, doften, mv.
Nomonza, f. Z. Noniinanza ; —are, v. a.
Z. —mare ; —atamente, Z. inatauiente.
None, m. (pl. —i en no'mare, f.), naam, m.;
ogni cosa ha il suo —, ieder ding heeft
zijn naam ; quale è il — olandese per
questa cosa ? wat is de poll. naam hiervoor ? (Gram.) naamwoord ; —sostantivo,
zelfst. naamor.; —aggettivo, bijvoegel. naamwoord ; —collettivo, verzamel- of collectief
woord ; non accozzare il — col verbo,
Z. accozzare ; gli niiseró — Eduardo,
zij gaven hem den naam van Eduard; come
ha — quel bambino ? hoe heet dat kind?
— di familia of cognoine, familie- , geslachtsnaam, van, m.; — di battesimo of
pronoiiie, voornaam, doopnaam, m.; sopronoine, bijnaam ; fig. geslacht, 0.; familie,
v.; far onore a suo —, zijn n., geslacht

eer aan doen ; naam, roep, goede naam, roem,
m.; aver graai — fra' letterati, een schrijver van grooten naam zijn ; poeta ancora
renza —, noch onbekend dichter ; aver il
— di essere neolto liberale, den naam,
roep hebben van zeer vrijgevig te zijn ; buon
—, goede naam ; aver poco buon —, in
geen al te goeden naam, roep staan ; al —
di Dio, in den naam Gods; — di Dio e
della prima volta, Goddank, eindelijk dan
toch ; col — di Dio, in Gods naam , salutalo a — iiiio, groet hem in mijn naam,
van mij ; (Guir.) nel —i. als vertegenwoordiger; l'avvocato B, nes —i, advocaat
B. optredende voor of vertegenwoordigende ;
di —, volgens den naam, in naam; principe di — soltante, alleen prins in naam
(niet in werkelijkheid); conoscere qd. di ,
iem. van name kennen ; per —, genaamd,
den naam dragende; un Fiorentino per
— Rasponi, een Florentijn, Rasponi genaamd ; farn. cose che non hanno —, verschrikkelijke dingen, dingen die men niet zeggen kan; me ne ha fatte di quelle ehe
non hanno , hij heeft mij dingen aangedaan die men niet navertellen kan ; chiamare per —, bij den naam roepen ; chia•
mare le cose col loco —, de dingen bij
hun waren naam noemen ; mettere il proprio — in un foglio, een document onderteekenen ; prestare il —, zijn naam leenen ;
prestanoine, strooien man ; spendere 11
— di qd., voorgeven in iem's naam te spreken, te handelen.
Nomea, f. roep, in., aanzien, o. (meest in slechten zin); iron. uomo di gran —, een man
van grooten naam (d.w.z. berucht); aspica
alla — di filologo, hij streeft naar den
naam van philoloog.
Noinendatore, m. (Stor. rom.) naamafroeper,
m. (slaaf die zijn heer de namen der klienten
enz. moet noemen); naamregister, o., woordenregister, 0.; —clatura, f. benoeming, nomenclatuur, v. (der voorwerpen); tutta la
—

—
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scienza di certi professors sta nella.

—, al de wetenschap van sommige professoren bestaat in de kennis der namen ; naamregister, o., naamlijst, v.; tavole di —, woord-,
naamlijsten.
Nomiere, m. scherz. naamgever, m.
Nomi'gnolo, m bijnaam, spotnaam, m.; (Agr.)
bijzondere naam, m. (die men aan een of
ander stuk land geeft, bijv. de Koeweide, de
Drie Linden, enz.)
No'mina, f. benoeming, verkiezing, aanstelling,
v.; la — del dottore B. a professore,
de benoeming van dr. B. tot professor ; de
creto di —, benoemingsbesluit, o.; voordracht,
v., voorstelling, v. (v. iem. voor een ambt,
enz.); benoemings-, aanstellingsrecht, 0.; la
— dei vescovi sta dal governo, de benoeming der bisschoppen hangt van de regeering af; ufficio di — regio, ambt waartoe de Kroon het recht van benoeming heeft ;
kaart op naam, entreekaart op naam ; —a'
bile, agg. noembaar, niet te noemen, uit te
spreken, benoembaar; cose non —i in una
onesta conversazione, dingen die in een
fatoenlijk gezelschap niet gezegd worden ;
uomo non —a tal ufficio, voor zulk een
ambt niet benoembaar man; —ale, agg. den
naam betreffende; definizione —, woord-,
naamverklaring, v.; nominaal; valore —,
nominale waarde ; scruttino, appello —,
stemming, v. door naamafroeping ; invito
persoonlijke uitnoodiging, v.; —olista, m.
(Filos.) nominalist, m., aanhanger van het
—alismo, m. nominalisme, o.; leer (der scholastieken) van het alleen nominale karakter
der algemeene begrippen ; —alinente, avv.
volgens den naam, nominaal; lo stipendio
è — di tremila franchi, iiia in effetto
è di tremila einque cento, de bezoldiging is nominaal 3000 franks, maar in werkelijkheid is zij nu 3500; —inamento, m. h.z.d.
als —azione, f.; —anza, f. roep, m.; aanzien, 0.; beroemdheid, v ; goede naam, m.;
è senipre viva la

—

di quell' aoino,

de goede naam van (lien man leeft nog altijd
voort ; rea —, treurige beroemdheid, v.;
—are, v. a. noemen, benoemen, heeten ; een
naam geven ; lo nominaroiio Giorgio,
zij gaven hem den naam Georges ; questi
tuinori come li nominate ? hoe noemt
gij deze gezwellen ? non — it nonce di Dio
in vano, noem, gebruik den naam van God
niet ijdelijk ; lo nominó presidente, hij
benoemde hem tot voorzitter ; li noininb
eredi, hij benoemde hen tot zijne erfgenamen ; —rsi, v. rits. heeten, den naam dragen,.
hebben; zich benoemen; questo paese si
nomina X., deze plaats heet X.; si nomini) da sè a questo porto, hij benoemde
zich zelf tot, nam eigendunkelijk bezit van
deze betrekking ; p. pass. —ato, be-, genoemd,
geheeten ; agg. beroemd, bekend ; scrittore
molto —, veel genoemd, zeer bekend schrijver; zoo genaamd, zekere, vermelde; il sopro
signore, de boven genoemde heer ;
eredi —i , aangestelde, aangewezen erfgenamen ; —atamente, bijzonderlijk, voornamelijk, bij name genoemd ; — ricorderb tutti,
ik zal allen afzonderlijk en met name gedenken ; —ativamente, avv. als 't voorgaande;
—ativo, agg. volgens den naam, op den naam
staande ; titoli —i di rendita pubblica,
schuldbrieven op naam (tegenst. schuldbrieven
—

NOM
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aan toonder); stato —, naamstaat, m., naam- I
lijst, v.; (Gram.) easo — of —, m. nominatief, eerste naamval, m.; (Mar.) onderscheidingssignaal, o.; —atore, m. —trice, f.
naamgever, noemer, m., -ster, v.; benoemer,
111. (tot een ambt); —azione, f. benaming,
benoeming, v.; het geven, o. van een naam ;
benoemingsrecht, o.
Nomo, m. h.z.d. als nome ; —one, m. goedklinkende, welklinkende, wereldberoemde
naam ; —u'eeio, m. naam van weinig beteekenis ; slechte roep, naam ; quella donna
ha — e pure io la trede oiiesta, die
vrouw heeft een slechten naam, en toch geloof
ik dat zij eerbaar is.
Nompari'glia, f. (Stamp.) nonparelle-letter,m.
Non, (ontkenningswoord, niet); — lo vo'glio,
ik wil het niet ; o non gli dare i due ceffoni, zou ik hem niet een paar oorvijgen
geven; — per tanto, di meao, Z. nonpertanto en uondimeno ; nonchè, zelfs,
bovendien, ook, nog meer ; la prosa, non
che la poesia ha il suo ritnio, de proza,
en meer nog de poëzie heeft haar ritmus;
non che ..., ma ..., niet alleen, maar ook,
zelfs; non che mi ricevesse, ina non
mi volle neanche rispondere, niet alleen
dat hij mij niet aannam, maar hij antwoordde
mij zelfs niet • se non che ..., evenwel, al
niet; non altra, niets meer; non ho altro per ora da aggiungere, ik heb er
voor 't oogenblik niets meer bij te voegen ;
non . che, geen, niet . .., dat ; non maraviglia che, —, geen wonder dat; met het
lidwoord verbonden tot nol.
Nona, f. (Eccles.) none, v.; elfde kan. uur ; sonare a—, het luidt voor de nonnen ; (Mus.)
interval van negen tonen ; negentoon van den
grondtoon af.
Nonagena'rio, agg. negentigjarig; sost. m.
negentigjarige grijsaard, m.; —ge'silno, agg.
h.z.d. als novantesimo ; —a'rio, agg. uit
den negen bestaande, den n. betreffende.
Noncovelle, avv. niets, volstrekt niets.
Noncurante, agg. onverschillig ; —anza, f.
onverschilligheid v.;verachtelijke, geringschattende houding, v.
Nondimanco, —meno, cong. niettegenstaande, niettemin, evenwel.
Nono, f. pl. (Archeol, rom.) nonen, v. mv. (vijfde
dag in alle maanden behalve in Maart, Mei,
Juni en October waar het de zevendedag is).
Nonna, f. grootmoeder, v.; (Omit.) — col
ciuffo, h.z.d. als nitticora ; —ina, f. grootmoedertje, o.; —ina, m. grootvadertje, o.; —o,
m. grootvader, m.; il na li° — mijn grootvader ; fam. i nostri —i, onze voorvaderen;
buon giorno —! goedendag oudje ! —one,
m. fan. niet zeer oude maar zeer vervallen,
oud uitziende man; su —, non ti mostrar
cosi fiaco, komaan, ouwe man, grootvader,
toon je nu niet zoo suf.
Nonnulla, m. kleinigheid, v.; un — een niets,
een bagatel, een lor.
Nono, agg. negende ; sost. m. 11 —, het negende
deel ; un —, een negende.
Non ostante, cong. niettegenstaande, niettemin;
eb —, niettegenstaande dit alles.
Nonpari'glia, f. Z. noinpariglia; —pertanto, avv. h.z.d. als uondimeno ; —possa, f. h.z.d. als impotenza.
Nonuplo, agg. negenvoudig; sost. m.11—,het
negenvoudige.
.

,

,
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Norcino, m. varkenssnijder, -lubber, varkens-,

lammerenslachter, slagersknecht, m.; dispr.
onbekwame heelmeester; fam. vuil, smerig
mensch; smeerpoets, m.
Nord, m. (Geogr.) Noorden, noord, o.; nordest, noord-oost ; nord-nord-est, noordnoord-oost ; nord-ovest, noordwest ; mare
del —, Noordzee, v.; rimanere al —, noordelijk liggen ; verso it —, naar het noorden
toe; —lco, agg. noordsch, noordelijk ; regione —clie, noordelijke streken ; ghiacci
— ei, noordelijke ijsvelden ; nazioni — che,
noordsche volken.
No'ria, f. (Mec.) schep-, baggerwerk, o. (met
veel emmers aan een ketting zonder eind);
beker-, emmerwerk.
No'rieo, m. (Geogr. star.) Noricum, o.
Noriinberga, f. (Geogr.) Ntirnberg, o.; —ghese, m. Nurnberger, m.; agg. niirnbergsch.
Norma, f. (Mur.) winkelhaak, m.; waterpas,
m.; fig. regels, m.; voorschrift, voorbeeld, richtsnoer, o.; prendere per —, tot richtsnoer
nemen ; glielo dico per sua —, ik zeg het
hem opdat hij er zich naar regelen kunne ;
a — di, overeenkomstig; a — di legge,
overeenkomstig de wet ; —ale, agg. tot voorbeeld, regel, richtsnoer dienend ; avvertinuenti —i, tot aanw ij zing dienende wenken ;
scuole —i, normaalscholen ; overeenkomstig
den regel, de voorschriften ; normaal ; mole
lijst der ambtenaren die onder een overheid behooren ; stipendio —, bezoldiging
overeenkomstig de wet ; vitto — voorgeschreven onderhoud, o.; (Med.) stato —, normale toestand ; vita —, geregeld leven ; sost.
la —, (Mat.) de normale, de loodrecht op een
andere staande lijn ; — alità, f. geregelde,
wettelijke gesteldheid; gest. overeenkomstig
de voorschriften ; —almente, avv. overeenkomstig de wet, de voorschriften, den regel.
Normandia, f. (Geogr.) Normandië, o.
Norma'nnico, agg. noorsch, normansch;
—anno, m. (N pr. etn.) Noorman, tag.
Nort, norte, m. h.z.d. als nord.
Nortu'inbria, f. (Geogr.) Northumberland, o.
Norvegese, m. (N. pr. etn.) Noorweger ; Noor,
m.; —e'gia, f. (Geogr.) Noorwegen —e'gio,
agg. noorweegsch, noorsch.
Noseo, pron. met ons.
Nosoco'mio, m. ziekenhuis, geneesinrichting,
v., hospitaal, o.; —geografie, f. nosogeografie, v.; afbeelding, voorstelling van de geogr.
verspreiding eener ziekte ; —grafia, f. ziektebeschrijving, v.; —logia, f. h.z.d. als pa—,

,

tologia.
Nossa, f. woordenstrijd, m., twist, v.
Nossignore, Z. onder Signore.
Nostalgia, f. heimwee, o.; verlangen, o. naar

het vaderland ; —gico, agg. aan heimwee
lijdend.

Nostrale, agg. inlandsch, inheemsch, vader-

landsch, in 't eigen land gegroeid, tot het eigen
land behoorende ; piante —i, inheemsche
planten; derrate —i, voortbrengselen van
bet eigen land; —ano, app. h.z.d. als —ale.
Nostro, agg. (pron. posses.) ons, onze, ons toebehoorende ; il — podere, ons landgoed;
la —a città, onze stad ; al —I tempi, in
onze jeugd ; oggi il Signor C. è —, vandaag blijft mijnheer C. bij ons, is de onze;
sost. m. have, v., goed, o., bezitting, v.; het
onze; vengono qua per rapire ii —, zij
komen om ons goed (het onze) te ontstele n;
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steld (testament); diploma di —, notaris
de onzen, onze verwanten, vrienden
diploma, 0.; —atore, m. —trice, f. aan-, openz.; i —i rinsasero vineitori, de onzen
merker, aanteekenaar ; accurato — di ogni
hieven overwinnaars.
piscola eosa, nauwkeurige aanteekenaar
Nostroiiio, m. (Mar.) bootsman, bootsmansder kleinste dingen; —azione, f. Z. annomaat, m.
tazione ; (Mus.) op notenzetting, v.; noten1%ota, f. kenteeken, teeken, o.; aanmerking,bestelsel, o.; —gregoriana, neutnatica, greinerking, aanteekening, v.; nota ; preudere
goriaansch, neumatisch notenstelsel, o.; (Chim.)
— di qc., ergens aanteekening van houden,
—chimica, chemische teekens, mv.;nota van nemen ; libretto di —e, notitie-,
erel-to, ni. korte bemerking, aanteekening, v.;
zakboekje, o.; (Lett.) aanmerking, noot, ver—e'vole, agg. h.z.d. als —a'bile ; in inodo
klaring, v.; lijst, v.; kataloog, m.; fare mug
—, op beduidende wijze: —evolmente, avv.
— di tutti i documenti, een lijst van alle
als 't voorgaande; —ici na, f. korte lijst,
documenten maken ; — degli elettori, kiekorte aanmerking, kleine bemerking, v.; (Com.)
zerslijst, v.; (Com.) rekening, nota, v.; eigenkleine rekening, v.; —i'fica, f. en —iffcaaardigheid, v.; la sua — earatteristica
mento, m. —ifieazione, f. kennisgeving,
è la vaiiità, zijn hoofdkaraktertrek is de
mededeeling, aankondiging, v., bekendmaking,
ijdelheid ; — d'infamia, schandmerk, o.;
v.; (Giur.) — della senteiiza, aanzegging,
venire in — di qe„ door iets in schande
aankondiging, beteekening van het vonnis ; aangeraken ; — distintiva, kenteeken, kenklacht ; —i secrete, geheime aanklachten,
merk, o.; getuigschrift, o.; — diplomatica,
v. mv.; —ificare, v. a. kennisgeven, bekenddiplomat. nota, schrijven ; (Mus.) noot, V.;
maken, kond doen, doen weten, mededeelen,
scala delle —e inusicali, toonladder, v.;
beteekenen, afkondigen ; bandisce e noti—e, pl. gezang, o., melodie, v.; toon, m.; uitfl ea ehe ..., maakt bekend en doet te wedrukking, v.; woord, 0.; le amorose —e, de
ten dat ... ; gli notifiearono la senliefdesverzekeringen,mv.;fam. dire ul na eosa
tenza, zij maakten hem het vonnis bekend,
a chiare —e, iets onomwonden zeggen ;
beteekenden hem het vonnis ; —rsi, v. rill.
trovar la — giusta, het juiste woord, de
zich openbaren, zich kond geven; zich bekend,
juiste uitdrukking vinden ; —e latine, araberoemd maken ; —ificatore, m. bekendbiche, romeinsche, arabische cijfers ; —bemaker, mededeeler, beteekenaar, m.; —ina,
tee, Z. onder rotare ; —a'bile, agq. bef. (Mus.) korte voorslagnoot, v.
merkenswaardig, aanzienlijk, beduidend ; beroemd, zeer gezien ; persona —, zeer gezien Noti'zia, f, kennisgeving, konddoening, V.;
kennis, v.; dare — di qc. a qd., iem. van
persoon ; groot, voelbaar, aanzienlijk ; è stata
iets in kennis stellen, mededeelen ; non aver
una — spesa, 't is een groote uitgave ge— di qe., ergens geen kennis van dragen;
weest; sost. il —, het merkwaardige, bemersono venuta a — che..., ik ben te weten
kenswaardige; I —i, de notabelen, aanziende
vroegere
standen,
stagekomen dat ...; recare qe. a —pubbliea,
lijken ; (Stor. franc.)
iets ter algemeene kennis brengen ; non è a
ten in 't fr. parlement; —abilith, f. merkmia — clie ..., ik weet niet, bet is mij niet
waardigheid, beduidendheid, aanzienlijkheid,
grootte ; aanzienlijk persoon, notabiliteit; le
bekend dat ...; kennis v. (op eenig gebied);
— artistiche, letterkundige beroemdheden,
ha molte —e di storia, hij beeft veel genotabiliteiten ; —abilmente, op bemerkensschiedk kennis ; wetenschappelijke berichten;
Z.
iiotaro
;
libro pieno di utili —e, een boek vol
waardige enz. wijze ; —aio, m.
amento, m. het aanmerken, aanteekenen,
nuttige kennissen ; bericht, o., mededeeling, v.;
nieuws, voorstelling, v.; mi dia qualche —
o.; —ando, agg. bemerkenswaardig ; —are,
v. a. I. Z. snotare ; II. v. a. merken, teekedi quel fatto, deel mij een en ander mee,
nen, aanteekenen ; noteró col lapis i
geef mij eenige mededeeling over die gebeurpassi che sono da copiare, ik zal met
tenis ; —e delle vite dei pittori del cineen potlood de plaatsen aanteekenen die overquecento, mededeelingen over de levens
geschreven moeten; aanmerken, opteekenen,
der schilders der 16e eeuw ; che —e vi sono
noteeren, notities maken ; — in margine,
della guerra, wat nieuws is er van den
kantteekeningen maken ; (Con.) boeken, inoorlog? —e di provincia, berichten nit de
boeken, inschrijven; zijn aandacht vestigen,
provincie; — uffieiale, ambtelijke mededee<ichtgeven, opletten ; nota, lettore, clie....,
ling, v.; omgang, m.; aver — eon femniina,
de lezer lette wel op dat....; — ogni deboomgang met een vrouw hebben; —a'eeia, f.
lezza di qd., elke zwakheid van iem. opslecht, treurig, droevig bericht, o.; —are, v. a.
merken ; bemerken, de aandacht vestigen;
Z. notificare; —a'rio, m. aanteekeningenetui nota 1'autore, bier merkt de schrijver
boek, 0.; tam. — ambulante, wandelende
aan ; — aso serittore, een schrijver met
nieuwsbode, nieuwtjesverkooper, nu.; —etta,
aanteekeningen voorzien ; met smaad, schande
f. kort bericht, o.; korte mededeeling, v.;
overladen, brandmerken ; nota bene, (in afk.
—cola, f. korte be-, aanmerking, vertelling,
N.B.) merk wel op ; v. n. volgens de noten
v.; libro pieno di —e curiose, een boek
zingen; —aresco, agg. tot het notarisambt
vol wetenschappelijke mededeelingen.
behoorende, notarieel ; stile —, notarieele, Soto, m. Zuidenwind, m.; wind o. (in 't algem.).
notarisstijl, m.; —aria, f. —ariato, m. no- Noto, m. natuurlijke zoon, bastaard, m.
tariaat, o.; ambt, o. van notaris ; esaine del Noto, agq. bekend, welbekend ; geste —a, be—, notarieel-, notaris-examen, o.; —ariale,
kende lieden; mi è — II sao valore, zijne
agg. h.z.d. als —arile, agq. notarieel, tot het
waarde is mij welbekend ; le —e strade,
ambt van notaris behoorende; formula —,
de bekende straten ; la —a voce, de bekende
notarieele formule ; atto — , notarisacte, v.;
stem ; far —, render —, bekend maken,
—ariesco, agg. h.z.d. als —aresco ; —rio,
mededeelen, te kennen geven ; le rendo —
—aio, m. schrijver, snelschr ij ver ; notaris, m.;
clie ..., ik maak u bekend dat ...; pittore
rogito per mano di —, notarieel opgeberoemd, bekend schilder ; duidelijk, klaar;
40
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proposizioiie per sè —a, een op zichzelf

reeds duidelijke bewering ; erkenbaar.
No'tola f. Z. notula; —omia, f. Z. ana,

NOV
m. (Zool.) groote vleermuis, V.; (Omit.) nacht-

zwaluw, v.; geitenmelker, m.; fam. menschenschuw persoon die alleen des nachts of 's avonds

uitgaat ; nachtvogel, m.; lange, met de beenen
toinia ; —ouiista, m. Z. anatoniista ;
slepend persoon ; fam. lange slierie, lange
omizzare, v. a. Z. anatomizzare ;
lummel.
—oriamente, an op algemeen bekende
wijze, openbare wijze; è — ateo, hij staat No'ttua, f. (Omit.) Z. nottola.
als atheïst bekend ; —orietà, f. openbare, Notturno, app. nachtelijk, tot den nacht beboorende; ore —e, nachtelijke uren ; anialgemeene bekendheid, v.; la — del fatto,
immall —i, nachtdieren, o. mv.; (Eccles.) nocde algemeene bekendheid der zaak ; —o'rio,
turne, nachtmette, v., nachtgezang, o.; (Mus.)
agg. algemeen bekend, openbaar ; —oso, agg.

nocturne, serenade, v.
met een schandmerk, brandmerk geteekend;
berucht, slecht befaamd; fig. cuor —, slecht, No'tala, f. kl. korte l ij st, aanteekening, v.
Noa'ineiia, m. (Filos.) noumenon ; bovenzinneboos hart.
lijk voorwerp; verstandswezen, o , iets wat
Notricare, v. a. en afl. Z. nutricare.
alleen gedacht wordt en niet onder het bereik
Notambulismo, —a'mbulo, Z: sonnamder zinnen valt.
bulismo, —a'mbulo.
pottante, m. nachtdienst verrichtende, - heb- Nova, f. Z. nliova ; —ale, agg. terreno —,.
braakveld, o.; —amente, avv. opnieuw, nog
bende, ziekenverpleger, m.; —are, v. n. nacht,
eens ; lo farrei —, ik zou het weer doen ;
donker worden ; —ata, f. geheele nacht,
een
onlangs, kort geleden ; —ante, agg. indecl.
nacht, m.; pascare una eattiva —,
negentig; sost. 11 —, het nommer negentig;
slechten nacht doorbrengen ; nell' inverno
ha passato i —, bij is de negentig voorbij ;
Ie —e sono lunghe, in den winter zijnde
—antena, —antina, f. aantal van negennachten lang; perdere la —, den gebeelen
tig; arrivó all —, hij werd 90 jaar oud;
nacht wakker liggen, niet kunnen slapen; far
saranno una —, er zullen er zoowat negen—, 's nachts opblijven, waken ; far —a qd.,
tig zijn ; —antenne, agg. negentigjarig ; —
bij iemand waken; quante —e di studio
ante'sinio, agg. negentigste; —antuno,
avrà costato questo libro ! hoeveel
een en negentig.
nachtbrekens zal dit boek niet gekost hebben;
—a'ccia, f. slechte, slecht doorgebrachte Novare, v. a. Z. rinnovare ; —atore, m.
nieuwigheidzoeker, vinder, omwerpsgezinde,
nacht; nacht met afschuwel ij k weer.
m.; verspreider van nieuwe leeringen,gedach1 otte, f. nacht, m.; —i lunghe, corte, lange,
ten ; —atrice, agg. idee —1, naar nieuwigkorte nachten ; a — avanzata, diep, laat
hedenzoekende gedachten ; omwerpingsdenkin den nacht; sul far della — bij t aanbeelden ; setta —, sekte die nieuwigheden
breken van den nacht ; catn icia da —,
verspreidt ; omwerpingsgezinde sekte, v.; —anachthemd, o.; di —, bij, in den nacht ; di —
ziolie, f. nieuwigheid, v.; (Giur.) verandering,
matte le pecore sono bigie, 's avonds zijn
vernieuwing ; (Com.) conversie v. (v. e. schuld).
alle katjes grauw; girare di 's nachts
ronddolen ; duisternis, donker ; e già —, Nove, agg. num. negen ; sost. (getal) negen, m r
—cente'simo, agg. en sost. negenhonderd't is reeds donker ; di prima —,in de eerste
ste; —cento, agg. num. negenhonderd; sost.
uren van den nacht ; a gran —, in den dieil —, de tiende eeuw, v.
pen nacht; gaivi era neen che —e men
che giorno (D.), daar was het noch nacht Novella, f. nieuws, nieuwtje, bericht, o., tijding,
noch dag; lune di —, maandagnacht; far
v.; ho Tina buona -- da darle, ik heb
di — giorno, van den nacht dag maken ;
u een goed bericht, goed nieuws mede te
ci corre guaiito dal giorna alla —,
deelen ; la fausta —, de goede, gelukkige
tijding, v.; geschreeuw, geraas, o ; e furono
dat is een verschil als tusschen dag en nacht;
le —e e turbazioni molte e grandi,
buona, felice, felicissima —, goeden
en er ontstond veel geschreeuw en groote vernacht, rust wel ! fam. buona —! en dan is
warring ; far —, opstaan, oproerig worden
't gedaan ! se gli rimette la febbre,
(het volk); porsi in — con lino, in oneenigbuona —! als de koorts weerkeert, zeg dan
held met iem. geraken ; nnettere in —, bemaar wel te rusten (d.w.z. dan is 't mee gespotten, voor den gek houden ; novelle, v.,
daan); (Gioel.) legato a —, met ondergel.
klein verhaal, o.; sprookje, o.; le —e del
foelie gevat; la perpetua —, de blindheid,
Boccaccio, de novellen van B.; scrittore,
v.; la — deli' obligo, de nacht der verraccoglitore di —, novellenschrijver, -vergetelheid ; non veder —, niet ondergaan;
zamelaar, m.; novelle, sprookjes, vertellingen,
la profonda — de' vers morti (D.), de
opsnijderijen ; fam. esser la — dello stento,
hel; l'ultima — (D.), het einde der wereld ;
Z. stento ; — da contare a veglia, zeer
Wella . — della tourba, in den nacht, de
onwaarschijnlijke, kinderachtige verhaaltjes,
duisternis van het graf; —eggiare, v. n.
geschiedenissen ; (Giur.) le Novelle, de Nonachtbraken, bij nacht rondzwerven ; —evellen (deel van liet Corpus juris); —a'ccia, f.
tempo, avv. b ij nacht, in den nacht ; —icare,
slechte, slechtgeschreven novelle; —a'io, m.
v. a. h.z.d. als —eggiare; —ivago, app.
novellenschrijver, -verhaler, m.; —amente,
bij nacht rondzwervend.
avv. onlangs ; opnieuw, weer, van voren af
1%o'ttola, f. houten klink, - wervel, - grendel,
aan; —are, v. n. sprookjes, geschiedenisjes
m.; klink m. (stuk goed om twee deelen te
vertellen ; kletsen, praten, kouten ; cose da
verbinden); — (Ornit.) nachtuil, m., katuiltje,
iiovellarci sopro, oude, bekende dingen ;
o.; fam. portare —e ad Atene, uilen naar
—arsi, v. ril. Z. rinnovarsi; —ata, f.
Athene dragen ; (Zool.) vleermuis, v.; —olino,
reeks v. onware geschiedenissen ; —at ore, m.
m. kl. houten grendel, klink, houten werveltje,
—trice, f. novellen-, sprookjesverteller, m.,
0.; fam. far d'iiva trave un —, Z. trave;
-ster, v.; —etta, f. kleine geschiedenis, v.; vertong v. in een gasp; scherz. schildkraakbeen,
telling,v., novelle, v.; kindersprookje, o.; —leve,
o.; Adamsappel (in de keel); —olo, —olone,
,
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m., —sera, f. novellen-, sprookjesschrijver,

-ster. v.; novellist, m., uitvinder en verspreider van nieuwtjes, berichten ; —1 politici,
politieke kletstongen, - tinnegieters, m.v.;
—ina f. kleine vertelling, v., sprookje, o.,
uitvin d ing, v., verzinsel, o,; —ino, agg. pas
gegroeid, uitgekomen, jong, frisch, versch;
cipolle —e, nieuwe uien ; erbaggi —i,
jonge, nieuwe groente, v.; gli academici
—i, de pas benoemde academieleden ; è un
—, bij is nog een nieuweling ; —ista, m. en f.
novellist, novellenschrijver, m., -ster, v.; dagbladschrijver, politieke nieuwtjesschrijver; i
—1 solo piu bogiardi dei novellieri,

de politieke krantenschrijvers liegen nog meer
dan de sprookjesschrijvers; —i'zia, f. Z.

prim'izia.
1 ovello, agg. nieuw, jong, versch ; sposa --a,
de jonge bruid ; sposi —1, het jonge paar,
o.; messa —a, eerste Mis, v.; erba —a,
jong groen ; fichi —i, nieuwe vijgen ; 1'anno
—, het nieuwe jaar, o.; stagion --a lente,
v.; i —i Romani, de nieuwere Ro m einen ;
nog niet gezien, gehoord ; onervaren ; tu sei
ancora —, gij zijt nog onervaren, nog een
nieuweling; di —, h.z.d. als da prima;
comprare a —, b.z.d. als compr. in erba.
Novellll'ccia, f. kleine, onbeduidende novelle,

vertelling.

Novembre, m. November, m.
Novena, f. (Eccles.) novene, v.; negendaagsche

godsd.oefening, v.; negendaagsch gebed, o.

Novena'rio, agg. negendeelig; numero —,

getal negen ; (Metr.) negenlettergrepig vers;
—da'rio, egg. negendaagsch, negen dagen
durend; sost. m. negen dagen durend lijkfeest,
o.; —vale, agg. alle negen jaren weerkeerend
(feest); —ne, agg. negenjarig, negen jaar oud ;
—nio, m. tijdruimte v. van negen jaar; —o,
agg. h.z.d. als n0110 ; —esimo, app. h.z.d.
als nono.
Noverare, v. a. Z. annoverare.
Noverca, f. stiefmoeder, v.; —ale, agg. stiefmoederlijk.
No'vero, m. getal, aantal ; far 11 —, tellen,
optellen; menigte, klasse, kategorie, soort, v.;
egli è nel — di coloro che (anno seinpre opposizione, hij behoort tot de klasse,
personen die altijd oppositie maken ; accettare nel — dei suoi amici, onder het getal zijner vrienden opnemen ; sotto quattro
a —, zij zijn vier in getal.
Novigildo, m. (Stor. medioev.) achttienvoudige
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tegen iem. een volksbeweging veroorzaken ;
è arrivato Tina gran —,I1 ministern 6
caduto, er is groot nieuws, 't ministerie is
gevallen ; —izia, f. novice, v.; nog niet geprofeste non ; jonge vrouw, jonggehuwde;
—iziato, m. (Eccles.) noviciaat, o.; proefn^ijjd,
m. (in kloosters, broederschappen enz.); vïoning, v. (kloosterafdeel. der novicen); fig. proef-,
leertijd, m.; fam. pagare 11 , leergeld
geld betalen ; —izio, agg. nieuw, onervaren,
jong, pas in dienst getreden ; depntati —zj
del loro officio, in hun bezigheden nog
onervaren afgevaardigden ; sost. m. nieuweling, leerling; (Eccles.) novice m. (in klooster,
broederschapp., geestel. ordes); maestro del
—zj, novicenmeester ; fig. onervaren mensch ;
groenbek, m.; (Mar.) jong matroos; —izza, f.
jonggehuwde vrouw ; —0, agg. Z. nuovo.
Nozioncella, f. geringe kennis, ervaring, v.;
begrip, 0.; ha quaiche — di storia, hij
weet een weinig van geschiedenis ; —one, f.
kennis, wetenschap v. eener zaak, begrip, 0.;
—i elementari di storia, elementaire
kennis v. der geschiedenis ; —i generali,
algemeene kennis, v.; (Filos.) notie, v., begrip, o.
Nozze, f. pl. huwelijk, o., huwelijksluiting, v.;
chiedere le — d'una fanciiilla, een
meisje ten huwelijk vragen ; richiesta, rifiuto di —, huwelijksaanvraag, -weige ring,
v. (blauwtje); bruiloft, m., huwelijksfeest, 0.;
celebrare le —, bruiloft vieren ; pranzo
di —, huwelijksmaaltijd, m.; convitati delle
bruiloftsgasten ; figlio in prime, in
seconde —, zoon uit het eerste, tweede huwelijk ; — d'oro d'argento. gouden, zilveren bruiloft; -- (wafels en gebak dat op het
land bij bruiloften wordt gegeten, b.v. bij ons
het hylikmaker); fig. pan di —, liefde der
wittebroodsweken ; essere pan di —, niet
lang durende vriendschap, liefelijkheden; fam.
andare a --, iets zeer gaarne doen, zich
ergens zeer over verheugen ; m. prov. endar
a fiuire come le — di Pulcinella, met
een vechtpartij eindigen ; fare le di Pulcinella, vechten, kibbelen ; essere come le
—

—

— di cacone, che furono per l'appunto,
maar juist genoeg, toereikend zijn ; fare le
— coi futnghi, een zeer schraal gastmaal
geven ; prov. tristo a colui che non si
trova alle sue —, 't is slecht gesteld als

men er niet bij kan zijn wanneer zijn aangelegenheden behandeld worden ; — del porto,
slachtfeest, o.; —eresco, agg. tot de bruiloft
behoorende, bruilofts .. .
Nube, f. wolk, v.; — di mortalità, menschelijke verduistering van den goddelijken geest
in ons (D.); -- di tristezza, wolk, sluier,
fibers van droefheid ; nella — del segreto,
onder den sluier des geheims ; accennare
le cose in , de dingen bedekt aanduiden
oltre le —i, boven de : wolken uit • si a
e
s nza —1 ii tuo di, moge uw leven zonder
wolken, zonder droefheid zijn ; e'eola, f.
kleine wolk ; (Med.) witte vlek op bet hoornvlies van het oog ; —ifero, agg. wolkenbrengend ; —ifragio, m. wolkbreuk, v.
Nu'bia, f. (Geogr.) Nubid, 0.; —io, agg. nubisch ; sost. m. Nubier, m.
Nu'bila, f. Z. nuvola ; —ilare, v. a. Z. an-

vergoeding voor het gestolene.
ld'ovilu'nio, m. nieuwe maan, v.; dag waarop
de nieuwe maan valt.
Novi'ssimo, agg. laatste, jongste ; nel — di,
op den jongsten dag; al — bando, bij 't
laatste bazuingeschal, o.; —e parole, laatste
woorden (eens stervenden); sost. i —i , de vier
uitersten (dood, oordeel, hel en hemel); a ulo
inanca 11 secondo dei —I, het ontbreekt
iem. aan oordeel, verstand.
Novità, f. nieuwheid, nieuwigheid, v., het nieuw
zijn, 0.; quella coca ha ripreso l'aspetto
di —, deze zaak ziet er weer geheel als nieuw
uit; avennero in quell' anno molte
—a, in dat jaar hadden er veel onverwachte
gebeurtenissen plaats ; —à letterarie, letterkundige nieuwigheden ; libro che è tina —,
nuvolare.
boek dat een nieuwigheid, iets nieuws op de Nu'bile, app. huwbaar, op huwbaren leeftijd
boekenmarkt is; introdurre —à, nieuwigzijn ; nog ongehuwd zijn ; è voluta rimaheden invoeren ; fare —a contro qd.,
ner , zij is ongehuwd willen blijven ; eta
—

—

—
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—, huwbaren leeftijd, in.; sost. huwbaar of
ongehuwd meisje; le vedove e le —i, de
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sost. m. proletariër, m.; —ezza, f. nietigheid,
onbeduidendheid v. (van personen); —ità, f.
weduwen en de ongehuwden.
nietigheid, onbeduidendheid, v.; la — di certi
Nubilità, f. bewolktheid v. (van de lucht); verargomenti, de nietigheid, onbeduidendheid
duistering, v., duister, somber weer, 0.; —ilo,
van sommige beweringen ; (Giur.) ongeldig—iloso,agg. bewolkt, betrokken (lucht); stelle
beid, nietigheid, v.; fa la causa per — di
—e, h.z.d. als stelle nevulose.
testamento, hij heeft de geldigheid van het
Nuca, f. nek, m., hals, m.; ruggemerg, o. (D.).
testament . aangetast; [am. onbeduidend perNucato, agg. met nooten gereedgemaakt (koek).
soon, m.; nul, nulliteit, v.; —0, app. geen, geen
Nu'eleo, m. kern, pit, v., steen, m.; kiem v.
enkele; sost. m. niemand; che a — è moto,
(van vruchten); — d'una cometa, kern van
die aan niemand bekend is; niets ; — è seuza
een komeet; fig. kern, v., middenpunt, o.; uitmacuila, niets is volmaakt ; prov. nulla
gangspunt, o., kiem, v.; —e'olo, m. kernnuova buona neova, geen tijding goede
lichaampje, o.
tijding ; ongeldig, van geen waarde; il conNiidamente, avv. naakt, ongekleed ; fig. open,
tratto è — per maneanza di forma,
zonder omhaal, zonder versieringen, opsierinhet contract is nul, zonder waarde, ongeldig
gen; —are, v. a. ontblooten, ontkleeden,
wegens een gebrek in den vorm ; la elezione
naakt maken; — di qe., iem. van iets beè —a, de verkiezing is ongeldig, onbeduirooven ; —rsi, v. rill. zich ontkleeden, naakt
dend; uomno —, onbeduidend mensch, een
uitkleeden, ontblooten ; p. pass. en agg. —ato,
nul, een nulliteit ; nutteloos, vergeefs ; ina
bloot, naakt, ontkleed, ontbloot; —ello, agg.
ogni aiuto era —, maar alle hulp was
naakt, moedernaakt ; —ezza, —ità, f. naaktvruchteloos, vergeefs.
heid, v.; het bloot zijn, blootheid, v.; diver- Nunne, m. godheid, v.; goddel ij k wezen, 0.; —i
gognarono della lora —, zij schaamden
del Cielo ! groote Goden!
zich over hunne blootheid; fig. — della Numera'bile, agg. telbaar ; —MAMA, f. telcampagna nell' inverno, kaalheid van
baarheid, v.; —a'eeio, m. slecht nommer,
het land in den winter; (Art.) naakte menonheilbrengend getal, o.; —ale, app. een getal
schelijke figuur, beeld ; fig. le —a oscene
beteekenend ; noine — , telwoord, 0.; —aldel suo ingegno, de vuile schaamteloosmeute, avv., h.z.d. als —icainente ; —are,
heid van zijn talent ; —o, agg. naakt, nakend,
v. a. tellen, optellen, yoorrekenen, opsommen,
bloot, ontkleed; fig. eenvoudig, zonder omwenummeren, met een nommer, cijfer, getal teegen ; diró la verita nuda nuda, ik zal
kenen ; numera le pagine di questo
de eenvoudige, naakte waarheid zeggen ; racmanoscritto, nummer de bladzijden van
contare, dire end cosa —a e cruda,
dit handschrift ; onder het getal opnemen,
een zaak onverbloemd ,onopgesmukt vertellen ;
meetellen, betalen ; fam. afdokken, afschuiven ;
eavallo —, ongezadeld paard ; eavaleare
stipulato il coutratto, bisogna — 11
a dorso —, op 't ongezadeld paard rijden;
denaro, als het verdrag gesloten Is, moet
stare, dormire sulla —a terra, op den
men afschuiven, afdokken (betalen); p. pass.
lilooten grond slapen ; —e pareti, kale, naakte
en agg. —ato, genommerd ; eodice — a
wanden ; —e montagne, kale, naakte bercarte, bladsgewijze genommerd handschrift;
gen; — come Dio 1'aveva fatto, moeder—a'rio, agg. bij 't getal der gewone ambtenaakt; lasciare i —i figliuoli, de kindenaren ingelijfd, vast aangesteld ; sost. baar,
ren in ellende achterlaten ; a occhio —, met
gemunt geld, o., klinkende munt, v.; —atahet bloote oog ; mettere a —, berooven,
niente, avv. op de rij af, naar rangorde, op
ontblooten ; fig. mettere a — cose vituhet nommer af; —ativo, agg. tot het tellen,
perosissime, schandelijke dingen aan 't licht
optellen dienend ; — al ore, m , —trice, f.
brengen ; — di ogni virtu, zonder eenige,
teller, opteller, m.; (Arit. en Alg.) teller, m.
ontbloot van alle deugd ; sost. il —, het naakte,
(in tegenst. van noemer); —azione, f. telling,
designare
dal
—,
o.;
naar 't naakte vooroptelling, v.; nommering, v.; doorloopende pagibeeld teekenen.
neering ; opsomming, v.; (Arit.) cijfers, getallen
Nudrire, v. a. en afgel. Z. nntrire.
opzeggen ; —etto, m. klein, laag nommer, m.;
Nugace, agg. grappen, domheden doend; —a—e'rica, f. (Mus.) uitdrukking van een akto'rio, agg. waardeloos, nietig, onnut; —akoord of interval in cijfers; muzikaal cijferzione, f. grappenmakerij ; dom, zouteloos
schrift, o.; —ericainente, avv. volgens het
geklets, o.
getal, in getalverhouding; — quell' eserNiigolarsi, v. rifl. h.z.d. als annuvolarsi;
cito è magglore, volgens het getal is dat
—olo, m. Z. nut olo.
leger grooter ; determinare — la forza
1%ui, h.z.d. als noi.
delie due correnti elettriche, de kracht
Nulla, avv. niets; ne sa — ? weet gij niets?
der beide electr. stroomen in getallen uitdrukgli ha detto — di me ? heeft hij u niets
ken ; —e'rico, agg. volgens bet getal, numevan mij gezegd ? per —, volstrekt niet ; non
riek ; cifre —ehe, cijferteekens ; maggioc'entro per —, ik heb er in 't geheel niets
ranza —a, mumerieke, getalmeerderheid, v.;
mee uit te staan ; non per —, niet zonder
ordine —, numerieke, getalregeling; — erino,
reden, niet te vergeefs; sost. m. niets, nul;
m. cijfertje o. (dat aan den rand van 't vel de
esser un gran —, een groote nul zijn ;
paragrafen van den tekst aanduidt; (Giuoc.)
iiull' affatto volstrekt niet; —ditneno,
fare —, getallen raden ; —ero, m. getal, o.;
h.z.d. als nondimeno ; mettere al —, te
— intero, rotto, (fratto of frazionario),
gronde richten ; trarre dal —, uit het niet
Irrazionale, quadrato, crubico, cornophalen, opheffen ; 11 gran —, het groote
plesso, geheel, gebroken, irrationeel, kwaniets; —a'ggine, f. nietigheid, onbeduidenddraat of 2de machts, kubiek of 3de machts,
heid, v.; onbednidend persoon, m.; —amente,
samengesteld getal ; — figurato, figuurlijk
avv. op nietige, ongeldige wijze; nutteloos,
(door een letter aangeduid) getal; cijfer, 0.;
te vergeefs ; —atenente, agg. niets bezittende ;
—1 arabi, romani, arabische, romeinsche
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cijfers; il — cento, het getal honderd ;
(Giuoco.) getal, nommer, 0.; un eattivo —,
een slecht nommer; — di leva, lotingnommer (bij de milit. loting); ha tirato nn
basso —, hij heeft een laag nommer getrokken ; — della casa, huisnommer ; (Cronol.)
—aureo, guldengetal, o.; aantal, o., menigte,
v.; c'era un gran — di lumi, er waren
eene groote menigte lichten aangestoken ; non
c'era i1 — dei deputati, het gevorderde
aantal afgevaardigden was niet aanwezig ; per
mancanza di —, wegens onvoltalligheid ;
(Part esser in —, in voldoend aantal aanwezig zijn (voor een stemming); la Camera
non era in —, de Kamer was niet in getal ;
(illus.) toon, toonval, rythmus, m.; lam.
kennis, verstandelijke geschiktheid ; leerzaamheid, v.; è un uomo di molti —I, 't is een
man van veel kennis ; (Gram.) getal ; —singolare (— del ineno), enkelvoud; —plurale (del plu), meervoud, o.; lam. far —,
slechts een nommer zijn, niet persoonlijk in
aanmerking komen ; per far —, om 't getal
vol te maken; non rilevare un — da una
persona, uit iem. niets kunnen halen, niets
te weten komen ; senza — , ontelbaar,
zeer groote hoeveelheid ; (Bibl.) Numeri of
libro dei —, Numeri, Ode boek van Mozes ;
—crone, m. groote getal, o.; zeer groot, duidelijk cijfer, 0.; (Giuoc.) gelukbrengend getal
of cijfer, o.; —erosameiate, avv. talrijk, in
groot aantal; —erosith, f. talrijkheid, v.;
(Mus.) harmonie, v.; welluidendheid, v., rythmus, m.; —eroso, agg. talrijk, in groote menigte voorhanden; in presenza di — popolo, in tegenwoordigheid van een groote
menigte volks; —a famiglia, talrijk gezin;
(Mus.) rythmisch, gelijkmatig, welluidend.
Nuinida, f. (Omit.) h.z.d. als gallina di
Faraone, parelhoen, o.
Numi'dia, f. (Geogr.) Numidie, o.; —io, m.
Numidier, m.
Numisma'tica, f. numismatiek, V.; munt-,
penningkunde, v.; —a'tico, agg. de numismatiek of penningkunde betreffende; sost. m.
munten-, penningkenner, numismaat, m.; —
ma'rio, agg. h.z.d. als —isma'tico ; —rmtta'rio, m. geldwisselaar, bankier, m.; —u^uliti, m. pl. (Zool.) nummolithen, penningschelpdieren.
Nu'ncio, m. en afgel. Z. nunzio.
)

Nuncupativo, agg. (Giur.) testamento —,
mondelinge laatste wilsbeschikking; —azione, f. (Giur.) mancupatie, v.; benoeming,

plechtige benoeming tot erfgenaam.

Nu'nzia, f. bode, voorbode, aankondigster, v.;
1' alba — del sole, het morgenrood, de
voorbode van de zon ; —iare, v. a. Z. annunziare ; —iatura, f. nuntiatuur, v.; be-

trekking, waardigheid van paus, nuntius of

gezant ; —io, m. bode, voorbode, m.; Nunzio
Apostolico, nuntius, pausel. gezant, in.; boodschap, v., aankondiging, v.

%'unziata, f. afk. voor Annuiiziata; domaui é la —, morgen is het 't feest van

Maria-Boodschap.

Nuo'cere, v. a. schaden, benadeelen ; schade,
nadeel toebrengen ; credo che gli noceria, ik geloof dat hem schaden zal ; — alla
salute, nadeelig voor de gezondheid zijn;
prov. tentare non nuoce, probeeren

schaadt niet.

Nuova, f. schoondochter, v.; prov. suocera

NUT

e — tenipesta e gragnuola, schoondoch-

ter en schoonmoeder bijeenbrengen is erger
dan storm en hagelslag; (Bot.) suocera —e,
pensée, v., viooltje, o.
Nuotare, v. n. zwemmen ; saper — zwemmen kunnen ; — come una gatta di
piombo, als een baksteen zwemmen ; —a
panda in aria, op den rug zwemmen ;
passare a un flume nuotando, een rivier
overzwemmen ; bovendrijven ; parte grassa
che nuota sopra, de vettige deelen die
bovendrijven; fig. — nell' abbandanza,
in overvloed leven, in weelde zwemmen ; —
in un mar di latte, di miele, van vreugde
buiten zichzelf zijn ; —ata, f. zwempartij, v.;
—atore, m., —trice, f. zwemmer, m., -ster,
v.; —o, m. het zwemmen, o., zwemkunst, v.;
scuola di —, zw.school, v.; a —, zwemmend.
Nuova, f. nieuwtje, nieuwsbericht, bericht, o.,
tijding, v.; Vi SOIl brutte —e della gnerra,
er zijn slechte berichten over den oorlog gekomen ; ha — del babbo 'I hebt gij reeds
tijding van uw vader ontvangen ? aver buone
vroolijk, opgeruimd zijn ; fam. o sai la
— ? weet gij het nieuws ? wil ik je wat
nieuws vertellen ; nulla — buona —, geen
tijding goede tijding, v.; ti do una—, ik verzeker u, kan u verzekeren ; —amente, avv.
,

—,

Z. novamente.
Nuova Zelanda, f. (Geogr.) Nieuw-Zeeland, o.
Duova Zennbla, f. (Geogr.) Nova-Zembla, o.

Nuovo, app. nieuw ; pas gemaakt, pas uitgekomen, long; la —a opera di Verdi, de
nieuwe opera van Verdi ; il — parlamento,
het nieuwe Parlement; — di pezza, nieuw
van 't stuk, van een nieuw stuk ; —i sposi,
jonggehuwden ; terra —a, nog onbewerkt
land, o.; nuovo nuovo, geheel nieuw, kersversch ; wederom, opnieuw, andermaal ; ii
papa ha fatto una —a protesta, de
paus heeft opnieuw, andermaa I geprotesteerd ;
questo è un — neodo di pagere, dit
is de nieuwe, vreemde manier van betalen ;
viso —, nieuw, onbekend gezicht, o.; anno
—, nieuw, pasbegonnen jaar, o.; aspettare
a settimana —a, tot de volgende week
wachten ; la —a Roma, het nieuwe, moderne Rome ; fig. — di seeca, geheel nieuw;
gente —a, pas omhoog gekomen lieden,
parvenus, opkomelingen ; esser — di qe.,
van iets onderricht zijn; esser —a qe., onervaren in iets zijn ; — alla vita pubblica,
nieuwleng in 't openbaar leven ; — alla liberta, nog niet rijp voor de vrijheid ; giunger —a una cosa, geheel onverwachts
gebeuren, komen ; mostrarsi — di qe.,
zich houden als of men van iets niets weet,
zich dom houden ; sost. m. ii —, het nieuwe,
il — place quasi sempre, het nieuwe
behaagt bijna altijd ; che c' è di —? wat
nieuws is er ? rimettere a —, weer als
nieuw maken ; di —, van voren af aan, opnieuw ; di bel —, wederom ; (Bibl.) it Nuovo
Testamento, het Nieuwe Testament, o.
Nuraghi, m. pl. nuraghen ; oude, kegel-, piramidevormige wachttorens in Sardinië.
Nuro, m. h.z.d. als nuora (D.).
Nusea, f. halsketen, m., halssieraad, o.
Nutarsi, v. rill. zich heen en weer bewegen,
heen en weer schommelen ; weifelen ; —azione, f. weifeling, v.; (Bot.) haakvormige
kromming der scheuten ; (Astr.) periodieke
schommeling van de aardas.
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—izione, f. (Fisiol.) voeding, v., voedingsNute'tico, agg. h.z.d. als riprensorio.
proces, o.
Nato, m. wenk, m.
Nutri'bile, agg. voor de voeding geschikt; Nuve, f. Z. nube ; —ilo, m. Z. niivolo ;
—ula, f. wolk, v.; —e, p1. de wolken; la
voedend, voedzaam ; —icameato, m. het
fiainma toeeava quasi le —e, de vlamvoeden, o., voeding, v.; —icare, v. a. voeden,
voedsel geven, verschaffen ; —icativo, egg.
men raakten bijna de wolken ; fans. andare
su per le —e, in de wolken leven, altijd in
voedend, voedzaam ; —icatore, —itore, m.
hoogere sfeeren zweven ; fabbricare suite
—trice, f. voeder, m., verpleger, verzorger,
—e, luchtkasteelen bouwen ; Gascare dalle
m., -ster, v.; — seandali, verbreider van
—e, uit de wolken vallen, zeer verrast, verschandalen ; — di diseordie, aanhitser tot
wonderd zijn ; —a'ccio, m. groote, donkere
strijd, oneenigheid ; or ;ani —i, voedingswolk, regenwolk, v.; —aglia, f. dichte, donorganen, mv.; —icatrice, nutrice, f. voedkere wolken ; —ame, m. wolkachtige troebelster, opvoedster, v.; terra — di eroi, helden
voedende grond; min, voedster, zoogmoeder,
heid v. van een vloeistof ; —ata, f. stortregen,
m.; —ato, m. wolken ; bewolktheid v. van
v.; —icazione, f. h.z.d. als —icamento, m.;
den hemel; —etter, f. kleine, lichte wolk ;
—iche'vole, agg. h.z.d. als nutritivo ;
—etto, m. wolkje, o.; —0, m. dichte, donkere
—imento, m. voeding, v., voedsel, o., voedingsmiddel, 0.; tot voeding, onderhoud diewolk, regenwolk, v., zwarte wolk ; laggiià
ei sono di gran —i, daar beneden hamgeii
nende zaak ; non essere di —, niet voedend
zware, donkere wolken; fig. — di polvere,
zijn, geen voedsel geven ; dar —, servire
stofwolk ; — di locuste, wolk, zwerm, m.
di —, tot voeding, voedsel dienen ; manea
sprinkhanen ; — di amid, een groote me11 —, de noodige voeding, het noodige voednigte, zwerm vrienden ; fans. andare nel —i,
sel ontbreekt; —imentoso, agg. h.z.d. als
opvliegen, opbruischen; andare su pei —1,
—itivo ; —ire, v. n. voeden, voedend zijn;
la farina di gran tureo nutrice poco,
de wolken ingaan, hoogdravend worden ; tagliare —i , bluffen, opsnijden ; —, agg. h.z.d.
maïsmeel voedt weinig ; v. a. voeden, voedsel
als —oso ; sost. m. bewolkt, somber weer, 0.;
geven, opvoeden, zoogen, grootbrengen ; nutri
è — e presto pioverà, de lucht bewolkt
quel bambino come se fosse sera, zij
voedde dat kind op alsof het 't hare ware;
zich en het zal spoedig regenen ; —one, m.
groote, zwarte, met regen dreigende wolk,
voeden, onderhouden ; non possi — tutti
regenwolk; — di polvere, gr. stofwolken;
questi fannulloni, ik kan al die nietsdoefig.—I, dreigende, onheilspellende voorteekens ;
ners niet onderhouden; il denaro nutre
onheil zwangere wolken ; —osità, f. bewolktle industrie, het geld is het voedsel der
heid, v., bewolkt weer, o., betrokken lucht, v.;
industrie ; fig. — odio eontro qd., haat
—oso, agg. bewolkt, somber, droevig (weer);
koesteren tegen iem.; —rsi, v. rifl. zich voe(Med.) ceeita —a, blindheid v. teil gevolge
den; si nutre di carne, hij voedt zich
van troebeling van de hoornhuid.
met vleesch; p. pres. —iente, voedend; agg.
goed
gev.;
Nuziale,
voedz.; p. pass. —ito, gevoed ; agg.
agg. het huwelijk, den echt betreffende, bruilofts ...; la veste —, het bruilofts(Mil.) fuoco assai —, levendig gevoed, onderhoudend vuur ; —itivo, —itizio, agg. voekleed, o.; velo —, bruidssluier ; benedizione
—, huwelijksinzegening, v.; riti —, huwelijksdend, tot voeding dienend, veel voedingstoffen
gebruiken ; i patti —1, de huwelijksverdrabevattend, voedzaam ; —itura, 1. voeding, v.,
gen ; —almente, avv. non esser vestito
onderhoud, o., voedingsmiddel, 0.; fig. grootbrengiag, opvoeding, v.; prov. — passa na—, geen bruiloftskleed aan hebben.
tura, opvoeding gaat nog boven aanleg;

^

0, interj. oh ! o questa poi è bella t oh!
dat is mooi!
open of lange o., als de oo in 't Nederl. door,
moor ; o chins°, gesloten of korte o gelijk o, in 0 (voor klinkers soms od), tong. of ; o lui o
un altro, of hij of een ander; o tatto o
morgen ; fam. esser pia tondo dell' o di
nulla, alles of niets ; hetzij ...; o clie non
G iotto, dom, zwaar van begrip zijn ; non
potesse o eke non volesse, hetzij dat hij
saper fare un o neanehe con un col
niet kon, hetzij dat hij niet wilde; o pure,
di bicchiere, geen o kunnen maken, zelfs
o vero, Z. oppure, ovvero.
niet met den voet van een glas, d.w.z. volstrekt niet schrijven kunnen ; afkort. O. = O'asi, Oase, f. groene streek in de woestijn.
ovest, westen ; O. D. C. = offre, dedica, Obbedire, v. a. en afgel. Z. ubbidire ; —obbiettare, Z. obiettare ; obbioso, agg. Z.
consaera, biedt aan, draagt op en wijdt
ubbioso ; obblatore, m. en obblazione,
(op opschrift); M. O. = Minore osserf. Z. oblatore, oblazione ; obbligavante, Franciscaner van den strengen regel;
mento, m. Z. obbligazione ; obbliare,
Minoriet. m.

0, m. en f. 0, v., wordt uitgespr. o aperto,

.
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v. a. en afgel. Z. obliare; obbligante, ( quest' azione è cagione di — a tutto
obbliganza, Z. obligante, p. pres. van
il paese, deze daad strekt het gansche
—gare en obbligamento.
land tot schande ; fig. schandvlek, v.; è un —,
Obbligare, v. a. verbinden, samen-, vastbin't is een schande ; che —! wat een schande!
den ; — uno scafale al tpuro con
—brj, pl. scheldwoorden, smadende, lasterarpioni, een boekenkast door krammen met
lijke, schandelijke woorden ; —bi•iosamente,
den muur verbinden ; fig. — qd. of l'animo
avv. op schandelijke, smadelijke wijze ; —bridi qd., iem. of iem.'s gemoed verplichten;
oso, agg. schandelijk, smadelijk, hoonend;
le cortesie obbligano all anihui genpersona —a, met schande overladen pertili, beleefdheden verbinden de fijngevoelige
soon ; parole —e, scheldwoorden, smadende,
zielen ; — la propria fede, zich door zijn
hoonende woorden.
woord verbinden ; zijn woord verpanden ; — Obdormire, v. n. h.z.d. als addormentarsi.
le proprie rendite, zijne inkomsten ver- Obdurare, v. a. h.z.d. als iiidurare.
panden ; zedelijk dwingen, verplichten ; nes- Obedire, v. a. h.z.d. als ubbidire.
suno vi obbliga,niemand verplicht, dwingt Obelisco, m. obelisk, m.; vierk. toegespitste
u ; —rsi, v. rill. zich verplichten, verbinden ;
zuil, v.
mi obbiigo di farlo io, se egli non lo Oberato, agg. (Giur.) met schulden, verplichfacesse, ik verplicht, verbind mij het zelf
tingen belast.
te doen, als hij het niet mocht doen ; —rsi Obesità, f. zwaarlijvigheid ; —eso, agg. zwaarper uno, voor iem. borg blijven ; —rsi in
lijvig, zeer dik.
solido, zich solidair verbinden ; p. press. O'bice, m. houwitser, m., granaat, v.; — hin-ante, verbindend, verplichtend ; agg. bederpaal, v., beletsel, o.
leefd, voorkomend, dienstvaardig; p. pass. Obiettare, v. a. en n. tegenwerpen, tegen aan-ato, verbonden, verplicht ; agg. fig. sotto
voeren ; — ttivo, app. (Gram.) Z. oggettivo ;
— alla vostra gelitilezza, ik ben u zeer
—, m. (Ottic.) objectief, - lens, v. of glas, o.;
verplicht voor uwe beleefdheid ; non voler
—tto, m. Z. oggetto ; —zione, f. tegenesser —a nessuno, aan niem. verplichting
werping, v.; antwoord, o.
hebben willen ; gedwongen, genoodzaakt ; fam. O'bito, m. dood, m.; het overlijden ; —, app.

zeer verplicht ; (Mus.) obligaat, o., tot de hoofdgestorven, overleden ; —ua'rio, m. (Eccles.)
stem behoorende of die begeleidende; (Metr.)
doodenlijst, v., - register, o.
rime —e, voorgeschreven rijmen ; —ata- Obinrgare, v. a. h.z.d. als riniproverare;
mente avv. op gebonden, verplichte wijze;
—azione, f. berisping, v., verwijt, o.
—atissimo, agg. als slot aan brieven, uw Oblata, f. leekezuster, liefdezuster, v.; —0,m.
onderdanige dien., uw dienstvaardige dienaar,
leekebroeder, oblaat, m.; —ore, m., —trice, f.
enz.; —ato'rio, app. verplichtend, bindend,
gever, schenker, stichter, m., -ster, v. (voor
obligatoir; la legge è —a per tutti, de
kerkel. doeleind.); la pia —trice , de vrome
wet is voor allen bindend ; studj —i, voorschenkster, stichtster ; — bieder m. bij opengeschreven studies; istruzione —a, verbare verkoop ; —azione, f. schenking, stichplicht onderwijs, o.; —azione, f. verplichting, v.; opbieding, v., bod, o. bij openbare
ting, v.; non volere —i di sorta, geenerlei
verkoop.
verlichting willen hebben ; sotteiitrare ad Oblatratore, m., h.z.d. als latratore of
un — , een verplichting op zich nemen ; (Giur.) abbalatore ; fig. lasteraar, m., lastertong, v.
obligatie, v., schuldbewijs, 0.; fam. gevoel van Oblia, f. Z. oblio; —amento, m. het ver-

✓erplichting, dankbaarheid ; riconoseo le
niolte —1 che ho con Lei, ik weet boe
zeer ik u verplicht ben ; vincoloid' —, band,

geten ; — anza, f. h.z.d. als dii»entieanza;

—are, v. n. en —rsi, v. rill. vergeten, niet
denken aan ; —rsi in qe., zich in gedachten
plicht der erkentel ij kheid ; (Mus.) h.z.d. als
over iets verdiepen ; —o, m. bet vergeten, o.;
parte obbligata; —0, m. gebondenheid,
mettere, porre in — , vergeten, vergetel✓erplichting, v.; verplichtheid, v.; essere in
heid, v.; het vergeten zijn ; cadere nell' —,
— a qd., iem. verplicht zijn, verplicht. aan
in vergetelheid geraken ; 1' — li ricopre, de
hem hebben ; plicht, m., verplichting, v.; suvergetelheid omringt hen ; sottrare all' —,
disfare al —gul del proprio stato, de
aan de vergetelheid onttrekken ; —oso, agg.
plichten van zijn Staat nakomen ; hai fatto
vergeetachtig, vergetend, vergetenh. brengend.
— tuo e nulla di phi, gij hebt uw plicht Obliquamente, avv. in schuine, scheeve,
gedaan en meer niet ; — d'uffieio, ambtsdwarsche richting; guardare — uno, iem.
plicht, m.; — generale della leva, algeloensch, schuinsch aanzien ; fig. op onrechtmeene dienst-, weerplicht ; glielo do con
vaardige, indirekte wijze ; —quare v. n.
1' — di restituirmelo, ik geef het u
schut , scheef staan ; —quità, f. schui n, schh.
met verplichting bet mij terug te geven ; esscheefheid, v.; scheeve, schuine stand, m.;
ser d' —, een plicht zijn; festa d' —, ge—quo, agg. schuin, scheef ; direzione —a,
boden feest ; feest van verplicht.; contrarre
scheeve, schuine, dwarsche richting ; via —a,
un — , een verplichting aangaan ; me ne fo
dwars-, zijweg, m.; piano —, schuine vlakte,
un —, ik zal het mij tot een plicht, een gev.; angoli —1, schuine hoeken ; (Mil.) ornoegen rekenen ; prov. chi ringrazia non
dine —, schuine slagorde; fig. vie —e, sluipvuole —ghi, wie bedankt wil zich daardoor
wegen, omwegen, slinksche wegen ; mezzi
van zijn plicht ontslaan ; schuldbewijs, o.,
—1, schuinsche, niet oprechte middelen ;
obligatie, v.
(Gram.) casi —1, afhankelijke naamvallen
Obblio, m. Z. oblio.
(genit, accus, dativ en oblat); per —, langs
Obbliguo, agg. en afgel. Z. obliguo.
om-, slinksche wegen.
Obbriare, v. a. Z. obliare ; —igare, v. a. Oblire, v. a. Z. obliare • —ito, agg. vergeZ. obbligare.
ten ; —ivione, f. vergetelheid, v. ; —ivioso,
Obbrobriato, agg. bespot, gesmaad, gehoond ;
Z. oblioso.
—t•lo, m. boon, spot, smaad, m., schande, v.; Obliterare, v. a. h.z.d. als scancellare.
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Oblungo, agg. Z. bislungo.
tend tot den avond, van 't opgaan der zon tot
O'boe, f. (Mus.) hohoe, hobo, v. (houten muziekhet ondergaan; fare 11 suo —, ondergaan; .
instrument); —1sta, m. hoboïst, m.
fig. ondergang, m.
O'bolo, m. (Archeol.) obelus, m. (kl. oud-gr. O'cchia, f. zeker gewicht, o. in den handel
munt); fig penninkje, 0.; ha dato a11c11'
m. d. Levant in gebruik.
egli ii suo —, hij heeft ook zijn penninkje Occhia'eeio, m. teelijk , loenschziend, y alsch,
gegeven ; — di San Pietro, St. Pieterafgunstig oog; fare gli —cci a 11110, iem.
penning, m.
met loensche, valsche oogen aanzien ; — a'ia,
Obombare, v. a. Z. adombrare.
f. oogholte, v.; —e, p1. blauwe randen onder
Obriare, v. a. en afl. Z. obliare.
de oogen ; —ala'io, m. brillenmaker, -verkooObrizzo, agg. oro —, geheel zuiver, fijnst
per, m ; —ale, agg. dente — , oogtand, v.;
good, o.
—aletto, m. oogglas, 0., monocle, m ; —ali,
m. pl. bril, v., lorgnette, v., neusknijper, m.;
Obsediare, v. a. en afl. Z. ossediare.
lnettersi gli —, zijn bril opzetten ; — da
Obsequente, agg. Z. ossequente ; observare, Z. osservare.
nliope, — da presbite, bril voor kortzienObsolete, agg. verouderd, buiten gebruik
den, verzienden; (Giuoco.) fare —,zijn dam-

geraakt.

Obtento, m. Z. intento.
Obtrettatore, m., —azione, f. Z. detrattore, —azione.
Obuunbrare, Z. adombrare.
0e, m. (Lett.) lingua d' —, oud-provencaal-

sche taal.

Oca, f. gans, V.; — selvatica, paglitana of
reale, wilde of grauwe gans ; — granaiuola of piccola, riet- of zaadgans; — domestica, tamme gans ; (jonge ganzen beeten
paperi); penna d' —, ganzeveer, v.; preseiutto d' —, ganzebout, m.; Tam. cervello
d' —, domkap, m.; uno avanza it
dizio come la cresta all' —, iem. heeft
zoo min verstand als een gans een kuif heeft;
fig. pelle d' —, kippevel, o., rilling, v.; farm
collo d' —, lange, dunne hals, v.; mod.prov.
fare il becco all' —, iets ten einde brengen ; esser la canzone dell' —, altijd
hetzelfde deuntje zijn ; i paperi vogliono
m erear 1'oehe in pastura, de jonge ganzen
willen de ouden naar de wei brengen, d.w.z.
de jongen willen de ouden leeren ; tener
l'oche in pastura, leeg loopen ; boon
papero e eattiv' —, een kleine schelm in
de jeugd een groote in den ouderdom ; prov.
a penna a penna si pela un' —, met
geduld en volharding komt men alles te boven;
giuoeo dell' —, ganzespel, -bord, o.
Occare, v. a. h.z.d. als erpicare.
Occasionale, agg. bij gelegenheid, toevallig;
eireostanze —1, toevallige omstandigheden;
gelegenheid, mogelijkheid aanbiedend ; (Filos.)
causa — , mogelijk makende oorzaak ; (Med.)
febbre —, vergezellende koorts ; —almente,
avv. hij gelegenheid ; —onare, v. a. gelegenheid, aanleiding geven, veroorzaken ; p. pass.
en agg. —ato, gebrekkig uitgevallen, door een
speling der natuur zoo geworden ; —one, f.
gelegenheid, aanleiding, v., naaste oorzaak,
gunstige samenloop der omstandigheden ; aspettare, eercare 1' --, de gelegenheid, het
gunstig oogenblik afwachten, zoeken ; lasciarsi fugire t' —, de gelegenheid, gunst.
oogenblik laten ontsnappen ; tener per il
ciuffo 1' — che capita, de gunstige gelegenheid te baat nemen ; tolgo 1' —, ik
neem de gelegenheid waar ; fam. c' é tuna
buona — per la vostra liglinola, er is
eene gunstige gelegenheid, een goede partij
voor uwe dochter ; discorsi, poesie d' —,
gelegenheidsredevoeringen, -gedichten ; all'
—, bij gelegenheid ; prov. l' — fa l'uomo
ladro, de gelegenheid maakt den dief.
Occaso, m. het ondergaan o. (van hemellich.);
avond, m.; dall' orto all' —, van den och-

schijf tusschen twee van z ij n tegenpartij zetten ;

—alino, m. h.z.d. als —aletto ; Galilei

noemde aldus een door hem uitgevonden microscoop ; —aloni, m. pl. bril, v. met groote
glazen, groote bril, v.; —are, v. a. aankijken,
aanstaren, den blik hechten; —ata, f. het
aanzien, aanschouwen, o., blik, m ; dava —e
in qua e in là, hij wierp overal zijn blikken rond ; dare una certa — a qd., iem.
een beteekenenden blik toewerpen , ad ure'
—, in een oogwenk ; dare nu' — a qe.,
een vluchtigen blik ergens op-, inwerpen ;.

dare un' — a un ragazzo, het oog een
weinig op een knaap houden ; uitzicht, gezicht ; da Fiesole si ha tuna magnifica
--, van Fiesole heeft men een prachtig gezicht,
uitzicht; blauw oog e. (door een slag veroorzaakt); (Zool.) zeebrasem, m.; —ata'ccia, f.
loensche, nijdige, valsche blik, m.; —atina, f.
korte, snelle blik; dare ure' — a qe., een
vluchtigen blik ergens op werpen ; — ato, aqg.
met oogen voorzien; atura, f. h.z.d. als
guardatura ; --bagliare, v. n. verblind
worden; —bagliolo, m. drogwerk, o.; verblindende, in de oogen vallende zaak ; —cern'leo, agg. blauwoogig ; —eggiare, v. a.
oogjes geven ; met teelere en veelvuldige blikken aanzien ; —rsi, v. rifl. elkander knipoogjes toewerpen; —ella'ia, f. knoopsgatenmaakster, v.; —ellatura, f. rij v. knoopsgaten
(aan een kleed); —ello, m. knoopsgat, o.;
far gli —i, de knoopsgaten maken ; ricueen knoopsgat herstellen ; —
cire n11
sciupato, uitgefafeld knoopsgat ; portare
11 nastro all' —, een tintje in bet knoopsgat
dragen ; far la bocca d' —, een spits
mondje trekken ; prov. senza — non s'aflibbia 11 bottone, de een heeft den ander
noodig; (Agr.) kleine, vlakke voor, v.; —etto, .
m. kl. oog, oogje, lief oogje, o.; —i vivi, furbi,
levendige, schelmachtige oogen ; far 1'
met een oog knippen ; (Med.) ring, m., oog, 0.;
(Mar.) oog, o., lus v. aan touweinden ; (Agr.)
kleine scheut, v., entoog, o.; (Stamp.) valsche
titel, m.; —0,_m. I. oog, o.; — i vivi, languidi, stupidi, levendige, kwijnende, domme
oogen ; —1 accorti, fuurbi, 111elensi,.
sluwe, schurkachtige, eenvoudige oogen ; —1
—

-,

—,

storti, guerci, socchiusi, sbarrati,

stralnnati, verdraaide, loensche halfgesloten, opengesperde oogen ; —1 sgusciati,
sgranati, uitpuilende oogen ; —nudo, bloot,
ongewapend oog; — di flow, di bragia,
vurig oog, o.; aver male agli —1, zeere
oogen hebben ; aprire, ehiudere, volgere,
stalunare gli —I, de oogen openen, sluiten, verdraaien, opensperren; —1 di basi-
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lisco, basilisken, sperweroogen ; — di gatto,
kwaam, vlug zijn ; far — a qe., het oog
kattenoog (half-edelgesteente); — di vetro,
ergens aan gewennen ; guardare, eedere
glazen oog ; gezicht, o., zienkracht, v.; — acon la coda dell' —, met een verholen
cuto, debole, sterk, zwak gezicht, 0.; aver
blik aanzien ; fa re . guardare una rosa .
gli —I bitoni, goede, sterke oogen hebben ;
eon 1' — di bove, iets voor grooter houden
fig. 1' — della mente, het geestesoog; fig.
als het is ; laseiar gli —1 sopra qe., iets
blik, m.; volger WI —i , de blikken wenden;
met de oogen verslinden, begeerig naar iets
abbassar gli --i, den blik neerslaan ; fig.
zien ; gettare, porre gli —1 sopra qe.,
voorzichtigheid, sluwheid, verstand ; qui ei
den blik ergens op werpen ; nettere innanzi
vuole molt' —, hier is veel omzichtigheid
gli —i, onder de oogen brengen ; fam. no n.
noodig; fig. esser 1' — destro di qd.,
aver i primi --i, zoo heel jong niet meer
iem.'s rechteroog zijn ; esser un vero— di
zijn ; non aver aurora rasciut.ti gli —1,
sole, een waar zonnestraaltje zijn (van lieve
nog niet droog achter de ooren zijn; 11o11
meisjes gebr.) dare —a una rosa, oog, goed
esser acqua da —I, zoo geheel onschadeuiterlijk aan iets geven ; fam. — pio, teedere
lijk niet zijn ; zuinig te gebruiken zijn ; passar
blik, m.; far 1' — pio a qd., tem. verliefd
d' —, aan 't oog ontvlieden ; paseer I' —
aanzien ; tolpo d' —, blik, uitzicht h.z.d.
in qe., zijn oog aan iets weiden ; perder d'
als oeehiata), mal d' —, betoovering, be— qe., iets uit het oog verliezen ; non veder
heksing, v.; kwaad oog, o.; kwade blik, m.;
luwe clue per gli —i di qd., iem. op zijn
dare il mal d' —, den kwaden blik wervurigst beminnen ; perdere II Biree degli
pen, beheksen ; scherz. —i di civetto, goud—i, het licht der oogen verliezen, blind worstukken, mi.; — di pernice, lichtroode,
den ; saltare agli —i di qd., iem. aanmousseerende wijn ; gli —i del cielo, de
vliegen, iem. de oogen willen uitkrabben ; una
sterren ; II. oog, o., vlek, stip v. (op bladeren,
rosa ei salta agli —, iets springt, valt in
in pauwenveeren); fagiuoli dall' — , gede oogen ; fare. speedere gli —i, zeer veel
stippelde hoonen, bonte boorsen ; (Agr.) oog, o.,
uitgeven : a 11110 schizzano gli —1, iem.
knop, m.; le vite hanno messi di begli
springt het gift uit de oogen ; stare con
—i, de wijnstokken hebben mooie knoppen,
tanto d' —i, de oogen wijd openspalken
oogen gezet; rond (dak)venster, o.; oog (van
strizzare, stringere I' — a qd., iemand
de schaar); opening, v., gat o. (voor den steel
met de oogen een wenk geven ; V. s p r e e kvan hamers enz.); gat o. (in gruyère kaas);
woorden: — non vede, euor non erode,
vetoogje op de soep ; III. in bijwoordel. samenwat het oog niet ziet gelooft het hart niet; —
stelling ; a —, met het (bloote) oog, op't oog ;
— non niira, cuor 11011 sospira of longiudicare a —, op het oog af meten ; a —
tan dagli —i, lontan dal euore, uit het
e eroce, oppervlakkig, zonder nauwkeurig
oog uit het hart ; I' — del padrone inonderzoek ; versi fatti a —e eroce, blingrassa il eavallo, het oog v. d. meester
delings samengeflansde verzen ; a chins' —i,
maakt het paard vet; in terra di cieehi,
met gesloten oogen, zonder moeite ; a quatr'
beato clii ha nu — solo, in 't land der
—1, onder vier oogen ; a eolpo d' —, op den
blinden is éénoog koning ; gii —1 bisogna
eersten blik ; agli —i tuoi, in uw oogen ;
tocearseli con le gonita, in de oogets
agli —i del moudo, voor 't oog der wemoet men niet te veel wrijven; vedono pul
reld; veder di buono, di eattivo —, met
quattro —i eke due, vier oogen zien meer
een goed, kwaad oog zien ; in un batter,
dan twee; — per —, dente per dente,
un eolpo d' —, in een oogwenk; aver
oog om oog, tand om tand ; 1' — vuole la
sott' —i, in de oogen vallen; IV. o v e rsua parte, het oog wil ook wat hebben.
dra cht. uitdr. aprire gli —i, ter wereld Oechiocotto, m. (Omit.) zwartk. grasmusch, .
komen, het levenslicht aanschouwen; chinv.; —olino, m. oogje, 0.; far 1' —, met de
der gli —i, sterven ; aprire gli—, te ll er
oogen een wenk geven, een oogje geven ;
gli — apenti, de oogen open houden, op
—one, m. groot oog, 0,; —oroso, m. (Omit.)
zijn hoede zijn ; il tempo (il cielo) apre
h.z.d. als —cot to ; —uto, egg. veeloogig;
gli —i, het weer begint op te klaren ; avere,
I' — Argo, de honderdoogige Argus, in.;
tenere gli —i alle maai di qd., iem.
i poeti f ngono la Fania —a, de dichgoed op de vingers zien (dat hij niet steelt);
ters stellen de Faam veeloogig voor; la —a
aver gli —i d'Argo, Argus-oogen hebben,
coda del pavone, de veeloogiie, pauwenzeer scherp zien ; aver gli —i tra' peli,
staart, m.; —uzzo, tn. oogje, o.
slaperige oogen hebben ; aver la benda Occidentale, egg. westelijk ; Europa —,
agli —i, een doek, blinddoek voor de oogen
West-Europa ; le m die —1, West-Indië, 0.;
hebben ; avere, tenere gli —i addosso
paesi —1, westersche lasden ; t'impero --,
ad uno, iem. niet uit het oog verliezen;
het west-keizerrijk ; —ente, in . Westen, o.;
aver un -- al gatto e un altro alla
la Chiesa d' —, te Westersche Kerk, v.;
pentola, naar alle kanten heenzien ; voor—i'dno, egg. westelijk gelegen.
zichtig zijn ; cavare, levare n11— a qd., Oeci'dere, v. a. Z. uceidere ; —Issione, f.
iem. het liefste, dierbaarste ontnemen ; caZ. Ueeisione.
varsi qe. dagli—i, iets met grooten tegen- Occipitale, egg. (Anat.) het achterhoofd bezin weggeven ; chiudere uu — (tutti e
treffende; —1te, —izio, m. (meinat.) achterdue), een oog (beide oogen) toeknijpen, niet
hoofd, o.
willen zien ; oostare un —, zeer duur zijn; Occita'nico, agg. lingua —a, h.z d. als
dare, gettare la polvere negli —i,

lingua d'oe.

zand in de oogen strooien ; dar d' —a qd., Occoltare, occolto, h.z.d. als occultare,
iem. een oogwenk geven; dare neil' —, in
—ulto.
't oog vallen ; esser rempre agli
Oceorrente, p..pres. v. oecorrere ; —enza,
voortdurend elkander in de haren vliegen;
f. voorkomende gelegenheid, v.; voorval, geval, .
far gli —i alle pulci, in alles zeer beo.; zaak, aangelegenheid, v.; in ogni sua —,
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in al wat hem zou kunnen overkomen ; nood,

m., noodwendigheid, v.; in ogni sua — faccia conto di ure, in al wat gij noodig hebt,
kunt gij op mij rekenen ; le —e della vita
sono znolte e varie, de noodwendigheden
des levens zijn talrijk en verschillend ; all' —,
in geval van nood ; —ere, v. n. tegenkomen,
overkomen, ontmoeten, gebeuren, voorvallen ;
gzzesti fatti occorsero con zueraviglia
di tutti, deze dingen gebeurden tot groote
verwondering van allen; — alla metste,

invallen, voor den geest komen ; r;oodig zijn,
noodig hebben ; mi occorre di aver questa
somma, ik heb die som bepaald noodig ;
non occorre altro, is er niet anders noodig ; non occorre ! niet noodig; p. press.
—ente, voorvallend, voorkomend ; agg. noodig, benoodigd ; preparare tutte le rose
—i al viaggio ; alle voor de reis benoodigde dingen gereedmaken ; sost. m. 1' —,
het noodige ; gli maziea 1' —, het noodige
ontbreekt hem ; m. h.z.d. als oecorso ; —, inval, m.; —so, m. ontmoeten, o.,
ontmoeting, v.
Occulta'bile, agg. wat verheimelijkt, verborgen kan, moet worden ; —amente, avv. in
't geheim, 't verborgen ; —amento, m. het
verbergen, verheimelijken, o.; —are, v. a.
verbergen, wegstoppen, verschuilen, verheimelijken ; — le cose pin preciose, de
kostbaarste zaken verstoppen, verbergen;
—rsi, v. rill. zich verbergen, verstoppen, verschuilen ; —azione, f. het verbergen, verschuilen, verstoppen, o.; verheimelijken ; (Astr.)
sterbedekking v. (door de maan); —ezza, f.
h.z.d. als —amento ; —o, agg. verborgen,
verheimelijkt, geheim ; dipendere da —e
cagloni, van geheime, verborgen oorzaken afhangen ; le scienze —e, de geheimwetenschappen; forze —e della natura,
verborgen krachten der natuur; in —, in 't
verborgen, in 't geheim.
Occupa'bile, agg. bezet-, inneembaar, wat in
bezit kan genomen worden ; —azione, f.
inbezitneming, v.; bezetting, v.; —are, v. a. innemen, omvatten, vullen, bezet houden, bezetten ; — poco porto, weinig plaats innemen ; questo letto occupa quasi tutta
la stanza, dit bed vult b ij na de gebeele
kamer ; fi g. un pensiero mi occupa tutto,
een gedachte houdt mij geheel bezig; il'
amore occupa il cuore, de liefde houdt
bet hart gevangen ; — it trono, zich van den
troon meester maken ; (Mil.) — una piazza,
una fortezza, een plaats, sterkte bezetten ;
(Gier.) — un terreno, een stuk grond ter
algemeene nutte onteigenen ; — un certo
tempo, een zekeren tijd in beslag nemen ;
— bene la sua giornata, zijn dag goed
besteden ; — onorl, ufficj, eereposten, ambten bekleeden ; — qd. in qc., iem. ergens
voor gebruiken, bezigheid verschaffen ; — 11
volto con la mano, het gelaat met de
hand bedekken ; —i pesci, de visschen (door
list) vangen ; — il passo, den doorgang beletten ; — le ragioni d'alcuno, iem.'s
gronden weerleggen ; —rsi, v. ritl. zich bezighouden ; —rsi dei fatti altrui, zich met
andermans zaken bemoeien ; assol. —rsi, v. ri ll .
bezig zijn ; werk, te doen hebben ; p. press.
—ante, innemend, bezighoudend ; sost. m. il
primo —, de eerste inbezitnemer, m.;p. pass.
—ato, ingenomen, bezet, bezig ; agg. tutti i

ODI
post' sono già —1, alle plaatsen z ij n reeds
bezet; assol. met bezigheden overladen, zeer

druk hebbend, bezig ; ora è —e non riceve
nessuno, hij is nu bezig en ontvangt niemand; —atore, m., —trice, f innemen, in
bezitnemer, m., -ster, v.; —azioncella, f.
kleine, weinig tijd of moeite kostende bezigheid, v.; —azione, f. het innemen, in bezitnemen, 0.; bemachtiging, bezetting ; bezigheid,
v., arbeid, m.; aver molte --1, veel werk,
bezigheden hebben ; fig. le principali —1
del suo pensiero, de voornaamste bezigheden, voorwerpen van zijn gedachte.
Occurente, Z. occorrente.
Ocea'nia, f. (Geogr.) Oceanid, Australië, 0.;
—leo, app. tot den oceaan behoorende; teznpeste —che, stormen op den oceaan ; eiante —che, zeeplanten, mv.; —o, m. Oceaan,
m., wereldzee, v ; il grande —, de Groote
Oceaan ; 1' — pacifico, de Stille Zuidzee,
Stille Oceaan ; 1' — atlantico, de Atlant.
Oceaan ; fig. overvloed, groote menigte ; una
— di bene, een overvloed van goed; — d'inchiostro, een zee van inkt ; m. prov. esser
una goccia nell' —, een druppel in den

Oceaan zijn.

Oclocra'tico, agg. ochlocratiscb, op de heerschappij van 't gepeupel berustend ; —azia,
f. heerschappij van 't gepeupel, van den groo-

ten hoop.
Oco ! heisa ! hopsa ! vroolijk op!
Ocra, f. (Min) oker, m.; — gialla, m., geeloker, m.; — rossa, roodoker, m.; —a'ceo,
agg. okerachtig, okerhoudend ; —ia, f. h.z.d.
als ocra; —oso, b.z.d. als —a'ceo.
Oculare, agg. tot het oog behoorende, het oog
betreffende ; oog ...; testinione —, ooggetuige, m.; (Ottic.) lente —, oculairlens, v.,
-glas, 0.; —a'rio, m. oogarts ; —ataznente,
avv. op voor-, omzichtige wijze ; —atezza, f.
om-, voorzichtigheid, behoedzaamh., v.; —ato,
app. met oogen voorzien ; fig. voor-, omzichtig,
behoedzaam ; —ista, m. oogarts, m.; —i'stica, f. oogheelkunde, v.
Od, tong. Z. o.
Oda, ode, 1. (Lett.) ode, v., feestelijk lied, vers;
— libera, ode in vrije versmaat ; — saffica,
— alcaia, saphische, alcaïsche ode ; —icina,
f. korte, kleine ode.
Odalisca, f. odaliske, slavin van den harem.
Odeo, m. (Archeol.) Odeum, 0.; zinghal, -zaal
bij de Grieken ; openbaar, voor muziekuitvoegen bestemd gebouw.
Odepo'rico, m. reisbeschrijving, V.
Odia'bile, agg. waard gehaat te worden; afschuwenswaardig, hatelijk ; —ale, agg. hatend,
met haat vervuld ; —al mente, avv. h.z.d. als
odiosaznente ; —are, v. a. baten ; —znortalmente, doodel jk haten, verafschuwen ;
odio i complimenti, komplimenten haat,
verafschuw ik ; — la luce della versta,
het licht der waarheid schuwen ; —atone, m.,
—trice, f. hater, verafschuwen, m., -ster, v.;
—bile, agg. h.z.d. als -a'bile ; lastig,
tegenstaand.
Odiernamente, ave. op hedendaagsche manier, hedendaags ; —no, agg. huidig, hedendaagsch, tegenwoordig; la lezione —a, de
lezing van vandaag; la letteratura —a,
de hedendaagsche letterkunde ; sost. in. 1' —,
het heden ; fa erastina lagglit dell' —,
verschuift het heden op morgen.
Odie'vole, agg. h.z.d. als —a'bile ; —evo-

ODI

OFF

635

lezza, f. het waard zijn gehaat, verafschuwd

te worden.

'Odi'nico, agg. (Lett.) op Odin betrekking hebben ; leggende —ehe, legenden over Odin ;

Odino, m (N. pr. mit.) Odin, Wodan, m.

O'dio, m. haat, m.; --mortale, doodelijke
haat ; serbare, fomentare — , haat koesteren, zaaien ; afschuw, in.; aver in --, haten ; portare —a qd., iem. haten ; essere
in —a qd., gehaat bij iem. zijn ; fare qc.
in —, iets uit haat doen ; in — alla legge,
trots de wet; —osa'ggine, f. h.z.d. als
odio ; —osamente, avv. met haat ; verafschuwd; —osita, f. het gebaat zijn, o.; gehaatheid, v.; 1' — d'una tassa, het gehate,
gehaatheid eener belasting ; fuggire

terugdeinzen uit vrees van gehaat te worden ;
—oso, agg. haat.verwekkend, hatelijk, gebaat,
verafschuwd ; hinderlijk, lastig ; i paragoni
sono seinpre —1, vergelijkingen zijn altijd
hatelijk ; fare le panti pia —e, de lastigste, onaangenaamste dingen op zich nemen ;
legge, tasse —e, gehate wetten, belastingen.
Odire, v. a. Z. Udire.
Odissea, f. (Lett.) Odissée, v. (Homerus' dichtwerk over de rondzwervingen van Misses);
fi g. lijdensgeschiedenis, levensgeschiedenis ;
per continuare la iiiia — om nu het
verhaal mijner lotgevallen te vervolgen ; lunga — di dolorl, een lange lijdensgeschiedenis.
Odoardo, in. (N. pr.) Odoard, Eduard, m.
Odofredo, m. (N. pr.) Otfried, m.
Odo'metro, in. wegmeter, pasteller, m.
Odontalgia, f. tandp ij n, v.; —a'lgieo, agg.
riuiedj —ei, tandpijnstiilende middelen;
—ogenio, f. (Fisiol.): tandvorming, v.
Odora'bile, agg. ruikbaar, door den reuk waarneembaar ; —acehiare, v. n. een weinig ruiken ; —a'ccio, m. slechte, vuile reuk, stank,
m.; —anuento, m. het ruiken, o.; reuk, m.;
—are, ruiken, reuk verspreiden ; snuffelen
(van honden); met reuk, geur vervullen ; ques,

ta lavendula ha odorata tutta la biancheria, deze lavendel heeft al het linnen-

m. zachte, fijne reuk, geur, v.; —istoa, m.
kenner, fijne onderscheider, liefhebber van
odeur ; —o samente, avv. vol aangename
geur ; —osetto, app. een weinig riekend ;
—oso, app. riekend, geurend, welriekend ;
fiore molto —, sterkriekende bloem ; acque —e, welriekende wateren, parfum. mv.;
— Week), —uzzo, agg. h.z.d. als odorino.
Offa, —ella. f. koek, in. uit speltmeel ; dar
1'— al cerbero, een gierig mensch door een
geschenk gunstig stemmen.
Offe'ndere, v. a. stooten tegen ; offece il
piede, hij stiet met den voet (er tegen) aan;
kwetsen, verwonden, benadeelen ; il freddo
ha olfeso le piante, de koude heeft nadeel aan de planten gedaan ; beleedigen, krenken ; egli mi ha olfeso, hij heeft m ij beleedigd; quelle parole mi offesero, die
woorden krenkten mij ; — Dio, God beleedigen, tegen God zondigen ; — la legge, tegen
de wet handelen ; aanstoot geven ; — il senso
artistico, den kunstzin kwetsen, beleedigen;
benadeelen ; — qd. nel suo interesse, iem.
in zijne belangen nadeel toebrengen ; —rsi,
v. rifl. zich gekrenkt, beleedigd gevoelen ; —rsi,
v. recip. elkander beleedigen ; —de'vole, agg.
beleedigend, krenkend ; —di'bile, agg. kwetsbaar, licht krenkbaar; —dicolo, in. h.z.d. als
inciampo ; —dimento, m. het beleedigen,
krenken, o.; beleediging, krenking, v.; —ditore,
m. —trice, f. beleediger, m., -ster, v.; lettera
— trice, beleedigende brief, m.; —sa, —sione, f. h.z.d. als offesa; —sivausente, avv.
op beleedigende, krenkende wijze ; —sivo, agq.
beleedigend, krenkend ; parole —e, naooi
—i, beleedigende woorden, manieren ; tot den
aanval dienend, aanvallend, offensief; armi
—e e difensive, aanvallende en verdedigende wapenen ; guerra —a, aanvallende
oorlog ; (Indraul.) opera —a, offensiefwerk,
0.; oeverbouw, m. (waardoor de stroom v. d.
oever geleid wordt); —so, h.z.d. als olfeso;
—sore, m. —ora, f. h.z.d. als offenditore,
—trice.

goed met geur vervuld ; v. n. rieken, reuk- Offerare, v. a. offerenda ; —ente, —ere,
geven ; -- di qe., naar iets rieken ; di ehe
—ire ; —ito, h.z.d. als offrire, olferta,
odora questa fiasco ? waar riekt deze
olfrire, offerto.
ilesch naar ? fig. — di sciocco, di bugi- Offeritore, m. áanbieder, m.; —ito'rio, agg.
ardo, een weinig dom, leugenachtig zijn ;
het aanbod betreffende, bevattende ; —izip. pass. —ato, geroken ; agg. welriekend,
one, f. —ta, f. aanbieden, o., aanbieding, v.,
veel reuk gevend, verspreidend ; erba —a,
aanbod, o.; — di nu dono, aanbieden van
welriekende kruiden ; —ativo, agg. tot het
een geschenk ; non accettai 1'— de' suoi
ruiken dienend, den reukzin bevorderend ;
servizj, ik nam zijne dienstaanbieding niet
senso —, reukzintuig, o.; —ato, in. reuk, in.;
aan ; generoso —, edelmoedig aanbod, o.;
reukzintuig, o.; fam. neus; —line, een fijne
una piccola —, een kleine bijdrage ; (Com.)
reuk, neus ; —, agg. Z. p. pass. van —are;
offerte, aanbieding, v.; 1'— supera la di—azione, f. h.z d. als —atnento ; —e, m.
'panda, het aanbod overtreft de vraag ; bod,
reuk, geur, m.; le eauielie sono renza
o. (b ij verkoopingen); (Eccles.) offergave, v.;
—, de kamelia's zijn zonder reuk ; — d' i noffer, offergeld, o.; —a'ccia, f. gering, niet
censo, wierrookgeur; —1 nauseabondi,
aannemelijk aanbod, 0.; —0, agg. Z. p. pass.
walgelijke geuren ; rendere, niandare —,
van offrire; —o'rio, m. (Eccles.) offertoreuk verspreiden ; it biogo manda nu
rium, o.; gedeelte der Mis waar de aanbieding
pessimo —, het gemak verspreidt een afvan de Kelk plaats heeft ; gezang, o. bij dit
schuwelijken stank ; welriekende zelfstandiggedeelte v. d. Mis ; gebed, 0.; kleed, o. waarop
heid, odeur, v.; unettici un po' d'—, doe
vroeger het offergeld werd gelegd.
hier wat odeur op; acqua d'—, welriekend Offesa, f. beschadiging, kwetsing, v., fig. le
water; —1, pl. welriekende kruiden (v. keu—e degli anni, de verwoestingen der jaren ;
kengebruik); fig. avere — di qc., de reuk,
beleediging, krenking ; far —, krenken, beleehet vermoeden van iets hebben ; qualehe
digen ; riparare le —e, de beleed. wederom
— ne ho avuto, ik heb er een zeker voorgoed maken ; aanval in.; anaal da ---, aanvalsgevoel van gehad ; dar di sè buon —,
wapenen ; star sull' —, de aanvaller zijn;
een goeden dunk van zich geven; —i'fero,
(Fort.) vooruitspr. gedeelte der vestingwer—1'fico, agg. reukgevend, welriekend ; --ino,
ken; levar le —e, de vijandelijkheden sta-
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ken ; zonde, v.; beleediging tegen God ; —aasza, Ofle'Ide, f. b.z.d. als Oflcleide.
f. h.z.d. als —a; —o, p. p. van offendere. Oftalmia, f. (Med.) uitwendige oogontsteking,
v.; —leo, agg. riniedj — ei, oogheelmidOfficiare, v. n. (Eccles.) offlcieeren, de Mis
godsdienstoefening houden ; v. a. — una
delen, middel, o. tegen oogontsteking ; —ologia, f. leer, v. van den bouw en de ziekten
chiesa, in een kerk priesterlijke bediening
van het oog ; —oscopia, f. (Med.) onderzoek, .
uitoefenen ; —atore, m. of .cieerend, zijn ambt,
bediening uitoefenend priester; —ere, m. Z.
o. van bet zieke oog met den oogspiegel;
Ufficiale.
—osco'pio, m. oogspiegel, m.
Off eins , f. winkel, m.; werkplaats, v.; fabriek, Oga, f. (N. pr. bibll,.) Oga e Magoga, Gog
en Magog ; gevaarlijke vijand, m.; /am. anv.; le —e delle miniere, de bergwerken ;
dare in oga magoga, in onbekende,
( M il.) Direzíone dolle —e, Bestuur der

vreemde landen gaan.
militaire werkplaatsen ; (Farm.) laboratorium,
o.; apotheek, v.; (Anat.) — orinaria, pisaf- Oggettivamente, avv. op objectieve, onbescheidingsorganen, mv.; —ale, agg. (Farm.)
vangen wijze ; —are, v. a. objectieveeren, als
officinaal, in de apotheek gebruikt wordend ;
een voorwerp behandelen ; —ista, m. (Filos.)
objectivist, aanhanger v. d. leer van de obgeneeskrachtig (planten).
jectieve werkelijkheid der buitenwereld ; —ità,
Offi'cio, m. Z. Uffielo, —zio ; —iosamenm. objectiviteit, v.; —ivo, agg. objectief, tot
te, avv. op dienstvaardige, beminnenswaard.,
bet voorwerp, object. behoorend; daadwerke
bereidwillige, ij verige wijze ; (Giorn.) op offilijk ; causa materiale ovvero —a, de
cieele wijze, uit officieele bron ; —iosità, f.
dienstvaardig-, bereidwillig-, voorkomendheid;
stoffelijke of daadwerkelijke oorzaak ; verf
tà —a, feitelijke, daadwerkel ij ke waarheid,
voorkomende, beminnenswaardige handelw.;
v ; (Gram.) proposizione —a, objectieve
(Giorn.) officieel, halfambtelijk; —ioso, agg.
zin, m.; objectief, onbevangen, onpartijdig; .
dienstvaardig, bereidwillig, beminnenswaard.,
sost. m. (Ottic.) Z. obiettivo ; —o, m. voor
ijverig ; (Giorn.) officieus, op mededeelingen
werp, o., ding, o.; object, o.; 1'-- è teriiiine
van de ambtenaarskringen berustend.
proprio dell' intendimento, het object,
Offi'zio, m. Z. Ufficio, —zio.
voorwerp is het eigenlijk doel van het erkenOffrire, v. a. aanbieden, aanreiken; — un
nen ; egli è — dei suoi pensieri, hij is
dono, een geschenk aanbieden; —a Dio
het voorwerp barer gedachten ; (Scol.) — eouna cosa, een zaak aan God opdragen, wijmime, gemeenschappelijk eigenschap van alle
den, offeren ; —a Dio I proprj dolori,
werkel. dingen ; ram. —i d'arte, kunstvoorzijn lijden God opdragen ; (Co rn .) aanbieden,
werpen ; (Fis.) object, o.; voorwerp, o. dat men
bieden (waren, geld); assol. non si trova
door een lens beschouwt ; questo cannocnessuno che offra, er is geen bieder te
chiale ingrandisee poco gli —1, deze
vinden, er is niemand die een bod doet;
verrekijker vergroot de voorwerpen slechts
—condizioni, voorwaarden stellen ; — un
weinig ; (Gram.) voorwerp ; —diretto e inufflcio a qd., iem. een ambt aanbieden;
diretto, direct en indirect voorwerp; doel,
1'ostia, de H. Hostie opheffen;
(Eccles.)
o.; la felicità è l'— dei desiderj di
-- sè stesso in oloeausto, zich zelf als
tutti, het geluk is het doel van de begeerte
zoenoffer aanbieden; — un asilo, een onvan allen ; è — d'iiividia, bij is een voorderkomen verleenen; —rsi, v. rifl. zich
werp van afgunst ; quale è 1'-- di questo
aanbieden ; mi s'è offerta una buona
tuo viaggio ? wat is bet doel van uwe
occasione di..., er heeft zich mij een goede
reis ? a— di, a— che, met bet doel om, tengelegenheid aangeboden om ... ; p. pres. ofeinde ; coll' unieo — di..., met bet eenig
ferente, aanbiedend ; sost. m. en f. bieder,
doel om ... ; non per altro —, met geen
m., -ster, v.; niaggior —, meest biedende ;
ander doel.
p. pass. offerto, aangeboden; agg. inano
—a, gereikte band ; offerte le sue demis- Oggezione, f. Z. Obiezione.
sioni al re, na z ij n ontslag den Koning Oggi, avv. heden, vandaag ; — o domaai lo
fo di eerti, vandaag of morgen doe ik het
aangeboden te hebben.
zeker ; ram. van middag ; sta mattina stuOffiiseamento, m. verduistering, beneveling,
dio, nia — oggi voglio divertire, dezen
v.; —are, v. a. verduisteren, benevelen ; —
morgen studeer ik, maar van middag wil ik
la vista, het gezicht verduisteren, verzwakmij vermaken ; — la gioventu studia meken, benevelen ; — la ehiarezza, de helno d'una volta, tegenwoordig studeert de
derheid benemen ; — un cristallo, een glas,
jeugd minder dan vroeger ; d'— in doinani,
kristal ondoorzichtig, mat maken ; fig. — il
van heden op morgen ; elke dag, elk oogenmerito, la fama, de verdienste, den goeblik ; — stesso, nog heden ; nel gioruo
den naam verminderen, verkleinen ; — la
d'oggi, eerst heden vroeg ; oggi conie
mepte, den geest, het verstand benevelen ;
oggi, juist nu, juist in dit oogenblik ; da —a
—rsi, v. rifl. zich verduisteren, beneveld worun mese, heden over een maand; da — in
den ; in de schaduw treden, donker, glansloos
nauzi, van heden af; — fa l'anno, vanschijnen ; la niernoria gli si è offuscata,
daag is 't juist een jaar ; prov. cavami d'— e
zjjn geheugen is zwak geworden ; —atore,
mettimi in domani, laat mij toch wat
in. —trice, f. verfluisteraar, benevelaar,
zonder de gedachten aan het heden ; o, bem.; —azione, f. verduistering, beneveling,
hoefde ik maar niet aan mijn toestand te
v.; verlies, o. van den glans ; (Astr.) h.z.d. als
denken ; —a me, domaai a te, heden ik,
eelisse.
morgen gij ; sost. 1' —, de dag van heden,
Ofl'eio, m. Z. Uffleio.
het heden ; in —, heden ten dage; — di,
Ofiele'ide, f. (Mus.) ophicleide, v.; slangvorm,
avv. heden ten dage, hedendaags ; —giorno,
blaasinstrument, o.
avv. b.z.d. als oggidi; —mai, avv. h.z.d.
OBdj, m. pl. (Zool.) ophidieën, mv.; slangacht.
als oramai.
slangen-,
dieren, slangen, mv.; —lta, f. (Min.)
Oglge, m. (N. pr. mit.) Ogyges, m.
serpentijnsteen, m.
—

OGI637

OLI

Ogiva, f. (Arch.) spitsbooggraat, v.; —ale, agg. I

geurig, welriekend ; —ogralla , f. olieverfspitsboogvormig ; toegespitst.
druk, oleograprhie, v.; —omargarini, f.
Ogliente, agg. Z. Olente ; oglio, m. Z.
(Chim.) kunstboter, margarineboter, v.; —osiOlio.
tà, f. olieïgheid , vettigheid, v.; —eoso, agg.
Ogna, ogne, pron. Z. Ogni ; —eredi, avv.
olieïg, oliehoudend, vettig ; —ra'eee, f. pl.
Z. Ogidi.
(Bot.) oleraceën ; familie der koolplanten enz.;
Ogni, pron. elk, ieder, alle ; —uomo è morolezzare, v. n. rieken, aangenaam rieken,
tale, ieder mensch is, alle menschen zijn
een aangen. geur verspreidend ; p. pres. —ansterfelijk; poi tb seco — cosa, hij nam
te, p. pass. —ato, als app. welriekend ; —o,
alles mede (met zich); le augure da Dio
m. aangename geur, reuk, m.
— bene, ik wensch u alle goeds toe ; —e Olfare, v. n. h.z d. als odorare ; —atto,
quialunque, elk denkbaar ; in — e qualanagg. reukzintuig, o., reuk, m.; —atto'rio, agg.
que caso, in elk denkbaar, mogelijk geval ;
(Anat.) nervi —i , reukzenuwen, v. m.v.
— volto, telkens, ieder keer ; —mese, elke Olia'ndolo, in. oliehandelaar, m.; —a'rio,
maand ; c'è ure poco di — cosa, er is van
m. bewaarplaats, v. voor de olie, oliekelder,
alles wat ; —ia, pron. h.z.d. als —i ; —icosa,
m.; —astro, m. Z. Oleastro ; —ata, f.
m. alles ; far 1'—, den doeal, den factotumolieopbrengst, v. van een jaar ; —ato, agg.
spelen; —idi, —indi, avv. dagelijks, alle damet olie gereed gemaakt ; olieïg; geolied, met
gen, eiken dag; —ilingui'loquo agg. alle
olie doortrokken ; uliva —a, rijp wordende olijf.
talen sprekend ; —intorno, d'—, avv. overal
Oli'baiio, m. (Bot.) wierookboom, m.; wieom heen, rondom, overal heen.
Ognisanti, m. indecl. Allerheiligen, o. (kerkf.).
rook, o. m.
Ogniveggente, agg. alles-, alziend, alwetend. Oli'crano, m. (Anat.) olekranon ; hoofd, o. van
Ognora, avv. altijd, ten allen tijde; —aehè,
het elleboogsbeen ; elleboog, m.
Oliera, f. olie- en azijnstel, o.; (am. apotheek, v.
cona. telkens als ; op voorwaarde.
Ognotta, ognottaehé, h.z.d. als ognora, Oli'fero, agg. h.z.d. als odorifero; —men—clie.
to, m. h.z.d. als odore.
Ognuno, pron. een ieder, ieder; — ha i suoi Oligarchia, f. oliegarchie, v ; heerschappij
doveri, ieder, een ieder heeft zijne plichten;
van eenige voorname geslachten; —a'rehi— di loro vada al suo posta, ieder
co, agg. oligarchisch, in de hand van eenige

uwer begeve zich naar zijn plaats; m. prov.

geslachten zijnd; sost. m. begunstiger, aan-

— pel. sè e Dio per tutti, ieder voor zich
hanger der oligarchie ; —arco, m. oligarch,
en God voor allen ; —que, pron. h.z.d. als
m.; heerscher, m. in een olig. staat.
qualungiie.
Olinipi'aco, agg. (Archeol.) de olympiaden
Oh ! uitroep van schrik, verwondering, spot,
betreffende ; periodo —, olympische periode;
enz.; o ! o wee ! —dolore, oh, wat een pijn!
—iade, f. (Archeol.) olympiade, v. (tijdperk
oh ! che sento, helaas ! wat hoor ik ? oh !
van 4 jaren bij de oude Gr.); —leo, agg.
herlaar ! (ook als antwoord); Elisa ! ... oh!
giuoehi —ei, olympische spelen, o. mv.;
Eliza ! — wat is 't?
olympisch, op den Olympus wonende; —a,
Ohi, uitroep van smart; al ; — ! til nil fa'
serenità, olymp. vroolijkheid, kalmte, v.;
male, ai ! ge doet me zeer ! — ! —! basta!
—!o, m. Olympiër, m.; Giove —, de 01.
ai ! ai ! schei uit ! —bb ! oibb, uitroep van
Jupiter, m.; —io'nieo , m. overwinnaar, m.
verachting, walging, bab, foei !; —niè, oimè,
in de o1. spelen; Olinipo, m. (Mit.) Olymuitroep van pijn, smart; oh wee! ai ! — , mi
pus, m., woonplaats der goden ; —, berg, m.
sento male, oh wee ! ik gevoel mij onpasin Tessalië.
selijk ; sost. m. vnoi sentire tanti — , vieni O'lio, m. olie, v. (meestal olijfolie); — puro,
in casa mia, als ge veel ach en wee wilt
lino, asciutto, grasso, zuivere, fine, weihooren komt dan bij mij aan huis.
nig vet, veel vet bevattende olie ; — coniune,
Oi'dio, m. (Bot.) oidium, 0.; meeldauw, m. der
gewone (olijf) olie; — da fame, lampolie,
druiven.
v., raapolie; condire con 1'—, met olie geOisè ! interj. wee hem ! ach arme ! —té, wee
reed maken ; far la cueina a—, met olie
u, gij arme! arme kerel!
(in plaats van boter) koken; lima a—, zeer
Olia ! hola! heidaar!
fijne vijl, v.; — vergine, olie uit nog niet
Olanda, f. (Geogr.) Holland, 0.; Nuova —,
geheel rijpe olijven ; — di lino, di sesamo,
Nieuw-Holland, o.; oanda, f. holl. laken;
di voce, di inandorla, lijn-, sesam, noten-,
holl. kaas ; —ese, agg. hollandsch ; sost. Holamandelolie , — di sasso, steenolie (petrolander ; —etta, f. fijn holl. linnen, o.
leum); — di baleva, di pesee, di fegato
Olao, m. (N. pr.) Olaf, m.
di merluzzo, walvisch-, visch-, levertraan,
Olaro, m. pottenbakker, m.
v.; —rosato, rozenolie ; —j iiiinei-ali, miOldenburghese. agg. Oldenburgsch ; sost. m.
nerale olieën ; —santo, gewijde olie ; tam.
Oldenburger, m.; —go, m. (Geogr.) O1laatste oliesel, o; essere all' — santo, op
denburg, o.
sterven liggen ; bisogna andarci con 1'Oleaceo, —aginoso, agg. olieachtig, vettig.
santo in tasca, als men daarheen gaat
Olearidro, m. (Bot.) oleander, m., rozenmag men zijn testament wel maken; ridurlaurier, m.
re uno all' — santo, iem. bijna doodslaan;
Oleastro, m. (Bot.) wilde olijfboom, m.
colori, tinti a—, olieverven, o. mv.; coOlecrano, m. (Anat.) Z. Olicrano.
lorire, dipingere a—, met olieverf schilOle'ico, agg. (Chim.) acido —, oleïenzuurr., o.;
deren ; quadro a—, olieverf schildering ;
—fero, agg. oliehoudend ; -- fl'eio, oliefabr.,
tam. zitto, eheto come 1'—, doodstil zijn ;
v., fabriek van kunstmatige olie ; —na, f.
mia bevande sdrucciola come 1'—, een
oleïne, oliestof, v.
drank glijdt als olie naar binnen ; uno scritOle'nio, m. (Mit.) fabelachtige bloem, v. waarto pare che sla venuto gi ft come 1'—,
uit Mars geboren werd ; —nte, agg. riekend,
een werk schijnt vanzelf uit de pen te zijn ge-
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vloeid ; aver consumato phi — che vino,
veel gestudeerd hebben; esser come nettere 1'— riet liii n c, terstond werken ; non
vi metter su nè sale nè — er niets bijvoegen, zonder opsmukking vertel len; perdere
1'— e la spese, moeite en kosten er bij verspelen ; prov, la verità è con 1'— sta
sempre a galla --, de waarheid zal alt ij d
boven drijven, komen ; —oso, agg. osità, f.
z. Oleoso, —osità.
Olive, v. n. h.z.d. als odorare.
Oliva, 1. h.z.d. als nliva; —agno, m. (Bot.)
h.z.d. als oleastro ; —vastro, sost. als
oleastro ; —, agg. oltekleurig, olijfgroen,
olijfkleurig ; —ella, f. (Bot.) volksnaam voor
camelea ; — , (Magn.) wigvormige sleutelbaard, m.; —ello, m. (Bot.) liguster, m.; —eta, f. Z. Uliveta ; —etano, agg. (Eccles.)
ordine —, Bernardiner orde, v., -monnik, m ;
—a, f. Bernardinernon, v.; —eto, m. Z. uliveto ; —viero, f. oliemolen, m.; —igno. agg.
h.z.d. als oleastro ; —vina, f. (Chim.) olivine, v.; —vino, in. (Min.) olivien, o.; basalta,
cbrysalith, o.; —vo, m. (Bot.) Z. ulivo.
011a, f. pot, m.; (Archeol.) aschurne, v.
Olina'io, m. met olmen bepl. plaats; olmentaan, v., olmenboschje, o.; —eto, m. olmenboschje, o.; —o, m. olm, m., olmenboom, m.
Oloca'usto, m. (Archeol.) brandoffer, 0.; fig.
offer, zoenoffer, o.; offrire in —a Die il
proprio cuore, zijn hart God ten offer bieden, brengen.
Oloferne, m. (N. pr. bibl.) Holofernes, m.
Olo'grafo, m. (Gier.) eigenhandig geschreven
testament, o.
Olorare v. n. h.z.d. als odorare; —ore, m.
h.z.d. als odore; —oroso, app. h.z.d. als
odoroso.
Oiotu'rie, f. pi. (Zool.) Holothuriën, zeekom-

kommers ; zeewormen, mv.; tripang, m.

Olste'nio, m. (Geogr.) Holstein, o.
Oltra, prep. Z. oltre ; —acció, cong. Z. onder
oltre ; —achè, cong. Z. oltrechè ; —cotante, agg. h.z.d. als oltracotato; —cotanza, f. aanmatiging, driestheid, koenheid,
V.; —cotato, agg. aanmatigend, driest, koen,
roekeloos ; —ggeria, f. h.z.d. als —ggio ;
—ggia'bile, agg. licht te beleedigen, te kren-

ken ; aan beleediging blootgesteld ; —ggiamento, m. het beleedigen, krenken, uitschelden, 0.; —ggiare, v. a. uitschelden, beleedigen,
krenken ; assol. beleedigingen uiten ; —ggiatore, m., —trice, f. beleediger, uitschelder,
m., -ster, v.; —ggio, m. overschrijding, v.,
overvloed, m.; a —, in overvloed, overmatig;
zware beleediging, diepe krenking, v.; uitschelden, o., beschimping, v.; fare uin - a
qd., iem. uitschelden, beleedigen, krenken ;
cotesto sospetto è au —, deze argwaan
is eene beleediging; vergrijp, o.; certi libri
sono un — al boon costume, sommige
boeken zijn een vergrijp tegen de goede zeden ;
schande, v., smaad, m., onteering, v.; fece —
alla giovane, hij onteerde het meisje; gli
—i del tempo, de verwoestingen van den
tijd; —ggiosamente, —ggioso, agg. beleedigend, krenkend ; parole —e, scheldwoorden ; —gravoso, agg. overmatig hard ;
—lpe, avv. over, aan gene zijde der alpen;
—mare, —misara, —modo, enz. Z. oltremare, —lnisura enz.
Oltramoiitano, agg. aan gene zijde der bergen wonend ; sost. m. gli —i, de aan gene
—,
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zijde der bergen wonende lieden ; (Poht.) ultramontaan, klerikaal; aanhanger van den Paus
van Rome (bijn. van de katholieken).
Oltrandare, v. n. h.z.d. als trapassare.
Oltranza, f. h.z.d. als —ggio ; a —, in overmatige w ij ze ; a tuit' —, boven alle maten ;
sostenere' una cosa a tutt' —, iets tot
het uiterste volhouden ; a tutt' —, tot den
laatsten bloeddruppel toe, tot geheele vernietiging v. d. tegenstander.
Oltrare, v. n. h.z.d. als inoltrare.
Oltrarno, agg. aan gene zijde, over den Arno.
Oltre, prep. aan gene zijde, over ; — l'Arno,.
i monti, aan gene zijde v. d. Arno, van de
bergen ; — quiesta collina ci sono due
bei paesi, aan gene zijde van dezen heuvel
zijn twee schoone oorden ; over, meer dan,
behalve ; è — tut anno che non 1' ho
visto, 't is over het jaar, meer dan een jaar
dat ik hem gezien heb; pesa — a ottanta
chili, hij weegt over de tachtig kilo's; —a
questo, —a ció, —a chè, behalve dit,
bovendien (ook geschr. oltraccib, oltrac
chè); avv. verder ; correre — verder loopen ;
andate —! ga verder ; loop door ! andare
—, verder, tot het einde gaan ; esser— negii
anni, reeds tamelijk bejaard z ij n ; venir —,
hier-, naderkomen; di gli chi verga
zeg hem dat hij hier moet komen ; là —,
cola —, qui —, daar, hier omtrent; deve
essere là —, hij moet daar omtrent, daar in
de nabijheid zijn; —, in verbinding met zelfst.
naamw. —modo, —misura, zoeke men in
de alphab. orde; —maraviglioso, agg.
buitengewoon, hoogst wonderlijk ; —mare ,
avv. over de zee; —, in. lapislazuli, lazuursteen, m.; (Pitt.) ultramarijn, o., azuurblauw,
o. —nnarino, agg. aan gene zijde der zee gelegen ; azzuro — , ultramarijnblauw • —mira'bile, app. in hooge mate te bewonderen , .
hoogst bewonderenswaardig ; —Tnisura, ave.
bovenmatig, overmatig, buitengewoon ; —modo, avv. op buitengewone wijze ; —monte,
—nionti, avv. aan gene zijde, over de bergen ; —numero, avv. ontelbaar ; —passare,
v. a. overschrijden, te buiten gaan ; -- la inisura, de maat overschrijden, te buiten gaan ;
oltrepassa il giusto peso, het is te
zwaar ; overtreffen, voorbijstreven ; —pos
sente, app. zeer machtig.
Oltrindecente, agq. hoogst onpassend.
Omaccetto, m. kleine man ; mannetje, kereltje,
o.; —lno, m. mannetje, kereltje, o , dreumes,
m. (veel in overdr. zin); è tin — e ls e la sa
lunga, ma lunga bene, 't is een verbazend hij de bande kerel, kereltje ; —io, m.
onverdragelijke, brommerige, kwaadaardige,
slechte man, ni.; —ione, m. groote, plompe , .
zware man ; ram. zeer geslepen, geleerd, aanzienlijk man ; —lotto, m. boosaardige kerel ;
kwaadaardige dreumes, m.
Oma'ggio, in. huldiging, eerbiedbetuiging, v.;
vasallenhulde; leenplichthulde, v.; fare in
— alla volontà di qd., ter wille van iem.
doen ; fare —a qd., iem. zijn hulde, eerbied
betuigen ; pretendere —i di tutti, van allen
eerbied eischen, verlangen ; — di gratitudine, dankbetuiging, v., bewijs o. van dankbaarheid; dare qc. in —, iets als teeken
van eerbied, hulde, achting aanbieden, overreiken.
Omai, avv. h.z.d. als oramai.
Omaso, m. Z. abomnaso.
.
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Ombace, m. naar 't noorden gelegen land, o.;

schaduw, koelte, T.
Ombè, avv. goed ! wel nu ! goed dan !
Ombelicale, agg. (Anat.) tot den navel behoorende ; cordone, faiiieolo —, navelstreng, v.; ernia — , navelbreuk, v.; —ato,
agg. (Arald.) niet een kleine ring in't midden ;
lo seudo —, genaveld schild , o.; — 0, m.
(Anat.) navel, m.; (Bot.) navel, m.; kiemgroeve;
fig. navel, m., middenpunt, 0.; (Bot.) — di
eenere, steenbreek, y.
Ombra, f. schaduw, v.; fare, gittare, spargere, schaduw geven, werpen, verspreiden ;
star all' —, in de schaduw staan ; fig.
iiaseere all' — del cupolone, in de schaduw van den domkoepel (d.w.z. in Flor.) geboren worden ; 1' — della carne, de menschelijke onwetendheid (D.); (Pitt.) schaduw,
schaduwing; —, mezzombra e sbattimento, schaduw, halfschaduw en slagschad.,
v.; — falsa, verkeerd, aangebr., valsche
schaduw; nacht, m.; quand calano phi
fitte le —e, wanneer de nacht nederdaalt;
— dell' ignoranza, dei preguidizj, de
nacht der onwetendheid, der vooroordeelen;
hoede, bescherming, schutse, v.; all' — delle
leggi, onder de hoede der wetten ; rifugiarsi sotto 1' — delle sue ali, onder de
schutse zijner vleugels snellen ; gering teeken,
0., schijn, m., spoor, 0.; non ha — di giudizio, hij bezit geen spoor van overleg, verstand ; di letterato non ha neppur 1' —,
er is geen spoor, geen schijn van schrijver
aan hem ; argwaan, m., verdenking, v., achterdocht, m.; dar —, verdenking opwekken ; nil
da — questa Losse, deze hoest doet mij
vreezen, maakt mij beangst; schaduw, geen
wezenlijkheid ; nu' — di governo, de schaduw van een regeering ; egli è i' — dell'
uomo d'un tempo, hij is nog maar een
schaduw van hetgeen hij vroeger was; geest,
m., spooksel, o., schim, m.; gli apparve nu'
—, er verscheen hem een geest, spooksel ; in
quella casa ci sono le — e, in dat huis
spookt bet; placare le —e, de schimmen
der afgestorvenen bevredigen ; (Cavall.) aver
le --e, schichtig zijn; prendere le —,verschrikken, schichtig worden (van paarden);
(Giuoco.) —e of giuoco delle —e, hombrespel ; terra d' —, omberverf, v.; aver paura
della propria —, voor zijn eigen schaduw
bang zijn; dar corpo alle —e, aan de
kleinste dingen veel gewicht hechten ; in —,
op onduidelijke wijze; ricordarsi in —,
zich onduidelijk herinneren ; neppure per
—, in 't minst niet ; all' —, in 't verborgen,
in 't geheim ; m. prov. disputare dell' —
dell' asino, om den keizer z'n baard twisten ; —a'colo, m. prieel, o., loofdak, 0.; fig.
bescherming, beschutting, hulp, schutse, v.;
—a'gione, f., —amento, m. beschaduwing,
V.; (Pitt.) het aanbrengen, verdeeling van de
schaduw ; —are, v. a. beschaduwen ; fig.
verduisteren, omfloersen ; (Pitt.) schaduwen,
de schaduw aanbrengen, verdeelen ; v. n. achterdocht, verdenking koesteren ; onthutst worden ; p. pass. —ato, beschaduwd ; ago. h.z.d.
als ombroso ; —a'tico, agg. argwanend,
achterdochtig; cavalli —i, schichtige paarden ; — ante, agg. schimachtig, nevelachtig,
ingebeeld, niet werkelijk, verzonnen ; —ato,
m. (Pitt.) h.z.d. als —atura, f. (Pitt.) schaduwing, v.; aanbrenging, verdeeling der schadu-
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wen ; —azione, 1. h.z.d als —amento, m.;,
—eggiamento, m. beschaduwing, v.; (Pitt.)
schaduwing, schakeering, verd. der schaduwpartijen ; (Mus.) — della voce, schakeering,
nuanceering der stem; —eggiare, v. a. beschaduwen ; met schaduw bedekken ; (Pitt.)
de schaduwpartijen geven, verdeelen ; fig. licht
aanduiden, schetsen, schakeeren, ontwerpen,
zinnebeeldig voorstellen ; (Calligr.) de halen en
streepen licht of sterk maken, duidelijk schrijven ; p. pass. —ato, beschaduwd; agg. lettere assai bene —e, zeer duidelijk geschreven letters ; —eggiatura, f. (Pitt.) h.z.d. als
—eggiamento ; (Calligr.) duidel. uitvoering
der halen en strepen aan de letters; —ella,
f. schaduw, koelte, v.; (Bot.) schermvormige
bloemtros, m.; scherm, schermpje, o.; —ella'ecio, m. slechte, verscheurde regenscherm, m.;
—ella'io, m. parapluiemaker, verkooper, m.;
—ellata, f. slag m. met een parapluie, parasol ; —elliere, m. scherm-, waaierdrager, m.;
d. als —ella'io ; —ellino, m. kleine
parapluie, parasol, m.; (Eccles.) scherm o. dat
b ij processies over den Monstrans wordt gedragen ; —ello, m. regenscherm, m., parapluie,
v.; — da sole, zonnescherm, parasol, m.;
la fodera, le stecche, 11 nmanico dell'
—, liet foedraal, de stok, de knop van de parapluie, den parasol; aprire, chiudere 1'

—, de parapluie, den parasol opsteken, dichtdoen ; ram. uno niangerebbe gli —i chiusi e li rifarebbe apenti, iemand heeft
buitengewoon veel geluk ; —ella'eeio, m.
slechte, goedkoops, versleten parapluie.
Ounbrente, m. (Bot.) heide, v.; heide-, bezemkruid, o.
Ombre'vole, agg. h.z.d. als —oso ; —ia, f.
h.z.d. als onibra ; — iare, v. n. h.z.d. als
—are; —i'fero, agg. schaduw gevend ; fig.
slechts een zwakke afbeelding van iets gevend;
di lor vero —i prefazj, zwakke aanduidingen der werkelijkheid ; — ina, f. (Zool.)
ombervisch, m.; -io, m. schaduwrijke plaats,
v.; schaduw, koelte, v.; — ioso, agg. schichtig, vreesachtig (van paarden); o' metro, m.
Z. pluvionietro ; —osainente, avv. in
schaduwrijke koelte, op scliaduwgevende wijze;
—osità, f. schaduwigheid, v.; liet beschaduwd
zijn, o.; schaduwachtige duisternis ; schaduwrijke koelte, v.; —, argwaan, achterdocht, m.;
schichtigheid, vreesachtigheid, v.; —oso, agg.
schaduwrijk, beschaduwd ; bosco —, schaduwrak bosch, 0.; piante —e, schaduwgevende planten; —, schuw, schichtig; fig.
achterdochtig, argwanend, wantrouwend ; ontstemd, somber gestemd; colori —1, matte,
doffe kleuren.
Ombuto, m. Z. imbuto.

Oniè, interj. Z. ohime.
Omega, f. m. omega, m. (laatste letter van 't
Gr. alphab.); fig. einde, 0.; Dio è Alfa e
Omega, God is de Alfa en de Omega (het
begin en het einde); dall' alfa all' —, van

't begin tot het einde.

Omei, m. pl. gezucht, o., geklaag, geweeklaag ,.

0.; veel ach en wee.

Omelia, f. (Teol.) homelie, V.; kanselvoordracht,

v.; bijbelverkl., preek, m.; korte uitlegging van
de H. Schrift.

Omento, m. (Anat.) net, o.; darmnet, o.
Omeopatica, f. (Med.) homeopathie, v.; home-

opathische geneeswijze, v.

Omerale, agg. (Anat.) tot den schouder be-
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hoorende ; muscoll —1, schouderspieren, mv. Omore, m. en afgel. Z. umore.
°metrico, agg. homerisch ; poenni, eroi, —1, Omotonia, f. (Gram.) gelijkheid van toon;
homer. gezangen, helden ; riso —, hom. lach,
toongelijkheid, v.
m ; —ista, m. Homerus-vorscher, m.; Omero, Omo'tteri, m. pl. (Zool.) homopteren ; gelijkm. (N. pr. Lett.) Homerus, m.; il ferrarese
vleugeligen (insekten).
—, de Homerus van Ferrara, d.w.z. Ariosto ; Oinn'neolo, m. kereltje, ventje, kl. mannetje,
1' — lattino, de latijnsche Homerus ,d.w.z.
o.; dreumes, m.
Onagro, m. (Zool.) wilde ezel, m.; (Mil. Stor.)
Virgilius.
O'mero, m. (Anat.) opperarmbeen, o.; fam.
werpmachine, v.
schouder, m.
Onanismo, m. onanie, zelfbevlekking, v.
Oinesso, p. pass. van ome'ttere, v. a. nala- Oneenso, in. Z. incenso.
ten, verzuimen ; omisi di dire, ik verzuimde, Onche, avv. h.z.d. als unque.
vergat te zeggen.
O'neia, f. twaalfde deel o. van een geheel
Oinettino, m. kleine man, m., mannetje, 0.;
(vooral in maten en gewichten); twaalfde deel
—etto, m. man van kleine gestalte ; fam.
van het Ital. en van het oud-medicin. pond ;
kereltje, ventje, o., dreumes; —iciatto, —ions, o.; fig. een weinig, ziertje ; non ha nu'
— di cervello, h ij heeft geen ziertje, greintje
eia'ttolo, m. kl. onbeduidend mensch ; kerelverstand ; mangiare on' — di came, een
tje, ventje, o.: —icida, moordenaar, doodslager, m.; —ici'dio, m. moord, doodslag, m.;
klein stukje vleesch eten ; star a —e, een
—premeditato (colposo), improvviso,
kommerlijk bestaan voeren ; a— a —, stukje

voorbedachte doodslag (moord); onvrijwillige
voor stukje; weinig op eens, beetje voor
beetje; andare suil' undiei — e, er zeer
doodslag, m.
na aan toe komen ; in groot gevaar verkeeO'micron, m. omicron, de korte letter o in
't Gr. alphabeth.
ren ; zeer weinig, (in ontk.) geen duim breed;
On.ile'tiea, f. (Teol.) homiletiek, kanselwel—, oude munteenheid ; (Idraul.) kubiekduim
sprekendheid, v.; —e'tico, agg. homiletisch,
water; eenheid v. der waterhoeveelheid ; —
di stato, libbra d'oro, een goede regeevolgens de kanselwelsprekendh.; stile, toiio
ring brengt welvaart; inato, agg. Z. un—, zalvende, stijl, toon ; —ia, f. Z. omelia;
einato ; —ino, m. Z. uncino ; —inuto,
—ia'rio, m. verzameling, v. kanselredenen.
Z. uncinuto.
Omina, f. h.z.d. als mina, halve schepel, m.
Oinina'ccio, m. h.z.d. als omaccio ; —ino, Oneo, m. gevoel o. van zwaarte in den maag.
m. ventje, mannetje, kereltje, o.; dreumes, m.; Onda, f. golf, v.• (Fis.) — sonora, geluidgolving, v.; — dell' aria of eterea, luchtfam. hansworst, m., pop, v.; -0, m. man van
golving, v.; — termica of caloriiica,
klein gestalte; al te wijze, te verstandige
warmtegolving, v.; (poet.) wateren, mv., zee, v.;
jongen, m.
(endere, arare 1' , de wateren, de golOmiopatia, h.z.d. als omeopatia.
ven doorklieven, doorploegen ; il percuotere
Oinissione, f. verzuim, o., nalating, v., verpeceati
in
opere,
in
dell' —, de aandrang, de stoot der golven ;
geetachtigheid, v.;
fig. — di gente, heen en weer golvende
parole e in i, zonden in werken, woormenschenmassa ; golven o. van het haar ; dar
den en verzuimenissen ; non è possibile
1' — ai capelii, de haren doen golven ; —e
che in un vocabula'rio non siano
—

—

—

i, in een woordenboek zijn uitlatingen bijna niet te vermijden.
delle

—

Omnaettere, v. a. Z. omettere.
Omnibus, onnibus, in. omnibus, m.
Omni'scio, agg. Z. onnlscio; — ivoro, agg.
Z. onnivoro.
Oiiio, m. Z. uomo; —one, m. groote, sterke

man, m.
.Oouo'foro, agg. gelijktonig, -luidend; --geneità, f. homogeniteit, gelijksoortigheid, v.;
—ge'ineo, agg. homogeen, van denzelfden
aard ; gelijksoortig, verwant; qualità —e,
gelijksoortige hoedanigheden ; corpi —i, homogeene lichamen ; lich. van denzelfden aard ;
uit dezelfde stof ; gelijkmatig, -Boortig samengesteld ; colori —1, met elk. overeenstem.,
verwante kleuren; (Mat.) quantità —e,
homog. grootheden ; —logamente, avv.
(Mat.) met overeenstem. in vorm en samenstelling; —are, v. a. (Gier.) rechtskrachtig,
-geldig maken, bekrachtigen. voor geldig verklaren. homologeeren ; —azione, f. (Giur.) gerechtelijke bevestiging, toestemming, geldigverklaring, homologatie, v.; —o'logo, agg.
homoloog, overeenstemm., gelijknamig; (Geom.)
gelijkliggend, van gelijke vorm en samenstelling; op elk. vallend (punten, hoeken, lijnen);
(Chico.) van dezelfde gesteldheid en samenstelling ; —Ilinlia, f. gelijkgamigheid, v.; —0 111mno, agg. gelijknamig, homoniem ; sost. m.
naamgenoot ; iem. die denzelfden naam draagt.
Oinoplata, m. (Anat.) schouderblad, o.
,

di Juice, lichtzee, v.; mandare delle —e
luminose, een zee van licht uitstralen ; a
e, golfachtig, gegolfd; panno, stoffa
fatta a —e, gewaterd, gemoireerd, gevlamde
stof, v.; eapelli a —e, golvende haren ;
linea a —e, golvende lijnen ; ornamento a

—

—

, golv., gegolfde versieringen, mv.; (Arald.)

arini a —e, gegolfd wapenschild, o.; a —e,
hortend, stootend, waggelend ; camminare
a —e, waggelend loopen ; —amento, undamento, m. tranengroef, spoor van tranen
op de wangen ; ondante, agg. h.z.d. als —eggiante ; —are, v. a. de haren golven ; —ata,
f. stortgolf, v.; —ato, agg. gegolfd, golfachtig,
golvend ; gewaterd, gevlamd, gemoireerd ; —azione, f. h.z.d. als —eggiamento, m., golvende beweging, v.; golfbeweging, golving, v.;
heen en weer, op en neer slingeren, schommelen ; het golven, slingeren, schommelen, 0.;
(Mus.) modulatie, golving, v.; fig. onzekerheid,
besluiteloosheid, v.; tusschen hopen en vreezen zijn ; —eggiare, v. n. zich golvend, golfachtig bewegen, golven, been en weer slingeren; ondeggiano le acque del mare,
de zee maakt golven, is bewogen ; ci vedono
—1 grani a modo di un mare, men ziet
het graan als een zee golven ; una veste
ondeggia al vento, een kleed golft, waait,
fladdert, zwelt op in den wind; una barva
oiideggia sul lago, een boot schommelt

op het meer; fig. weifelen, besluiteloos zijn;

ondeggió un pezzetto tra il si e i1 ino,

ON1)

641

h ij weifelde een oogenblik tusschen ja en neen ;
il inio animo ondeggia tra opposti
pensieri, mijn geest wordt door tegenover-

gestelde gedachten heen en weer geslingerd ;

p. pres. —ante, golvend, schommelend ; veste

—, golvend, fladderend gewaad, 0.; debito —,
zwevende schuld ; p. pass. en agg. —ato, golvend, golfachtig, gegolfd ; (Mus.) gemoduleerd.
Oude, avv. Waarheen, waardoor, waarvan,
waarmede ; 1'affare — abbianlo discorso, de zaak waarvan wij gesproken hebben;
la strada — sianno passati, de straat
waarlangs wij gekomen zijn; — avvenne
cile ..., waardoor het gebeurde dat ...; te lo
dico — ti serva di regola, ik zeg het u,
opdat het u tot richtsnoer zal dienen ; là —,
Z. laonde, d' —, Z. dorade ; — clle en
ondechè, waardoor, weshalve, opdat ; aver
d' —, reden, oorzaak hebben.
Ondina, f. (N. pr. mit.) Ondine, watervrouw,
waternimf, v.
Ondi'vago, agg. op de zee, de golven ronddolend.
Ondoleggiare, v. n. licht heen en weer bewegen, schommelen, kleine golven maken, licht
golven ; —osità, f. gegolfdheid, golfachtigheld, v.; —oso, agg. golvend, gegolfd, golfachtig ; —ll lare, v. n. h.z.d. als —eggiare;
—ulato'rio, agg. golvend, schommelend, wiegelend; moto —, golvende beweging, v.;
terremoto —, golvende aardbeving; —ulazione, f. golving, golvende beweging, schommeling ; teoria —a, ondulatietheorie ; theorie
over de golvende beweging van het licht.
Ondunque, avv. h.z.d. als dovunque.
Onerare, v. a. h.z.d. als caricare ; —re, m.
last, m.; (Giur.) verplichting, v.; I onerenti
all' eredità, op de erfenis liggende lasten,
verplichtingen ; —roso, agg. drukkend, zwaarwegend ; condizioni --i drukkende, zware
voorwaarden.
Onestà, f. eerbaarheid, zedigheid, schaamachtigheid, eer, v.; attenta alla sua — bezorgd
—

,

,

voor haar eer; eerlijkheid, rechtschapenheid,
v.; uomo dl poca —, niet zeer eerlijk, rechtschapen man ; -- nel contratti, eerlijkheid,
rechtvaardigheid in de contracten ; (Eccles.)

halsdoek in. der nonnen ; prov. — di bocca
asaai vale e poco costa, eerbaarheid in
woorden is veel waard en kost niets ; —amente, avv. op eerbare, zedige, eerlijke, rechtschapen wijze ; vivei-e —, eerbaar, fatsoenlijk
leven ; —àre, v. a. een schijn van eerbaarheid,
rechtschapenheid geven, vergoêlijken, verbloemen ; onestano le pi ll turpi cose con
bei nolni, z ij trachten de schandel ij kste dingen onder schoonklinkende namen te verbloemen ; rechtschapen, op eerlijke wijze handelen ;
—eggiare, v. a. h.z.d. als onestare (in de
tweede beteekenis); —o, agg. eerbaar, zedig,
schaamachtig, fatsoenlijk ; rime —e, fatsoenlijke, eerbare verzen ; costumi —i, eerbare
zeden ; è alla donna —a, 't is een fatsoenlijke, eerbare vrouw; eerl ij k, rechtschapen,
rechtvaardig oprecht ; amministrazi'one
—a, eerlijk bestuur, beheer, o.; guadagno —,
eerlijke, niet overdreven winst, v.; povero
Dna —, arm maar eerlijk ; abiti —1, fatsoenlijke kleeres ; critica —a, eerlijke kritiek,
v.; —e illusioni, gerechtvaardigde verwachtingen ; sost. m. het passende, fatsoen, o.;
rechtschapenheid, eerbaarheid, v.; prov. chi
non si contenta dell' — perde 11 maITAL IAANSCH--NEDERLANDSCH.
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nico e la cesta, wie zich met geen eerl ij ke
winst tevreden stelt, loopt gevaar alles te verliezen ; —ura, f. h.z.d. als —à.
Onfacino, agg. olio —, olie uit onrijpe olijven.
Onl'ccio, h.z.d. als ontano.
O'nice. m. (Min.) onyx, o., m.; —cellino, m.
h.z.d. als onice.
Onire, v. a. beschamen, met smaad, schande
overladen ; p. pass. —ito, bespot, gehoond.
Ouiricri tiea f. droomuitlegging, kunst v. van
droomuitleggen.
Onne,pron. h.z.d. als ogni ; --ifecondo, app.
alles bevruchtend ; —imodo, agg. op alle
wijze beschouwd ; —inalnente, avv. op elke,
alle wijze ; —lposente, —ipotente, ajq.
alvermogend, almachtig ; io credo in Dio,
Padre —, ik geloof in God, den almachtigen
Vader ; fig. veelvermogend, invloedrijk ; l'oro
è —, het goud vermag alles ; sost. m. 1' Omnipotente, de Almachtige, m.; —ipotenza,
f. almacht, v., alvermogen, 0.; fig. groote, veelvermogende invloed ; —ipresente, agg. alomtegenwoordig; fig. overal bij zijnd; —ipresenza, f. alomtegenwoordigh., v.; —isciente,
agg. alwetend ; —iscienza, f. alwetendheid,
v.; —iscio, agg. alwetend, veelwetend ; —iveggente, —ivedente, agg. alles-, alziende ;
—ivoro, agg. alles etend ; sost. m. —i, omnivoren, a I lesetende dieren.
Onocro'talo, m. (Omit.) groote pelikaan, m.
Ono'frio, m. (N. pr.) Onofrius, m.
Onoma'stico, agg. tot den naam behoorende ;
glorno —, naamdag, m.; sost. m. naam-,
zaakwoordenboek ; —tope'la, —topes, f.
(Lett.) klanknabootsing ; —tope'ico, agg. parola —a, klanknabootsend woord.
Onora'bile, agg. eerenswaardig, eervol, waardig, waardig geëerd te worden; —ilità,
waardigheid, achtenswaardigheid, v.; —ando,
app. te eeren, te achten ; aanzienlijk, waardig ;
--asza, f. eer, eerbetuiging, vereering, v.;
'

,

nmonumento inalzato a — di coloro
che inorirono per la patria, gedenktee-

ken opgericht ter eere van hen die voor het
vaderland stierven; associazione per le

—e flsnebri, begrafenismaatschappij, v.;
(Com.) honoreering v. (van een wissel); —are,
v. a. eeren, vereeren, in eere houden, hoogschatten ; — Dio, God vereeren, God de eer
geven ; — la virtu, ii coraggio, de deugd,
den moed eeren, hoogschatten ; per la sua
probitit tutti 1'onorano, allen eeren hem

wegens zijne rechtschapenheid ; tot eer strekken, vereer.,eeren ; questa azione l'onora,
deze daad strekt hem tot eer ; (Corn.) — una
tratta, een wissel honoreeren, betalen ; —rsi,
v. rill. zich tot een eer aanrekenen ; zich vereerd gevoelen ; pronken, pralen, zich roemen ;
p. pass. agg. —ato, geëerd, geacht, in aanzien,
; professione —a, evol
w
beroep, o.;e
rechtschapen, eerlijk, passend ; è una donna
—a, 't is eene eerbare vrouw ; —a'rio, agg.
tot eer dienend, vereerend : arco —, eerepoort, v., eereboog, m.; socio, membro —,
eerelid, 0.; presidente --, eere-voorzitter, m.;
(Stor.) Gills —, eererecht, 0.; — sost. m. bezoldiging, vergoeding, schadeloosstelling ; honorarium, salaris o. voor betaling van verstandelijken arbeid ; —atamente, avv. op eervolle
wijze; eondursi , zich fatsoenlijk, deftig
,

—

gedragen ; vivere — col frutto dei proprj
sudori, zeer knap, fatsoenlijk van de vruchten van zijn arbeid leven ; --atezza, f. ge-
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eerdheid, v., aanzien, o., goede naam, m.; eervolle stand, m.; —ato, p. pass. v. onorare;
—More, m., —trice, f. die eer betuigt,vereert;
principe — del valenti cittadini, een
vorst die de uitstekende burgers eert; —azione, f. h.z.d. als —asza.
Onore, m. eer, v., aanzien, o., roem, goede
naam, m.; acquitarsi — appresso I
proprj concittadini, eer, roem bij zijn
medeburgers verwerven ; sostenere 1' — del
proprio nome, de eer, den roem, het aanzien van zijn naam ophouden ; far — a qd.,
iem. eeren, eerbewijzen ; serata d' —, avondfeest, o. ter eere van iem. gegeven ; eer, sieraad,
o., roem, m.; Dante — non sole dell'
Italia, ma anche dell' uuianità, Dante,
niet alleen de roem van Italië, maar van geheel
de menschheid ; — del mepte, sieraad v. d.
kin (de baard); perdere 1' — zijn eer verliezen ; parole d' —, eerewoord, o.; punto
d' —, punt van eer; puntiglio d' —, al te
groote gevoeligheid op 't punt var, eer ; affari
d' —, eerezaken ; tribunale d' —, rechtbank van eer; eeregerecht, 0.; —, eerbaarheid,
kuischheid, eer v. der vrouwen ; le donne
d' —, de eerbare, kuische vrouwen ; attentare all' of insidare 1' — d'una donna,
de eer eener vrouw belagen ; perdere 1' —,
de eer verliezen ; l'onore di ragazza,
maagdelijke eer, meisjeseer, v.; waardigheid,
eereambten, eereplaatsen; 1 pubblici —1, de
openbare ambten, waardigheden ; sostenere
I pin alti —I, de hoogste waardigheden,
ambten bekleeden ; —1 niilitari, militaire
eerbewijzingen ; —1 funebri, laatste eer, begrafenis, v.; spada d' —, eeredegen, -sabel;
medaglia — eeremedaille, v.; campo
dell' —, veld van eer, slagveld, 0.; socio,
presidente d' — , eerelid, eerevoorzitter, m.;
essere in —, in aanzien, in eer zijn ; tenere
in —, in eere houden ; fare — a qd., iem.
eer aandoen, tot eer strekken ; eer bewijzen ;
al suo vino facemmo — davvero, uw
wijn deden wij inderdaad alle eer aan ; far
— a una festa, een feest met zij n tegenwoordigheid vereeren ; (Co rn .) fare — alla
propria firma, zijn bandteekening eer aandoen ; prompt betalen ; farsi —, zich onderscheiden; farsi — di qc., iets weggeven,
schenken ; fare gli —i in una casa, de
honneurs in een buis waarnemen ; uselre a
— in qe., iets eervol ten einde brengen ; fam.
a —e gloria della verità, tot eer en
roem der waarheid ; prov. — con danno,
al diavalo 1'accomando, eer die slechts
schade brengt, mag de duivel halen ; 1' —
non lo wende lo speziale, eer is niet te
koop ; —e'vile, —e'vole, agg. eervol ; ufflelo —, eervol ambt, o.; roemrijk, geacht, aanzienlijk, gewaardeerd, waardig ; impresa —,
waardige, prijzenswaardige ondernem.; (Part.)
geachte afgevaardigde; 1' — N., de geachte
afgevaardigde N.; sost. m. waardigheid, deftigheid, v.; —evolezza, f. waardigheid, aanzien,
achting, pracht, geëerdheid, v.; —evolinente,
avv. op waardige, eervolle enz. wijze; —iflcamente, avv. op eerende, waardige wijze,
met alle eer; —iflcazione, f. h.z.d. als
onoranza ; —ificenza, f. eerbetuiging, v.,
eervolle onderscheiding ; —i'flco, aqq. eervol,
eerbrengend, eerend, vereerend ; —a inissione, vereerende opdracht, v.; —ità f. h.z.d.
als Duore.
,
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Ono'rlo, m. (N. pr. stor.) Honorius, m.
Onranza, f. onrato, onrevole, Z. onoranza, onorato, enz.
Onta, f. schande, v., smaad, spot, hoon, m.;
dicendo questo, mi fate —, als gij dit
zegt, beleedigt gij mij ; è un' — che non
possa supportare, dat is een smaad, beleediging, dien ik niet op mij kan laten rusten ;
recarsi ad qc., iets tot schande aanrekenen ; dire, fare qe. in — di qd., iets
doen met het inzicht iem. te beleedigen; a —,
ten trots, ten spilt; alla tua, sua —, u, hem
ten trots, ten spilt; ad — delle difticoltà,
trots alle moeielijkheden ; in— alle legmi,
de wetten ten trots.
Ontaneta, f., —o, m. elzenboschje, o., elzenbeplanting, v.; —ano, m. (Bot.) elzenstruik,
m., elzenhout, o.
Ontanza, f. Z. onta ; —are, v. a. Z. onire;
—eggiare, v. a. Z. ontire ; —eggioso,
agg. smadelijk, schimpend, beleedigend ; —Ire,
v. a. Z. onire.
Onto, agg. Z. unto.
Ontologia, f. (Eilos.) ontologie, leer v. van het
zijn, het wezen der dingen; —ogicameute,
avv. volgens de ontol. methode ; —o'gico,
agg. ontologisch, de leer van het zijn betreffende ; dimostrazione —a, ontologisch bewijs o. (van 't bestaan van God); —ogismo,
m. ontologisme, o., ontologisch leerstelsel, o.;
—ogista, m. ontoloog, m., aanhanger van
het ontol. leerstelsel, o.; —o'logo, m. h.z.d.
als —ologista.
Ontosainente, avv. op schandelijke, smadelijwe wijze ; —oso, agg. schandelijk, smadelijk;
morta —a, smadelijke dood, m.; beleedigend;
parole —e, beleedigende - smaadwoorden;
scritti —1, smaadschriften, o. mv.
Outuoso, agg. Z. untuoso.
Onusto, agg. beladen, belast ; di gran preda
—i, met veel buit beladen.
Oolito, m. (Min.) Opliet, m.
Opacamente, op duistere, ondoorzichtige
wijze; —cità, f. ondoorzichtigheid, donkerheid, v.; —aco, agg. beschaduwd, donker ;
luogo —, schaduwrij ke plaats, v.; stanza
—a, donkere, duistere kamer, v.; ondoorzichtig; Tig. snono — , voce —a, dof geluid, o.,
doffe stem, v.
Opale, m. (Min.) opaal, m.; —escente, agg.
als een opaal glanzend ; doorschijnend als een
opaal; —ino, agg. opaalachtig ; —izzare,
v. n. als een opaal schitteren, opaliseeren;
—o, m. h.z.d. als —e.
Ope"flce m. Z. opiflee.
O'pera, opra, f. werk, 0.; le opere della
natura, dell' uomo, werken, voortbrengselen der natuur, der menschen ; 1' —
del tempo, het werk van den tijd ; il miele
è 1' — delle api, de honig is het werk, het
voortbrengsel der bijen ; daad, handeling, handelwijze, v.; doen, o.; non guardare alle
parole, ma alle —e, let niet op de woorden, maar op de daden, de werken ; non phi
parole, desidero di vedervi all' —, genoeg woorden, laat mij ook eens daden zien ;
—e di carità, liefdewerken ; —e di misericordia, werken van barmhartigheid ; fare
nu' — di misericordia, een goed werk
doen ; levenstaak, v.; compiuta 1' — sua,
si ritirb dagli affari, na z ij n levenstaak
volbracht te hebben, trok hij zich uit de zaken
terug; (Teol.) —e vive, —e morte, levende
,
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(Gode welgevallige) werken ; doode (Gode niet
welgevallige) werken ; —e servill, slafelijke
arbeid (die op Zondag verboden is); peeeato
d' —, dadelijke zonde ; uitwerking, v., werk,
gevolg, o.; questà è — della grazia, dit
is een werk, gevolg der genade : 1' — del
purgante, de werking, uitwerking van een
afvoermiddel ; arbeid, m., werk, 0.; kunstwerk,
kunstvoortbrengsel ; le —e del Goethe, del
Manzoni, de werken van Goethe, van Manzoni; —e edite ed inedite, uitgegeven en
onuitgegeven werken; prov. 1' — loda il
maestro, het werk looft den meester ; (Mus.)
opera, v., dramatisch werk, o.; la nuova —
del Verdi, de nieuwe opera van Verdi ; —
seria, eomica, bulra, tragische, komische
opera, operette, v.; capo d' —, meesterstuk,
o., hoofdwerk, 0.; scherz. tu sei un bel capo
d' —, je bent me een mooie kerel ! spendere
tutto 1' — sua iii un lavoro, alle kracht,
tijd aan een werk wijden ; dagwerk, dagloon,
o. (meestal opra); in questa settiinana
ha fatto chique opre, in deze week heeft
hij v ij f dagen gewerkt ; pagare l'opra, het
dag-, werkloon betalen ; fig. en fam. mettersi
a opra in qc., ergens aan beginnen zonder
het te voltooien ; prov. chi ha danar da
buttar via, inetta l'opra e non vi stia,

wie geld weg te werpen heeft, stelle daglooners aan zonder toezicht er over te houden ;
(Tess.) weefsel o. met ingewerkte figuren ; fig.
hulp, v., middel, werktuig, o.; servirsi dell'
— di iin suo amico, een zijner vrienden
als middel, werktuig gebruiken ; per opera
di —, met behulp, de hulp, de schuld van ;
per — trio mi ritrovo in queste circostanze, door uw schuld bevind ik mij in
deze omstandigheden ; (Mil.) verdedigings-, versterkingswerk, o.; (Mar.) —viva (morta),

het onder (boven) het water zich bevindend
gedeelte van 't schip ; opera of fabbriceria, opzicht, toezicht over de bouw eener kerk;
instandhouding van een klooster enz.; opera
del Duomo, toezicht over den dombouw ;
opera pia, godsdienstige, vrome stichting,
v.; all' —, aan 't werk ! in — di ..., wat
betreft ...; aiidare in —, in gebruik genomen worden ; dare —a qc., ergens aan
werken, tijd en moeite aan iets besteden ;
mettere, porre in — qe., iets in gebruik
nemen ; mettere in —, voorbereiden ; —a'bile, agg. bewerkbaar, uitvoerbaar ; (Med.)
opereerbaar ; —a'ccia, f. slecht uitgevallen
werk, 0.; (Mus.) slechte, onbeduidende opera,
v.; —a'ggio, m. h.z.d. als opera ; —a'ia, f.
werkster, dagloonster, werkvrouw, v.; —a'io,
m. arbeider, daglooner, fabriekarbeider, m.;
ha nella fabbrica dneento —j, h ij heeft
in zijn fabriek tweehonderd werklieden ; sciopero di —j, werkstaking van fabrieksarbeiders ; opzichter m. bij den bouw van een kerk,
klooster ; beambte die het opzicht over de
kloostergebouwen heeft ; — agg. den arbeidersstand betreffende ; elasse —a, arbeidersstand, m.; società —a, arbeiders-, werk liedenvereeniging, v.; questione —a, arbeidersvraagstuk, 0.; api —e, werkbijen ; —amento,
m. het werken, voortbrengen, uitvoeren, bewerkstelligen, o.; —ante, p. pres. van —are,
v. n. handelen, doen, werken, arbeiden, voortbrengen ; opera senza pensarei, hij
handelt zonder overleg ; opera dalla mattina alla sera, hij werkt van den ochtend
,
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tot den avond ; zich gedragen ; che opera
bene, non ha panra di nulla, wie goed
handelt, zich goed gedraagt heeft niets te vreezen ; — su qe., aan iets werken, met iets
bezig zijn ; werken, inwerken, invloed uitoefenen ; — suill' animo degli ascoltatori,
op 't gemoed der toehoorders werken ; —
sua
volonta,
ll
, invloed uitoefenen op den
wil ; (Mat.) een mathem. bewerking uitvoeren,
doen ; l'errore dipende dali' aver operato male, de fout ligt hierin dat hij de
bewerking slecht heeft gedaan ; (Med.) eene
operatie, heelk. bewerking verrichten ; — v. a.
uitoefenen, uitvoeren, verrichten, doen ; — la
giustizia, de rechtspleging uitoefenen, recht
plegen ; — miraeoli, wonderen verrichten ;
— un niutainento, een verandering bewerken ; (Med.) opereeren ; le operb il dottore
K., dotter K. heeft hem geopereerd ; —
laude, onori, roem, eerbewijzingen trachten te verwerven ; — ragione, verstand gebruiken ; p. pres. —ante, werkend, handelend ;
egq. fede —, daadkrachtig geloof ; medicina
—, krachtig, werkzaam geneesmiddel, 0.; sost.
m. werker, handelend persoon ; arbeider, daglooner, m.; p. pass. —ato, gemaakt, gedaan,
ge-, bewerkt ; agg. gewerkt (met patronen);
sost. m. h.z.d. als — azione; — a'rio, m. Z.
— a'io ; — ata, f. Z. —a ; —ativa, f. Z.
pratica ; —ativamente, avv. op werkzame,
dadige wijze ; —ativo, agg. werkend, werkzaam, arbeidzaam ; arte —a, handvaardigheid, v.; scienza —a, h.z.d. als scienza
applicata ; — ato, p. pass. van —are:
—atore, m., —trice, f. bewerker, m., -ster,
v.; la carità — di prodigj, de liefde die
wonderen verricht; voor —aio, — di inarmo,
marmerwerker, beeldhouwer ; (Med.) operateur, m.; —ato'rio, h.z.d. als —ativo;
—azioncella, —cina, f. kleine heelkundige
operatie ; —azione, f. het doen, werken, handelen, o.; onderneming, verrichting, v.; het vervaren, o., handeling, v.; è un' — molto
semplice, 't is eene zeer eenvoudige handeling; con queste — i non si conclude
nulla, met deze ondernemingen, handeling
bereikt men niets; ciascuno deve render
conto a Dio Belle proprie —i, ieder
moet aan God rekening van zijne handelingen, daden geven ; per le —i di qd., door
de bemoeiingen, streken, knoeierijen van iem.;
(Mit.) troepenbewegingen, mil. onderneming, v.;
(Med.) operatie, heelkundige bewerking ; (Mat.)
operaties, bewerkingen ; le prime quattro
—i, de vier eerste (rekenk.) bewerkingen ;
werking, uitwerking, werkkracht, voortbrengingsvermogen.
Ope'reulo, m. deksel, o.
Operetta, f. klein werk, 0.; (Mus.) operette, v.;
—icciola, —ciuola, f. klein, onbeduidend
werk ; —iere, m. Z. operaio ; —ina, f.
klein werk, o., klein geschrift, o.; (Mus.) kl.
korte opera ; —ista, m. opera-componist, m.;
—ona, f., —one, m. groot, aanzienlijk werk
(van den geest); groote, veelbeteekenende opera,
v.; —osità, f. werkzaamheid, bezigheid, v.;
uomo di grande —, zeer werkzaam man ;
moeielijkheid, bezwaarlijkheid, v.; —oso, agg.
werkzaam, arbeidzaam, vlijtig ; popolo
arbeidzaam volk, o.; — iiel bene, ijverig bedacht om het goede te bereiken ; moeilijk,
bezwaarlijk ; professione —a, moeielijk
bedrijf; studj —I, ingespannen studies;
—,
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wanneer de berg van S. G. niet in den weg
—u'ccia, —uzza, f. ki. onbeduidend werk.
stond, niet verhinderde ; p. pres. opponente,
Operto, agg. h.z.d. als aperto,
tegenoverstaand ; agg. tegenovergesteld ; la
Opi'Bce, m. werkmeester, schepper, maker, m.;
parte —, de tegenovergestelde partij, de
eterno creatore ed — di Si bel 1"opera,
tegenpartij ; sost. m. tegenstander ; 11 mio
de eeuwige schepper en maker van zulk een
onorevole —, mijn geachte tegenstander,
schoon werk ; —fl'eio m. het maken, voortweerspreker; p.pass. opposto, tegenovergebrengen, o., industrie, v., werkplaats, v., fasteld ; agg. ostacoli —1, in de weggelegde
briek, v.
hinderpalen ; tegenoverliggend ; 1' — lido, het
Opimo, agg. vet, rijk, overvloedig, vruchtbaar;
tegenoverliggend strand ; fig. due qualità
(Archeol.) le spoglie —e, de overwinnings—e, twee tegenovergestelde, elkander tegenbuit, de buitgemaakte wapenrusting van den
sprekende hoedanigheden ; sost. m. tegendeel,
vijand. koning.
0.; è tiatto l' —,'t is juist het tegendeel, het
Opina'bile, agg. aanneembaar, vermeenbaar,
tegenovergestelde; all' —, integendeel.
denkbaar, vermoedelijk ; —are, v. n. meenen,
van gevoelen zijn, denken, vermoeden, oordee- Opportunatamente, avv. op gunstige wijze,
onder gunstige omstandigheden ; op gunstig
len ; opiiiano In modo contrario, zij
tijdstip; —ismo, m. opportunisme, o.; nuttigoordeelen in tegenovergestelden zin ; p. pres.
heidsbeginsel, o.; —ista, m. opportunist, m.,
-ante, meenend ; sost. m. oordeelaar, persoon
iem. die zich alleen door de doelmatigheid laat
die zijne meening te kennen geeft ; —ativo,
leiden bij zijne handelingen ; —ità, f. gunstige
agg. op een meening, vermoeden berustend ;
gelegenheid, omstandigheid, tijd ; gunst. oogen—ione, m. meening, denkwijze, v., vermoeden,
blik ; aspettare 1' —, de gunst. gelegenheid,
inzicht, oordeel, 0.; falsa —, valsch, verkeerd
het gunstigste oogenblik afwachten ; gemak,
inzicht, o.; sostenere un' —, een meening
o., geschiktheid, v., voordeel, o., voordeelige
volhouden ; confutare un' —, een meening
ligging, v.; 1' — del Biogo, de gunstige
weerleggen ; è counuiie — che . .., men is
ligging van de plaats; behoefte, noodwendigalgemeen van meening, gevoelen dat ...; laheid, v.; per alcuna — corporale, wegens
sciare biloha -- di sè, een goede meening
een lichaamsbehoefte ; all' —, bij gelegenheid,
van zich, een goeden naam achterlaten ; esser
al naar omstandigheid; —0, agg. geschikt,
scaduto nell' — di tutti, in de achting
goed gelegen, gunstig ; il luogo non era
van allen gedaald zijn ; la pubblica —, de
— a piantarvi l'artigleria, de plaats was
openbare meening ; esser di —, meenen, van
niet geschikt, gunstig om er het geschut op
meening zijn.
te stellen ; gunstig, passend, aangewezen ;
Oplita, m. (Stor.) hopliet, m.; zwaar gew. voetquesto non è 11 momento —, dit is niet
knecht bij de Grieken.
het aangewezene, het gunstige oogenblik;
Opoba'lsamo, m. (Farm.) Syrische balsem,
van pas komend, goed gelegen, op den juisten
in.; —po'naco, m. (Farm.) opoponax, m.
tijd komend ; una pioggla —a, een goed
Oppiamento, m. met opium toebereid slaapte pas komende regen ; provvedimenti —i,
middel, 0.; —are, v. a. h.z.d. als ollappib ij tijds genomen maatregelen ; fate tutto
are ; ato, agg. (Farm.) met opium toebereid ;
quello che è —, doe al wat noodzakelijk,
sost. met opium toebereid slaapmiddel, o.
noodig is ; fare le —e ricerche, de nooO'ppido, m. versterkte plaats, v., burgt, m.
dige nasporingen doen.
Oppignoramento, m. (Giur.) verbeuring, verpanding, v., gerechtelijke; inbeslagneming ; Opposito, m. en agg. h z.d. als opposto, Z.
onder opporre ; —itore, m., —trice, f.
—are, v. a. (Giur.) verpanden, in pand geven ;
tegenstander, -strever, -spreker, m., -ster, v.;
gerechtelijk beslag leggen ; —azione, f. gela sinistra —trice, de tegengekante linkerrechtelijke beslaglegging, v., verpanding, v.
zijde; —sizioncella, f. kl. tegenstand, m.;
Oppilare, v. a. (Med.) verstoppen, verstopping
—sizione, f. tegenstand, m., tegenstreving,
veroorzaken ; p. pass. —ato, verstopt; agg.
tegenspraak, v.; tegenstelling, v.; oppositie;
donna —a, vrouw bij wie door ziekte de
1' — dl ragioni, het tegenoverstellen, opregels zijn weggebleven ; —ativo, agg. (Med.)
werpen van bewijsgronden ; vinc.ere le —1
verstoppend, verstopping veroorzakend ; —azidegli avversarj, de tegenwerpingen der
one, f. (Med.) verstopping, hardlijvigheid ; uitbestrijders overwinnen ; fare —, oppositie
blijven der regels (bij vrouwen).
maken ; essere, stare In —, in tegenstelO'ppio, m. (Farm.) opium, m. heulsap, o.; —,
ling zijn, tegenover staan ; (Polit.) oppositie(Bot.) ahornboom, m.
partij, tegenover de regeering staande partij ;
Opponente, m. en agg. Z. p. pres. v. opporre ;
—faziosa, oppositie uit part ij belang; tegen—imento, m. Z. opposizione.
overgestelde ligging, v.; tusschenligging; per
Oppoponaco, —e, in. Z. opoponaco.
la — del monte non si pub vedere la
Opporre, v. a. tegenoverstellen, - oprichten ;
città. door de tusschenligging van den berg
alle ingiurie sue opponeva le sue ragikan men de stad niet zien ; (Astr.) — di due
stelde
hij
oni, tegenover zijne beleedigingen
astri, tegenovergest. stand van twee sterren
zijne bewijsgronden ; — il petto alla spado,
van uit een derde beschouwd ; la luna oggi
nemica, zijn borst aa n het vijandelijk zwaard
è in — col sole, de maan staat heden in
aanbieden ; — un riBauto, met een weigering
oppositie met de zon ; —tamente, avv. in
antwoorden ; maken, bereiden, opwerpen ; —
tegenstelling, van tegenovergesteld standpunt ;
dif#icoltà, zwarigheden opwerpen ; (Giur.)
—to, agg. en sost. Z. p. pass. van opporre.
zich verzetten, verzet, appèl aanteekenen ; —a
una seiitenza, tegen een vonnis in beroep Oppre'mere, v. a. Z. oppri'mere ; —muto,
agg. Z. oppresso ; —slare, v. a. h.z.d. als
gaan ; —rsi, v. rifl. zich verzetten, weerstand
—imere of angustiare ; —ssatore, m.
bieden, zich verweren ; in den weg liggen,
ver-, onderdrukker, m.; —ssioncella, f. (Med.)
verhinderen ; da Lucca si vedrebbe Pisa,
kl. drukking, beklemming, v., ademnood, m.;
se non si opponesse il monte di San
—ssione, f. onder-, verdrukking, v.; (Med.)
Giuliano, van Lucca zou men Pisa zien,
,
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beklemming, v.; drukking op de borst ; ademnood, m.; — d'auimo, delle forte etc.,
h.z.d. als depressione ; —salvo, agg. druli'kend ; deereti —I, dwangbevelen ; governo
—, onderdrukkende, drukkende regeering ;
(Med.) beklemmend, moeielijke ademhaling
veroorzakend ; —sso, p. pass. van —imere ;
—ssore, m. onderdrukker, verdrukker, m.;
— dei poveri, onderdrukker der armen ;
—ssura, f. h.z.d. als —ssione ; —i'mere,
v. a. drukken, ineendrukken, op den grond
drukken ; ver-, be-, onderdrukken ; — un
trattato, een overeenkomst verhinderen;
questo peso mi opprime, deze last drukt
mij neer; fig. la miseria l'opprime, de
armoede drukt hem neer ; fu oppressa dal
dolore, zij werd door de smart overmeesterd,
terneergedrukt ; beklemmen, den adem benemen ; p. pres. —ente, onder-, ver-, bedrukkend ; governo —, het volk onderdrukkende
regeering ; Galdo —, drukkende hitte, v.;
p. pass. —resso, onder-, verdrukt ; agg. un
popolo —, een onder-, verdrukt volk ; sost. m.
gli oppressori e gli oppressi, de onderdrukkers en de onderdrukten.
Oppro'brio, m. Z. obbobrio.
Oppugnamento, m. bestrijding, v., bekamping, v., verweer, o.; —are, v. a. aanvoeren,
bestormen, bestrijden, strijden ; la proposta
del governo fit oppugnata dalla si-

nistra, het voorstel der regeering werd door
de linkerzijde bestreden ; —atore, m. —trice,
f. bestrijder, tegenstander, m., -ster, v.; —azione, f. aanval, m., bestorming, v.; bestrijding.
Oppure, Gong. of ook, of wel.
Opra, f. Z. onder opera; —ante, m. op dagloon werkende, losse arbeider, m.;—are, v. a.
Z. operare.
Oprire, v. a. Z. aprire.
Optare, v. a. (Polst.) kiezen, opteeren ; molti
Alsaziani opta'rono per la Francia,

veel Elzassers opteerden voor Frankrijk;

—zione, f. (Polst.) optie, keuze v. van een

vaderland of onderhoorigheid.

Optometro, m. (Fis.) optometer, m.; instrum.

om de gezichtskracht te meten.

Opulente, —to, agg. rijk, weelderig, prachtig ;
—enza, f. groote rijkdom, overvloed, m.;

weelde, pracht, v.; vruchtbaarheid v. (van
den grond).

Opuscoletto, m. klein geschrift, kl. werk, o.;
—lno, m. als 't voorgaande maar nog kleiner;
—0, m. klein boek, klein geschrift, o.; klein
letterk. arbeid, m.; — politico, politiek vlug-

schrift, o.

Or, afkorting voor ora ; I. f. uur, o.; un' —,
una mezz' —, een uur, een halfuur; tee
quarti d' —, drie kwartier ; un' —e mezzo,
anderhalf uur ; le — niattutine, de morgenuren ; le —e della sera, verspectine, de
avonduren ; batte 1' —, de klok slaat een; è
suonata I' —, bet uur heeft geslagen ; fig.
de tijd is gekomen ; fuggono come lampi
i minuti e 1' —. de minuten en de uren
vliegen bliksemsnel voorbij ; che —e sono ?
hoe laat is het ? sono le dieci — , 't is tien
uur; in an' — vo e torno, ik ben in een
oogenblik been en terug; dare, coneedere
un' — a qd., iem. een uur bepalen ; I'ultima —, la sua oro, bet laatste uur; —
di colazione, di pranzo enz., ontbijt-,
etensuur, 0.; passare un brutto quarto

ORA
d' —, een leelijk oogenblik doorbrengen ; fam.
I' un' —, het eerste uur van den nacht; Ia
campana dell' nu' -- , avondklpk, v.;
(Eccles.) —e eanonlehe, kanonieke (voorge-

schreven bid-)uren ; voorgeschreven gebeden ;
le quarant' —e, het veertigurengebed, o.;
far l' —, een uur voor 't H. Sacrament bidden ; zijn biduur houden ; un' — rmibata,
een gewonnen uur ; — bruciata, ongewoon,
ongelegen uur ; non veder 1' -- di fare
qe., het uur om iets te doen niet kunnen
afwachten ; mi pare ogni — mille che
elk uur schijnt mij een eeuwigheid tot ...;
alla buon' —, in Godsnaam ! se se ne
...,

vuole andare, se ne vada alla buon'

—, als hij dan met alle geweld weg wil , laat
hem dan in Godsnaam gaan ; a quest' --,
a quell' —, in dezen, dien tijd, op dat tijdstip ; è —, 't is tijd ! sarebbe — , ,mij dunkt
dat het tijd is; da nu' — all' altra, van
't eene oogenblik in 't andere ; 1'aspetto d'
— in —, ik verwacht hem elk oogenblik ; di
boon' —, vroeg in den morgen, vroegtijdig;
in buon' —, uit beleefdbeid ; va' In buon'
—e lasciaci dormire, wees zoo goed heen
te gaan en laat ons slapen ; in poco d' —,
in korten tijd ; in mal —, Z. malora; tutte
1' —e, ogni —, ten allen tijde ; or d'oriuolo, een volslagen uur ; ho inesso plu
d'un or d'oriuolo, ik heb er meer dan
een uur voor noodig gehad ; m. prov. essere
pia disgraziato delle tredici —e,

hoogst ongelukkig zijn ; — II. avv. nu, thans,
op dit oogenblik, in dezen tijd, heden ten dage,
tegenwoordig ; dove si trova — ? waar bevindt hij zich thans ? nie ne rammento
come se fosse —, ik herinner het mij alsof
het nu gebeurde ; or come ora, juist nu;
juist op het oogenblik ; ora ii viaggiare
non costa pl.i nulla, heden ten dage,
tegenwoordig kost het reizen bijna niets meer;
fam. zoo even, kort geleden ; è arrivato —,
hij is zooeven aangekomen ; quando parti ?
ora! wanneer vertrekt gij ? binnenkort, zoo
meteen ! — eengo, ik kom terstond ; or —
lo faro, ik zal bet terstond doen ; d' — in
poi, in avanti, van nu af aan, voortaan,
in 't vervolg; per —, voor 't oogenblik, voor
heden ; per -- non si è visto nessuno,
tot heden liet zich nog niemand zien ; prima
d' —, van 't huidige oogenblik af; -- avvenue else ... , nu gebeurde het dat . ..; è — ?
en nu, en wat nu ? or bene ! or su! or
via ! goed dan ! nu genoeg er van ! ora ...,
ora..., nu eens ..., dan eens ...; III. —, f.
h.z.d. als aura.
Oracolare, —leggiare, v. n. op een orakeltoon spreken; zich als een orakel voordoen ;
—lista, m. orakelsverkondiger, m.; —1o, m.
orakel, o.; uitspraak der goden of bet noodlot;
voorspelling, v.; I' — di Apollo in Delfo,
het orakel van Apollo in Delphi; consultare 1' —, het orakel raadplegen; gli —I
del Profeti, de voorspellingen der Profeten ;
gli —I divini, de goddelijke beloften ; fig.
onbetwistbare, onomstootbare uitspraak ; gil
—I di eerti dotti, che si credono infallibill, de uitspraken van sommige geleerden
die zich onfeilbaar wanen ; iron. parla
sempre come uu —, hij spreekt altijd als

een orakel ; lig. persoon van onbetwistbaar

gezag ; Ippocrate, 1' -- della medicina,

Hippocrates, het orakel der geneeskunde.
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Orafa'eelo, m. onbekwame goudsmid, m.;
o'rafo, m. goudsmid, m.
Orale, agg. mondeling ; tradizione —, mondelinge overlevering; esanne —, mond.-examen, o.; — sost. m. gelaatsluier, m. (Eccles.)
zweetdoek, m. (deel van de paus. kleed. bij
feestel. gelegenh.); —niente, avv. mondelings ;
lo dichiarb —, hij verklaarde het mondelings ; —ità, f. mondelingheid v. (bijv. bij de
gerechtelijke verhooren).
Oramai, ormai, avv. van nu af, voortaan ;
— è fatto e non si disfa, 't is nu gemaakt
en 't kan niet meer losgaan.
Orangutan, m. (Zool.) Orang-oetan, m.; groote
aap, m.
Orare, v. a. bidden, smeeken ; vegliate e
orate, waakt en bidt ; — parole, met woorden bidden ; —a'rio, agg. elk uur voorkomend ;
le —e mutazioni, de elk uur plaats hebbende veranderingen ; (Astr.) cerchio —,
uurcirkel, m ; linea —a, meridiaan, in.; (Med.)
febbre —a, lichte koortshuivering, v.; sost. m.
weeraanwijzer, m.; uurlijst, v., lijst der lesuren ; reisboekje, o.; — delle strade ferrate, spoorwegboekje, o., reiswijzer, m.; stare
all' —, stipt aankomen ; z. aan d. reisw. houd.
Orata, f. (Zool.) goudvisch, m., dorade, v.,
goudmakreel, m.; —to, agg. h.z.d. als dorato
of indorato, Z. onder dorare, indorare ;
—terra, f. h.z.d. als indoratura.
Oratore, m. bidder, biddende, m.; aanbidder
m. (eener godheid); redenaar; gli —i greci,
latina, de Gr., Latijnsche redenaars ; — polit ico, politieke redenaar ; — sacro, gewijde
reden ; prediker, m.; — della legge, vertegenwoordiger der wet, van den fiscus ; 1' —
ateniese, Demosthenes; 1'
romano,
Cicero ; afgezant, spreker bij een gezantschap ;
(Stor. lat.) h.z.d. als retore ; —o'ria, f. redekunst, v.; — sacra, profana, gewijde,
wereldsche redekunst, welsprekendheid, V.;
- -o'rio, m. bedehuis, o., bidplaats, v ; huiskapel, v.; (Eccles.) oratorium, o. (door den
H. Philipus Nerius gestr. orde); padri dell'
—, paters van bet Oratorium ; lijkrede, o.,
doodengebed, 0.; (Mus.) Oratorium, o.; musik.
dram. van ernstigen of gewijden inhoud ;
—rice, f. bidster, biddende, v.; spreekster,
redenaarster v. (bij een gezantschap, zooals de
H. Catharina van Sienna).
Ora'zio, m. (N. pr. lett.) Horatius, m.; — Coelite, Horatius Cocles.
Orazioncella, —ina, f. kl. korte rede, v.;
—zione, f. gebed, o.; iddio esaudisea la
mia —, God verhoore mijn gebed, o.; libro
di —i, gebedenboek, o.; — mentale, stil,
inwendig gebed ; 1' — domenicale, het
Gebed des Heeren, het Onze Vader; stare
in —, in gebed zijn ; op de knieën liggen ;
far —, bidden ; gettarsi in —, neerknielen
om te bidtin ; vivere in —, zijn leven in
gebed, in beschouwingen doorbrengen ; volg.
dire 1' — della bertuccia, brommen, bij
zichzelven pruttelen, mopperen ; redevoering,
rede,v.; le —i di Demostene, di Cicerone,
de redevoeringen van Demostenes, v. Cicero;
—I parleinentarie, parlementaire redev.;
—I sacre, gewijde redevoer., preeken, mv.;
— funebre, lijkrede, v.;
inaugurale,
openingsrede, v.; (Gram.) rede, uitdrukking, v.;
le parti dell' —, de rededeelen ; [am. m'
Intend' io nelle mie —i, ik weet wat ik
zeggen wil.
—

—

Orbacea, f. vrucht, bes v. van den laurierboom ; —a'co, m. laurierboom, m.
Orbe, f. kring, omloop, m., baan, v.; — d'un
pianeta, de baan van een planeet ; h.z.d. als
globo ; — dell' ocehio, de oogappel, m.;
— terraequeo, de aardbol, m.; /1g. wereld,
v.; — cattolico, de Katb. wereld ; — eristiano, de Christenheid, v.; (poet.) gli —i ferrati, de met ijzer beslagen wielen, raderen.
Orbello, m. (Conc.) strijkplaat, v.
Orbezza, —ità f. bet beroofd zijn van bet
gezicht; blindheid, v., verweesdheid, kinderloosheid, v.; —icolare, —ato, agg. schijf-,
kringvormig, rond ; o'rbita, f. wagenspoor, 0.;
(Astr.) baan, v., kringloop m. (v. e. planeet);
(Anat.) oogholte, v.; —itale, agg. (Astr.) tot
de baan van een planeet behoorende ; (Anat.)
de oogholte betreffende ; —o, egg. beroofd
(van kinderen enz.) kinder-, ouderloos ; van
't gezicht beroofd ; blind ; loensch, eenoogig,
bijziend ; zonder verstand ; fam. legnate,
spropositi da —i, veel stokslagen, veel
ransel; groote flater ; eosa da —i, uit de
lucht gegrepen verzinsels ; prov. agli —1
non opproda il sole, den blinden baat de
zon niet.
Orbolo, m. (Agr.) soort olijf, v.; olijfboom, m.
Orca, f. (Zool.) zwaardvisch, m.; (Mar.) breed,
plat transportschip, o., zolderschuit, v.
O'rcadi, f. p1. (Geogr.) Orkadische-, Orkneyeilanden, o. mv.
Orceina, f. (Chim.) () r uïne, v.; —ella, f. (Bot.)
Z. oricella.
Orcetto, m. kl. steenen waterkruik, v.
Orchessa, f. vrouw van den menscheneter,m.
(Z. orco).
Orchestra, f. (Archeol.) zing-, dansplaats, v.;
tooneel o. (in 't Gr. theater); halfr. tusschentooneel en amphitheater (in Rom. theaters);
orkest, o. (plaats voor de muzikanten); orkest,
0., muziekkoor, o.; direttore d' —, kapelmeester, m.; a pieno —, met vol orkest;
—a'eeia, f. slecht, slechtspelend orkest, 0.;
—ale, agg. niusica —, orkest-, voor orkest
gezette muziek, v.; —Ina, f. kl. slechts uit
eenige muzikanten bestaand orkest.
Orchidee, f. pl. (Bot.) orchideën, v. mv.
Orchi'tide, orchite, f. (Med.) balzak-ontsteking, v.
O'rchia, f. h.z.d. als orza.
O'rcia, f. steenen kruik, v. (in urnevorm);
—iaia, f. bewaarplaats v. voor de oliekruiken;
—lno, m. kleine steenen kruik, oliekruik, v.;
—ina, f. (China.) orcine, v.
O'rcio, m. groote steenen kruik v. (met dikken
buik); olievat, o., oliekruik, v.; fam. venir
giii l'acqua a —i, regenen of 't met emmers van den hemel wordt gegooid ; entrare
nell' —, in een gevaarlijke zaak gewikkeld
raken ; prov. tanto va 1' — per l'acqua,
che egli si rompe, de kruik gaat zoolang
te water tot zij breekt ; —ola'io, m. vervaardiger van steenen oliekruiken ; —oletto, m.
h.z.d. als —lno ; —opo'ggia, f. (Mar.) sterk
touw, o., tros, m.; —uolo, m. kleine steenen
waterkruik v. in urnevorm ; —a orinare,
nachtspiegel, waterpot, m.
Oreo, m. menscheneter, m. (uit de sprookjes);
orcus, m., de onderwereld, v.; andare in
bocca all' —, den dood nabij zijn ; in levensgevaar verkeeren ; (Lett.) Orcus, m., god M. der
onderwereld.
Orda, f. horde, bende, v., krijgsschaar, m.
,
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Orda'lie, f. (Stor. medioev.) ordaliën, mv.;

godsgericht, o.

Ordea'cee, , 1. pl. hordeaceën, v. mv.; gerst-

achtige gewassen, o. mv.

Ordegno, ordigno, m. gereedschap, werk-

tuig, instrument, 0.; mechanisme, o., inrichting, v.; — del »rondo, wereldinrichting,
-bouw, m.; fig. aanslag, m.
Ordimento, m. regeling, inrichting, v.; —ina'bile, agg. wat geordend, geregeld kan worden ; —Inale, agg. b.z.d. als —ina'rio ;
—inalmente, avv. volgens orde, volgens de
rij af ; —inamento, m. het ordenen, regelen,
0.; ordening, regeling, v.; — del mondo,
wereldorde; — d'un esercito, opstelling
van een leger; — di una biblioteca, regeling, inrichting van een bibliotheek; gli —1
delle scuole, de schoolinrichtingen, -reglementen ; — politico, amministrativo, de
staatkundige, bestuursregeling, inrichting, v.;
far —, ordenen, regelen ; —i di giastizia,
rechterlijke uitspraak, voorschrift, o., regel, in.;
—do, m. iem. die de priesterwijding ontvangen
zal, ordinandus, m ; —inanza, f. regeling,
ordening, v.; (Mil.) opstelling, v.; afdeeling,
troep, v., gelid, o.; l'esercito era diviso
in molte —e, het leger was in veel afdeelingen gesplitst ; stare, marciare in —,
in slagorde staan, marcheeren ; spiegare le
—e, de troepen in slagorde deployeeren ;
battere, sonare 1' —, het signaal voor 't
opmarcheeren voor 't gevecht geven ; — offensiva, difensiva, aanvallende, verdedigende opstelling ; ufficiale d' —, ordinansofficier ; soldato d' —, of alleen —, ordonans,
oppasser van officieren ; soldaat voor bijzond.
diensten bestemd ; militaire tucht, v.; d' —,
volgens de voorschriften ; salute —, voorgeschreven saluut, o., groet, m.; (Pitt.) verdeeling, regeling der voorwerpen op de schilderij ;
(Giur.) ambtelijk bevel, 0.; —inare, v. a I.
ordenen, regelen, in bepaalde orde opstellen,
brengen, leggen, plaatsen ; —I libri negli
scaffali, de boeken op de planken (van de
kast) plaatsen, stellen, regelen ; — un museo,
een museum regelen, ordenen ; —i materiall di un discorso, de bouwstoffen voor
eene redevoering regelen ; — le idee, de gedachten in logischen samenhang brengen,
regelen ; inrichten, voorbereiden ; — una
fabbrica a nu dato uso, een fabriek, gebouw voor een bepaald doel inrichten ; — un
terreno a prato, een stuk grond tot weiland inrichten ; — qc. eon aleuno, iets met
iem. afspreken, regelen ; — in sè, bij zichzelf
uitmaken ; —I dibattimenti parlementari, de parlementaire besprekingen volgens
orde rangschikken ; (Mil. en Mar.) in slag-,
gevecht-, marschorde opstellen ; —rsi, v. rifl.
zich gereedmaken, voorbereiden • ; s'ordinè
alla defesa, hij bereidde zich tot de verdediging voor ; —rsi santainente, een heilig leven voeren, beginnen ; — II. bevelen,
gelasten, verordenen, voorschrijven, gelasten ;
ve lo consiglio, non ve 1'ordino, ik
raad het u aan maar gelast het u niet ; chi
ti ha. ordinato di venir qui ? wie heeft
u gelast, bevolen hier te komen ? la legge
ordina che..., de wet schrijft voor dat ...;
ii medico gli ha ordinato le acque
di Karlsbad, de geneesheer heeft hem de

wateren van Karlsbad voorgeschreven ; — il

pranzo alla trattoria, het middageten in

den restaurant bestellen ; ha gin ordinato
hebt gij al besteld ? — uno ad uno, iem. in
een anders dienst stellen ; — III. (Eccles.) wijden, tot priester wijden, de priesterw ij ding
geven ; inzegenen (bij Protest.); —rsi, v. rill.
de priesterwijding ontvangen ; s' è ordinato
diacono e fra poco s'ordina saeerdote, hij is tot diaken gewijd en binnenkort

zal hij tot priester worden gewijd ; p. pass.
—ato, bevolen, gelast, gewijd ; agg. geordend,
geregeld ; biblioteca mal —a, slecht geregelde, ingerichte bibliotheek; catalogo —
per alfabeto, alphab. geordende cataloog;
idee —e, mepte —a, heldere logische gedachten ; helder verstand ; bestemd ; —a un
ufticio, voor een ambt bestemd ; gewijd ;
sost. gli ordinandi e gli —I, de wijdende
en de gew ij de geestelijken ; —a'ria, f. (Giur.)
het corpus juris (v. h. burgerlijk recht) en de
decretaliën (v. h. kan. recht); —ariamente,
avv. gewoonl ij k, gemeenlijk; —a'rio, agg.
gewoon, overeenkomstig het algem. gebruik ;
dagelijksch ; la tariffa —a, het gewone
tarief; queste son cose —e, dit zijn gewone, alledaagsche dingen ; fare la vita
—a, zijn gewonen gang gaan ; spese e,
loopende uitgaven ; adunanza —a, gewone
vergadering ; —, middelmatig, van geringere
waarde, ordinaire, gemeen ; è un lavoro
ordinarissimo, 't is een middelmatig, hoogst
middelmatig werk ; stoffa —a, gewone (niet
fijne) stof; carta —a, gewoon, goedkoop,
ordinair papier ; desinare molto —, een
zeer gewone, uit gewone spijzen bestaand
middagmaal, 0.; che persona —a ha sposato ! wat heeft hij een ordinaire vrouw getrouwd ! è a quel uw' —, ma non è
cattivo, hij is een beetje ordinair, alledaagsch,
maar hij is niet slecht ; aspetto —, een gewoon (door niets uitmuntend) gelaat ; modi
j, gemeene, ordinaire manieren ; sost. in. 1'
—, het gewone, alledaagsche, gebruikelijke;
—

—,

—

sérivendo cerea sempre d'nseir dall'

—, in zijn schrijven tracht hij altijd boven het
alledaagsche te komen ; non useiamo dall'
—, laat ons niet van het oude gebruik afwijken; gewoon middagmaal, alledaagsche kost,
eten ; il mio — è ininistra, lesso e un
altro piatto, mijn gewoon middagmaal bestaat uit soep, bouillie en een anderen schotel ; (Mil.) dagelijksch rantsoen der soldaten ;
gewone post; vi riponderó per il prossimo —, ik zal u met de volgende post antwoorden ; andare per I' —, zijn gewonen
gang gaan ; (Eccles.) wijdend-, wijbisschop, m.;
door den bisschop aangestelde biechtvader in
een nonnenklooster ; (Scuol.) gewoon professor, m.; —ata, f. (Mat.) ordinaat, o.; —atamente, avv. in goede orde, geregeld, klaar,
duidelijk ; scrivere —, duidelijk, op passende
wijze schr.; (Mil.) in goede orde ; —ativo, agg.
regelend, ordenend, tot de orde dienende;
(Gram.) numero — h.z.d. als n. ordinale ;
—ato, agg. Z. p. pass. van —are ; —atore,
m., —trice, f. regelaar, inrichter, o: lener, m.;
,

Iddio creatore e — dell' universo,

God, de Schepper en regelaar van 't heelal ;

providenza, sapienza —trice, de regelende voorzienigheid, wijsheid, v.; —azione,
f. regeling, ordening, inrichting, bestelling, v.;
si ricevono —i per pranzo, men neemt

bestellingen voor maaltijden aan ; bevel, o.,
gebod, o., decreet, o.; (Med.) voorschrift, o.;
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recept, 0.; (Eccles.) wijding, v.; (Mil.) heffing,
eta, volgens ouderdom ; d' —, op bevel, krachlichting, v.
tens; d' — superiore, op hooger bevel.
O'rdiiie, m. I. rij, reeks, volgorde, regelmaat, Ordingo, m. Z. ordigno.
orde, v.; procedere con — met orde, regel- Ordire, v. a. (Tess.) op het weefgetouw, gemaat te werk gaan ; — logico delle idee,
touw spannen ; fig. een (verraad, aanslag) belogische ontwikkeling der gedachten ; — croramen, op 't getouw zetten, aanstoken • — nu
nologico, chronologisch-, tijdorde, v.; in —
libro, een boek beginnen te schrijven, opzetaseendente, discendente, progressivo,
ten ; prov. into ordisce la tela e un altco
in klimmende, dalende, voortgaande orde,
la tesse of il nouio ordisce e la forvolgorde; cambiare 1' —, de regeling, volgtuna tesse, de mensch wikt en God beorde veranderen ; facto senza —, zonder
schikt ; chi vuol lavoro gentile, ordisca
regelmaat, orde gemaakt ; fuorl d' --, buigrosso e trawl sottile, sterke grondstaten de rij, het gelid; (Polit.) — di cose,
gen en fijne uitvoering zijn vereischten voor
staatsinrichting, regeling, v.; — d' idee,
elk goed werk ; p. pass. —ito, beraamd, op
gedachtenreeks, v.; mettere porre in —,
't getouw gezet, voorbereid.
in orde brengen ; (Gram.) — diretto, plaat- Ordito, m. (Tess.) schering, v.; ketting, kettingsing, ordening der zindeelen volgens de gram.
draad, m.; 1' — è di lino e il ripieno è
waarde ; — inverso, omplaatsing v. der zindi cotone, de schering is van linnen en de
deelen ; (Nat.) orde, klasse, soort, v.; regel, m.,
inslag van katoen ; /1g. aanleg, m., plan, o.,
wet, v., voorschrift, o. affetti che non
grondslag o. (voor een boek); weefsel, 0.; tuit'
so tt o piel —, gevoelens die de natuurlijke
un — di menzogne, een geheel weefsel
maat te buiten gaan ; secondo 1' — della
van leugens ; —ito'io, m. (Tess.) schering-,
natura, overeenkomstig de wetten der nakettingraam, 0.; —itora, m. —trice, f. opzettuur ; (Mil.) — di marcia, di battaglia,
ster v. van de schering, den ketting, m.; imarsch-, slagorde, v.; — di stanze, reeks,
tore, m. opzetter, aanhechter, m. van de
suite van kamers; — di gradini, reeks
schering, den ketting ; fig. — di frodi, vertreden, trappen ; palchi di primo, secondo
zinner van schelmerijen ; — infelice di
—, loges van den eersten, tweeden rang ; —
versi, ongelukkige versenlijmer, m , rijmelaar,
del nobill, adelstand, m.; — degli avvom.; ---itura, f. aanbrenging, opzetting v. van
cati, orde, stand der advokaten ; di primo,
de schering, den ketting; fig. aanleg, m., regeseeondo —, van den eersten, tweeden graad,
ling, v., weefsel, o.
rang ; (Eccles.) orde, geestelijke orde, v.; — Ordo, app. leelgk , vuil ; sost. m. vuil, o.; affrancescano, doininicano, Franciscaschuwelijke daad, v.; —ura, f. h.z.d. als —o.
ner-, Dominicanerorde, v.; (ridder)orde; or- Ore'ade, 1. (Mit.) Oreade, bergnimf, o.
dine di Malta, de ridderorde van Malta, Oreb, Orebbe, m. (Geogr. bib!.) de berg
de Malteserridders ; — of — sacro, priesterHoreb, m.
w ij ding, v.; gil —1 minori, — maggiori, Ore'eehla, f. h.z.d. als ore'cchio ; ia'bile,
de lagere, hoogere wijdingen ; (Arch.) bouwagg. in 't oor vallend, licht in 't geheugen blijorde; — dorico, attico, ionico, corinvend; i motivi del Wagner sotto poco
tio, composito, de dorische, attische, boni—i, de motieven van Wagner blijven rnoeiesche, corinthische, samengestelde of composietlijk in 't oor hangen, zijn moeielijk te onthouorde ; (Par!.) — del giorno, dagorde;
den ; —la'gnolo, m. oor, o.; handvat, o ;
passare all' — del giorno, tot de dag-fam. het aan de ooren trekken ; ti piacciono
orde overgaan ; richiamare all' —, tot de
forse gli —i, moet ik je soms eens bij de
orde roepen : openbare orde, veiligheid, rust ;
ooren vatten ? comprare tin soldo di —i
partiti dell' —, partijen die de bestaande
ben tirato, terdege bij de ooren getrokken
orde vertegenwoordigen ; partij der orde;
worden; —!ante, avv. op 't gehoor af zinristabilir 1' —, de rust, orde herstellen ; II,
gend, spelend ; lig. naar het gevoel of op verbevel, o., gebod, o., order; il capitano
moedens oordeelend '• —!are v. n. de ooren
dette — di marciare, de kapitein gaf order,
spitsen, op den loer staan ; opmerkzaam toebevel op te marcheereii ; sono ai snol —I,
luisteren ; —iata, f. klap om de ooren, oorik ben tot uwe orders ; ricevere gli —1, de
vijg, muilpeer, v.; het trekken aan de ooren;
orders, bevelen ontvangen ; impiegato d'
ti dar t) una Bella —, se non stal at-, ondergeschikt ambtenaar, beambte, m.;
tento, ik zal je eens geducht aan de ooren
fin' a nuovo —, tot nader orde ; agli —i,
trekken als je niet oplet ; —letta, f. kl. oor,
bij de acten te voegen ; (Com ) order, besteloortje, 0.; —ino, m. oorring, -bel, -knop, m.;
ling, v.; adempire uit —, een order, bestelun par di —i con brillanti, een paar
ling uitvoeren ; revocare un —, een order,
briljanten oorknoppen ; (Manest.) oorknijper,
bestelling terugnemen, herroepen ; d' — e per
m.; (Mar.) h.z.d als paranco ; —io, m. (pl.
conto, volgens order en voor rekening ; III.
—chi en —chia); I. oor, gehoor, o.; —esterin verbind. met werkw., voorzetno,uitwendigoor; padiglione, buco dell'
s e l s enz., porre, mettere all' —, in orde,
—, oorlelletje, o., oorschelp, v.; ii timpano
in gereedheid brengen ; esser all' —, stare
dell' —, het trommelvlies van het oor; 1' —
!ii —, in orde zijn, gereed zijn ; ancora la
interno, het inwend. oor ; labarinto dell'
signora non è all' —, mevrouw is nog
—, labarint, doolhof van het oor; aver male
niet gereed, gekleed, bij de hand; la camera
alle —e, oorpijn hebben; tonfi chi rinè tutta in —, de kamer is klaar, is in orde, is
tronano gli —i slagen, geluiden die in de
gedaan ; tenere in —, in orde houden ; esooren druischen ;entar
add
un —, een oor
sere altli —I di qc., tot iemands bevelen,
met de tanden pakken; tirare all —I a
dienst gereedstaan ; in —a, overeenkomstig ;
qd., iem. bij de ooren trekken ; /1g. iem. op
in — a quanto ho detto, overeenkomstig
schoolmeesterachtige wijze berispen ; una
hetgeen ik gezegd heb ; vengono tutti per
tiratina d' —, een kleine berisping, een kl.
zij komen allen op de rij af; per — di
uitbrander; strappare gli — iem. de ooren
;
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bijna van 't hoofd trekken; gli —i fischi- Ore'glia, f., —gilo, m. als orecchia, —1o.
ano (cornano) ad ilno, iem.'s ooren tui- Oremus, (lat.) laat ons bidden ; la niessa è
all' —, de mis is aan het oremus.
ten ; fig. iem. voelt dat er van hem gesproken
wordt ; drizzare, rizzare, appuntare, Oreste, m. (N. pr.) Orestes, m.
tendere gll —i, de ooren spitsen (dieren); Oretta, f. uurtje, o., klein uur ; als par di
—e, een paar uurtjes.
fig. aandachtig luisteren ; abbassar gli —i,
de Doren laten hangen ; fig. den moed verlie- Orezza, h.z.d als orezzo; —are, v. n. zacht,
zoel, aangenaam waaien; in de koelte zitten,
zen ; dimenar gil —1, de ooren heen en weer
bewegen, met de ooren slaan (dieren); aczich in de koelte verpoozen ; —0, m. koelte, v.,
costar la bocca all' —, den mond aan
zacht, frisch windje ; luchtje, o.; sentir d'ambrosio l'orezza, den aangenamen geur der
iem's oor brengen, influisteren ; la bocca
gli arriva fin agli —i, hij heeft een zeer
ambrosia bespeuren.
breeden mond ; mond tot aan de ooren ; fam. O'rfana, f. weesmeisje, o.; —ello, m., —eila.
hij kan zich in de ooren bijten ; passar 1'
f. weeskind, o., weesjongen, m., -meisje, 0.;
—ezza, f. het wees, verweesd zijn ; —o, m.
—, met den poot over de noren strijken (van
wees, m., weeskind, o., weesjongen ; agg. verkatten); nettere altrui usa pulce negli
—i, iem. een vloo in 't oor zetten, iem. iets
weesd, ouderloos ; (Agr.) ulive --e, soort
groote olijf ; —otro'fio, m. weeshuis, o.
inblazen; gonfiare, grattare gli —i a
qd., iem. vleien ; II. gehoor, o.; gehoorzintuig, Orfeo, m. (N. pr. mit.) Orpheus, m.; O'rfico,
agg. (Lett.) Orpheus betreffende; vulti, Inni
o.; aver un biton —, een goed, fijn gehoor,
oor hebben; dare, prestare, porgere 1'
—i, eeredienst, liederen ter eere van Orpheus.
—, gehoor schenken, het oor leenen ; fig. op- Organa'io, m. orgelmaker, m.; —ale, agg.
merkzaamheid, geloof schenken ; educare
(Anat.) vene —I, aderen van het stemorgaan,
formare 1' —, het (mus.) gehoor, oor vor—are, v. a. h.z.d. als —izzare.
men ; fam. aver il cotone negli —i, watjes Organdisse, m. fijn moeselien, organdien, o.
in de ooren hebben, niet hooren willen ; far Organetto, m. kl. orgaan, klein werktuig, o ,
—i di mercante, zich doof houden, doen
kl. orgel, o.; —a tavolino, h.z.d. als iisarmonica ; —a manovella, draaiorgel, o.;
alsof men niets hoort; tenere, avere gis
—i a qe., naar iets opmerkzaam luisteren ;
(Arm. Star.) opwinding v. aan het lontgeweercantare, sonare a —, op 't gehoor zingen,
slot; —icamente, avv. op organische wijze,
spelen ; sturare gli —i a qd., openhartig,
georganiseerd ; —a'nleo, app. organisch, met
zonder omwegen tot iem. spreken ; far 1' —
organen, levenswerktuigen voorzien ; geleed,
a una cosa, ergens aan gewennen ; pereen levend geheel vormend ; corpi —ci, orvenire all' —, ter oore komen ; stare in
ganische lichamen ; natura — a, levende
—, aandachtig toeluisteren ; aver 1' — di
natuur; regno —, het levende, organische
qd., gaarne door iem. gehoord worden ; III.
natuurrijk ; leggi —che, organische, hoofdoor, hengsel, 0.; —i dell' ancora, de klauwetten ; chitnica —a, organische, op de
wen van het anker ; —i della padella,
org. lichamen toegepaste scheikunde ; funsteel van den pan ; —i della secchia,
zioni —che, organisch, levensverrichtingen ;
hengsel, gaten o. van den emmer; — dell'
defetto —, organisch, in de ontwikkeling,
aratro, strijkboord, voorstuk o. van den
vorming van 't lichaam liggend gebrek ; lesioue —a, verwonding van een levensorgaan ;
ploeg ; — di ciuco, ezelsoor, o. (omgeslagen
punten van een boek); (Mar.) --a del botn(Mus.) het orgel betreffende ; genere —, gepresso, oog van den boegspriet; (Bot.) —
zang, m., orgelbegeleiding ; arte —a, orgeld'orso, beerenoor, m., aurikel, m., sleutelspeelkunst, v.; sost. m. 1' — dell' anlniinibloem, v.; —a d'asino, smeerwortel, m.; —
strazione, de inrichting van het bestuur; —
di lepra, h.z.d. als arnaglossa ; — di
giudiziario, rechtspleging, v.; —lno, m. kl.
topo, hoornbloem, v.; IV. prov. tin par d'
orgel, 0.; trek-harmonica ; —a cilindro,
—I seccan cento lingue, naar praatjes
draaiorgel, o.; —ismo, m. organisme, o., bemoet men niet luisteren, dan houden ze terwerktuiging, v.; organische bouw, m.; — del
stond op; tanto va la secchia al pozzo,
corpo umano, bouw van het menschelijk
che vi lascia il manico e 1' —a, de
lichaam ; —1 forti, deboll, sterke, zwakke
kruik gaat zoolang te water tot zij breekt;
gestellen ; fig. bouw, m., inrichting, v.; — d'un
a parole lorde, —a sorde, voor oneerpoema, opstel, ontwerp van een dichtwerk ;
bare woorden sluite men de ooren ; che ha
—ista, m. organist, m., orgelspeler, m.; —iz—a intenda ! wie ooren heeft om te hooren,
zamento, m. het inrichten, organiseeren ;
dat hij hoore ; m. prov. tenersi d'una cosa
—izzare, v. a. vormen, inrichten, met orgacome un fiore all' —, iets zeer hoog waarnen, levenswerktuigen voorzien ; fig. ordenen,
deeren ; —lone, m. zeer groot oor ; (Forti.f.)
regelen, inrichten, organiseer.; — ul na festa,
schouderweer m. van een wal ; (Artigl.) —i,
een feest inrichten; — un esercito, een
pl. gat, oog, o., tap m. voor de draaikruk
leger organiseeren ; —rsi, v. rifl. zich vormen ;
(Pled) —I, h.z.d. als gattoni, (Zool.) vleerp. pass. —ato, gevormd, ingericht ; agg. corpi
muis, v.; —ioneria, f. tap m. in de affuit ;
—i, met leden., met levensorganen voorziene
—iuolo, m. (Calzal.) lip, tong van leer onder
lich.; materia —a, organische stof, v.; —
den veter; —i, pl. oorlappen, mv. aan een
per qe., voor iets veel aanleg hebbend;
muts; —itlto, app. langoorig, met groote,
—izzatore, m., —trice, f. regelaar, inrichlange ooren.
ter, m,; — d'un esercito, de inrichter, vorOre'fice, m. goudsmid, juwelier, m.; —eria, f.
mer van een leger; —izzazione, f. regeling,
goudsmidskunst, v.; goudsmids-, juwelierswininrichting, vorming ; vorm, organisatie, v.;
kel, m.; —eggiare.v. n. als goud schitteren,
innerlijke bouw, m.; — delle piante, bouw,
op goud gelijken; —eggio, m. h.z.d. als
m. en levenswerking der planten ; — d'un
orezzo ; —eria, f. goudwerk, o.; gouden
esercito, della stato, de organisatie, de
sieraden.
inrichting van een leger, v. d. Staat,
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O'rgano, m. werktuig, orgaan, 0.; — della
trots, m.; —glioso, agg. trotsch, hoogmoedig,
vista, dell' ndito, dell' odorato, della
verwaand, opgeblazen ; ignoranza -a, opvoce, het gezichts-, gehoor-, reuk- en spreekgeblazen onwetendheid, v.; essen, andare
werktuig of orgaan; —1 della vita, delta
— di qe., ergens trotsch op zijn, gaan.
digestione, Levensorganen, spijsverterings- Orlcalco, m. messing-, bronslegeringen, v. mv.;
organen, werktuigen ; —I sessuali, geslachts—chi, pl. trompetten ; al suon degli —chi,
werktuigen ; — elettrico, electrisch apparaat,
bij den klank der krijgstrompetten (A.).
werktuig (in el. dieren); lesione d'
Orleanno, m. reukfleschje, o.
kwetsing, beleediging der levensorganen ; fig. Orieella, f. (Bot.) lakmoes, o.; —are, v. a.
middel, hulpmiddel, o.; it linguaggio è 1'
violet, met lakmoes kleuren ; —0, m. (Bot.)
— per coinanicare i nostrl pensierl,
h.z.d. als —a; lakmoes, uit het lakmoes gem

de taal is het middel, werktuig om onze gekleurstof.
dachten mede te deelen ; essere — di qd., Orichicco, m. bars, gom v. uit pruimen-,
iem.'s werktuig zijn ; per 1' — del tale,
kersenboomen ; —ehiomato, aqg. goudgedoor bemiddeling van iemand ; (Giornal) —
lokt, goudharig; —crinato, h.z.d als —chidel partito, partijorgaan ; part ij blad, 0.;
omato.
(Mus.) orgel, o.; le eanne, il inantlee, i Orientale, agg. oostelijk, oostersch ; paesi
pedali dell' —, de pijpen, de blaasbalg, de
—1, oostersche landen ; Irdie —i Oost-Indie,
pedalen van het orgel ; sonar 1' —, op het
o.; lingue —i, oostersche talen ; sost. m.
orgel spelen ; maestro d' —, orgelvirtuoos,
oosterling, m.; —alista, m. kenner m. der
meester op het orgel; koor o. voor het orgel ;
oostersche talen, orientalist, m.; —arsi, v. rifl.
andare nell' —, op het koor gaan ; ram.
eigenl. zich naar het opgaan der zon richten;
essere come le carne degli —i, als de
zich orienteeren, zich terechtvinden ; v. a. —
pijpen van een orgel zijn (van kinderen die
una vela, een zeil naar den wind richten ;
elkander in regelm. grootte opvolgen); fig. il
p. pass. —ato, georienteerd, overeenkomstig
resto to cantor 1' —, de rest kan men wel
de hemelstreken liggend ; —azione, f. orienraden ; (Mus.) h.z.d. als diafonia (Artig.
teering, v.; (Arch.) — d'una ehiesa, orienstar.) orgelgeschut, o. (soort mitrailleuse);
teering, richting naar het Oosten v. een Kerk;
(Filos.) h.z.d. als logica ; (Zool.) orgelkoraal,
—ente, m. Oosten, o.; opgangspunt o. van de
0.; zeeorgel, o.; —geria, f. leer v. over het
zon ; oosten (als hemelstreek; oosten, morgenontstaan der org. wezens ; —grafla, f. belanden ; guerra in —, oorlog in 't Oosten;
schrijving v. der organische wezens of der
la questione dell' —, de Oostersche kwesorganen (of ook van de toonwerktuig.); —lotie, v.; chiesa d' —, Oostersche (Gr. Kath.
gia, f. leer van de org. natuurlichamen of
Kerk); Grand' Oriente, Groot-Oosten ;
van de organen, ook instrumentenleer bij de
moeder-, hoofdloge van de vr ij metselarij; ad
verlossingen ; —scopia, f. onderzoekende benaar 't Oosten gelegen.
schouwing der organen; —u'ccio, m. klein Orifamma, f. (Stor.) Oriflamme, v., Fransche
slecht orgel, o.; —uto, agg. h.z.d. als arrijksvlag, v.; paciiica — noemt D. de H.
ticolato.
Maagd in 't Paradijs; —ficeria, f. h.z.d. als
Orgrnzino, rn. organsiene, organsienzijde, v.
orefleeria.
Orgas m o, m. (Med.) orgasmus, m.; prikkeling Orifi'cio, —fizio, m. opening, v., mond, m.;
van een orgaan of van de organen in 't algein-, uitmonding, v.; — d'un vaso, mond, m.,
meen ; sterke beweging van 't bloed ; hevige
opening v. van een vat, vaas; — della stoaandrift, v., groote overvloed ; fig. hevige gemaco, maagmond, -opening.
moedsaandoening; fam. oproer, o., onrust, v.; Ori'gano, m. (Bot.) Z. maggiorana en
ha inesso in — tutta la fainiglia, bij
ditaouocre'tico.
heeft de geheele familie in onrust gebracht.
Ori'gene, m. (N. pr. star.) Origenes, m.; —eO'rgia, f. vadem, vaam, m.
nista, m. (Stor. Eccles.) aanhanger rn. van
O'rgia, f. (Archeol.) nachtelijk feest o. ter eere
Origenes.
van Bachus ; fig. met uitspattingen en on- Originate, agg. oorspronkelijk ; van 't begin,
tuchtige uitgelatenheid gevierd feest; —e
den geboortedag af; ingeboren, aangeboren;
carrevalesche, karnevalsuitspattingen ; —e
peccato — erfzonde, v.; testen — della
di sangue, bloedbad, o.; —asta, m. ingeBibbia, oorspronkel ij ke tekst van den Bijbel ;
wijde in de geheime feesten van Bachus.
idiouna —, oorspronkelijke taal (v. e. tekst);
O'rgio, m. h.z.d. als orzo.
eopia —, origineel, eerste uitgave (van een
Orgogliamento, m , —glianza, f. h.z.d. als
tekst); edizione —, oorspronkelijke uitgave;
o* goglio ; —gliare, v. n. h.z.d. als inor— origineel ; zelf uitgevonden, bedacht ; niet
goglire ; —ghetto, agg. een klein weinig
nagebootst, afgeschreven ; quadro — oortrotsch, hoovaardig ; —glio, m. trots, boogspronkelijke schilderij ; pensiero —, nieuwe,
moed, m., hoovaardij, v.; uomo pieno di —,
oorspronkelijke, origineele gedachte ; eigenaareen zeer trotsch, hoogmoedig mensch ; Bilno,
dig, zonderling, van 't gewone afwijkend; oriimpeto dell' —, gevoel, o., uitbarsting v.
gineel; earattere —, zonderling, origineel
van hoovaardij, trots; sentire —, trots gekarakter, o.; persona—, zonderling mensch ;
voelen ; montare in —, trotsch, hoogmoedig
nsa sal, ci►e sei proprio —, je bent toch
worden ; frenare, reprimere abbassare
een zonderlinge klant, een echte origineel;
1' — di qd., iem.'s hoogmoed fnuiken, terno questa è —, maar dit is toch vreemd,
men; mettere del parte 1' —, zijn trots
zonderling !; eerste ontwerp, eerste geschrift;
ter zijde stellen ; (4gr.) h.z.d. als rigoglio ;
una copia col suo —, een copie met zijn
—gliosa'ecio, agg. onverdragelijk trotsch ;
origineel, zijn oorspronkelijken tekst; —alità,
—gliosamente avv. op trotscbe, hoogmoef. oorspronkelijkheid, eigendommelijkheid, oridige wijze; —gliosetto, agg. een weinig
ginaliteit, v.; —almente, avv. op oorsprontrotsch (van kinderen gebez.); —gliosità, f.
kelijke, eigenaardige, origineele wijze; in 't
hoovaardigheid, hoovaardij, v.; hoogmoed,
oorspronkelijke ; in eerste uitvoering ; —a,
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mento, m. als origine; —are, v. a. ontstaan,
horizont ; I quattro piinti cardinall dell'
oorsprong geven, doen ontstaan, voortkomen ;
—, de vier hemelstreken ; astró che appare
se mal odi — mia terra altrirnenti, als
suil' —, ster die aan den horizont schijnt, in
den horizont treedt; 1' extremo, l' ultimo
gij den oorsprong van mijn geboorteland ooit
anders hoort vertellen (D.); v. n. en —rst,
—, de uiterste gezichtskring, m.; fig. gezichtskring; aver un stretto —, een beperkten
v. rifl. zijn ontstaan, oorsprong hebben ; ontgezichtskring, geringe ondervinding hebben ;
staan, af-, voortkomen ; da quel fatto si
1' — politico si è schiarito, de politieke
originarono tutti i nostri mali, uit deze
horizont is opgeklaard.
gebeurtenis kwamen al onze ongelukken voort;
—ariamente, avv. h.z.d. als —almente ; Orlando, m. (N. pr.) Rolant, Roelant, m.; (Lett.)
—a'rio, agg. afkomstig, afstammend, voortRoland, de paladijn van Karel den Gr.; fig.
aver yin cuore d' —, heldenmoedig, grootkomend ; popoli —j dell' Asia, uit Azie
moedig zijn ; credersi d' essere sul castammende volken ; oorspronkelijk, aan-, ingeboren ; nobilità —a, erf-, oude adel, m.;
vallo d' —, veel verbeelding van zichzelven,
veel eigenwaan hebben ; 1' Orlando furlsplendore —, aangeboren glans ; testo
oso, de Razende Roland (van Ariosto).
oorspronkel. tekst; sost. m. eerste-, oudste-,
oerinwoner, m.; —atore, m., —trice, f. oor- Orlare, v. a. zoomen, omzoomen ( —lenzuola,
—azipezzuole, beddelakens, zakdoeken zoomen ;
sprong, voortbrenger, veroorzaker, m.;
one, f. h.z.d. als origine; (Gram.) afleiding,
p. pass. —ato, gezoomd, omzoomd, met ranafstamming v. van een woord.
den omgeven ; —atura, 1. het zoomen, met
Ori'gine, f. oorsprong, aanvang, m.; begin,
een rand omgeven; zoom, m., rand, m.
aanvangspunt, 0.; 1' - della eittà di
boordsel, o.
Romna, de oorsprong der stad Rome ; dalle Orleanese, agg. orleanistisch ; dinastia
—i del morsdo fino ai tempi nostri,
bet Huis, de dynastie van Orleans.
van het begin der wereld tot op onze dagen ; Orli'ccia, f., —o, m. buitenste korst v. van
afstamming, v.; i Romani si vantavono
't brood ; ongelijkmatige rand m. van een gebroken iets, van een brokstuk ; rand, m.; uiterd' — troiana, de Romeinen beroemden zich
ste grens, v., omtreklijn, v.; stare in su gli
er op van trojaansche afstamming te zijn ;
—cci, altijd aan den buitenkant blijven, nooit
trarre — da ..., zijn afkomst, afstamming
in het inwendige indringen.
afleiden van ...; (Gram.) afstamming, afleiding,
v.; fig. oorzaak, v.; — della grandezza Orliquia, —qua, f. h.z.d. als reliquia.
d'nn popoio, oorzaak van de grootheid van Orlo, m. zoom, rand, zelfkant, m.; — in puntura, a sopraggitto, a punta a strega,
een volk ; in —, inderdaad, in werkelijkheid ;
da —, van het begin af.
met stiknaad, met overslag, met kruissteek
Origliare, v. n. luisteren, hooren, op de loer
genaaide zoom ; —sfilato of a giorno, uitstaan, afluisteren, aan de deur luisteren ; v. a.
gerafelde zoom ; belegsel, boordsel, o.; — della
zoeken uit te vorschen, spionneeren, napluifossa, della eassa, rand van de kuil, van
zen ; —iere, m. oorkussen, o.
de kist ; fig. esser suil' — della fossa,
op den rand van het graf staan ; den dood
Origo, in. h.z.d. als origine.
Orina, f. urien, v.; volg. pis, v.; —e belle,
nabij zijn; 1' — della vita, het einde des
torbe, heldere, troebele urien ; —ale, m.
levens ; —u'eeio, —uzzo, m. als —iccio.
urienglas,
o.;
nachtspiegel, waterpot, m.; (Med.)
Orma, f. spoor, m.; indruk m. (van den voet);
—aliera, f. nachttafeltje, 0.; —are, v. n.
voetstap, m.; andare dietro alle —e, de
wateren, urineeren ; volg. pissen ; v. a. — sanvoetsporen volgen ; ci ha laseiato 1' —
gue, bloed wateren ; —a'rio, agg._ de urien
del piede, hij heeft daar den indruk van zijn
betreffende ; condotti, canali —j, pisbuivoet achtergelaten ; (Cacc.) spoor o. (v. 't wild);
zen ; vie —e, piswegen ; vescica —a, blaas,
il cane segue le —e della Eiera, de
pisblaas, v.; urienvoortbrengenrd (geneesmidhond volgt de sporen van het wild; di quel
del); —ata, f. het wateren, urineeren ; pislooantico castello non si sono rimaste
zing, v.; —ativo, agg. (Med.) h.z.d. als diuanche le —e, van dat oud kasteel zijn niet
retico ; —ato'io, m. waterplaats, v., urinoir,
de geringste sporen overgebleven ; seguir le
m.; —oso, agg. pisachtig, urienachtig.
—e di qd., iem.'s voetstappen, voorbeeld
Orinci, andare, mandare in —, naar verre
volgen ; soli' — propria ci giace, hij rilst
streken, verweg gaan, zenden.
op het pad dat hij zelf gemaakt heeft (Manz);
Oriola'io, m. h,z.d. als orologiaro ; —iolo,
been, o., voet, m.; e 1' ferito ristrinse inZ. —iuolo, —ogio.
sieme 1' —e, en de gewonde trok zijne voeOrione, in. (N. pr. mit.) Orion, m. (reusachtig
ten, beenen bijeen ; --are, v. a. (Cacc.) naheld en gr. jager); (Astr.) Orion (sterrebeeld).
sporen, het spoor ruiken, het spoor (v. 't wild)
Orire, v. n. opgaan (hemellich.); p. pass. —ito,
volgen ; —eggiare, v. a. h.z.d. als —are ; v. n.
sporen achterlaten ; —rsi, v. rifl. zich regelen,
opgegaan.
Oriscello, m. h.z.d. als orliecio.
zijn gedrag regelen.
Orittogenia, f. oryctogenie, v.; ontstaan o. Orinai, aas'. Z. oramai.
der gesteenten ; —ologia, f. leer der gesteen- Ormeggiamento, m. (Mar.) het vertuien,
ten ; —o'logo, m. gesteentenkenner, m.
vastmeren, voor anker leggen van een schip;
Oriundo, agg. afstammend, voortkomend, zijn
—are, v. a. (Mar.) het anker uitwerpen, het
oorsprong afleidend ; — d'una antiea e
schip vertuien, vastmeren ; — la catena,
illustre farniglia, van een oud en beroemd
den ankerkett. aanschakelen ; — la gomena,
geslacht afstammend.
den kabel aanbrengen ; —o, m. (Mar.) verOriuolo, orivolo, m. Z. orologio.
tuiing v. van het schip; tros, m.; --i, pl.
Orizzon, —te, m. horizont, gezichteinder, m.,
ankerkabels, -ketting, m.; leverre d' — erna
nave, een schip losmeren.
kimme, v.; — vero e razionale, de ware
en vermeende (astronorm.) horizont, m.; —ap- Orinesino, —isino, h.z.d. als ermisino ;
parente, sensibile, schijnbare, zichtbare
—iniaco, m. roode bolus m. (v. 't vergulden);
—,

—,
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--ino, (Bot.) scharlakensalie, v., romeinsch I
scharlaken, 0.
Ornamentele, agg. sierend, tot versiering
dienend ; —are. v. a. h.z.d. als ornare ;
—0, m. sieraad, o., versiering, v., ornament, o ;
I fregi servono per —, de friesen dienen
tot versiering ; facciata con troppi —I,
gevel met al te veel versieringen, ornamenten; la vera bellezza nou cerca —I, de
ware schoonheid zoekt niet naar sieraad, tooi;
--i mnllebri, vrouwelijke sieraden ; fig. —i
dello stilo, opsmukkende rededeelen ; (Mus.)
—I, pl. fiorituren, v. mv.; fig. sieraad, o., trots,
m.; egli è il phi bell' — di quell' istittito, hij is het schoonste sieraad van die
inrichting.
Ornare, v. a. sieren, versieren, tooien, opsmukken ; — le stanze di giiadri, de kamers
met sch il der ij en opsieren ; fig. — 1' animo
di virtu, de ziel met deugden tooien, versieren ; p. pass. —ato, versierd ; agg. piazza
—a di statie, met standbeelden versierd
plein ; als titel : al inolto — Signor N. N.,
den zeer geëerden heer N. N.; —atamente,
avv. op fraaiversierde, sierlijke w ij ze; —atezza, f. versiering, v.; het versierd z ij n, 0.;
sieraad, 0.; —atissimo, agg. als titel: all'
-- Signor N. N., aan den hoogedelen Heer
N. N.; —atista, m. ornamentist, m.; kunstenaar m. die hoofdz. ornamenten vervaardigt;
—ativo, wig. tot sieraad, versiering dienend ;
sierend ; —ato, m. sieraad, o., versiering, v.;
ornamentiek, versieringskunst, v.; scuola d'
—, school voor de ornamentiek; (Stor.) ufticiale dell' — della eittti, beambten die
over de versieringen der stad moesten waken ;
—ato, agg. Z. p. pass. v. —are ; —atore, m.,
trice, f. versierder, opsierder, m., -ster, v.;
—atura, f. versiering, opsiering, v.
Ornello, m. (Bot.) manna-esch m.
Orni`tio, m. Maartwind, m.; boo
rdenwind ni.
in de lente (die de vogels brengt).
Ornito'galo, m. (Bot.) schermdragendevogelmelk, v.; —logfa, f. (Nat.) natuurlijke geschiedenis der vogels, ornithologie, v.; —lo'glco, agg. tot de vogelkennis behoorende;
ornithologisch; —o'logo, m. ornitholoog,
vogelkenner, m.; —orinco, m. (Zool. vogelbekdier, o., ornithorinchus, m.
Orno, m. h.z.d. als ornello.
Oro, m. goud, 0.; moneta d' —, goudgeld,
goudstuk, o.; miniera d' —, goudmijn, v.;
vena d' —, goudader, v.; — in verga, in
foglie, staafgoud, bladgoud, 0.; -- battuto,
lavorato, coniato, geslagen, gewerkt, gemunt goud ; — greggio, massicelo (di
masello), ruw, massief goud ; nappe, gallone, frange, teletta d' —, gouden kwast,
-gallon, -franje, goudbrokaat of goudlaken ;
—i, pl. gouden voorwerpen, sieraden ; — di
cappella, 24-karaatsgoud, o.; — di seechino of di ducato, dukatengoud; (Corn.)
goud, o.; valuta d' —, goudwaarde ; aggio
dell' --, goud-agio, o.; d' — in —, goed geteld, van goed goud ; /ig. uitstekend, van eerste
oedanigheid: fig. geld, o., rijkdom, m.; 1' —
e il nervo delle guerre, geld is de zenuw
der oorlogen ; la sete dell' —, gouddorst, v.;
ballare intorno al vitello d' —, om het
gouden kalf dansen : (am. bue d' —, zeer rijk
maar zeer onwetend mensch ; libro —, guldenboek, goudenboek; naaml ij st v. d. adel;
eta dell' —, gouden eeuw ; (am. essere
—

nn -- (of un — colato), in alle opzichte
degelijk, te vertrouwen zijn (van zaken); veel
voordeel belovend ; esser — ratto, grooten
aftrek vinden (waren); essere cent' —I a
petto di qe., duizendmaal meer waard zijn
dan iets anders ; farsi d' —, zich ergens door
verrijken, bij iets zeer veel verdienen, winnen ;
neauche a ricoprirmi d' — ! voor al het
goud der wereld niet, al wilde men mij ook
met goud beslaan; legare in —, in goud
vatten (edelgesteenten); tam. legaria in —,
een fijne poets, streek spelen ; mettere a —,
vergulden ; nuotare, sguazzare nell' —,
in 't goud zwemmen ; voler tart' (quanto
pesa), zijn gewicht aan goud waard zijn ;
zeer te vertrouwen z ij n ; vendere a peso
d' —, tegen goud opwegen ; zich duur verkoopen; prov. non è tutto — che rilnee,
't is niet alles goud wat blinkt; a nemico
che fugge po li te d' —, een vluchtenden
vijand moet men gouden bruggen bouwen ;
in guaina d' — coltello di piombo,
een waardelooze zaak in een kostbaar omhulsel; fare conme ii moscon d' — che gira
Bira, poi eade in sin letamaio, zich
lang bedenken, lang bidden laten en ten slotte
slecht terecht komen.
Orobanehe, m. (Pot.) orobanche, v.
Orobo, m. (Bot.) linze, v.
Oroehicco, m. Z. orichicco.
Orograff a, 1. bergbeschrijving; —a'fico, agg.
tot de beschrijving der bergen behoorende;
carte —else, bergkaarten, mv.
Orologeria, f. horlogemakerskunst, v., -winkel, m.; —iaro, —iglo, —Jere, m. horloge-,
uurwerkmaker, m.; —ino, m. kl. fijnbewerkt
uurwerk, horloge, dameshorloge ; —io, ni.
uurwerk, 0., uuraanwijzer, m.; -- ad arena
(a polvere), ad aequa, a contrappesi
e corde, a cilindro, ad angiora, a
ripetizione, a pendolo, zanduurwerk
(zandlooper), water-, - met gewichten, cilihder- ankerhorloge, slingeruurwerk (pendule);
— da tasea, da tavolino, da sala, da
torre, zak-, staand-, wand-, torenuurwerk ;
—a sole (da sole, solare, lnurale),
zonnewijzer; — regolatore, regulateur,
-klok, v.; caricare 1' —, het horloge, de klok
opwinden ; nil s' è fermate 1' —, mijn horloge is blijven staan ; 1' -- va indietro, va
avanti, het horloge loopt achter, voor ;
accomodare, smontare 1' —, het horloge
repareeren, uit elk. nemen • aver 1' -- in
testa, zeer stipt zijn ; mod. prov. aver il
cervello a —, niet al te goed bij zijn verstand zijn.
Oroptere, orottere, m. (Fis.) horopter, m.,
gezichtskring, m.
Oronte, m. (Geogr. stor.) Orontes, m. (rivier).
Oro'scopo, m. (Astr.) horoscoop, m.; uuraanwijzer, m., aanwijz. der dag- en nachteveningen in alle landen en tijden ; (Astrol.) horoscoop, m.; punt der ecliptica die bij de geboorte
van een mensch in den horizont treedt; horoscopie, waarzegger uit den stand der sterren
bij de geboorte van een mensch ; eavare,
trarre 1' — a qd., den horoscoop van iem.
trekken.
Orpella'io, m. goudpletter ; —amento, m.
overtrekken o. met blad-, klatergoud, 0.; fig.
verschooning, vergoelijking, verhulling, misleiding, v.; —are, v. a. met blad-, klatergoud
bedekken ; Fig. vergoelijken, verschoonen, met
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m. beerenjong, 0.; —acchiotto, m. jonge,
halfvolwassen beer ; —are, v. a. den bodem
met den wrijver (orso) schoonmaken, reinigen ;
zijn eerzucht onder den dekmantel van vader—o, m. beer, m.; — europeo, bruine beer,
landsliefde verbergen ; — qd., iem. bedriegen,
misleiden ; —o, m. blad-, klatergoud, 0.; fig.m.; — biairco, witte-, ijsbeer; - nero,
zwarte
beer ; -- grigio, grijze beer ; — lanon
ti
fldare,
bedrog, o., valsche schijn, m.;
k tutto un —, vertrouw er niet op,'t is alles blato, lipbeer ; fig. lomp, onbeholpen, brommerig mensch ; ook : fig. eerlijke, flinke man ;
klatergoud, bedriegelijke schijn ; fig. porre —,
fig. — mal leceato, ongelikte beer ; slordig,
h.z.d. als orpellare.
lomp, verwaarloosd uitziend persoon ; fam.
Orpimento, m. (Chim.) operment, o.; geel
invitar 1' — alle pere, iem. uitnoodigen
zwavelarsenik, o.
tot iets wat bij gaarne doet ; pelar 1' —,
Orranza, f. h.z.d. als onoraiiza; —are, v. a.
een waagstuk ondernemen ; pigliare, abh.z.d. als onorare.
bracclare 1' —, zich bedrinken ; mod. prov.
Orrendamente, avv. op vreeselijke, gruwe1' -- sogna le pere, iem. denkt aan wat
lijke, wreedaardige wijze ; —do, agg. schrik,
bij het liefst heeft ; meiaar 1' — a Modena,
ontzetting veroorzakend ; vreeselijk, gruwelijk,
zich met een nuttelooze zaak inlaten ; venallerwreedaardigst; —a carneiicina, een
dere la pelle dell' — prima che sia
gruwelijk bloedbad, o.; bestemiiiie —e,
morte, het vel van den beer verkoopen eer
vreeselijke, afschuwelijke vloeken ; — caso,
bet dier gedood is; andare a veder halvreeselijk, ontzettend geval, o.; —a dirsi, te
de
Sibilla,
lare
1' — , sterven ; —, krabber m. (om stee—a
vreeselijk om te zeggen ; 1'
nen vloeren te reinigen).
vreesinboezemende Sibylle ; —ere, v. a. h.z.d.
als abborrire ; —rei, v. rifl. h.z.d. als spa- Orso'io, m. (Tess.) kettingz.; getweernde zijde, v.
O'rsolo, f. (N. pr.) Ursula ; —line, f. pl.
ventarsi.
(Eccles.) snore of ordine delie —, UrseliOrreti'zio, agg. (Gier.) door een uitlating,
nen, order der Urselinen.
verzwtjging, verkregen (voordeel); —ezione,
f. opreptie, door verzwijging, onderdrukking Orsu ! esclam. kom aan ! moed gevat ! flink
van een omstandigheid verkregen voordeel, o.
aangepakt !
Orta ccio, m. verwaarloosde, slecht onderOrre'vole, h.z.d. als onorevole.
houden groententuin, m.; —a'ggio, m. groenOrri'bile, agg. schrik-, afschuw-, vreesverwekkend ; vreeselijk, verschrikkelijk, gruwelijk ;
ten, keukengroenten, mv.; —a'glia, f. h.z.d.
fu un — spettacolo, 't was een vreeselijk
als —aggio ; —ale, m. h.z.d. als orto ;
—ato, ayg. terreno —, voor groenteteelt
schouwspel, o.; morte —, vreeselijke, gruwegebruikt land, o.
lijke dood, m.; situazione —, ontzettende
toestand, m.; puzzo — , afschuwelijke stank, Ortare, v. a. h.z.d. als esortare.
afschuwelijk
weer,
o.;
misOrte'iiea,
f. (Med.) h.z.d. als orticaria.
m.; tempo —,
vormd, vreeselijk om aan te zien ; --ilità, f. Ortense, agg. in tuinen, als groente groeiend ;
afschuwelijkheid, vreesel(jkheid; vreeselijke,
groenteachtig.
afschuwelijke daad ; —bilmente, avv. op af- Orte'nsia, f. (Bot.) Hortensia ; — (N. pr.)
schuwel(jke, ontzettende, vreeselijke wijze.
Hortense, -sia, v.; —io, m. Hortensius, m.
Orridamente, avv. h.z.d. als orrendamen- O'rtica, f. (Bot.) brandnetel, m.; fam. esser
f.
het
vreeselijke;
couoscluta
come of phu che 1 —, bete ; —dezza, —dità,
kend zijn als de bonte hond ; non couoseer
ontzettend zijn ; mismaaktheid, wanstaltigh.;
een bedriegelgken schijn omgeven; — 1'ambizione propria coil' amor di patria,

,

al tasto, van niets verstand hebben ;
woeste, eenzame plaats ; woestheid ; do,1'
gettare alle ---e una coca, iets geheel
agg. vrees-, afschuwwekkend ; vreeselijk,
verwerpen, wegwerpen ; --a'eeo, agg. netelluogo ; woeste, eenzame, angstwekkende
—

—

achtig ; —a'io, m. met brandnetels begroeide
plaats ; fu rinchiuso in un — careere,
bij werd in een afgrijzelijken kerker opgesloplaats, - bosch, 0.; —a'ria, f. (Med.) netelten ; sost. m. afschuwelijkheid, angstwekkendkoorts, v.; --heggiare, v. a. met brandnetels
beid; —re, v. a. h.z.d als inorridire ; —so-geeselen, steken ; —heto = —a'io.
nanto, avv. afschuwel. klinkend, wanluidend. Ortiecluolo, —cello, m. kl. groentetuin, m.;
Orrore, m. schrik, afschuw, m., vrees, angst, —cino, m. kl. goed onderti. groentetuin, m.
v.; ontzetting, v., afgrijzen, o.; — della morte, Orticultore, m. groente-, ooftkweeker ; groentevrees, angst voor den dood ; cose che deboer, m.; —tura, f. groente-, ooftteelt, v.;
—ivo, app. voor den groente-. ooftbouw gestano, dingen die schrik, ontzetting veroorzaken ; pio — di sangue, vrome afschuw
bruikt; —to, m. tuin; groente-, oofttuin, m.;
— botainieo, botanische tuin ; (Bibl.) — di
van bloed ; che —! wat een gruwel, wat
la
sua
sposa
è
un
Getsemani, de hof, tuin van Getsemani ;
een ontzettende daad !
—, ma ha for di dote, zijn bruid is affam. non essere la via dell' —, een zeer
schuwelijk orn aan te zien, maar baar bruidlange weg, groote reis zijn ; m. prov. questa
schat maakt baar mooi ; aver in —, verafnon è erba del tuo —, dat komt niet van
schuwen ; gevoel van eerbied, van ontzetting,
u ; — secco, herbarium.
van schrik ; sacro —, een heilige siddering ; Ortivo, (Astr.) arco --- , opgan;sboog m. van
nell' — del bosco, in de duisternis (of ook)
een gesternte ; —to, p. pass. urine; —, m.
in de heilige siddering voor het gewijd bosch;
(Astr.) opgang, m., opgaan o. (van een hemellichaam); morgen, m.; vasten, o.
up birvido d' —, een rilling van ontzetting;
gli —I della guerra, de gruwelen van Ortodossamente, avv. op orthodoxe, strenggeloovige wijze; —osia, f. orthodoxie, v.;
den oorlog; fam. costare un —, gruwelijk
recht-, strenggeloovigheid, v.; —osso, agg.
veel kosten.
orthodox ; streng-, rechtgeloovig; sost. m.
Orsa, f. (Zool.) beerin, v., wijfje van den beer;
(Astr.) orsamaggiore, —minore, Groote,
orthodoxe, strenggeloovige.
Kleine Beer (sterrebeelden); —acchino, in. Ortodromia, f. (Mar.) rechte gang m. van een
schip naar een bepaald punt.
beerenjong, o., kl. jonge beer, m.; —a'cchio,
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Ortoepia, f. (Rett.) juiste uitspraak en de
grondregels daarvoor; —grafla, f. rechtschrijving, v., schrijfw ij ze, ortographie ; —
antics, — moderne del codici, de oude

en nieuwere schrijfwijze der codices ; (Arch.)
profiel o. (van een gebouw); —graflcaniente,
avv. overeenkomstig de regelen der orthographie ; —gra'flco, agg. orthographisch; overeenkomstig de regels der schrijfwijze; —grafizzare,v. a. volgens de regelen der schrijfwijze
schrijven ; —o'grafo, m. leeraar in de orthographie.
Ortolana, f. groentevrouw. v.; —o, m. groente-,
ooftkweeker, m.; groenteboer, m ; hovenier, m.;
l'eterno —, de eeuwige hovenier, God ;
groentehandelaar, -verkooper ; (Omit.) ortolaan, m.; —nivale, sneeuwgors, v.; prov.
Maggio —, niolta paglia e poco grano,

een regenachtige Mei geeft veel stroo en weinig graan ; — agg. als groente, in den tuin
gekweekt; fave —e, tuinboonen ; piselli
—1, groene-, doperwten.
Ortologla, f. h.z.d. als ortoepia.
Ortopedia, f. (Med.) orthopedie, v.; kunst v.
om vergroeide ledematen te heeles; —pe'dico, agg. orthopedisch; istituto -- orthop.
instelling, v.; sost. m. orthopedisch geneesheer.
Orto'tteri, m. pl. (Zool.) orthopteeren ; rechtvleugelige insekten, mv.
Orn'ccio, m. slecht, geringwaardig goud, 0.;
--ura, f. goudsmids-, goudenwerken.
Orvietano, orvieto, m. orvieto-wijn, m.;
(Farm.) wonderzalf, v.
Orza, f. (Mar.) wind-, luwzijde, v.; a —, scherp
luw ! dicht hij den wind ! fig. andare a —,
niet rechtuit gaan, laveeren ; alternare di
poggia e di —, nu eens hier dan daarheen
zeilen ; prendere il vento a —, h.z.d. als
—are, v. n. (Mar.) met halven wind zeilen,
laveeren.
Orzaitiolo, m. gerstekorrel m. (aan 't oog);
—ata, f. gerstewater, o., orsade, v.; —ato,
agg. met gerst vermengd; pane —, gerstebrood, o.; —0, m. gerst, v.; — mondo, gepelde gerst of gort; zucchero d' —, suikererwten, mv.; — di Germania, groenkoorn, o.;
Pam. dare 1' — a gd., iem. het goed betaald zetten ; prov. 1' — uon è fatto per
gli asini, wat geeft een koe om saffraan ;
—cola, f. h.z.d. als scandella.
Osanna, m. hosanna, 0.; lofzang, m.; —are,
v. n. hosanna zingen.
Osare, v. n. wagen, durven, zich vermeten;
non osa rifiutare, hij durft niet weigeren ;
v. a. io non 1'oso, ik durf, waag het niet.
Osberga, m. h.z.d. als usbergo.
Oseenainente, avv. op gemeene, vuile, ontuchtige wijze ; met gemeene gebaren ; —ità, m.
gemeenheid, schaamteloosheid, onzedel ij kheid,
onzedelijke, gemeene handelingen ; —o, agg.
gemeen, liederl ij k, vuil, zedeloos ; parole —e,
gemeene, vuile woorden ; fotografie —e,
zedelooze, gemeene photographieen ; vechia'eeio —, liederlijke, vuile grijsaard ; l'ailimale mostrava 1' — ventro, het dier liet
zijn walgelijken buik zien ; fam. zeer leelijk,
afkeerwekkend.
Oscillamento, m. h.z.d. als oscillazione ;
—are, v. n. heen en weer slingeren, schommelen, schommelingen maken ; 11 pendolo
oseilla, de slinger schommelt heen en weer;
,

,

oseilla una corda nnessa in vibrazione, een aangeslagen snaar maakt trillin-

gen ; sentirsi — 11 terreno sotto i piedi,
den grond onder de voeten voelen beven, trillen ; prezzi che osciilano, schommelende,
onvaste prijzen ; p. pres. —ante, trillend,
schommelend, slingerend, oscilleerend ; —ato'rio, agg. schommelend, slingerend (beweging); —azione, f. slingering, schommeling,
heen en weer gaande, slingerende beweging;
fig. schommeling, op en neer gaan, veranderlijkheid (der prijzen, meeningen).
Oscinante, agg. (Med.) febbre — geeuwkoorts, v.; --anza, f. traagheid, onverschilligheid, geeuwerigheid v. (van verveling); —azione, f. aanhoudend gegeeuw, o.
Osculatore, m. , —trice, f. (Mat.) circolo
—, linea —trice, osculeerende, rakende
cirkell'ij'n; —azione, f. (Mat.) aanraking
eener kromme lijn of vlak door een andere ;
osculatie.
Oseulatorio, m. Heiligebeeld, kruis o. dat
gekust werd als teekeu van de oprechtheid
van een eed.
Oscura'bile, agg. verduisterbaar ; —amente,
avv. op duistere, onverstaanbare wijze ; zonder
duidelijkheid, helderheid ; —anento, m. verduistering, verdonkering, v.; het duister, donker worden, o ; vermindering van het licht;
(Med.) verduistering van het gezicht, 0.; —antismo, m. obscurantisme; geestelijke, verstandelijke blindheid ; kortzichtigheid ; —are,
v. a. donker maken, verdonkeren, verduisteren,
den glans, helderheid benemen ; cose da far
— 11 sole, verschrikkelijke dingen; v. n. onverstaanbaar, onduidelijk maken ; —rsi, v. ritl.
zich verduisteren ; donker, duister worden ;
aan glans, helderheid verliezen ; somber worden (lucht); treurig, droevig worden (het gelaat); nacht worden ; —azione, f. verduistering, v., minder worden van het licht, den
glans; —ezza, —ità f. donker, o., duisternis,
v., gebrek aan licht; 1' — d'una stanza,
donkerte van een kamer ; 1' — della notie,
duisternis van den nacht; fig. — della mepte,
onwetendheid, domheid, v.; -- dello stilo,
onduidelijkheid, onverstaanbaarheid v. van den
stijl ; l'eccessiva brevità genera —, te
groote bondigheid veroorzaakt onduidelijkheid ;
vergetenheid, verborgenheid, v., onbekendheid,
v.; passare la vita nell' —, het leven in
verborgenheid doorbrengen ; — di natali,
lage geboorte, afstamming, v.; —ito, agg. Z.
scurito ; —o, agg. donker, duister ; —a
prigione, duistere gevangenis, v.; cielo,
tempo —, betrokken hemel, weer; nuvole
—e, donkere wolken, mv.; fig. menti —e,
onwetende, door veroordeelen verduisterde
geesten ; niet verlicht, ondoorzichtig, zonder
glans; rimaner —, in 't duister bl'ij'ven;
colore —, donkere kleur, verf; volto
somber, donker, ernstig gelaat; fig. duister,
onduidel ij k, onverstaanbaar ; passo — d'un
autore, onduidelijke, onverstaanbare plaats
bij een schrijver; parole —e, onverstaanbare woorden ; laag, nederig, onbekend, onberoemd ; —a condizione, lage, nederige
stand, m ; nato di parentt —1, uit onbekende, onberoemde, nederige ouders geboren;
fatti —1 della storia, onbekende feiten
der geschiedenis; sost. in. donker, o., duisternis, v.; rimanere all' —, in het donker
bl ij ven ; fig. tener qd. all' — di qe., iem.
onbekend met iets la ten; avv. parlare
h.z.d. als oscuranente.
,
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Osia, m. (N. pr. bibl.) Osias, m.
Osi'ride, m. (N. pr. mit.) Osiris, m.
Osmauo, in. (N. pr. etn.) Osman, Ottoman,
Turk, In.; agg. iliperio — , Turksche rijk.

O'sniio, m. (Chim.) osmium, o. (metaal).
Osmunda, f. (Bot.) pluimvaren, v.
Oso, agg. wagend, waagachtig, koen, ondernemend ; non era —,ik waagde, durfde niet.
Ospe, m. h.z.d. als ospite ; —edale, m.
hospitaal, ziekenhuis, gasthuis, 0.; —italare,
v. a. gastvrij opnemen, herbergen ; —itale,
app. gastvrij; casa, città —, gastvrij, herbergzaam huis, stad ; accoglienza —, gastvrij onthaal, o.; tessera —, gastgeschenk, 0.;
m. h.z.d. als ospedale; —italiere, agg.
(Eccles.) frati —I, — di San Giovanni
di Deo, hospitaalbroeders van den H. Jean
de Deo ; —italità, f. gastvrijheid, v.; gastvrije, vriendelijke ontvangst ; opneming, v.,
verpleging, v.; —italmente, avv. op gastvrije
wijze; —Hare, v. a. als gast, gastvrij opnemen, herbergen ; —ite, m. gast, gastheer, m.;
ringraziare i suoi —i, zijn gastheeren
bedanken ; ricevere gli —i, de gasten ontvangen ; fig. essere — in una coca, ergens
niet thuis, niet ervaren in zijn ; —ito, agg.
vreemd ; terra —a. vreemd land ; —iziare,
h.z.d. als alloggiare ; —izio, in. herberg,
i.; 1' -- del gran San Bernardo, het
hospitium op den grooten St. Bernard ; toevluchtsoord, o., verplegingsinrichting, v.; armen-, zieken-, invalidenthuis, o.; — pubblico,
nachtverblijf o. (voor dakloozen); vreemden-,
gasten-, logeerkamer (ia kloosters); il doloroso —, de hel (D.); 1' — di Cesare, het
keizerl. hof, o. (D.); — del sepolero, woonplaats, verblijfplaats van 't graf; het graf.
Ospodarato, m. waardigheid, ambt, land van
een hospodar ; —aro, m. hospodar, m.; titel
der voormalige vorsten van Moldavie.
Ossa'ecio, m. oud, week been, 0.; —a'io, m.
fabriekant in voorw. van been.
Ossolato, m. (Chim) oxaalzuurverbinding, v.;
—i, p1. oxaal-, zuringzure zouten ; —a'lico,
agg. (Chim.) zuringzuur ...; acido -- zuringzuur, o.; —alida, —alide, f. (Bot.) gewone
klaverzuring, v.
Ossatura, f. beendergestel, geraamte, o.; un'
masehia, een mannelijk geraamte, o.;
—e minute, fijne beenderen ; geraamte o.
van een timmerwerk ; rand, m., houtwerk van
een kast, een zeef; lig. — d'uu discorso,
indeeling, aanleg van een redevoering.
Ossecare, v. a. smeeken, met grooten aandrang
bidden ; bezweren ; —azione, f. smeekbede,
v.; dringend verzoek, o., bede, v.
Ossedere, —diare, v. a. Z. assediare;
--,

,

--

—io, in., --ione, f. Z. assedio, assidione.
O'sseo, agg. beenachtig, beenig ; materia —a,
beenachtige zelfstandigheid ; escrescenza
—a, beenig, uitwas, m.; —erello, in. klein

been, o.

Ossequente, agg. gehoorzaam, onderdanig ; —
alle leggi, gehoorzaam aan de wetten;
—lare, v. a. onderdanigheid, eerbied, gehoor-

zaamheid betuigen ; huldigen, eerbiedig begroeten ; vuol essere ossequiato da
tutti, hij wil dat allen hem huldigen, hem
eerbied betuigen ; —io, in. huldiging, eerbiedbetuiging, onderdanigheid, v., eerbiedigheid, v.,
eerbied, m.; fare, prestare — zijn onderdanigheid, eerbied betuigen ; uitdrukking v.
,

van onderdanigheid, beleefdheid, dienstvaar-

digheid ; rieevo 1 mits —quj, aanvaard de
betuigingen mijner dienstvaardigheid, toegenegenheid ; I mits —quj, uw onderdanige
dienaar! uw dienaar! In —, gehoorzamend,
gehoorgevend; 1' ho fatto in —1 suoi
voleri, gehoor gevende aan uwe wenschen,
heb ik het gedaan ; in -- al nero, alle
legge, ter eere der waarheid, uit eerbied voor
de wetten ; —iosamente, avv. op eerbiedige,
onderdanige enz. wijze ; --Joso, agg. onderdanig, onderworpen, dienstvaardig, eerbiedig,
(in slechten zin) kruipend ; I cortigiani,
gente —a, de hovelingen, kruipend volk;
persona molto —a, zeer onderdanig, veel
komplimenten makend persoon; parole —e,
eerbiedige woorden ; visite —, ceremonie
—e, beleefdheids-, eerbetuigingsbezoeken, feestelijkheden.
Osserva'bile, agg. merkbaar, waarneembaar,
wat opgemerkt dient te worden ; piccolissimi neoti e appena —I, zeer kleine en
nauwelijks merkbare bewegingen ; opmerkens-,
bemerkenswaardig; —abilmente, avv. op
bemerkenswaardige wijze ; —aenento, m.
naleving, v., nakoming, v.; —andissimo,
app. hoogstvereerde, hoogstgeëerde ; —ante,
app. en p. pres. van —are ; —aasza, v. opvolging, naleving v.( (der voorschriften); — dei
proprj doveri, vervulling v. zijner plichten ;
— dei trattati, naleving, nakoming v. der
verdragen ; edito sull' — delle feste, verordening over het houden der feesten ; hoogachting; con molta — mi confermo suo
devotissimo N. N., met de meeste hoogachting noem ik mij uw zeer dienstvaardige
N. N.; mentenere le buone —e, de goede
zeden in achtnemen ; (Eccles.) ordesregel, in.,
observantie, v.; padri minori dell' 0.,
Franciscanen van de strenge observantie,
strengen regel ; Osservanza, noemt men
ook het klooster van zulke orde; —are, v. a.
goed in 't oog vatten, nauwkeurig waarnemen,
beschouwen, betrachten, bezien ; 10 osservano tutto da capo a piedi, hij bezag
hem van 't hoofd tot de voeten ; 1' osservi
per quanto vuole, bezie het, onderzoek het
zooveel gij wilt ; opmerken, waarnemen ; —
le belezze dei classici, de schoonheden
der klassieke schrijvers opmerken ; — un
fenomeno, op een verschijnsel opmerkzaam worden ; le faccio — clie ..., ik doe
opmerken dat ...; mi permetto di — che...,
ik veroorloof mij u te doen opmerken dat ...;
--, naleven, nakomen, houden ; — la fede,
zijn woord houden ; —i trattati, de verdragen, overeenkomsten nakomen, naleven ; — la
legge, de wet nakomen, eerbiedigen ; lias
metodo, zich naar een methode regelen, een
methode volgen ; — lo sabato, den sabbat
houden ; — un segreto, een geheim bewaren ; — alcuno, h.z.d. als ossequiare alcuno; —rsi, v. rill. h.z.d. als guardarsi
of astenersi ; p. pres. —ante, waarnemend,
houdend, nalevend ; agg. popolo — la fede
dei trattati, een volk dat getrouw de verdragen houdt, eerbiedigt; (Eccles.) Minori
—i, Franciscanen van de strenge observantie,
den strengen regel ; p. pass. — ato, waargenomen, opgevolgd ; agg. getrouw nalevend;
—atarnente, avv. met voor-, omzichtigheid ;
—ativo, agg. waarnemend, op de waarnem.
berustend ; beachtingswaardig; —atore, m.
-
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waarnemer, beschouwer, navorscher, m.;
inente —trice, waarnemende, opmerkzame
geest, v.; opvolger, nalever, m.; —ato'rio, m.
observatorium, waarnemingsplaats, v.; (Astr.)
— astrono'mico, sterrenwacht, v., observatorium, 0.; —azioneella, —cina, f. kl.
onbeduidende waarneming, bemerking, opinerking, v.; —azione, f. waarneming, opmerking, bemerking, v.; naleving, opvolging,
nakoning v. (van wetten enz.); 1' — è inadre
della scienze fisiehe, de waarneming is
de moeder van de exacte wetenschappen;
camera, stanza d' —, observatiezaal v.
(in hospitalen); tenere in —i malati, de
zieken waarnemen, observeeren ; op-, bemerking, v.; onderzoek, o., beschouwing, v.; (Mil.)
truppe d' —, observatietroepen, mv.
Ossesso, agg. bezeten (van den duivel, booze
geesten); Bost. m. bezetene ; liberare gli —I,
de duivelen uitdrijven ; geplaagd, gedrukt, loodzwaar op het gemoed liggend.
Ossetto, —icello, —icino, —ino, m. klein
beentje, beentje, 0.; (Vet.) —i, beenuitwas, o.
Ossia, tong. of wel, of ook.
Ossiacanta, f. (Bot.) witte mei-, bagedoorn, m.
Ossianesco, agg. op de wijze, naar den trant
van Ossian.
Ossida'bile, agg. oxydeerbaar; —are, v. a.
(Chim.) tot oxydeeren brengen ; met zuurstof
verbinden ; —rsi, v. rifl. oxydeeren ; p. pass.
—ato, geoxydeerd ; —azione, f. (Chim.)
oxvdeering, v.
Ossidionale, agg. tot de belegering behoorende ; de belegering betreffende ; (Archeol.)
corona — , belegeringskroon, v.; (Stor.) moneta —, munt, v., penning m. ter herinnering
aan een belegering geslagen ; —one, f. h.z.d.
als assedio.
O'ssido, m. (Chim.) oxyde, o., zuurstofverbinding; la ruggine è un — di ferro, de
roest is een zuurstofverbinding van het ijzer;
— di rame, di zinco, koper-, zinkoxyde, o.
Ossi'fero, agg. beenhoudend; —icare, v. a.
en n. in been veranderen, verbeenen ; —leazione, f. verbeening, v.; —fraga, 1., —o, m.
(Omit.) h.z.d. als acquila di nare.
Ossige'nabile, agg. (Chim.) geschikt om zuurstof op te nemen ; —are, v. a. (Chim.) met
zuurstof verzadigen ; p. pass. —ato, met zuurstof gevuld, verzadigd ; —, agg. zuurstofhoudend ; —azione, f. opneming van, verzadiging
met zuurstof ; —e, —o, m. (Chim.) zuurstof,
oxygenium, o.; —ometria, f. meting van het
zuurstofgehalte der lucht ; —ometro, m.
werktuig tot bepaling van het zuurstofgehalte
der lucht.
Ossimele, m. (Farm.) azijnhonig, vermenging
van azijn met honig ; agg.
chloorhoudend, met chloor verbonden ; —zu echera, f. verkoelende drank uit azijn en suiker.
Osso, m. (Geogr. stor.) Oxus, m.
Osso, m. (pl. —i en —a), been, gebeente, 0.;
è di —a minute, bij heeft fijne beenderen;
gli —i si danno al cane, de beenderen
geeft men aan den bond; qui giaeciono
le —a del mei maggiori, hier ligt het
gebeente mijner voorouders ; gli —I delle
gambe, de beenderen van de beenen ; —
sacro, heiligbeen ; — cruirale, — coronale, dij-, voorhoofdsbeen, 0.; d' —, beenen ;
manico d' —, een beenen heft, o. lam.
secco com un —, droog, mager als een
been ; essere ridotto pelle ed —a, nog
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maar uit vel en been bestaan ; un sacco
d' —, een hoop waardelooze rommel; eendere per un sacco d' —a, voor een appel
en een ei verkoopen ; — duro a rodere,
een harde noot te kraken, hard been te kna-

gen ; een lastige zaak ; aver un — per la
gola, altijd angstig, geen oogenblik zonder
zorg zijn ; aver I' '.- da ladro, een schelm,
schurk zijn ; esser di buon —, krachtig,
sterk zijn ; essere di carne e d' —a, van
vleesch en been, aan de menschelijke zwakh.
onderworpen zijn ; esserel un —, een zwari heid, moeielijkheid ondervinden ; essere
all
' —, niet veel meer van te halen zijn;
mettersi coil' — del collo a una cosa,

zich met hart en ziel ergens op toeleggen;
parole elie arrivano prima all' — clie
alla pelle, diep kwetsende. snijdende woorden ; coil' arco, col midollo dell' —, met
alle kracht ; (Bot.) — delle frutte, h.z.d. als
nocciolo ; hard, vast hout van een boom ;
kernhout, 0.; —cro'zio, m. gewast doek o.

ter omwikkeling van gebroken ledematen ;

—so, agg. h.z.d. als ossuto, van sterk beendergestel, krachtig; mani —, beenige, sterke
handen ; —ua'rio, m. h.z.d. als ossario.
Osta, f. h.z.d. als ostezza ; —a'eeio. m.

slechte, bedriegelijke waard, m.

Ostacolare, v. a. hinderen, in den weg treden; —dlo, m. hindernis, hinderpaal, belemmering, v., beletsel, o.; una corrente trova
un —, een stroom ontmoet een hindernis,
belemmering; levare gli —I, de hinderpalen, beletselen uit den weg ruimen ; — al
libro movimento, belemmering in het ver-

keer ; fig. zwarigheid, moeielijkheid, hinderpaal,
beletsel ; trovare gravi —i, groote moeielijkheden ondervinden ; fare —, hinderen, in
den weg staan.
Osta'ggio, —a'tico, m. gijzelaar, tn.; dare
—i, gijzelaars geven.
Ostale, m. b.z.d. als ostello ; —, agg. h.z.d.
als ospitale.
Ostante, app. Z. p. pres. v. —are ; —anza, f.
b.z.d. als —acolo; —are, v. n. in den weg
staan, een beletsel zijn, hinderen, beletten;
niente osta che ..., niets belet dat ...;
nulla osta, er is geen beletsel, geen hinderpaal ; p. pres. —ante, tegenover staand ; cio
non —, niettegenstaande, ongeacht ; —atore,
m. beletter, verhinderaar, tegenstander, m.
Oste, m. I. waard, herbergier, gastheer, m.;
gast, m.; far 1' —, een herberg houden; m.
prov. far I conti senza 1' —, de rekening
buiten den waard maken ; domandare all'
— se egli ha buon vino, den waard vragen of hij goeden wijn heeft, een vraag doen
die men weet dat met ja beantwoord wordt;
uno negherebbe 11 pasto all' — col
boccone in bocca, iem. heet alles te liegen,

loochent de meest bekende dingen ; fam. 1' —
sull' uscio, slecht gaande zaken ; —e iieinico è tutt' uno, de herbergiers zoeken
iedereen af te zetten ; (Agr.) eigenaar van een
land dat een halfpachter bewerkt; uccellar
1' — e il lavoratore, vriend en vijand gelijkelijk afzetten ; II. vijand, m. leger, o.; andare a —, in 't veld trekken ; porre —,
een legerplaats opslaan ; in eittà e in —,
in vrede en in oorlog ; far —, oorlog voeren ;
zeemacht, v.; —eggiamento, m. bestrijden,
bekampen, bevechten, o.; legerplaats; —eggiare, v. a. bestr., bekampen, ten oorlog trekken.
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Ostella'ggio, m. h.z.d. als ostello of alloggianiento ; —ano, m. waard, herbergier, herberghouder, m.; —tere, m. h.z.d. als
ostello, osteria ; — , h.z.d. als albergatore ; —o, in. herberg, v., hótel , o., woning,
behuizing, v.; far suo —, zijn woning opstaan ; ohi, serva Italia, di dolore —,

ach geknecht Italie, woonplaats der smart (D.).

Oste'ndere, v. a. h.z.d. als mostrare ; —si'bile, agg. aanwijs-, aantoonbaar; klaarblijkelijk, zichtbaar ; la lista degli elettori
è —, de kiezerslijst ligt ter inzage; —sione,
f. het bewijzen, het voorleggen ; aantooning,
v.; —sivo, agg. h.z.d. als —sibile ; —sore,
m. voorlegger, aantooner, m.; —so'rio, m.
(Eccles.) ostensorium, o., monstrans, m.; —tamento, m. het aantoonen, aanwijzen, het zien
laten ; —tare, v. a. met voorbedachtheid zien

laten, toonen ; vertoon maken, pralen, Nuffen ;

—i proprj pregi, met zijn eigen verdiensten
pralen, te koop loopen ; — la propria miseria, zijn armoede ten toon dragen ; —amore, liefde huichelen ; —tativo, app. ver-

toonmakend, mee te koop loopend, in 't oog
vallend maken ; —atore, m., —trice, f.
vertoonmaker, praler, bluffer, m., -ster, v.;
—azione, f. vertoonmaking, pralerij, snorkerij; fuggire le —i, alle pralerijen schuwen ; — di coraggio, groot vertoon van
moed ; —oso, app. h.z.d. als —ativo.
Osteocolla, f. (Min.) beenhoudende tufsteen,
m.; —logfa, f. (Anat.) osteologie, leer, kennis
der beenderen.
Osteria, f. herberg, v.; logement. o. (m. voor
minder volk); kroeg, v.; sta tutto il giorno
all' —, hij is den ganschen dag in de kroeg;
mod. prov. fermarsi alla prima —, den
eersten den besten gelooven ; het eerste woord
nemen (bij 't zoeken in een woordenb.) wat
men tegenkomt ; prov. chi non vuol I' —
levi la frasca, men moet ook den schijn
vermijden van hetgeen men niet wil ; als men
het kwaad niet wil, moet men ook de gelegenheid vermijden ; —essa, f. waardin, herbergierster, v.
Oste'trica, —trice, f. h z.d. als levatrice;
—tri'cia, f. (Med.) verloskunde, v.; —trico,
m. verloskundige, vroedmeester, m.
O'stia, f. I. (Archeol.) offergave, v., offerdier,
offer, o.; (Eccles.) Hostie, v. het Hoogwaardige;
—, ouwel, v.; sigillare eon I' — iina lettera, een brief met een ouwel dichtmaken ;
(Farm.) ouwel m. (om geneesm. in te nemen);
II. monding, uitmonding v. eener rivier ; —arato, m. (Eccles.) deurhoeder, m. (eerste der
lagere wijding); —a'ria, f. deurhoedster, portierster, v.; —a'rio, in. portier, deurhoeder,
m.; (Eccles.) deurhoeder, die de eerste der
lagere wijding heeft ontvangen.
Ostichezza, f. onaangenaamheid, walgelijkheld v. (van reuk of smaak); —co, agg. walgelijk, scherp, bitter; fig. moeielijk te verdragen, aanstoot gevend.
Ostiere, —o, m. h.z.d. als ostello en oste;
—ile, agg. vijandelijk; vijandig, vijandel'ij'k
gezind; atti —i, vijandelijkheden ; —ilità, f.
vijandelijkheid, vijand. gezindheid, v., vijandschap, m.; (Mil.) —a, pl. vijandelijkheden;
cominciare, terminare le —, de vijandelijkheden beginnen, eindigen ; —ilmente, avv.
opvijandelijke wijze.
Ostinarsi, v. rill. zich hardnekkig betoonen ;
hardnekkig op iets blijven, - zijn eigen hoofd
ITALIAANSCII-NEDERLANDSCH
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volgen ; —rsl nel fare, er op staan iets te
doen, met alle geweid iets willen doen ; .prov.
it peceare è da uominl, I' —rsl e da
bestie, ` zondigen is menschelijk, maar er in
volharden is duivelsch ; v. a. — 1' animo,

het gemoed verharden, hardnekkig maken;
p. pass. en agg. —ato, hardnekkig, stijfhoofdig, koppig, eigenzinnig ; peccatore —, hardnekkig, verhard zondaar; resistenza —a,
hardnekkige tegenstand, weerstand, m.; stare
sull' —, zich niet willen overtuigen laten,
stijfhoofdig zijn; —atamente, ave. met
hardnekkigheid, volhoudendheid; —atezza,
f. hardnekkig-, halstarrigheid ; eigerrzinnig-,
koppig-, stijfhoofdigheid, weerspannigheid, v.;
—ato, Z. —arsi ; —azione, f. hardnekkig-,
halstarrigheid ; 1' — nel male, de volharding
in 't kwaad ; vincere 1' — di qd., iem.'s
koppigheid, eigenzinnigheid overwinnen.
O4to, m. h.z.d. als oste ; —olare, v. n. Z.
ustolare.
Ostra, f. h.z.d. als asstro ; —cismo, m.
(Archeol.) ostracisme, schervengerecht o. (in
Athene); fig. dare 1' — a qe., iets verbieden; verbannen ; —cizzare, v. a. h.z.d. als
dare 1' — cisuno ; —co, m. scherven, v.

(v. 't schervengerecht); vaatwerk o. van leem
of gebakken aarde —lega, f. (Omit.) scholekster, oestervisscher, m. (vogel); —la'ceo,
app. h.z.d. als testaceo.
Osstria, f. (Bot.) haagbeuk, m.
O'striea, f. (Zool.) oester, m.; —da carena,
mossel, m.; —ca'io, f. oesterbank, v., oesterhandelaar, m.; —chetto, —china, f. kleine
oester, oestertje, o.; —co, agg. purperen, purperkleurig ; —coso, agg. rijk aan oesters.
Ostro, m. I. purper, purperkleurig, rood (in 't
gezicht); purperkleed, o.; — senatorio, purper der senatoren ; II. — , h.z.d. als austro ;
— libeccio en sirocco, zuidoosten- en zuidwestenwind ; [am. --e tramontane, twee
tegenovergestelde dingen.
Ostrogoto,m. (N. pr.etn.) Ostrogoth ; Oostgoth;
('am. onbeschaafd mensch, vandaal, barhaar,m.
Ostruente, agg. en p. pres. van ostruire, en
ostru'ere, v. a. verstoppen, afsluiten ; (Med.)
verstopping, hardlijvigh. veroorzaken ; p pres.
en agg. —ente, verstoppend; rimedj

verstopping veroorzakend, stoppende genees-

middelen; —iinento, m. h.z.d. als —ione;
—ttivo, agg. (Med.) verstoppend, obstrueerend;
—zioncella, f. lichte verstopping ; —zione,
f. (Med.) verstopping, hardlijvigh.; obstructie.
Ostupefare, v. a. h.z.d. als stupefare; —fazione, f. h.z.d. als stupidezza ; —seere,
v. a. h.z.d. als istupidire ; —ire, v. n. h.z d.
als stupire.
Osura, f. Z. asara.
Oswaldo, m. (N. pr.) Oswald, m.
Ota'iti, m. (Geogr.) Otahaiti, 0.; —itano, m.
Otahitaner, m., Haïti, -aner.
Otalgia, f. (Med.) oorpijn, v.; —gico, app.
dolori —ei, oorpijn, v.
Otello, m. (N. pr. lett.) Othello, m.; geloso
come un —, jaloersch als een 0.
Otiti, f. (Med.) oorontsteking, v.
Otre, m. zak in. uit aaneengenaaid geitenvel;
— d'olio, leeren oliezak, m., -vat, 0.; fain.
lijf, o., buik, m.; empirsi 1' —, zich den balg,
den buik volstoppen ; pieno come un —,
zoo vol als een ton ; --icolare, agg. als een
kl. leeren zak gevormd ; —i'colo, m. kleine
leeren zak ; —o, m. h.z.d. als otre.
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Otriaco, f. (Farm.) Z. triaea.
Ostriare, v. a. inwilligen, bewilligen, toestaan ;

gewennen.
Otta, f. uur, 0.; a quest' —, op dit uur, om
dezen tijd ; a bell' —, ter gelegener uur, tijd ;
a grand' —, zeer vroeg ; ad — ad —, van
tijd tot t ij d ; somwijlen ; a pazz' —, ter ongelegener tijd.
Ottacordo, m. octacord, achtsnarig muziekinstrument, o.; —e'drico, agg. (Geom.) achtvlakkig ; —edro, m. achtvlak, o.; —ge'simo,
agg. h.z.d. als ottante'simo ; —gonato,
agg, (Geom.) achthoekig; —gono, m. (Geom)
achthoek. m.
Ottalmia, otta'lmieo, agg. Z. oftalmia;
—ngolare, agg. achthoekig; —ngolato,
agg en —ngolo, m. Z. ottogonato, ottagono ; —nta, agg. nun. tachtig; lam. groot
aantal ; dell' —, in groote menigte ; glielo
avro detto — volte, ik heb het hem duizendmaal gezegd ; —nte, m. (Mar.) octant m.
(tot meting van den sterrenafstand); —ntenne,
agg. tachtigjarig; —nte'simo, agg. tachtigste ; sost. m. tachtigste gedeelte, o.; —ntina,
f. een aantal van ongeveer tachtig; avrà
un' d'anni, hij zal zoo wat tachtig
jaar zijn.
Ottarda, f. (Omit.) groote trapgans, m.
Ottare, v. n. Z. optare.
Otta'stilo, agg. (Arch.) achtzuilig, met acht
zuilen in 't front ; sost. m. rij v. van acht zuilen.
Ottativo, agg. een wensch uitdrukkend ; (Gram.)
modo — , optativus, wenschende vorm ;
—ava, f. tijdruimte v. van acht dagen ; (Eccles.)
octaaf, 0.; achtdaagsch feest, 0.; nell' — di
Pasqua, in 't octaaf van Paschen; entro
1' —, binnen acht dagen; (Metr.) octaaf, achtregelig vers waarvan de beide laatste regels
met elkander rijmen ; lam. all' altra bellssima —, laten wij het andere liedje ook eens
hooren ; laten wij eens zien wat er uit zal
voortkomen ; (Mus.) octaaf, 0.; —ario, m.
(Eccles.) octavarium, o. achtdaagsche tijdruimte na een hoogfeest ; —avino, m. (Mus.)
octaaffluit, v.
Ottaviano, m. (N. pr. stor.) Octav ianus ;
—vio, m. (N. pr. star.) Octavius, m.
Ottavo, agg. num. achtste ; lam. 1' — dono
dello Spirito Santo, achtste gave v. d.
H. Geest, d.w.z. niets meer begr ij pen; dombeid, v.; 1' —a niaraviglia, achtste wereldwonder, 0.; sost. m. achtste deel, o.; (Stamp.)
achtste, octavo formaat, 8°; — grande, piccolo, groot -, klein octaaf; volume in —,
octavobandje, deeltje, 0.; boek in 8°.
Ottemperare, v. n. gehoorzamen ; zich onderwerpen aan (wetten).
Ottenebramento, m. verduistering, verdonkering, v.; —are, v. a. verdonkeren, verduisteren ; p. pass. —ato, verduisterd; agg.
mente —a, met vooroordeelen bevangen
geest; —azione, f. verduistering, omneveling, v.
Ottenere, v. a. verkr ij gen, verwerven, erlangen ; — un favore, een gunst erlangen ; —
11 permesso, de toestemming verkrijgen ;—
la lanrea, de doctorswaardigheid verwerven ; — la unaiio d'uua giovane, de band
van een meisje verwerven ; —i'bile, agg. verkrijgbaar, verwerfbaar; —imento, m. het
verwerven, verkrijgen, erlangen; — del fine,
het bereiken van zijn doel ; —itore, m. verkrijger, verwerver, erlanger, m.

Ottenne, agg. achtjarig, van acht jaren;
—

e'mio, m. tijdruimte v. van acht jaren.

Ottentotto, m. (N. pr. etn.) Hottentot, m.
Ottestare, v. n. smeekend verzoeken, smeeken.
O'ttica, f. (Fis.) optiek, v., leer v. van bet

licht ; kunst om optische instrum. te maken ;
—co, agg. het zien betreffend, optisch ; senso
—, gezichtszintuig ; fenomoni —i, optische
verschijnselen ; nervi —1, gezichtszenuwen ;
camera —a, kijkkast, v., optika, v.; sost. m.
opticus, leeraar in de optiek ; vervaardig. van
optische instrumenten.
Otti'lia, f. (N. pr.) Ottilia, v.
Ottilustre, agg. van acht lustrums, d.w.z.
veertigjarig.
Ottimansente, ave. zeer goed, allerbest, op
uitstekende, voortreffelijke wijze ; —ate, m.
(Archeol.) optimaat, voornaamste, aanzienlijke,
aristocraat, m.; —ismo, m. optimisme, o.,
leer v. van de best mogelijke wereld, neiging
v. om alles van den besten kant te beschouwen ; —imissilno, agg. (am. zeer uitstekend
questo libro non solo è ottimo, ma e
—, dit boek is niet alleen zeer goed, maar zelfs
uitstekend goed ; —imista, m. (Filos.) optimist, m., aanhanger van de leer van Leibnitz
(over de best mogelijke wereld); persoon die
alles van den goeden kant beschouwd, optimist ; —0, agg. best, zeer goed, uitstekend ;
— cittadino, uitstekend burger; è un —
libro, 't is een zeer goed, uitmuntend boek ;
sost. m. het beste ; 1' — è nemico del
buono, het betere is de vijand van het goede;
cerca sennpre l' — , hij zoekt, tracht altijd
naar het beste.
Otti'pede, agg. achtvoetig; — sillabo, agg.
achtlettergrepig.
Otto, agg. nun. acht; ott' anni, acht jaren;
oggi a —, heden over acht dagen ; il di
di Marzo, de achtste Maart ; sost. m. acht ;
serive un —, schr ij f een acht ; son 1' —,
't is acht uur; (Star.) gal Otto, de Raad van
Acht ; —ageno, agg. h.z.d. als ottuagena'rio ; —bre, —brio, m. October, m.; —brino,
agg. (Agr.) in October r ij p wordend; —cente'simo, agg. achthonderdste ; —cento, agg.
nun. achthonderd ; 1' —, de 19e eeuw ; —de'el mo, agg. achttiende ; —genaria, Z. ot—

tuogenario.
Ottoleare, v. a. h.z.d. als otriare.
Ottomanno, —mavo, agg. ottomannisch,
turksch ; —metro, m. Z. optometro ;
—mila, agg. nun. achtduizend.
Ottonario, m. koperslager, geelgieter, m.; handelaar in messing (geelkoper-) waren ; —ame,

m. koper-, messingwerk, o., -waren, mv.

Ottonario, agg. uit acht deelen bestaand;
(M as.) gli —I, de koperen blaasinstrumenten ;

(Metr.) achtregelig (vers).

Ottone, m. (N. pr.) Otto, Otho, m.
Ottone, m. geelkoper, messing, o ; —lno, agg.

uit messing, geelkoper bestaand.

Ottonla, selva —, f. (Geogr.) Odenwald, o.
Ottriare, v. a. Z. otriare.
Ottuagena'rio, agg. tachtigjarig; sost. m.

tachtigjarige grijsaard.

Ottu'ndere, v. a. afstompen, stomp maken;
p. pass. —uso, afgestompt; agg. stomp ; angolo —, stompe hoek, m.; fig. ingegno —,
botte, domme, stompzinnige geest; suono—,
doffe toon; stanza —a, donkere, sombere
kamer; (Bot.) foglia —a, afgestompt blad.
Ottuplare, v. a. met acht vermenigvuldigen ;
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achtmaal nemen ; —plicare, v. a. als 't voorgaande ; —plo, agg. achtvoudig, achtmaal zoo
groot ; sost. m. het achtvoudige.
Otturamento, m. het verstoppen, o., verstopping, dichtmaking, v.; —are, v. a. verstoppen,
dicht geraken ; —rsi, v. rill. zich verstoppen
(kanalen); p. pass. —ato, verstopt ; —atore,
in. verstopper, sluiter; muscolo — , sluitspier ; kunstm. slokdarm, m.; —ato'rio, agg.
verstoppend, afsluitend ; niuseolo —, sluitspier, v.
Ottusamente, avv. op stompe, botte, doffe
wijze ; —angolo, agg. stomphoekig ; triangolo — , stomph. driehoek, m.; —sezza,
—sione, —ntà•, f. stompheid, v.; /1g. stompzinnigheid, beperktheid v. (van geest); — di
udito, hardhoorigheid ; beklemdheid, zwaarte
v. (in 't hoofd); —uso, agg. Z. p. pass. van
ottu'ndere.
Ova'ia, f. (Anat.) eierstok, m., ovarium, o.;
(Bot.) —e, f. pl. vruchtknoppen, ovarien ; —io,
app. eieren voortbrengend ; gallira —a, legkip, v.; sost. M. eierenhandelaar, -verkoopei,
m.; —iuolo, m. eierenhandelaar, m.; eierdopje, 0.; —le, agg. eirond, eivormig, ovaal ;
sost. m. ovaal, o.; facciata eon quattro
—1, gevel met vier eironde lichtgaten ; —lino,
m. kl. ovaal, o., kl. ovaal schilderij of venster,
o.; —rio, in. h.z.d. als ovaia ; —to, agg.
h.z d. als ovale.
Ovare, V. n. jubelen, triomfeeren, betoogingen
brengen, vieren ; p. pres. — ante, triomfeerend,
jubelend, juichend ; —azione, f. (Archeol.)
kleine triomftocht ; ovatie, v., feestelijke begroeting, betooging, eerbewijzing, v.
Ovatta, f. watte, v.; — di cotone, di seta,
katoenen, zijde watte, gewatteerde rok, m.;
—are, v. a. watteeren, met watten voeren ;
p. pass. en agg. —ato, gewatteerd.
Ove, avv. waar, waarin, waarheen, van waar;
waardoor, waarop ; als, in zooverre ; —chè,
avv. waar ook, waarheen ook, wanneer ook.
Ove'glia, f. h.z.d. als pecora.
O'vera, f. en —are, v. a. en n., Z. opera,
—are ; —a'ggio, m. h.z.d. als opera.
O'vest, m. (Geogr.) Westen, o.
Ovicino, m. klein ei, eitje, 0.; —dotto, m. Z.
ovidutto, (Anat.) eierleider, m.; Fallopische
buizen, mv.; — forme, eivormig ; —no, m.
kleine ei, eitje, 0.; —paro, agg. (Zool.) eierleggend ; sost. gli —i, de eierleggende dieren,
de oviparen ; —0, m. Z. uovo ; —ge'nio, f.
(Fisiol.) geschiedenis, leer over het ontstaan
van het ei ; —idale, agg. eivormig; —ide, f.
eivorm, m., ovaal, 0.; —to, m. Z. uovolo ;
—logia, f. eierleer, kennis v. der vogeleieren.

P

Ovi'dio, m. (N. pr. lett.) Ovidius, m.
Ovile, m. schapenstal, m., woning, v.; — di
San Giovanni, de stad Florence (wier
patroon de H. Johannis is); —ino, agg. het
schaap betreffende ; razza —a, schapenras, o.
Ovosmolles, m. (Cucc.) spijs uit eieren, suiker en melk.
Ovra, f. h.z.d. als opera ; —a'ggio, in. handarbeid, m., handwerk, o.; —are, v. a. Z.
operare ; —ero, —iere, gym. h.z.d. als
operaio.
O'vulo, m. (Fisiol.) klein ei, o.; (Bot.) zaadknop,
m.; (Arch.) gedrukte voetring, m.
Ovungne, avv. waa r ook ; allerwege.
Ovvero, tong. of wel.
Ovvia ! esclam. welaan ! wel nu dan ! goed !
Ovviatore, m., —trice, f. beletter, verhinderaar, m., -ster, v.; —azione, f. het verhinderen,
beletten, afwenden, voorkomen, o.; —0, agg.
tegemoetlredend, -gaand; in 't oogvallend; il
senso pia — della parola, de gewone,
meest erkenbare zin van het woord; la piii
—a prudenza, de meest gewone voorzichtigheid.
Ozena, f. (Med.) neuspoliep, m., -gezwel, o.
Ozl'aco, agg. van slechte voorbeduiding, v.;
giorno —, ongeluksdag, m.
Oziare, —eggiare, v. n. leegloopen, luieren ;
—o, m. ledige tijd ; rei mornenti d' —, in
de ledige oogenblikken ; —zj letterarj, letterkundige verpoozingen,mv.; gli —zj autt i nnali, de herfstvacantie, v.; ledigheid, v.; 1' —
è il padre dei vizj, de ledigheid is de
moeder aller ondeugden ; stare in —, leegloopen, luieren; condannato all' —, tot
nietsdoen, werkeloosheid veroordeeld ; —osa'ccio, m. onverdragelijke leeglooper, luiaard, m.; —osa'ggine, —osita, f. leeglooperij, nietsdoenerij, luiaardij, v.;—osamente,
avv. in ledigen tijd; leegloopend, luierend ;
—oso, agg. leegloop., luierend ; prov. donna
—a non pub essere virtuosa, een luie,
leegloopende vrouw kan niet deugdzaam zijn ;
vita —a, werkeloos, leegloopend, lui leven ;
tempo —, ledige tijd, m.; tenere i denari
— i, zijn geld stil laten liggen ; ijdel, nietig,
vergeefs, nutteloos ; gnestioni —e, nuttebooze, onnutte vragen ; parole --e, vergeefsche woorden ; sost. m. leeglooper, luilak , dagdief, luiaard, in.
Ozo'nico, agg. ozonhoudend, ozonachtig; —0,
m. (Chim.) ozon, m.: —o'metro, m. ozonometer, m.
Ozzimato, m. (Farm.) basiliumdrank, m.; —0,
m. (Bot.) h.z.d. als bassiiico.

P
P, (spr. uit pie) m. en t. p ; afkort. P = padre,

pater, m.; (Mus.) p = piano, zacht, zwak;
pp. = pianissimo, zeer zacht, zwak ; p. f.,
eerst zwak, dan sterk ; p = piano, verdie-

ping, v.; pp. — primo piano, eerste verdieping ; 3 p = terzo piano, 3de verdieping ;
in opschriften; p (of P) = pose, plaatste;
p p (of P P) = posero, plaatsten.
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Pa, afk. voor padre en voor palo.
Pa'bbio, m. (Bot.) zilvergras, o.
Pa'bulo, m. h.z.d. als pascolo of alimento ;
—oso, agg. vruchtbaar, weelderig.
Pacare, N. a. h.z.d. als paciticare ; —atamente, avv. op rustige, vreedzame wijze;
—atezza, f. vreedzaamheid, gerustheid, gelatenheid, v.; gemoeds-, zielsrust, v., -kalmte,
v.; kalmte (van het weer); kalmte, rust (der
zee); —ato, agg. vreedzaam, rustig, kalm, bedaard, stil, zacht, kalm, bedaard (v. 't weer).
Pacca, f. fam. slag, stoot, m.; dare le —che,
ad uno, iem. afranselen ; aver le —che, aan
't kortste eind trekken, 't onderspit delven.
Paccheo, m. lummel, ezel, domoor, m.
Pacchetto, m. kl. pak,akje , o., pakketje, o.
Pa'echia, f. weide, v.; fiig. goed leven, smullen, zwelgen ; prendere gusto alla — , zijn
genoegen vinden in lekker eten en drinken ;
—aiueiito, m. smullerij, brasserij, zwelger ij ,
v.; —iaiio, m. h.z.d. als —eo ; —iare, v. n.
smullen, goed eten en drinken, zwelgen, brassen, een goed leven er van nemen ; —iarina,
f. vuil, slijk, o.; slik, o., poel, v.; —iarone, m.,
—ona, f. vet, welgevoed persoon, m.; —ierotto, m. goedgevoede, vette knaap, m.
Pacchina, f. slag m. met de platte hand op
't hoofd ; —are, v. a. met de platte hand op
het hoofd slaan ; —to, m. h.z.d. als —la in de
eerste beteekenis ; volg. spijs, v., eten, o.; —lone, m. veelvraat, vreetzak, zwelger, m.;
—iueeo, m. fa n vuil, o., drek, modder, m.;
mengsel, mengelmoes, o.
Pacciame, —time , m. hoop half verrotte bladeren of stroo ; koinpost-, vuilnishoop, m.; vuil,
o., vuiligheid, v.
Pacco, m. pak, pakket, o., bundel, m.; far
un — di qe., iets in een pak doen, een pak
maken ; un — di libri, een pak boeken.
Pace, f. vrede, m., vredestoestand, m.; esser
in — con qd., met iem. in vrede zijn, leven;
in tempo di —, in vredestijd; la — armate, de gewapende vrede, m.; fam. nou
far — nè tregua con alcuno, iem. geen
oogenbli4k met rust laten, altijd plagen ; conchiudere e fiirniàre la --, vrede sluiten,
en het vredesverdrag onderteekenen ; una —
onorata, een eervolle vrede ; arti della —,
kunsten, bedrijven des vredes ; turbatorl
della — pubbliea, verstoorders der openbare orde ; eendracht, v.; vivono in —, zij
leven in eendracht, vrede ; zielevrede, m., gemoedsrust, v.; vivere in —, rustig, met rustig
hart leven ; rust, v.; non aver — nè giorno
né notte, dag noch nacht rust hebben; dar
lasciare in —, met rust laten, niet meer
lastig vallen ; sla delta con tua —, met
uw verlof zij gezegd ; con tutta la sua
zonder zich in 't minst te verontrusten ; fare,
rifare la—, zich weder met elk. verzoenen ;
gindice di —, vrederechter, m.; uomo di
—, vredelievend man ; fam. inenar il buon
per la —, ter wille van den lieven vrede
zijn misnoegen verbergen ; mandare, rimandare in — un povero, een arme afwijzen ; andare in —, riposare in —, in
vrede sterven, rusten ; inettere l'aniino in
—, zich geruststellen, zich troosten; (Giuoc.)
esser —, far —, gelijkstaan, evenveel punten hebben ; (Eccles.) pacem, o., vredeskus;
te kussen gegeven pateen, m.; prov. tra la
— e la tregua guaj a chi la leva,
wee hem die den vrede stoort, het verdrag
—,

—,

PAD
breekt ; —eficare, v. a. enz., Z. paciflcare;

—nzla, f. Z. pazienza; —late, agg.
vredebrengend • —tare, h.z.d. als —Ware;
—faro, agg. h.z.d. als —late ; --, sost. m.
vredestichter, vredebemiddelaar, m.;
meiite,. avv. h.z.d. als —ifleamepta; —lente, h.z.d. als paziente; —ienz4, f. h.z.d.
als pazienza ; —sera, f. vredestichtster, v.;
—iere, m. vredestichter ; —i'fero, agg. tredebrengend ; den vrede beduidend, aankondigend ; ulivo — , vredestak, m.; —tflca'bil,
agg. verzoenbaar, tot vrede te brengen ; —i camente, avv. op vreedzame, vredelievende,
bedaarde wijze ; —iflcamento, m. bevrediging, v.; herstelling v. der vrede ; b ij legging
v. (van een geschil); verzoening, v.; — del
paese, bevrediging, v., herstel o. van den
vrede in 't land ; —Ificare, v. a. bevredigen,
tot rust, vrede brengen verzoenen, vrede maken ; — il padre col flgliuolo, vader en
zoon met elkander verzoenen ; 11 nnovimento
dell' animo, den storm der ziel, de gemoedsontroering tot rust brengen ; — un paese,
den vrede in een land herstellen ; --rel, v. rit].
zich geruststellen, tot kalmte, bedaren komen,
vreedzaam worden; —ificativo, agg. bevredigend, geruststellend ; stillend, kalmeerend
(geneesmiddel); —illeatore, tn. vredestichter, m.; —iflcaziot.e, f. herstel o. van den
vrede, de rust, de orde ; bevrediging, v.; --iflco, agg. vreedzaam, vredelievend ; kalm,
bedaard, stil, rustig; usare parole —che,
vredelievende woorden bezigen ; lega —a,
vredesverdrag, 0.; aria —a, vredelievend
uiterlijk, o.; beats i --t, zalig zijn de vreedzamen; i t paese è —, het land is rastig;
mare —, kalme, rustige zee; (Geogr.) 1 Oceano — of 11 Pacilco, de Stille Zuidzee;
la ferrovia —a, de Pacific-spoorwegbaan,
v.; cielo, tempo —, kalm, vrool4jk Weer, 0.;
—lone, m., —Zona, f. vredelievend, zachtmoedig mensch ; —ioso, agg. h.z.d. als —ifico.
Pachidermi, m. pl. (Zool.) dikhuidigen, mv.
Paco, m. (Loot.) pako ; alpaca-schaap, lama, 0.;
lana di —, alpaca-wol, v.
Padella, f. (Cuce.) pan, braadpan, koekepan,
m.; nella — ei farina le frittate, in den
pan bakt men eierkoeken ; bistecca cotta
in —, in den pan gebakken beefstuk ; — da
brucciate, pan met gaatjes in den bodem
(om kastanjes te braden); smeltpan, m.; steekpan, -pot, m.; beddepan (om 't bed te vetwarmen); —e, pl. kleine steenen potjes om te iliumineeren ; vetpotjes, mv.; mod. prov. aver
un ocehio alla —e tinti al gatto, een oog
op den pan en eén op den kok houden, d.w.z.
twee dingen terzelfder tijd doen ; eadere
dalla — nella brace, van den regen in
den drop, van den wal in de sloot komen ;
la — dice al paiuolo, fatti In lá, chè
mi tingi, de pot verwijt den ketel dat hij
zwart is ; (Anat.) knieschijf ; (Mar.) breeds,
platte boot, schuit, praam, m.; —a'caia, f.
gebroken, vuile pan, m.; —alo, m. pannensmid, blikslager, pannenverkooper, m.; —ata,
f. een pan vol ; zooveel als in een keer in een
pan gebraden kan worden ; —etta, f. kleine
pan, pannetje, o.; —ellina, f. h.z.d. als
—etto ; —e, pl. vetpotjes, mv.; —ellino, tn.
pannetje, napje, 0.; —ellona, 1., —e, m. groote
pan, m., groote nap, v.; —ellotto, m. smeltkroes, smeltpan.
Padiglione, m. tent, v., tentdak, o., tuintent,
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v., p rieel, o.; groote legertent v. (voor Mc.);
zjjt als bij u thuis ; —one, in. heer, meester,
bedhemel, troonhemel, m.; tentvormig jaleesie
gebieder, patroon ; i Romani furono —1
v. voor vensters ; (Arch.) klein koepelgebouw,
di mezzo mondo, de Romeinen waren
paviljoen, 0.; (Anat.) — dell' oreeehio,
meesters, gebieders ro ve de halve wereld;
oorschelp, v.; — delta tuba del
lloppio,
gl' inglesi sono —I del mare, de Enverwijding van de Fallop. buis ; baarmoedergelschen hebben de heerschappij op
o de zee;
trompet, v.; — della troinba, klankopening
(Mar.) — d olle navo, scheepskapitein ; —
v. der trompet ; (Mar.) vlag, v.; (Gzóiell.) kroon,
d' un fondo, heer, eigenaar van een goed;
v. van een geslepen edelsteen ; a —, in tent-- di casa, buisheer, baas in huis; eigenaar
vorm ; viti a —, prieelvormig opgebonden
van een bezitting, goed ; 11 — ha sposata
wijnstok, m.; letto a —, bed met hemel,
la serva, de meester, de baas beeft de meid
hemelbed, o.
getrouwd ; essere a —, in iem.'s dienst zijn ;
Pa'dova,
f. (Geogr.) Padua, o.; —ano, app.
In casa; mia soiB -, in mijn huis ben ik
paduaansch ; sost. m. Paduaner, inw. van P.
baas, de meester ; son — di ritst fuori
Padre, m. vader, m.; — affettuoso, goede,
quando nis piace, ik ben vrij, heer en
teelere vader; — snaturato, ontaarde vader,
meester, om uit te gaan als 't mij behaagt;
m.; amor di —, vaderliefde ; oggi son difarsi — di una lingua, zich een taal gevenuto —, i k ben vandaag vader geworden ;
heel eigen maken ; — di sè, zijn eigen baas,
fig. 1 ozio è il — dei vizj, de ledigheid is
beer en meester; fare il —, den meester,
de moeder (eigens. vader) van alle ondeugden;
baas spelen ; — of padrone mio ! 't tot
— di famiglia, familie-, huisvader; —auw dienst! ga uw gang maar! grazie
dottivo, adoptief-, aangenomen vader; —
tanto! padrone! ik dank u zeer! tot uw
putativo, alleen vader in naam ; i— i, dedienst! ella è il mio buono —, gij hebt
vaderen, voorvaderen; ii primo nostro —,
slechts te bevelen ; fam. essere nelle mani
ons aller eerste vader _ Adam ; —, pater, m.
dell' ultimo —, zijn einde, ondergang nabij
(titel voor ordesgeestel.); buon giorno,
zijn ; (Giur.) — di causa, h.z.d. als avvoPadre reverendo, goeden morgen, eerw.
eato • beschermheer, beschermheilige
Pater; Santi Padri of Padri della Padroneggiare, v. a. heer, meester zijn over
chiesa, de heilige Vaders, Kerkvaders (ook
iets; in zijn macht, bezit, ondergeschiktheid
alleen Padri); i Padri del Cors cilio, de
hebben, beheerschen ; Dante non è maf
Concilievaders, stemgerechtigde leden van 't
sehiavo della rima ma la padronegConcilie; Padre nostro. eterno, del cielo,
gia rempre, Dante is nooit slaaf van het
Onze Vader, Eeuwige, Hemelvader ; — dell'
rijm, maar h ij beheerscbt het altijd ; foranimna, zielzorger, biechtvader, m.; Erodoto
tezza che padroneggia la città, een
é il — della etoria, Herodotus is de vader
de stad beheerschende vesting ; v. n. den heer,
der geschiedenis ; -- dolla patria, vader des
meester, baas spelen ; (Mar.) scheepsgezagvaderlands ; grondvester, redder des vaderl.;
hebber zijn ; —rsi, v. ri ll . zich beheerschen,
scherz. en iron. i —i della patria, de Afgebeteugelen ; non sapersi —rsi, zich niet
vaardigd., Kamerleden ; (Stor.) i --i coseritti,
weten te beheerschen ; —ello, m. onbemidbeschreven vaderen, Rom. senatoren ; (Teatr.)
deld landbezitter, m.; —erffa, f. h.z.d. als
— nobile, speler der vaderrollen ; di — in
—ato ; —esco, agg. met gebiedend gelaat,
figlio, van vader op zoon ; —efamiglia, m.
heerschzucht., gebied.; —essa, f. Z. padrona.
indecl. familie , huisvader, m.;
eggiare, padula, f., e, m. moeras, 0.; giuneo di ,
v. n. h.z.d. als patrizzate ; —ia, f. Z. pariet, 0.; spazzola di —, rieten bezem, m.;
tria ; —icello, m. patertje, monnikje, v.;
—esco, agg. h.z.d als paludoso ; —etta, f.
—igno, m. Z. patrigno ; — Luo, m. peet
—o, m. kleine moeras, o.; --oso, agg. Z.
vader, peetoom, m.; getuige m. b ij een tweepaladoso•
gevecht ; —, pater, m., patertje, o.; beste pater paesa'eeio, m. slecht, beroerd, onaangenaam
(in 't toespreken); —ona, f. meesteres, huisland, o.; —a'ggio, m. (Pitt.) landschap, o.;
vrouw, v.; kamerverhuurster, v.; —ona'ggio,
landschapstuk, o.; un di — Salvator Rosa,
m. h.z.d. als —onato ; h.z.d. als —onaiiza ;
epen landschap van S. Rosa ; landschapschilder-onale, agg. den beer, meester toebehookunst, v.; —ano, agg. tot een land behoorende, hem betreffende ; accanto alla casa
rende, inheemsch, inlandsch ; usanze —e,
eolonica c' è la casa — naast de packaan het land eigene gebruiken ; nianufatterswoning ligt het heerenhuis; —onanza, f.
ture —e, de inlandsche fabrieksvoortbrengheerschappij, macht, v.; esereitare troppo
selen ; la lingua —a, de landstaal, v.; mod.
severamente la sua — zijn heerschappij,
avv. alla —a, near landsgebruik ; sost. m.
macht te streng uitoefenen overwicht, o.,
inwoner, landsman, landgenoot, m.; è tanto
aanmatiging, v.; non soffrire verte —e,
tempo che sono qui, oromal si poszekere aanmatigingen niet dulden ; —ona'sono chiaunare --i, zij wonen reeds zoo
tico, —onato, m. (Eccles.) recht 0. om
lang hier, dat men ben wel landgenooten kan
kerkelijke prebenden te geven, patroonaatsnoemen ; burger (in tegenst. van soldaat); gis
recht, o.; (Stor.) beschermrecht o. over clienten ;
ufficiali non devono vestire da i
beschermd gebied ; h.z.d. als protezione of
de officieren mogen geen burgerkleeding draprotettorato ; gebied, o., bezitting, v.; que'
gen ; slam° —1, wij zijn landslui, -lieden;
eampi sono di diversi —1, die velden
—ante, m. (Pitt.) h.z.d. als paesista; —are,
behooren aan de verschillende heerschappen,
v. n. op het land wonen.
tot verschillende bezittingen ; —oncino, m., Paese, m. land, gebied, oord, m.; streek, v.,
—a, f. zoon, m., dochter v. van den eigenaar,
landstreek, v., landschap, o.; signore di
den patroon, huisheer ; jonge heer, m., jonge
vasto —, heer van een uitgestrekt gebied,
juffrouw, v.; —oncione, m.. —a, f. heer,
i varj —1 dell' Europa, de verschillende
gebieder, m., meesteres, gebiedster, v.; verga
landen van Europa ; il bel — ' I talia, het
pure, ell' è —ona, kom maar gerust, gij
schoone land Italie ; — montuoso, piano,
.
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de betalingen, uitbetalingen doen ; dare qe.
alpestro, salvatieo, fertile, salubre,
in —, iets in betaling geven ; fe rn . errare
malsano, bergachtig-, vlak-, Alpen-, wild-,
non fa —, een vergissing in de rekening
vruchtbaar-, gezond-, ongezond land, oord, 0.;
sluit de betaling niet uit.
volk, o., natie, v,; 1'Italia è oggi un —
libero, Italie is tegenwoordig een vrije natie ; Paga'ia, f. (Mar.) pagaai, v., roeispaan, v.
— anhico, nemieo, bevriend, vijandelijk Paganainente, avv. op heidensche wijze, als
de heidenen ; —eggiare, v. n. in heidensche
land ; klein oord, plaatsje, 0.; vlek, gehucht, 0.;
zin denken, schrijven, handelen ; de oude heidorp, o., kleine stad, v.; Lucignano è an
denen (klassieken) navolgen ; heid. denken,
— in monte, Lucignano is een klein in de
leven ; —eseo, agg. h.z.d. als —o ; —e'simo,
bergen gelegen dorp, plaatsje, o.; non esser
m. heidendom, o.; heidensche godsdienst. m.,
in —, niet in 't dorp, in de plaats zijn ; mutar
heid. wereld, volkeren, de heidenen ; —ieo,
—, van woonplaats veranderen ; parere un
agg. h.z.d. als -o ; —ismo, m. h.z.d, als
—, er als een klein dorp uitzien ; fig. en fem.
—e'sitno; —izzare, v. a. h.z.d. als --eginandare a quel —, iem. naar den drommel
glare ; v. a. in heid. vorm brengen ; met
zenden, wenschen ; scoprire il —, de streek
held. begrippen opvullen ; —0, app. heidensch ;
onderzoeken, verkennen ; fig. scoprir —,
riti —i, heidensche godsdienstige gebruiken;
iem.'s plannen trachten uit te vorschen ; (Pitt.)
letteratura —a, heid. (het Christendom
h.z.d. als —aggio ; prov. chi muta — muta
vijandige) letterkunde ; geuite —a, heid. denventura, verandering van woonplaats brengt
kende, levende lieden ; sost. m. heiden, ongesoms ongeluk aan ; — clie val, uisanza
loovige ; landbewoner, burger ; —ume, m.
che trovi, 's lands wijs, 's lands eer ; tutto
heidensche wereld v. (in veracht. zin).
il morsdo è —, de wereld is overal dezelfde ;
—esello, m. klein dorp, gehucht, plaatsje, Pagare, v. a. betalen, uitbetalen, de betaling
doen ; ha pagato il prezzo convenuto
oord, enz.; —etto, —ettino, m. zeer klein
hij heeft den overeengekomen prijs betaald;
plaatsje, gehuchtje, dorpje, o.
assol. — in contanti, in oro, in earta,
Paesi-Bassi, m. pl. (Geogr.) Nederlanden, mv.
comptant, in goud, in papier betalen ; — alla
Paesino, ni. kleine plaats, kl. stad, o.; (Pitt.)
consegna, a respiro, a rate, bij afleveklein landschapstuk, 0.; agg. marnao --,
ring, in term ij n, in gedeelten betalen ; fig. — a
zeer vette kalksteen met marmerteekening;
chiacehere, a promesse, met praatjes,
—ista, in. (Pitt.) landschapschilder, rn.; — one,
beloften betalen ; — la pigione, — uu
m. groot, uitgestrekt dorp ; zich ver uitstrekdebito, den buur, een schuld betalen ; —
kend land ; —otto, m. vlek, gehucht, oord,
come an banco, zeer stipt, als de bank
o.; —u'ccio, m. armzalig, ellendig, vuil
betalen; loonen, vergelden, beantwoorden;
plaatsje, dorpje, o.; —u'colo, m. klein oord
pagano i benefizj con l'ingratitudine,
van droevig, verwaarloosd uiterlijk.
zij vergelden de weldaden met ondankbaarPaf, paffe, pa' ffete ! paf, poef-paf; klets,
heid; fam. se le trovo a quattr' occhi,
(geluidnabootsend woord).
lo pago io, als ik hem onder vier oogen
Paffa, f. spijs, v., eten, o.; prov. tanto s'enaantref, zal ik 't hem betaald zetten ; pagare
verza la gatta alla —, che vi perde
poco, goedkoop betalen ; —11 iio, la pena,
la graffa, de kruik gaat zoolang te water
straf, boete betalen, boeten ; ha pagato ii
tot zij berst; fig. geluk, buitenkansje, 0.; goed
fio di tutte le sue brieeonate, hij heeft
leven, o., brasserij, slemperij.
al zijne schurkerijen zwaar geboet, betaald ;
Paffutello, agg. half doorvoed ; —ezza, f.
met belasting bezwaard zijn ; la came paga
doorvoedheid, welgevoedheid ; vetheid, dikte,
dee d lire il quintale, op het vleesch is
v.; —o, agg. goed gevoed, vet, dik ; una raeen accijns, belasting van tien lire voor de
gazza —a, een dik, weldoorvoed meisje;
tweehonderd pond ; eosa ehe non si pages,
star —, zich wel bevinden, het er goed van
een onbetaalbare geschiedenis ; —rsi, V. rifl.
nepten; rond, dik ; popone —, een dikke
zich doen betalen ; prov. Dio non paga ii
meloen, m.; cotone —, zachte, sterke kasabato, God betaalt niet eiken Zaterdag;
toen, m.
Gods straffen laten soms lang op zich wachPaflago'nio, f. (Geogr.) Paflagonië, o.; —nio,
ten ; uno ne paga cento, een enkele schuld
m. (N. pr. etn.) Paflagonier, m.
moet soms lang geboet worden ; che rompe
Pafo, m. (Geogr. Stor.) Paphos, o. (eiland).
paga, wie misdoet moet de straf dragen ;
Paga, f. betaling, belooning, v.; loon, o., jaarp. pres. —ante, betalend ; agg. socio —, bewedde, soldij, v.; ha tremila lire 1' anno
talend, contribueerend lid, o.; —aria, f, h.z.d.
di —, hij heeft een jaarwedde van 3000 lire
als inallevadoria ; —atore, m., —trice, f.
'sjaars; oggi i soldati hanno doppia
betaler, in., betaalster, v.; è buon —, bij is
—, de soldaten hebben vandaag dubbel soldij
een goede betaler ; star —, borg blijven;
ontvangen ; servire renza —, zonder jaar(Mil.) ufficiale — , betaalmeester, m.; —oria,
wedde, voor niets dienen ; tinare la —, bef. (Stor.) openbaar betaalmeesterschap, o.;
taling ontvangen; — morta, betaling voor
staatskas, v.; —atnra, f. h.z.d. als —amento.
niet bewezen diensten ; fam. en iron. aver
le —ghe, zijn portie (slagen) kr ij gen ; dare Pagella, f. (Scuol.) weekcensuur, v. (een week
de school niet mogen bezoeken).
le —ghe a uno, iem. zijn portie geven ;
mala —, kastijding, straf, v.; — , h.z.d. als Paggeria, f. (Stor.) de gezamelijke pages aan
een hof ; woning, opvoedingsgesticht der pages ;
pagatore ; dalle male —glue e' è da
—etto, m. kleine, nette page, m.; —io, m.
prendere quello clue danno, van de
page, edelknaap, m.; japonophouder (haak of
slechte betalers moet men maar aannemen
knijper om de damesjaponnen op te houden,
wat ze geven ; huurling, huursoldaat, m.;
trousse-robe).
—a'bile, agg. betaalbaar; cainbiale —a
vista, wissel op zicht; —a'eeia, f. slechte Pagherè, m. (Com.) wissel m. op kort zicht;
kwitantie voor een inleg in de staatsloterij;
betaling, v., - betaler, m.; —amento, m. be—etta, f. betaling, kleine bezoldiging, v.
taling, v., het uitbetalen, betalen ; fare i —i
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Pa'gina, f. bladzijde, v., blad o. (v. een boek,
geschrift enz.); seri.verb una 111ezza —
di robe, ik zal een halve bladz. vol schrijven ; beschreven, bedrukte ruimte van een
blad ; la — è troppo piscola in propor•
zione del margine, het bedrukte gedeelte
is te klein in verhouding van den rand; fig.
un libro ha di belle —e, een boek bevat
mooie bladzijden, plaatsen, gedeelten ; fig. belle
—e della suo vita, schoone bladzijden, gebeurtenissen uit zijn leven ; le sacre —e,
de Bijbel ; —e aperte, opengeslagen boek ;
(Giornal.) la quarta —, de vierde-, advertentiezijde ; voltar —, het blad omslaan ; fig.
een zaak van een ander gezichtspunt beschouwen; (Bot.) le - -c d'una foglia, de
beide zijde ►, van een blad ; (Stamp.) mettere
in — h.z.d. als inlpaginare; —atura, f.
pagineering, nummering, verdeeling der bladz.
—etta, f. klein velletje beschreven, afgedrukt
papier ; ti mando queste modeste —e,
ik zend u deze bescheidene blaadjes ; —Ina,
f. klein gedrukt of beschreven velletje, blaadje,
o.; —u'eeia, f. klein onbeduidend blaadje,
velletje.
Pa'glia, f. stroo, o.; iilo di —, stroohalm ;
— di gran, di segale, d' orzo, tarwe-,
rogge-, gerstestroo ; saccone ripieno di —,
stroozak, m.; — da eappelli, vlechtstroo (voor
hoeden); una treccia di —, een bundel,
streng vlechtstroo ; l'arte della —, de kunst
van stroo-, hoeden vlechten ; fuoco di —,
stroovuur; fig. snel voorbijgaande hartstocht,
m.; 11on10 di —, strooman, m.; lam. signore
colla — nelle scarpe, iem. die den grooten
heer wil spelen en zijn armoede of geringe
afkomst niet verbergen kan ; een klompenmijnheer; aver la coda di —, altijd bevreesd zijn voor praatjes, achterklap ; prov.
clli ha la coda di —, ha paura che
gli pigli fuoco, wie zich niet zuiver gevoelt
verkeert altijd in vrees ; wie schurftig is vreest
den roskam ; fam. aver la — in becca,
zich (door een belofte) ergens zeker van gevoelen ; inciampare in un fllo di , over
een stroohalm vallen ; op alles fitten ; per
ogni fuscello di —, om elke kleinigheid;
legare a niezza — lange stoppels laten
staan (bij 't maaien); batter la —, zeer breedsprakig zijn ; mettere a — una bestia,
een stuk vee op stroovoer zetten ; prov. col
tempo e tolla — si nlaturano le sorbe,
met tijd en geduld komt alles terecht ; m. prov.
o di — o di ffeno, basta che ii corpo
sin pieno, wat hij te eten krijgt kan hem
niet schelen, als hij zijn buik maar kan vullen ; —a'ccia, f. slecht, duf stroo ; —acciata, f. hansworstenstreek, m.; grappige, dwaze
handeling, uitdrukking ; (Teat.) grappig stuk,
stuk vol dolle en dwaze streken ; —a'ecio,
m. klein gehakt, gesneden stroo ; stroozak, m.;
fam. en fig. bruciare il —, op een afgesproken plaats, bijeenkomst niet verschijnen; zich
heimelijk uit de voeten maken ; (Teat.) hansworst, grappenmaker, paljas, m.; lam. mensch
met wien men het niet ernstig moet opnemen;
iem. die geestig wil zijn en het niet is; —acclone, m. zeer dom, onnoozel mensch, mislukte geestigaard ; —a'io, m. stroomfijt, v.,
strooberg, m.; cane da —, waak-, erfhond,
m.; boerenkeller, m.; fare colue il cane
da — che abbaia da lontano, doen als
een boerenkeffer die van verre blaft; lam.
,

;

—
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11110 11o11 coglierebbe neanche in tin —,
iem. zou nog geen hooiberg raken (v. slechte
schutter); strooi-, hooizolder, m., -schuur, V.;
dormire al —, op den hooizolder slapen ;
—ainolo, m. (Agr.) hoer die vlechtstroo verbouwt en verkoopt ; stroohandelaar ; eigenaar
yan stalling en uitspanning.
Pagliauculo, m. (Omit.) staartmees, v.
Pagliarda, f. hoer, lichtekooi, v.; —0, agg.
oukuisch, ontuchtig ; sost. m. wellusteling, m.
Pagliata, f. haksel, o.; —ato, agg. strookleurig, stroogeel ; —'ecio, m. klein gesneden
stroo, haksel, 0.; —ere'ccio, m. stroohut, v.;
—eresco, agg. van stroo gemaakt, strooien ;
—eri'ccio, m. haksel, gehakt, gesned. stroo, o.
Paglietano, agg. angllilla —a, riet, moerasaal, v.; —eto, m. riet, o.
Paglietta, f. onregelm. gekristall.lichaampje,
0.; goudloovertje, klatergoud, o.
Paglietta, m. (Mar.) kussen van gevlochten
touw of riet dat men buiten boord hangt om
de stooten op de zijde van het schip te verminderen ; —lno, m. gevlochten strooien zitting
v. (van stoelen); stroozitting, v.; —iola'ia, f.
kussen, halskwab, v. (v. 't rundvee); —ioliere,
m. (Mar.) proviandmeester, m.; —iolo, m. Z.
—iuolo ; —lone, m. grof gesneden stroo ;
grove stroozak, m.; —ioso, agg. rijk aan stroo ;
grano . koren dat zeer in 't stroo geschoten is; —luicola, f. stroohalmpje ; —inola, f.
h.z.d. als —ijlcola ; — kl. goudloovertje, o.;
—iuolo, m. kaf, uitgedorscbt stroo, o.; fig.
nettare il'— zich uit de voeten maken ;
(Mar.) proviandkamer, v.; —iuzza, f. stroohalmpje, 0.; lavoro facto di —e, uit kl.
stroohaimpjes vervaardigd werk ; —e, pl. kl.
stroostengeldeeltjes die aan wol hangen blijven.
Pagnotta, f. kl. rond brood, 0.; fam. en dis.
loon, geld, o.; molti scrivono per la —,
velen schrijven alleen om het brood, om 't
geld ; —ottella, f. klein rond broodje, melkbroodje, kadetje, o., pistolet enz ; —ottista, m.
huurling, m.; iem. die alles slechts om 't loon
doet ; loonschrijver, m.
Pago, agg. bevredigd, tevredengesteld, tevreden ; sono — della inia condizione, ik
ben tevreden met mijn positie, lot ; non — dl
aver 1ldito ..., niet tevreden met gehoord
te hebben ; sost. m. betaling, v.; a —, voor
geld, tegen betaling; scuole a —, betalende
scholen ; non aver —, onbetaalbaar zijti ;
geen prijs hebben.
Pagoda, f. pagode, v.; afgodentempel m. in
Indië; afgodsbeeld, o.
Pagolino, m. h.z.d. als paolino.
Pagonazza, m. Z. paonazzo.
Pagro, En. (Zool.) h.z.d. als grauciporro.
Pagura, f., —oso, agg. Z. paura, —oso.
Paguro, m. (Zool.) kluizenaarskreeft, v.
Pali ! bah ! onzin! larie!
Paia'ccio, m. slecht paar, o.; un — di scarpe
tutte rotte, een paar slechte geheel gescheurde schoenen ; fam. un — di zerl,
niets, in 't geheel niets ; —etto, m. paartje. o;
—0 of paro (par), m. (pl. paia, f.), paar, 0.;
twee bij elkander behoorende dingen ; un —
di cavalli, een span paarden ; nu par dl
scarpe, een paar schoenen ; een paar, eenige;
mangerei 11u -- di pesche, ik zal een
di forbid,
paar perzikken eten ; 11n
een schaar : un — di stadere, een weegschaal ; 11n — di calzoni, di mutande,
een paar broeken, onderbroeken ; uu — di
—
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nervi, een zenuwpaar,; yin — di carte da
werk, palissaden versterken, bevestigen ; (Mar.)
giuoco, een spel kaarten ; nn — di iiozze,
optalieën, ophijschen; —aneato, m. paaleen bruiloft, v.; ram. essere una coppia
werk, o; omheining van palen, van plapkén ;
e un palo, z ij geven elkander niets toe;
—anchinetto, m. (Mar.) talie, v.; —au't is een paar dat bij elkander behoort; non
chino, m. palankijn, m.; draagstoel, m.; (Mar.)
saper quante paia fanno tre buoj,
windas, o., katrol, m.; —anco, m. (Mar.)
zeer dom zijn ; —u'eeio, m. een armzalig,
windas, o.; —1, pl. rollen mv. tot het voortbeellendig paar.
wegen van geschut; —a'neola, f. steg, v.;
Paiolata, f. een (kook)pot vol; una — di
plank v. (over sloten, diepten); —andra, f.
cavolo, een pot met kool ; —olina, f. kl.
(Mar.) kotter, v., hoeker, m., kaagschip, binkookpot ; lijmpot m. (der schrijnwerk.); —10nenschip, 0.; klein vrachtschip voor kust- en
lino, m. kleine kookpot, m.; kl. ronde hoed,
binnenvaart; —andrano, in., —a, f. wijd,
m.; —iuolo, m. koperen, ijzeren pot, ketel ;
ruim overkleed, o.; geplooide, wijde regenmanwaterketel, m.; prov. ogni cucina ha il
tel, m., overjas, v.; —androne, m. groote,
sao —, elke keuken heeft zijn eigen ketel ;
ruime overjas, v., regenmantel, m.;. —auto, m.
pray, la padella dice al — tiratti in li,
(Mar.) h.z.d. als paranco ; —ante, agg.
che io nil tingi, de pot verwijt de ketel
rondzwervend ; —are, v. a. door palen stutdat hij zwart is ; bollire come un —, erg
ten (jonge boom); met paalwerk, palen ververkouden zijn; (Mil.) geschutketting, m.
sterken ; met den schoffel omwerken (graan);
Pala, f. schop, schop, v., schoffel, m.; (di
—ata, f. I. een schop, schoffel vol ; a —e,
ferro, di legpo, met ijzeren, houten blad);
in overvloed, schepels-, schoffelsgewijze ;
spitter, m., graaf, v.; —a sponde, koornschop
slag m. met een schop of schoffel, met een
of schoffel ; — da fornaj, bakkers-, broodroeiriem ; a ogni —, bij elken riemslag ;
schoffel, ovenschieter, m.; ruota a —e, schepdare la —a secco, met den roeiriem het
rad, o.; — del renco, blad v. d. roeispaan;
water niet aanraken ; — 11. paalwerk, o., ommod. prov. chi non è sul forno é sulla
heining van palen, palissadenbouw, m.; —a—, aan ongeluk staat iedereen bloot; colla
tale, agg. (Gram.) letters — keelletter, m.;
—, met groote hoopen, schepelsgewijze ; (Pitt.)
—atina, f. pelskraag, m.; halsdoek, m.; —
van boven spits of rond toeloopend schilder(Vet.) keelgezwel, 0.; —atino, agq. tot de keel,
stuk (voor altaren); —, avv. far — una cosa,
het gehemelte behoorende, de keel, het geiets openbaar maken, ontdekken ; —aiaolo,
hemelte betreffende ; osso —, gehemelte been,
m. (Stor.) schopdrager, sapeur, pionnier, m.
0.; (Grain.) consonant' —1, keelklanken,
Pala'ccio, m. slechte, onbruikbare paal, v.;
keelletters, mv.; — (Stor.) tot het paleis, het
(Vetr.) fritschoffel, M.
Keizerrijk of Kon. hof behoorende ; biblioPaladina, f. paleis-, hofdame, v.; —inesco,
teca —a, palatijnscbe bibliotheek, v., huisagg. de paleis-, hofbewoners betreffende ; ridbibliotheek van vroegere vorsten in (Florence),
derlijk, als een paladijn ; —ino, m. (Stor.)
van den Paus (in Rome); guardie — e, oppaladijn, ridder m. uit het gevolg van Karel
zichters over de vorstelijke, pausel. museums;
den Groote ; fig. dappere held, ridderlijke strijBonte —, paltsgraaf ; casa —a, paltsgrafelijk
der ; gran della liberty della patria,
huis, 0.; Monte —, de Palatinus (een der
een groote kampvechter voor de vrijheid des
heuvels van Rome); Palatinato, m. Paltsvaderlands; iron. i —1 della crapula, helgraafschap, o.; (Geogr.) de Pfalz ; (Stor.) stadden der brasserij, slemperij ; farsi — di uno,
houderschap in Hongarije; —ato, m. (Anat.)
voor iemands verdediging optreden ; scherz.
verhemelte, 0.; bovenste gedeelte v. d. mond;
straatveger, m.
fig. smaak, m.; uomo di — fine, iem. met
Palafitta, f. (Arch.) paalwerk, o., bouwwerk,
zeer fijnen smaak ; —atara, —azione, f.
o., versterking uit palen ; (Archeol.) paalwohet stutten door palen (van booroen enz.);
ning, v.; —are, v. a. met ingeheide palen ver—azza'ccio, m. leeltjk, halfvervall. paleis. o.;
sterken, bevestigen ; —ata, f. paalwerk, o.,
—azzetto, m. kl. sierlijk paleis ; —azzina,
rij v. ingeheide palen.
f. groot, op een paleis gelijkend huis, o.; groote
Palafreniere, in. (Stor.) paardenoppasser;
villa, v.; —azzino, m. klein sierlijk paleis ;
palfrenier, rijknecht, stalknecht, stalmeester
—azzo, m. paleis, 0.; groot voor vorsten of
m. (des konings); —eno, m. r ij -, paradeopenbare zaken dienend gebouw, o.; il —
paard, o.
reale, het Kon. paleis ; it — del Coinune
Palagetto, m. klein paleis ; —a'gio, m. paleis,
(of municipale), del Senato, della Cahuis, o.; bureau van den podesta ; —agiotto,
mera, het gemeente-, raads-, stadhuis ; het
m. middelmatig groot paleis.
gebouw van den Senaat, de Kamer ; VorstePalaia, f. kastanjebosch (voor palen bestemd);
lijk hof, o.; intrighi di —, paleis-, hofintri—, (Ornit.) h.z.d. als cannalola ; —amento,
ges, v. mv.; Maestro del Sacro —, Intenm. het inslaan van palen, bevestigen van
dant van het Vaticaan (ook titel van den
jonge bootnen aan palen ; paalwerk, o.; rij-,
prelaat met de censuur belast); — di lepre,
omheining van palen ; scherz. rij tanden ; (Mar.)
f. (Bot.) Z. sparaghella ; —azzone, m.
al de roeiers van een schip ; — in mano,
groot, uitgestrekt paleis, 0.; —azzotto, m.
riemen in de hand ; — in guala, riemen in
paleis van middelbare grootte ; —azza'ccio,
't gelid; —amidone, m. lang, tot niets deum. armoedig, klein paleis, o.
gend mensch, m.; —amine, 1. pl. ij zeren ban- Palca'ccio, m. slechte, leelijke tribune ; slecht
den voor het hekleeden der boorgaten in
terras ; slechte stelling, stellage, v.; —ato,
mijnen ; —anita, f. (Zool.) onechte boniet,
agg. met een stelling voorzien ; met planken,
soort tonijn, m.; —amite, f. (Pesc.) balk waardeelen belegd ; —hettino, m. kleine loge v.
(in een schouwb.); kl. stellage, v.; kl. vak o.
aan de vischlijnen voor de tonijnvangst bevestigd zijn ; —anca, f. lange, spitstoeloopende
in een kast; —hetto, m. kleine stellage, v.,
paal ; heipaal, v.; (Fort.) palissadenwerk, 0.,
vak o. in een kast ; boekenplank, v.; scaffali
a cinque —1, boekenkast met vijf vakken,
palissadeering, v.; —ancare, v. a. door paal—,
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— qe., iets openlijk, in 't openbaar zeggen_
planken ; loge v. (in schouwb.); —hettone,m.
groote stetting, stellage, V.; —hettista, m. Palestina, f. (Geogr) Palestina, o.
f. (Archeol.) worstelplaats, -school,
Palestra,
bezitter eener loge, abonnent m. in een schouwv.; fig. plaats voor geest. oefening, school,
burg; —o, m. kamerzoldering, v.; stelling,
geest. wedstrijd, m., kampplaats, v.; -- d'a
stellage, v., vloer, m.; ii — ha tre grosse
more, liefdeswedstrijd, in.; —ale, —are .
travi, e non c' è pericolo, de vloer, m.,
agq. tot den wedstrijd, de kampplaats behoozoldering v. heeft drie zware dwarsbalken, er
bestaat dus geen gevaar ; dal — pendeva
rende ; -ita, m. (Archeol.) wedstrijder, kamper, worstelaar, m.
una bella luiniera, van de zoldering hing
een fraaie kroonleuchter af ; tooneel, orkest o. Paletta, f. kleine schup, schop, schoffel, m.;
kolenschop, aschschop, m.; le rnolle e la
in schouwburgen enz.; attore che passeggia bene il —, tooneelspeler die goed op het
—, de tang en de aschschop, in .; (Anat.) volg.
h.z.d. als scapola ; — del ginocchio, knietooneel, de planken zich beweegt, loge v. (in
schijf, v.; (Mar.) blad o. van de roeispaan;
schouwti.); — reale, koninkl. loge, v.; schabrandijzer o. (om 't haar te kroezen); (Orolog.)
vot, o.; Tipi la sua vita sul — infame,
windvangblad, o.; (Pitt.) h.z.d. als tavolozza;
hij eindigde zijn leven op het schavot ; —
—are, v. a. aan stokjes, paaltjes vastbinden
niorto, vliering, m.; boven elk. geplaatste rij
(bloemen); —ata, f. een kleine schop of schoftakken; tak, m., vertakking v. (van 't gewei
fel vol ; slag met een asch-, kolenschop ; —ader herten); laag, v.; le frette sono disposte a — chi sopra certe gradinate
tura, f. het binden aan stokken, paaltjes
(van bloemen enz.); —iere, m. verguldmes o.
di legpo, de vruchten zijn laagsgewijze op
der emailwerkers ; —ina, f. kl. vuur-, aschhouten rasters gelegd ; giardino in —,
hangende tuin, m.; (Mar.) kommandobrug, V.;
schop, m.; —ino, m. kl. venstergrendel, m.;
verdek o. voor de galei-roeislaven; nave a
—0, in. kleine paal, v., paaltje, stokje, staafje,
tre —i, driedekker, m.: schip met drie ver0.; grendel m. (aan deuren enz.); inettere il
—, den grendel voorschuiven ; (Arch.) ijzeren
dekken ; —uto, egg. met gevorkt gewei (hert) .
Paleggiamento, ni. (Mar.) het uitschoffelen
pin tot het vasthouden van muurankers enz.;
(van een lading graan enz. uit een schip);
—one, m. (Omit.) lepeleend, v.; —u'ccio, m.
kleine, zwakke, niet aan 't doel beantwoor(Apr.) het omschoffelen o. van 't graan ; —are,
bet graan met den schoffel omwerken ; uit een
dende grendel.
Palieciata, f. h.z.d. als palizzata; —ice, f.
schip laden.
grof zakkenlinnen, o.; —ificare, v. a., —Ma,
Paleino, m. (Bot.) reakgras, o.
Paleo, m. tol, m.; prov. quando ti dice
f. h.z d. als palafittare, —izzata ; —ina,
f. hakhout, o., onderhout, 0.; terreno a —,
buono al —, non girocare alla troteen stuk bosch als hak-, onderhout houden ;
tola, als een zaak u gelukt, begint dan niet
—inata, f. h.z.d. als palizzata.
terstond weer met een andere ; (Bot.) dreps,
Palindroino, m. (Met.) palindroom, o.; terugv., draverik, m.
Paleografia, f. paleographie; kennis v. der
loopend vers, 0.; —ge'nesi, f. palingenesie ;
wedergeboorte, v., nieuwvorming, v.; —odia,
oude geschriften, schrijfwijzen ; —icamente,
avv. volgens de regeling der paleographie;
f. (Lett.) palinodie, v., tegenzang, m.; poet.
herroeping van een vroeger gedicht, gezegde ;
—ico, egg. paleograpbisch, de oude schrijfwijzen, geschriften betreffende ; —0, m. paleo—sesto, m. (Lett.) palimpsest, o.; op nieuw
beschreven handschrift na uitwis. van 't eerste
graaf, kenner m. der oude schrijfwijzen ;
—logies, f. kennis, leer v. der eerste, oerschrift ; —uro, m. (Zool.) zeekreeft, v.
wereld, v.; —lo'gico, agg. paleologisch ; de Patio, m. (Archeol.) gewaad, overkleed o. (der
Grieken); toga v. (der Rom.); mantel, in .; balleer, kennis der oer-wereld betreff.; —logo, m.
dakijn, o., troonhemel, m.; (Eccles.) pallium o.
paleoloog, kenner, m. der oer-wereld ; —uto(der aartsbisschoppen); stuk zijden- of fluweelen
grafia, f. beschrijving van fossiele overbl.
stof als prijs in kampspelen, daarvan; jig.
der oer-wereld ; —ntologia, f. paleontologie,
wetenschap v. van de schepselen der oerwedloop, wedren, m.; il — in lungo, in
wereld en van hunne fossiele overblijfselen ;
tondo, wedren op de lange, de ronde baan ;
— con fantino, senza —, wedren van
—ntolo'gico, agg. paleontologisch ; —nto'logo, m. paleontoloog, kenner m. der voorbereden of onbereden paarden ; il — del ciiiof oer-wereldlijke schepselen en hunne fossiele
chi, wedren, m., harddraverij v. van ezels;
overblijfselen.
il — dei coeciii, wagenwedrennen; — nel
Palermitano, agg. palermitaansch ; sost. m.
sacco, zakloopen; vincere il —, in deli
inw. van Palermo.
wedstrijd overwinnen ; fig. andare al •- ,
aan den dag komen ; condurre al — una
Palesarnente, avv. Z. paleseniente; —amento, in. het openbaar maken, onthullen, o.,
cosa, iets ten einde brengen, v,oltooien ; mod.
onthulling, v.; —are, v. a. openbaren, ontprov. alla terza si corre il —, driemaal
hullen, aan 't licht brengen ; — un segreto,
is scheepsrecht; fatta la festa e corso
als alles is afgeloopen; eindelijk, ten
een geheim onthullen, bekend maken ; una
donna palesb la eongiura, een vrouw
slotte; —otto, in. (Eccles.) altaarvoorzetsel
bracht de samenzweering aan 't licht; —rsi,
(antipendium.); k1. mantel, in., manteltje, o.
v. rill. zich onthullen, bekend maken, zijn naam Paliscalrno, —cherino, m. (Mar.) boot, v.,
sloep, m.
bekend maken, aan 't licht komen ; —atore,
m., —trice, f. onthuller, bekendmaker, ont- Palissandro, m. palisanderhout, u.
dekker, m.; —e, agg. openbaar, algemeen be- Palito, m. bedgordijn, o.
kend, openlijk; la cosa è ora —, de zaak Palïuro, in. (Bot.) doornstruik, m.
is nu algemeen bekend ; far —, aan 't licht Palizzata, f., —0, iri. paalwerk, o., palissade,
v., omheining, v., hek o. van palen ; —izzo,
brengen, bekend maken ; in —, in 't openm. h.z.d. als —izzata.
baar, voor de oogen der wereld ; — avv. h.z.d.
als —emente, ave. algemeen bekend ; dire Palla, f. h.z.d. als Pallade, (N. pr. mit.)
,
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Pallas Athene, Minerva ; gli studj, gli arti Palliamento, m. het bedekken met, inhulling,
di —, de kunsten, wetenschappen des vredes ;
v. in een mantel; fig. bemanteling,verscbooning,
(Astr.) Pallas (planeet).
v.; —are, v. a. met een mantel bedekken ;
Palla, f. bal, bol, m.; - di legpo, di terra,
fig. bemantelen, een vaiscllen schijn geven;
di neve, houten-, aard-, sneeuwbal ; iielia
—atamente, avv. op bedekte wijze, onder
— di San Pietro di Romna vi st anno
een dekmantel; —ativo, agg. bedekkend, tot
comodamente sedici persone, in den
dekmantel dienend ; rirnedio -- , schijn-, ver-

bol van St. Pieter te Rome kunnen gemakkelijk zestien personen plaats vinden; kop,krop
m. (van groente); insalata a —e, kropsalade; una — di lardo, een blaas vol
vet ; fig. essere una — di lardo, een vetklomp ; — celeste, Z. globo celeste; kogel, m.; — di piotnbo, di ferro, d'acdiaio, een looden, ijzeren, stalen kogel;
caricare il fueile a —, een geweer met
kogel, scherp laden ; —e da eanoue, kanonkogels, mv.; fig. speelbal ; — inapuntita,
goniiata, genaaide, opgeblazen bal ; fare,
giocare alla —, balspelen ; m. prov. aspettare la — al balzo, Z. onder balzo ; ti
vieve la — al balzo, gij hebt nu een goede
gelegenheid ; dare alla — quand' ella
balza, de gunstige gelegenheid waarnemen ;
aver la — in inani, de gunstige gelegenheid in handen hebben; prov. quaudo la —
balza, ognuno sa dargli, onder gunstige
gelegenheid is het gemakkelijk meester te zijn;
fig. fare alla — di qc., met iets zeer lichtzinnig omgaan ; fare alla — d'un bambino, een kind heen en weer werpen, van
den eenes arm in den anderen werpen ; rimettersi in —, zich weer oprichten, er weer
bovenop komen ; kegel-, biljartbal, m.; battere
la — of dare alla —, den bal stootes;
gaanto alza quella —, hoever staat die
bal van den band ? non pigliar —, den bal
niet raken ; Palle, wapenkogels (in 't wapen
der Medici); le —e, muntzijde der Medic.
munten ; Ilon avere neanche la — di un
quattrino, geen duit rijk zijn ; —e, pl. volg.
ballen, zaadballen ; (Bot.) — marina, zeebal, m.; (Eccles.) wit, vierkanten linnendoek
ter bedekking van den kelk, kelkdoekje, 0.;
— (id.) h.z.d. als paliotto ; (Archeol.) wijd,
ruim overgewaad ; — eorda, f. speelplaats
voor het balspel, voor lawn tennis.
Pallade, f. Z. Palla ; --a'dio, m. palladium,
o., beeld van Pallas Athene ; schutsbeeld, o.;
fig. schutse, v.; la virtà è il vero — della
libertà, burgerdeugd is de ware schutse der
vrijheid; (Min.) palladium, o. (zeker metaal).
Palla'io, m. ballenverkooper, -verhuurder, m.;
balopblazer m. (bij 't spel van den pallone);
teller der gewonnen punten ; markeur m. (bij
't biljartsp.); --maglio, m. cricketspel, tietbalspel, o.; —are, v. a. en n. Z. palleggiare;
—ata, f. stoot, worp m. met den bal ; —ato,
agg. met ronde, bolvormige vlekken ; cavallo
nero — di blanco, zwart paard met witte
ronde vlekken ; bel cane blanco —, schoone
witte hond met zwarte vlekken ; —ato'io, m.
balspelplaats, v.; —eggiare, v. n. balspelen,
den bal kaatsen ; v. a. fig. — qd., iem. heen
en weer zenden, voor den gek houden, met
beloften paaien ; —eggio, m. balspel, kaatsspel, o.; he t elkander toewerpen van den bal;
fig. — di lodi, elk. lofprijzen ; —erino, m.
balspeler, kaatser, m.; —esco, agg. den bal
betreffende ; battaglia—a, balspel, o , wedstrijd m. in 't balspelen ; sost. m. i Palleschi,
pl. de aanhangers van het huis van Medici.
maallente, agg. verbleekend, bleek.

zachtingsmiddel; vergoelijking, verschooning,

v.; —azione, f. h.z.d. als —amento.
Pallidamente, avv. op bleeke wijze; —etto,
agg. een weinig bleek ; —ezza, —ità, f.

bleekheid, glanzeloosheid, v., dofheid v. (der
kleuren); —i'ccio, agg. een weinig bleek ;
—ino, agg. een weinig bleek (van kinderen);
—ido, app. bleek, van bleeke gelaatskleur;
— pallido, doodelijk bleek ; diventar —,
verbleeken, bleek worden ; dof, niet glanzend,
mat (vangkleuren); late —a, vaal, bleek licht;
verde, giallo —, bleekgeel, groen ; sole —,
door wolken omhulde zon ; raggi —i della
lava, bleeke stralen der maan ; oro —,
matgoud; —one, m., —opa, f. persoon met
witte gelaatskleur ; volg. bleeksnoet, m.; —ore,
--isme, m. h.z.d. als —ezza.
Pallina, f. kleine bal, kleine kogel, m., kogeltje,
balletje, o.; —ino, m. klein kogeltje, o. (bij 't
bocciaspel); kleine bal (bij 't biljartspel); fare
11 —, den kl. bal raken ; snarenhouder m. (op
de viool); —1, hagelkorreltjes, mv.; kl. kogeltjes, balletjes; Paliino, veelt'. naam voor
jachthonden, daarvan ; sco ;lier — , zijn divazen luim den vrijen loop laten.
Pa'llio, m. (Archeol.) overmantel, m.; ruim,
plooierig overkleed, o.; (Eccles.) pallium, o.,
aartsbisschopsmantel, m.; it Papo ha dato
il sacro — all' arcivescovo di Siena,

de Paus heeft het pallium aan den aartsbisschop ran Siena gegeven.
Pallona'eeio, m. slechte, onbruikbare speelbal, m.; fig. onverdragelijk, opgeblazen mensch,
m.; —ona'lo, m. vervaardiger, opblazer van
de pollone of grooten speelbal ; —onare, v. n.
h.z.d als —oneggiare ; —onata, f. slag,
worp m. met een grooten bal ; —oneino, m.
kl. speelbal, m.; —1, pl. ballons, venet. papieren
lantaarns ; —one, m. groote speelbal uit osseleer; giroco del —, halspel o. (in Italië);
— di, speelplaats voor dit spel ; fig. ti balza
11 — sul braccio, gij hebt nu een goede
gelegenheid ; fig. opgeblazen,verwaand mensch,
bluffer ; — volante, l uchtballon ; (Chim.) glazen kolf, v., recipient, m.; (Bot.) h.z d. als
palla di neve, sneeuwbal, m.; —otta,
—ottala, f. kl. bal, kl. kogel ; —e da balestra, schicht v. van den armboog ; — di
tabacco, pruimtabak ; stemballetje, ballotteerballetje, 0.; —ottiera, —ottoliera, _f.
kl. verdieping in den armboog voor de pijl of
schicht; —ottola, f. Z. —otta ; --ottolaio,
m. baan v. voor het boccia-spel ; kogelbaan, v.;
fig. una strada pare un — , een weg is
zoo effen en glad als een baan ; —ottoliere,
m. rekenmachine v. met kogeltjes; —ottolina, f. kogeltje, balletje, v.; — di midolla
di pane, di sera, een balletje van broodkruim, van was; —ottolino, m. h.z.d. aJs
—a maar nog kleiner; —ottone, m. groote
bloemenhanger, m.
Pallore, m. h.z.d. als palidezza.
Palma, f. I. (Bot.) palmboom, m.: —adatteri,
dadelpalm, m., -palmtak, m.; fig. prijs m. der
overwinning ; zegepraal, roem, m.; la — della
vittorla, de palm der overwinning; — del
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martirio, de martelaarspalm, -kroon, v.;
Doinenica delle —e, Palmzondag, m.; II.
vlakke hand, v., handpalm, v.; appoggib
it capo nulla — delle piano, hij steunde
het hoofd op de vlakke hand; fig. portare
in -- di inano qd., iem. verheerlijken, op
de handen dragen ; pulito come la —
della mano, zoo kaal als de handvlakte,
geheel kaal ; — dei piedi, zwemhuid (tusscion de teenen der watervogels); —aio, m.
h.z.d. als palmeto ; —are, app. (Anat.) tot
de handpalm-, vlakte behoorende; een span,
palm groot ; fig. groot, aanzienlijk ; errori —i,
groote dwalingen ; —a'rio, m. geschenk in
geld (om om te koopen); drinkgeld, o., fooi, v.;
—arsi, v. rifl. (Mar.) teeren ; —ata, f. slag
m. met of op de vlakke hand ; handslag, m ;
—ato, app. (Bot.) handvorming.
Palmea, f. overeenkomst, o., verdrag, 0.; afstand m. der aardsche goederen.
Palinella, f. vlokkenwol, v.
Palmento, m. plaats waar geperst of gemalen
wordt ; pers-, maalwerk, o., drijfwerk, o.; meel-,
builkist, v.; fam. macinare a due —i, op
beide kaken kauwen, met vollen mond eten;
fig. aan beide kanten winst behalen.
Pa'lmeo, app. impiastro —, pleister met
palmolie.
Paiuteto, m. palmenbosch, o., palmhof, m.;
—iere, m. palmdrager, pelgrim, m. naar 't
H. Land; —i'fero, agg. palmdragend, rijk
aan palmboomen ; —iforme, app. (Bot.) handvormig ; —i'pede, agg. (Zool.) met zwemvliezen voorzien ; sost. m. —i, zwemvogels.
Palmira, f. (Geogr. stor.) Palmyra, o.
Palniite, m. scheut v. v. d. wijnstok ;
in. palmboom, ira., kunstmatige palmtak, m.
(zooals in Rome op Palmzondag gewijd worden); borduursel in den vorm van palmtakken ;
—o, m. palm, span, m.; c'era un — di iaeve,
er lag een palm hoog sneeuw ; restare con
ure — di naco, een langen neus halen ; a —
a --, duim voor duim, stap voor stap ; conoscere ure paese a — a —, een land
tot in de kleinste bijzonderheden kennen ;
—ola, f. groote houten hooi- of stroovork v.
(met drie tanden); —olino, m. ijzeren hooivork v. met twee tanden ; —one, m. staak
v. met lijmroeden ; —oso, agg. rijk aan palmen.
Pa'lrnula, f. (Mar.) roeiriem, roeispaan, m.
Palo, m. paal, v.; viti tenute a —, bij palen
opgeleide wijnstokken ; prov. ogni vite
vuole il sno —, elke wijnstok verlangt een
steun, d.w.z. elk meisje verlangt een man;
ritto come nn — , zoo recht, stijf als een
paal ; fam. —=- inpelliccia, mager maar sterk
behaard mensch ; straf van het spiezen ; condannare al —, veroordeelen om gespiest,
gepaald, geëmpalleerd te worden ; — di ferro,
hefboom, m.; — telegrafico, telegraafpaal,
v.; m. prov. aguzzarsi it — sulle ginocchia, tot zijn eigen ongeluk werken ; fig.
fare it —, restare come ren —, als een
paal blijven staan ; lummelachtig, onnoozel
zijn ; m. prov. saltare di — in frasea, van
den hak op den tak springen ; lanciare it
—, een moeielijk werk volbrengen ; (Bot.)
legno — of pala di vaca, Amerikaansch
koeboom, m.; (Mar.) ra, v.; —one, m. groote
paal, v., groote hefboom, m.
Palomba, f. Z. colomba ; —aro, m. duiker, m.; i --i pescano le perle e i eoralli, de duikers visschen paarlen en koralen ;

campana da —, duikerklok, v.; —eila, f.
(Omit.) kleine houtduif, v.; —ina, f. uva —,
zekere druivesoort, v.; —o1a, f. vroege v ijg,
V.; -0, M. (Omit.) ringduif, gr. houtduif, v.;
(Zool.) hondshaai, m.
Palo'seio, m. palas, m., sabel met rechten kling
Palpa'bile, app. met handen te grijpen ; tastbaar, voelbaar ; fig. duidel ijk, klaarblijkelijk,
tastbaar ; —ilità, f. grijpbaar-, tast-, voelbaarheid, v.; fig. handtastelijk-, klaarblijkelijkheid,
v.; —ilmente, ave. op tastbare, voelbare
wijze; —ainento, m. het betasten, bevoelen,
aanraken, begrijpen ; (Med.) betasten, bevoelen, 0.; —are, v. a. betasten, bevoelen, aanraken ; — la parte dolente, het pijnlijk
gedeelte bevoelen ; fig. door betasting onderzoeken ; met de handen liefkoozen, streelen ;
— gli usci, als een bedelaar langs de deuren gaan ; (Mar.) met de riemen tegen den
stroom drukken (om de boot te doen stil liggen); —ata, f. bevoeling, betasting, v.; dare
una —, rondtasten, betasten, bevoelen ; —ativo, agg. met voelende, tastende kracht voorzien; —atina, f., dare anti —, een weinig,
licht betasten, bevoelen ; —atore, m., —trice,
f. betaster, bevoeler, en., -ster, v.
Pa'lpetra en palpebra, f.. —o, m. (Anat.)
ooglid, 0.; avere le —e rovesciate, omgestulpte oogleden hebben ; ehindere le —e
a nu morto, een doode de oogen sluiten ;
agg. de oogleden betreffende ; i niiaaamazione —, ooglidontsteking, v.; —are, v. n.
met de oogleden trekken, wimperen.
Palpeggiamento, m. betasten, bevoelen ;
—are, v. n. aanhoudend zacht betasten, bevoelen ; fig. streelen, met de handen liefkoozen ;
—ata, f. betasting, bevoeling, v.; — one of
a —, tastend; andare a —, al tastend
voortloopen.
Palpe'vole, agg. h.z.d. als palpabile.
Palpitamento, m., —azione, 1. (Med.) hartklopping, v.; soifrire di —, aan hartkloppingen lijden ; —are, v. n. hevig slaan, kloppen ('t hart, de pols); hartklopping hebben ;
treinava e palpitava dalla panra, hij
sidderde en beefde van angst ; fig. — per
alcuno d'amore, hevig op iem. verliefd
zijn ; trekken (van de ledematen); fu sepolto
.

mentre ancora le sue tnembre palpitavano, men begroef hem terwijl z ij n ledematen nog trokken, stuiptrekken ; p. press.
—ante, kloppend, trekkend, stuiptrekkend ;
con — cuor, met klopp. hart ; —azioneella,
f. (Med.) lichte hartklopping, v.; —o, in. kloppen o. van 't hart; fig. hartklopping v. (teen

gevolge van een hartstocht).

Paltó, m. paletot, in., overjas, v.; —oneino, m.

korte overjas, N.

Paltonare, —eggiare, v. n. al bedelend
rondtrekken ; bedelen ; —ato, app. bedelachtig ; —one, —oniere, m. bedelaar, land-

looper, en.

Paluda'ccio, m. gevaarlijk, stinkend moeras,
o.; —ale, agg. moerassig ; —ano, Z. pa.
lustre ; —e, f. en m. • moeras, o.; moerassig
land; le —i pontine, de Pontijnsche moerassen ; seccare una —, een moeras droogleggen ; —oso, agg. moerassig.
Paludainento, m. (Archeol.) overkleed o. van

de rom. soldaten ; krijgs-, veldheersmantel, m ;
thans : feest-, konings-, kroningsmantel ; —ato,
agg. met den krijgs-, veldheerenmantel be-
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kleed; -ello, m. klelne, korte mantel, m. I stede, v., beddebank, m.; - del piedi, voetPatllstre, agg. tot bet moeras behoorende ,
bankle, 0.; plankv.(overeenstootenz), (Fort.)
moerasslg , aria -, meerastucnt, v.; rebbre
h.z.d. ats bancbina; -ata, r. slag, worp,
-, moeraskoorts, V., in moerassen groelend,
m. met een nankje , -ilto, m.voetbanKje, 0.;
levend; uceelli -i, moerasvegels,
-0, m. houten zetel m. zonderleuning; voetPaluzzo, m. klelne spltse paal, v.
hankje,0.; (Fis.) -elettl"Jco, tsoleerbankje, 0.;
Palvesaio, -aro, m. Z. pavesaio; -e-loa, f~ klelne bank, tuinbank, Y.; steenen
sata, -ese. Z. palvesata, -ese.
zltplaats, v.
Pa'mpalla, f., -0, m. wungaardbtad.o., fig. Pa'ncla, f. bUlk, m., Iijt, 0.; volg. pens, Y.,
-I, pl. leege vertooning, v.; m. provo assai
warns, v.; mettere so -, welgevoed zijn,
-i e poea .. va, veel aeschreeuw en weinig
een bulkje krijgen; (am. aver la - agli
wOI; -anaio, m. (Agr.) aileen nladeren
occbi, noogst zwanger zijn, een zeer dlkken
gevende wijnstok, m.; -anata, f. herooklng,
bulk hebben , vooruitstekend deel (v, muren),
uitdamping v. del' wlinvaten , -3110S0, agg. far -, uitbuiken, doorzetten (muren); penveel bladeren hebbend , -alluto, agy. h.z.d. tola, orelo, ftasco di grossa - zeer
als -ineo, agq. drulvenbladacnttg , metwijn- dikbuikige pot, kruik, flesch; stare a - all'
lootnedekt , -illa'rio, agg. slechts loor, blad- aria, op zijn rug liggen , grattarsi la -,
in lulheld leven , IlIaogiare a crepa -,
gevende wijnstok; -ini'fero, agg. loofdragende (wljnstok), -illifol'ole, agg. wyn-,
zlch den buik (volg. de pens) vol eten: serbare la - al ficld, zlch aan geen gevaar
druivenloofachtig, in d. vorm V. e. druivenblad;
-iIlO, als -allo; -iIlOSO, Z. -alloso.
blootstellen; m.provopredicare iI digioDo
Palilpal'ig'e, f., -i'gio, m. ouwel m. (om
a - plena, met een vollen buikvasten VOOI'
brieven te sluiten); -pol'ciIlO, m. (Bot.) Z.
preeken, re~nd-, sotto-, buikriem m. (v.
pallpol'cino (onder pane).
paarden), -a'ccia, f. leelijke buik; DOll
pensa ad aItro cite a quella -, bij
Pana'ccia, f. inslag m. voor den wijn.
denkt aan niets anders dan zijn buik; -ata,
Palla'ccio, m.slecht,oneetbaarbrood; -a'gf. stoot m. met den buik tegen Iets, -iera,
gio, m. brood voorraad.
Pa'nace, f. (Bot.) glnsengwortel, m.; -acea,
f. (Arm.) bulkstuk O. van het pantser; -ina, f.
buikje O. (van kind.); -ioo, m. bulkje, 0.;
f. algemeen geneesmiddel,o.; panacee, o.
Pa'nagl'o, m. viscnnet, 0., vtscnrutk, v.
iem.meteenspits bulkje ; -iolle, ill -, avtJ.
Pana'io, agg. (Bot.) melig , meta -a, mellge
stare in -, ztch bebagelijk in een leuningappel,m.; -al'e, V. a. (Cue.) in broodkruimels
stoel ultstrekken , -iolla, f. sterk opgezette,
dikke buik; vrouw met een dikken bUik;
wentelen, metbroodkruim. bestrooien ; p. pass.
-ato, met broodkruimels bestrooid; acqua
-lotto, m. lang, den geheelen buik bedekk.
-3, water waarin geroostel'd brood is gedoopt;
vest, borstrok, m.; -Ioto, ag(J. dikboikig,
goed doorvoed, vet, dik; vaso -, dikbuikige
-ata, f. broodsoep, v.
Panateneo, agg. (Archeol.) panatbenelscb; kruik, v.; (Chir.) bisturino -, cbirurg. mes
dat aan 't boveneind breed en afgerond is.
feste -e, ludi -I, panatheneen, yolksfeesten del'Atheners tel'eerevanPallas Ath6Be. Panconcelh,re, v. a. met latten, Hjslen beslaan (zolderingen); -atlira, f. betimmering
Pana'tica, f. brood-, mondvoorraad, rn; lavorare per la -, yoor den kost werken;
V. met Jatten, lijsten, latwerk, 0.; afsluiting v.
-ato, Z. Ilallare; -ataio, rn. h.z.d. als
van latwerk; -0, m. lat, lijst, V.
arcolaio; -attiera, r. broodkorf,m., brood- Pancone, m. plank, deel, v.; dikke plank; dell' organo, plank waarin de orgelpijpen
zak, m.; -aUiere, m. brood-, proviandsteken; pijpenbord,o., scbaafbank, v.; -i, pI.
meester; - h.z.d. a)s fornaio.
Panbollito, m. h.z.d. als pappa; (am. sofzijplanken vande wolspinstoel, In.; (A(Jr.) leernbank,leemlaag, V.;-ella, f. b.z.d. als -cello;
ftal'e lIel -, den spion, ophitser spelen.
Panca, r. bank, zit-, rustbank, v.; cassa-esc~ ag(J. b.z.d. als -oso, agg. ondoor(cassapanea), kist die tevens tot zitbank dringbaar, leemig (aardlaag-).
dient; tam. alia loessa una - per lillO, Pancotta, m. h.z.d. als pappa.
ieder moet op zijn eigen bank zilten; zijn Pancratista, m. h.z.d. als -aziaste; -azia, f. h.z.d. als -azio; -aziaste, m.
aandeel betalen; essere la - delle tenebre, alles moeten onlgelden, door allen- mis(Archeol.) pankratiast; iem. die aIle kamphandeld worden; leva Ie -e e metti le-,
speten uitoefent; -a'zio, m.(Archeol.) kampzegt men als iem. tegenstrijdige of met elk. spel,o., vereenigd vuistkamp en worstelen.
in tegenspraak zijnde beveleu geeft; strac- Pa'IlCI'cas, m. (Anat.) alvleeschklier, V.; panciare Ie -, lui zijn, de bank verslijten;
kreas, 0.; -a'tico, agg. (Anat.) tot de al-a'ccia, f. slechte, leelijke bank, Y.; -cce,
vIeeschklier behoorende.
pI. bijeenkomst van eenkletsgezelschap; -ac- Pallcresto, m. (Farm.) h.z.d. als pallacea.
cia'io, -iere, m. kletser, zwelser, klels· Pallde',uio, agg. openlijk. algemeen; Venere
mond, m.; -a'ccio, m. bl'its V. (ingevange-a, koopbare Hefde; -denlo'nio, m. (Lett.)
nissen, wacbtlokalen), bouten slaapbank, v.; pandemonium,.o.; algemeene tempel voorgoden
-acciuolo, m. (Bot.) gladiolus, m.; -ale,
en halfgoden; rijk o. van satan; al de booze
m. tapijt, dek O. (voor een bank); -ata, f.
geesten.
.
een bank vol Heden; (Agr.) rij wijnstokken. Pa'lldere, v. a. verklaren, uitleggen; -ette, f.
pI. (Giur.) pandecten, mv.; verzarnel. romein.
Pallcarne, m. vleeschballelje, o.
rechtspraken; apporrebbe aile -, bij heert
Paocello, m.h.z.d. als paonicello; -erone,
overal wat op aan te merken.
m. (Arm. stor.) pantser, 0.; -etta, f. Kleine
buik, m., bUikje, 0.; SOl' Pancetto, spot- Pandolfo, m. (N. pr.) Pandolphus, m.
naam voor dikbuiki~e personen; (Arm. stor.) Pandora, f. (N. pro mit.) Pandora, V.; iI vaso
buikpantser, 0.; -ettilla, f. klein buikje o. di -, de doos van Pandora.
Pandora, -lira, (Atlus. stor.) ouderwelsc~
(v. kinderen g-ebr.).
P anchetta, f. kleinebank,v.;bankje, 0.; bed- snaarinstrument.
j
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Pane, m. brood, 0.; — bianco, bigio, nero,
wit, grauw, zwart brood, o.; — di crusea (of
-- inferigno), di segale, di granturco,
zemelen-, rogge-, maïsbrood, o.; — casalingo,
da contadini, da munizione, huisbakken-, boeren-, komiesbrood ; —azzinio, ongezuurd brood; — biogetto, zeer fijn, los
brood ; fare, euocere ii —, brood kneden,
bakken ; fette di —, sneedjes brood ; briciole di —, broodkruimels ; crosta, midolla del —, korst, binnenste of kruim van
liet brood; mataglare pan solo, droog
brood eten ; nna fornata di —, een baksel,
0., oven vol brood; un — di palenda, een
brood, koek van polenta ; fil di —, rist kl.
aaneenh. broodjes; lang brood, o.; — quotidiano, dagelijksch brood; un tozzo di —,
een stuk, stukje brood ; trovare un boon

—ista, m. lofredenaar, m., schrijver van lofredenen, - gedichten.

Panella, f. gipsklomp, -koek, m.; —ellino, ni.
broodje, klein brood, 0.; —ello, m. vetwiekje
o. voor illumineerglaasjes; —ere'ccio, m.
nagelgezwel, o.; vingerworm, m.; —ettiere,
m. h.z.d. als fornaio ; —ettino, o. broodje;
— di cera, di sapone, di cioecolata,

schijf was, stuk zeep, koekje chocolade;

—etto, m. klein brood, o., broodje, o.; pan
di —, witte-, melkbrood, o,; —ettone, m.

kerstbrood.

Panfano, m. (Mar. stor.) oorlogsschip o. (kl.
dan de galei); —fi'lio, m. h.z.d. als —fano.
Panfi'lio, Pa'nfilo, m. (N. pr.) Pamphilius, m.
Panforte, m. peperkoek, m.; - grattato, m.

fijngewreven, geraspt brood ; soep van geraspt brood.
—, een goed onderkomen, goede plaats, goed Pa'nia, f. vogellijm, v.; fuscelletto, vergello
da —, lijmroede, v.; — clie tien poco, niet
stuk brood vinden ; perdere il—, zijn brood,
zeer kleverig lijm ; fig. verlokking, verleiding,
betrekking verliezen ; — dorato, in eigeel
omstrikking, val, v.; rimanere alla —, in
gewikkeld en geroosterd brood, wentelteefje:
de val blijven zitten ; op de lijmroede zitten ;
verloren brood ; — lavato, in water geweekt
fain. parere preso alla—, zeer nauwe, de
en met olie en azijn toebereid brood; — pebeweging belettende kleeren aan hebben ;
pato, peperkoek, v.; —santo, h.z.d. als
—a'ecio, m. lap leer of wasdoek om de lijmpanunto ; — di Spagna, broodtaart, v.;
roeden mee aan te vatten ; fam. oude, ver— di ramorino, Z. onder panin ; un — di
scheurde parapluie ; jig. attaccar — con
burro, een stuk, klont boter; — di pece,
alcuno, op iem. verlieven.
di cera, di piombo, een koek pik, was;
een blok lood ; un - di zucchero, een Panicale, m. gedroogde gierstplant, v.; —
astrella, f. (Bot.) trosjes gierst, v., Ital. gierst;
suikerbrood, o.; un — di cioccolato, een
—ato, agg. maiale —, ziek varken, waarbij
koekje chocolade ; — (of verine) della vite,
bet vet korrelig (als gierst) wordt.
schroefkam, m.; (Agr.) aardschol m. om de
wortels van een boom; fig. — prrso of per- Paiii'ccia, f. deeg, o., deegachtige massa, v.;
stijfsel, V.; fare nna —, iets kneden, tot een
duto, deugniet, m.; verse h. u i t d r u
deeg maken ; tot een breiachtige massa macomprare per un pezzo (tozzo) di —,
ken ; —i'co, m. (Bot.) gierst, v.; dare il —
voor een appel en een ei koopen ; aver il
agli uccelli, den vogels gierst geven ;
sao — in nna rosa, ergens zij bij spinchicco di —, gierstkorrel, m.; fam. a tirarci
nen, een stuk brood aan verdienen, voordeel
del —, non ne cascherebbe in terra no
hebben ; eavare uno di pan duro, bij
chicco, als men niet gierst gooide, zou er
iem. terdege eten; cercar niigliar —eke
geen korreltje op den grond vallen (zoo dicht
di grano, met geen eerlijke winst tevreden
staan de menschen opeen); prov. chi ha
zijn; dar pari per ceiia ad uno, iem.
panra
di passere, non seniini — , wie
ver overtreffen ; chianiar pane pane, de
een ongeluk wil vermijden, moet er ook geen
dingen bij hun rechten naam noemen ; essere
aanleiding toe geven ; —icola, f. h.z.d. als
come andare per il — del fornaio,
pannocchia.
een vasten prijs hebben ; stare conic — e
cacio, goed bij elkander passen; essere Pa'nico, agp. panisch; tiinore —, panische
schrik, m.; sost. m. it — entró nella borsa,
meglio del —, van goeden aard zijn; essere nna zuppa e un pan motie, van
er ontstond een paniek op de beurs; —icola'io, m. geheel verwarde, ingewikkelde zaak ;
dezelfde soort zijn, dezelfde zaak zijn ; far
warboel, onzin, m.; plaats v. waar alles 't
Gascare il pan di maiio, door zijn langonderst boven ligt.
dradig spreken, stotteren de toehoorders vervelen ; iron. gaadagnarsi il pan per la Panicona, f. fam. gemakkelijk, ruim slaapkleed, o.
veeeliiaia, iets doen waarvan men later
spijt heeft; inaugiare il —a tradimento, Panicuo'colo, m. broodbakker, m.
eten en drinken zonder te werken ; niangi ar Paniera, f. korf, m.; mand v. (uit wilgen teenen en meestal met twee ooren); draagkorf,
— e veleno, Z. onder veleno; inangiar
pan pentito, met dezelfde munt betalen ;
draagmand ; — delle legna, del bueato,
hout-, waschmand, v.; —a'io, m. mandenrinscir megiio a — clie a farina, beter
maker, -verkooper, m.; —ata, f. een mand,
uitvallen, slagen dan men eerst dacht; dare
korf vol ; —e, m. mand, m.; — da frutta,
altrui il pan colla balestra, onder bada nova, een fruit-, eierenmand ; — di field,
lestra; prov. pan d'un giorno e vita
di uva, een mand vijgen, druiven ; m. prov.
d'un anno, het brood moet een dag, de wijn
accomadarsi l'uova nel —, zijn zaken
moet een jaar oud zijn; — eon gli occhi,
cacio sent' occhi e vino eke fa chingoed regelen ; colare come dan —, zoo dicht
der gli occhi, brood moet los, kaas vast
zijn als een mand; far la zuppa nel —,
vergeefsche moeite, nutteloos werk doen ; prov.
en wijn vurig zijn ; (Bot.) —porzino, bazenchi fa l'altrui mestiere, fa la zuppa
oor, m.
nel —, wie zich met een andermans zaken
Pane, m. (N. pr. mit.) Pan, m.; veld-, herdersbemoeit, geeft zich werk voor niets ; —eriiia,
god, m.
Panegi'rico, app. lofprijzend ; sost. m. feestef. korfje, mandje, boterhammenmandje, 0.; —
da lavoro, werkmandje, o.; prov. Dio non
lijke lofrede, v.; lofgedicht, o., lofrede, v.;

PAN

670

Gala dal cielo 11 —, de gebraden druiven

vliegen iem. niet in den mond ; haarstrengel

m. op 't hoofd in 't rond gelegd ; —erone, m.

groote mand, waschmand, sluit-, reismand, v.;

—eru'ccio, m. mandje, korfje, o.
Panificare, f. tot brood worden, brood geven ;
il grano gentile panifica molto, fijne
tarwe geeft veel brood; —azione, f. brood-

PAN
gamba, onderbroek, v.; venire al —1, iem.
dicht op de hielen zitten ; essere nei —1
d' Lino, in iem.'s toestand verkeeren ; se
fossi nei suoi —1, als ik in zijn plaats was,
in zijn vel stak ; esserci — per fare qc.,
ruimte genoeg zijn om iets te doen ; uon poter
star nei —1, van vreugde uit zijn vel sprin-

gen, van vreugde niet weten wat men doet;
bereiding, v.; —io, m. broodbereiding,v.,broodpigliar ii — per 11 suo verso, een zaak
bakken, o., br.bakkerij, v., bakkershandwerk, o.
van de goede zijde aanvatten ; saper de che
Panino, m. broodje, o.; — gravido, belegd,
—1 lino vesta, iem.'s karakter, aard nauwbekleed broodje ; -- di ramerino, rozijnenkeurig kennen ; star nei suoi —1, met zijn
broodje; — di burro, di cioccolata,
lot tevreden zijn ; stringere i —i addosso
klontje boter, koekje chocolade.
ad alcuno, iem. in een wanhopigen toePanione,
m. groote, dikke lijmroede, v.; —oso,
stand brengen ; tagliare i —1 addosso
agq. kleverig, taai (als vogellijm); —uzza, 1.
ad aleuno, iem. achter zijn rug bepraten;
—nzzo, m. lijmroede, v.
prov. chi ha del — pub menar coda,
Panizzabile, app. goed, dienstig voor de
die 't breed heeft kan 't breed laten hangen
broodbereiding, tot het broodbakken dienend ;
Iddio manda 11 freddo secoudo i —1 ,
—azione, f. h.z.d. als —ificazione.
God beproeft iem. niet boven zijne krachten ;
Panva, f. room, m.; — montata, geklopte caldo di — non fe' mai danno, warm
room ; velluto in —, katoenfluweel, o.; (Mar.)
gekleed te zijn heeft nooit iem. geschaad;
dakvorm. plaatsing der zeilen ; mettere in
1 —i rifanno le stanghe, de kleeren ma- una nave, een schip bak leggen ; mettere
ken den man ; fam. se non vuol tornare,
in — le vele, de zeilen bijdraaien, bakbrasrimandi i —i, laat hij blijven waar hij is,
sen ; —a'ccio, m. slechte, halfkatoenen stof,
wij willen hem niet meer zien ; — vel op bev.;
m. lakenkooper, manufacturier,
dorven wijn ; (Med.) hoornhuid v. over het
m.; —lino, —land, koopman, winkelier in
oog; oogwolkje, o.; nageboorte, v. moederkoek,
linnen, wollen goederen of stoffen ; —are, v. a.
m.; (Anat.) — del cervello, hersenvlies, o.
room vormen, doen roomen ; p. pass. —ato, Panno'cchia, f. maïskolf, v.; tros van gierst,
roomachtig, met room bedekt; —arnola, f.
boekweit; bol van ajuin of papaverplant;
roomlepel, m.; —atura, f. (Pitt.) voorstelling,
—occhina, f. kropaar. v.; —occhino, app.
afbeelding der stoffen op schilderijen ; —egkolf-, trosvormig ; —occhinto kolfachtig,
giamento, in. (Ante.) drapeering v. der kleetrosachtig.
deren op schilderijen en beelden ; —eggiare, Pannolano, m. Z. onder panno ; —olotiaio,
v. n. de gewaden, stoffen regelen, drapeeren ;
m. fabrikant van linnen onderbroeken ; —ode figuren met gewaden drapeeren ; — , het
lino, m. Z. onder panno; —oso, agg. verlaken, stof enbewerkersambacht drijven ; —egscheurd, gescheurd ; met een vlies, huidje
giato, m. h.z.d. als —eggiainento ; —ello,
overtrokken; —u'ccio, m. slecht, niet duurm. middelmatig stuk linnen of doek ; —ettino,
zwam laken, stof.
m. niet zeer fijne maar duurzame stof; —etto, Panoo'nia, f. (Geogr. stor.) Pannonie, o.
m. stof van middelmatige, een slechte hoe- Patio, m. (Med.) huidgezwel, o., puistje, o.
danigheid ; --icello, m. lap, m., stuk stof ; Panoue, m. groot brood, o.; —porcino, m.
—1, pl. armoedige kleeding, v., lompen ; (am.(Bot.) Z. onder pane.
—iealdi, onwerkzaam geneesmiddel, 0.; —i- Pano'plia, f. (Archeol.) volledige wapenruscino, m. goede, duurzame, fraaie stof ; katoeting, v., wapentrofee, v.
nen stof ; —i'colo, m. (Anat.) huidje, 0., vlies, Panorama, m. panorama, o., rondblik, m.;
o., lap, v.; i —1 del cervello, de herzenomvattend uitzicht op een landschap.
lappen ; (Bot.) binnenste bloemblad, o.; —icu- Panoro, m. oude vlaktemaat, v.
lato, app. sluierachtig ; —iculazione, f. Panslavisino, m. (Pou t.) panslavisme ; stresluiervorming, verstuiving van 't afstortend
ven der Slaven naar staatkundige vereeniging;
water; —iere, m. h.z.d. als pannaiuolo;
—ista, m. aanhang. van het panslavisme.
—iliuo, h.z.d. als pannolino (onder panno); Pantalonata, f. kunst om zich als een Pan-I, p1. linnen onderbroek, v.; (Eccles.) —i
talon voor te doen ; knekerigheid, v.; Hanssacri, het altaarlinnen, kelkdoek, m.; —ina,
worstenstreek, m.; —one, m. (Teat.) Pantalon,
f. laken (aan 't stuk), stuk laken ; —e, pl.
m., personaadje uit het Ital. -volkstheater;
stoffen ; bottega di —e, laken-, stoffenwinvenet. huisvader; venet. Hansworst,grappenkel, m.; essere delle niedesiina —, van
maker, m.
dezelfde soort zijn.
Pantalons, m. pl. broek, v.
Pa'nnia, f. (Bot.) riet, o.
Pantano, m. moeras, o., poel, v., waterplas, v.;
Panno,
m. laken, o., stof v., wollen, linnen
le ranocchie stanno per i —i, de kikgoederen enz.; — inglese, Engelsch laken ;
vorschen huizen in de poelen ; moerassige,
una penza di —, een (geheel) stuk laken,
vochtige plaats, v.; fig. onaangename, ingegoed, stof; —lano, wollen stof, wollen goed,
wikkelde zaak ; sotto entrata in up bel
wollen deken ; —lino, linnen, linnengoed,
—, ik ben in een poel, boel terecht gekomen ;
beddegoed, o.; — dell' oro, halsdoek, met
—anoso, app. moerassig, vol poelen ; in 't
goed gebord. rand, m.; — fuinebre, mormoeras groeiend.
tuario, lijk-, baarkleed, o.; —incerato, Panteisnio, m. (Film.) pantheïsme, o.; leer
wasdoek, o.; — d'arazzo, h.z.d. als arazzo ;
dat alles God is ; dat de wereld en God een
(Cacc.) spanwijdte v. van het vogelnet; —1, pl.
en hetzelfde zijn ; —ista, m. pantheist, aankleeren, mv., kleeding, v; — da estate, da
hanger m. van die leer; —isticamente, avv.
inverno, zomer-, winterkleeding ; alzarsi
van een pantheïstisch standpunt, 0.; —istico,
i —i, het kleed, den japon opnemen; —1 di
app. pantheïstisch.
,
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Pa'nteon, m. (Archeol.) Pantheon, o.; tempel
van alle goden (in Rome); liig. eeretempel, m.;
la ehiesa Santa Croce di Firenze è
il — degli uominl illustri Italiaui, de
kerk van Santa Croce in Florence, is een
pantheon van alle beroemde Ital. mannen.
Pantera, f. (Zool.) panther, m.; --, (Cacc.)
eendenkooi, v.; net v. voor de eendenkooi;
—ana, f. (Omit.) veld-, akkerleeuwerik, m.;
agg. panterachtig ; pelle —a, pantervel, o.
Pautesilea, f. (N. pr. lett.) Panthesilea, v.
Panto'fola, 1. pantoffel, m., halve schoen,
buisschoen, m.
Panto'grafo, m. pantograaf, m.; —o'metro,
m. (Geom.) pantometer, m., boekmeter,
—omina, f. (Teat.) pantomieme, v., gebarenspel, 0.; dram. voorstell. alleen door gebaren;
fam. voorspiegeling, v., bedrog, o., schijn, m.;
—omi'mleo, agg. pantomimisch ; arte —a,
pantomimische kunst, v.; —ominio, m. (Archeol.) pantomimist, gebarenspeler, m.
Pantondino, m. kl. rondbroodje, o.; cadetje, o.;
—ondo, m. kl. rondbrood, melkbroodje, 0.;
— gravida, belegd, bekleed broodje, o.
Pantra'ecola, f. grap, v., onzin, m., smoesje, o.
Panunto, m. geroosterd sneedje brood in olijfolie gedoopt.
Panurgo, m. [am. intrigant, m., schelm, m.
Panza, 1. h.z.d. als panda ; —etta, f. h.z.d.
als pancetta.
Panzana, 1. stootkant m. (aan vrouwenkleed.);
fig. blufferij, v., leugen, m., smoesje, sprookje,
o.; —anella, 1. geroosterd en daarna met
olie, azijn, zout en ajuin toebereid brood.
Panzerone, m. groot, zwaar pantser, 0.;
—eruola, f. klein, licht pantser, o.; lichte
schetsweer, v.; —sera, f., —here, m. (Arm.
stor.) pantser, o.; hz.d. als --ana.
Pa'ola, Paolina , f. (N. pr.) Pauline, v.;
—etto, m. (Monet ) vroegere pauselijke munt
(van 10 bajocchi of 50 centesimi); —lno, m.
(Omit.) kieviet, m.; (am. nuovo — onnoozele
bals, m.; geste a, domme, onnoozele lieden ; Pa'olo, m. (N. pr.) Paulus, Paul, m.;
pa'olo, in. (Monet.) paolo, vroeg. task. munt;
Paolotto, m. (Eccles.) Pauliner, m.
Paonazzo, pavonazzo, agg. violet, pauwblauw ; calze—e, violette, paarsche kousen ;
sost. m. violetkleurige stof, v.; —e, m. Z. pavone ; —eggiare, Z. pavoneggiare;
—essa, Z. pavonessa.
Papa, m. Paus m.; 11 — è stato diehiarato infallibile, de Paus is onfeilbaar verklaard ; Papa Leone, Papa Gregorio,
Paus Leo, Paus Gregorius ; m. prov. andare
a Roma e non veder 11 —, naar Rome
gaan en den Paus niet zien, d.w.z. het hoofddoel van een onderneming niet bereiken ; (am.
stare eome un —, als Onze Lieve Heer in
Frankrijk leven ; een goed leven hebben ; fam.
me non mi fa nè — nè eardinale, mij
gaat hij niets aan, ik heb niets met hem uit
te staan ; (Giuoco.) de laagste kaarten in het
minchiaspel ; (Omit.) non-pareilvink, m.; —a'bile, agg. verkiesbaar tot paus ; —a'eelo,
m. slechte paus, m.; —ale, agg. pauselijk;
dignità — , pausel. waardigheid ; bolla —,
pauselijke bul, v.; carta —, papier van 't
grootste formaat ; sost. m. pauselijke, aanhang.
v. d. paus ; pausel. soldaat, m.; —alino, agg.
pauselijk ; sost. m. paus. soldaat ; —alista, m.
h.z.d. als papista; —asso, m. scheld-, bij--1210,
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naam dien de Mahomed. of Mooren aan de
christ. priesters gaven ; fig. hoofd, o., aanvoerder, m.; fare il -- del poets, zich als het
hoofd der dichters aanstellen ; ginoco del
—, het verkiezen van een aanvoerder om
's nachts allerlei straatschenderij te bedrijven ;
a'tleo, m. h.z.d. als —ato, m. pausdom, o.,
pausel. waardigheid, v.; regeeringsduur m. van
een paus, pausschap, o ; sotto ii — di Pia
Ix, onder het pausschap, de regeering van
Pius IX ; fam. godere i1—, een goed leventje leiden.
Papa'ia, f. (Bot.) Papajaboom; Peruaansche
meloenboom, m.
Papaverato, agg. (Farm.) met papaver, maanzaad toebereid ; stillend geneesmiddel, o.; —e'agg. papaver-, heulsapachtig ; fig. in
slaap makend ; lettura —a, in slaap brengende lezing, v.; —a'vero, in. (Bot.) slaapbol, m., witte papaver, m.; —selvatieo,
klaproos, v.; serre di —, papaver-, maanzaad,
o.; fig. en fam. domkop, m., lummel ; votare
11 —, iem. geheel uitplunderen.
Papeo, papeio, m. h.z.d. als lucignolo.
Pa'pera, f. vrouwel. gans, v.; fam. dwaling,
fout, v.; flater, bok, m.; dire certe —e che...,
zooveel flaters begaan dat...; pigliare usa
—, een zaak bij vergissing met een andere
verwisselen ; —erello, m. jonge gans, v.,
gansje, 0.; —erina, f. (Bot.) murik, muurkruid, o.; —er^lno m. kleine, jonge gans, m.;
pa'pero, m. gans in. (nog niet geheel volwassen); m. prov. dare la latuga in guardia a' —i, den bok tuinman laten spelen ;
I —1 menano le ocche a bere, de jongen
willen verstandiger zijn dan de ouden ; fig. en
fam. domoor, domkop, onnoozele hals, m.;
--erattoto, m. jonge, halfvolwassen gans.
Papesco, agg. Z. papale ; —essa, pausin, v.;
Papessa Giovanna, pausin Johanna, ook
gebr. voor een zwakken, niet geestkrachtigen
paus; —etta, f. vroegere pausel. munt.
Pa pace, 1. (Med.) uitslag, us., brand, m.
Papigliona'eeo, agg. (Nat.) vlinderachtig;
(Bot.) dors —I, vlinderachtige bloemen; sost.
—i, pl. papilionaceën, mv.; vlinderacht. bloemen ; —one, —clone, m. (Zool.) h.z.d. als
farfalla.
Papilla, f. (Anat.) tepel, v.; tepelachtig uitsteeksel op de huid ; —e della lingua,
tongtepeltjes; —are, agg. (Anat.) tepelachtig;
tessato —, tepelachtig weefsel, 0.; protuberanze —e, tepelacht. uitsteeksels ; —etta,
f. kl. tepeltje, tepelachtig uitwas, o.; —oso,
agg. tepelachtig, met tepelachtige uitwassen
bedekt.
Papino, m. (Giuoc.) eerste tarokkaart; fare
nil —, den (biljart)bal schuin raken.
Papira'ceo, agg. papyrus-, papierachtig;
carta —a, papier, o.; —iro, m. (Bot.)
rusplant, v.; papyrus-, cyprusgras, o.; papier,
o., vel o. papier; — h.z.d. als lucignolo.
Papismo, m. papisme, m.; —ista, in. papist,
aanhang. m. van den Paus; —i'stico, agg.
papistisch ; --izzare, v. n. als paus regeeren,
paus zijn.
Pappa, f. brood-, kinderpap, v., pap, V.; —
frullata, kinderpap met geklopt ei ; —elatte, melkpap, -brei, v.; (am. aver nella
testa della —, dom, kinderachtig zijn ; far
tornar su la —, walg verwekken; stijfsel,
v.; pap v. (om stoffen te glanzen); aechlone, in. onmatige eter, vreter, m.; —aced,
--
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m. indecl. domkop, lummel, m.; mangiare
a —, onmatig eten, schrokken ; una eosa
easea in boeca a —. iets komt zeer gelegen ; —afico, m. (Mar.) groote, middel-

mast, m.; vlaggestok, m.; regenmantel, m.,
regenkap, m.; helm m. der duikers.

Pappagalleria, f. domme, papegaaiachtige
naprater ij , v.; —aleseamente, avv. op de

wijze als een papegaai, met domme napraterij,
v.; —alesco, agg. papegaaiachtig, napratend;
pronunzia —a, papeg. uitspraak, v.; —allino, m. kl. papegaai, m.; —allo. m. (Omit.)
papegaai, m.; favellare come un —, als
een papegaai, zonder nadenken praten, kletsen ; fam. en fig. taalbederver, radbraker eener
taal ; —agorgia, f. dubbele kin, m.; —ardo,
m. schijnheilige, huichelaar, femelaar, m.;
vreter; domkop, lummel, m.; —asagne, m.
indecl. domkop, lummel, m.; —alecco, m.
brasserij, smullerij, v.; —ardella, f. (Omit.)
waterhoentje, 0.; —ardelle, f. pl. (Cucc.) in
bouillon gekookt en gehakt hazevleesch, bestrooide lint-macaroni; —ardo, m. (Bot.)
h.z.d. als papavero ; —are, v. n. gulzig
eten, schrokken, vreten ; fig. onrechtv. winst
maken ; v. a. eten, naar binnen slokken ; paparsela, iets slikken, moeten verkroppen, in
zijn zak steken ; —ata, f. eten, o., overvloedige maaltijd, m.; —ataci, m. indecl. iemand
die een oog toedoet voor zijn eigen schande;
—atoio, m. fritlepel m. (v. d. gloeiende glasmassa); —atore, m. —trice, f. vreter, gulzige der, veelvraat, m., vreetster, v.; —ato'ria, f. vreterij, eterij, v.; fig. met bet oog op
winst ondernomen maatregelen ; —eo, m.
h.z.d. als pappata ; = ina, f. dunne brei, v.
kleine maaltijd, m.; —vno, m. oppasser m. bil
een zieke, in een ziekenhuis ; —o, m. brood
.o. (in kindertaal); — (Bot.) planten-, zaadpluis,
0.; —olata, f. brei, v., moes, o., dun gekookte
spijs, v.; fig. dom, vervelend gepraat, v.; poespas, m.; —oleggio, m. twee op elk. volgende
kaarten ; fare a —, tarokspelen; —olone,
m.; —one, f. h.z.d. als pappone, m.; —ona,
f. veelvraat, vreetzak, m.; fig. eigenbaatzuchtig, gewinzoekend mensch, m.; —oso, agg.
vol pluis, vederpluis (planten, zaden); —u'ecia,
f. Z. babluccia.
Para, f. h.z.d. als parata of riparo.
Parabase, f. (Lett.) parabase, v.; overspringen
van het eene onderwerp op het andere ; toespraak v. van den woordvoerder in de oud-gr.
komedie ; —a'bola, f. (Lett.) parabel, m., gelijkenis, v.; la — del figliuolo prodigo,
de parabel, gelijkenis van den verloren zoon ;
(Geom.) parabool, in., kegelsneelijn, v.; —abolano, —one, m. fam. kletser, praatvaar, m.;
app. valsch, flauw, ijdel; —abo'lico, agg.
(Geom.) parabolisch ; specolo —,parabolisch
geslepen spiegel, m.; —aboloide, f. (Geom.)
paraboloïde, v.; —oso, app. kletsachtig, praatachtig, flauw ; —abordo, m. (Mar.) ankerkussen, 0.; laad-, losboord, o.; -caduto, m.
indecl. valscherm, o.; fig. schutsmiddel, o.;
—aealei, m. indecl. dijriem, m.; —acarri,
m. indecl. stootpaal v. (op hoek van straten).
Paracelso, m. (N. pr.) Paracelsus, m,
Parace'iiere, m. indecl. kachel-, schoorsteenplaat, v.; —ace'iitesi, f. (Chi.r.) paracentese,
v.; chi n punctuur in inwend. lichaamsholten;
—aeielo, m. bedhemel, m., wagendak, o.;
—aeleto, —aelito, agg. aa ngeroepen, troostend ; lo Spirit° —, de H. Geest, m.; —a'e?

,

PAR
qua, m. h.z.d. als ombrello ; —aenore,
m. long, v.; il isial del —, longontsteking, v.;
—adisl'aeo, app. paradijsachtig; sost. (Bot.)
h.z.d. als fico d'Adamo ; —adisiale, agg.
h.z d. als —aeo; —adisino, M. kl. paradijs, 0.; aangename plaats, v.; —adiso, m.
Parad ij s, o., lusttuin, in., verblijfplaats van 't
eerste menschenpaar, o.; — terrestro, —
celeste, aardsch -, hemelsch Paradijs ; an-

dare in —, zalig worden, in 't Paradijs, den
Hemel komen ; di —. paradijsachtig, verrukkelijk; è un volto di —, 't is een Verrukkelijk gezicht, 0.; nettere lino in — iem.
ten hemel verheffen ; m. prov. andare in —
a dispetto de' Santi, ergens heengaan
waar men niet gaarne gezien is; in — non
si va in earozza, men gaat niet met schoenen en kousen in 't Paradijs ; (Omit.) uccello
del —, Paradijsvogel, m.; apg. uva, pera —a,
paradijsdruif, -peer, v.
Parado'ceo, m. oud kaartspel, 0.; —adossale, app. paradoxaal, ongewoon, afwijkend,
zonderling, opvallend ; —adossare, v. n. paradoxen, ongewone, zonderlinge meeningen
uiten ; —adosastico, agg. h.z.d. als —ale;
—adoseggiare, v. n. h.z.d. als —adossare ; —ado'ssieo, agg. h.z.d. als —ale;
—odosista, m. iem. die gaarne paradoxen
uit; —adosso, m. paradox, m.; tegenzin, m.;
tegenstelling, v.; zonderlinge, opvallende meeting; —afalde, m. (Sart.) smalle zoom, m.;
—afango, m. spatbord o. (aan rijtuigen);
—aferna, f. (Giur.) paraphernale goederen;
goederen der bruid he ll . den bruidschat ; —afernale, agg. beni —i, b.z.d. als —aferna.
Paraffo, w. naamkrul, naamteekening, v.;
paraf, m.
Parafimosi, m. (Med.) omstulping v. der voorhuid ; spaansche kraag. m.
Parafina, 1. (Chim.) parafine, v.
Parafrasare, v. a. omschrijven, door omschr.
verklaren, paraphraseeren ; —asi, f. (Lett.)
paraphrase, v.; vr ij e, verklarende vertaling, v.;
—aste, m. paraphrast, m., omschrijvende uitlegger, m.; —astieainente, ave. op omschrijvende, verklarende wijze; —afrasticare,
v. a. h.z.d. als —afrasare ; —afrastieo,
app. paraphrastisch, door omschr. verklarend ;
—afreniere, m. Z. palafreniere; —afrenite, —itide, f. (Med.) ontsteking v. van het
middenrif ; —afn'luiine, m. bliksemafleider,
m.; —afanio, m. schoorsteentje (op lampen);
—afuoco, m. vuurscherm, o.
Para'ggio, m. h.z.d. als paragone of raguaglio ; senza —, onvergelijkelijk ; stand,
m., positie, v.; cavaliere di —, ridder van
aanzienlijk geslacht; (Mar.) zeestreek m. tusschen twee breedtegraden; streek, m.; navigare ne' —ggi di Constantinopole, in
de zee bij C. varen, zeilen.
Pa'rago, m. (Zool.) roode zeebrasem, m.
Paragogo, m. (Gram.) paragoog, m., slotverlenging v. van een woord ; afleiding, v.; (Med.)
beenafwijking, v.
Paragona'bile, agg. vergelijkbaar, mee te
vergelijken ; —aasza, f. h z.d. als pareggiamento ; —are, v. a. een vergelijking trekken, maken ; vergel ij ken ; een metaal op den
toetsteen toetsen ; —e, m. vergelijking, v.; non
esser©i — fra due cose, geen vergelijk
mogelijk zijn tusschen twee dingen; niet
met elkander te vergelijken zijn ; vergelijking, gelijkenis, v., beeld, 0.; termini del
,
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—, punt o. van vergelijking;, — of pietra lat. zeil ; —nzella, f. kl. bark, v.; —occlii,
del —, proef-, toetssteen, m.; oro di —, gem. Z. parocchi ; —ola, f. Z. parabola;
degen, zuiver goud, o.; —1, pl. gewichten mv.
—peguza, f. (Astr.) tijdtafel v. (van op- en
(voor een weegschaal); ,gig. venire al —
ondergaande sterren); —petto, m. borstwedelle arms, tot een beslissing met de wapens
ring, v.; borstleuning, v., leuning v. (voor
komen ; mettersi a — con qd., zich met
venster), rand m. (om een put); —pi'glia, f.
iem. meten ; non reggere al —, de vergegedrang, gewoel, gewemel, o., verwarring, v.;
lijking niet kunnen doorstaan ; prov. al —
—plegia, —plessia, f. (Med.) verlamming
si conosce l'oro, in de beproeving leert
v. aan eene zijde ; lichte aanval m. Y. beroerte.
men den man kennen; a — of in — di, in Parare, v. a. I. opsieren, tooien, met gordijnen,
vergelijking, in verhouding tot; al uiio —, in
stoffen enz. behangen ; —rsi, v. rif. de feest-,
vergelijking met mij ; senza —, zonder vermisgewaden aandoen ; p. pass. —ato, opgegelijking, onvergelijkelijk.
sierd, met gordijnen, voorhangsels bekleed;
Paragrafare, v. a. in paragrafen, afdeelingen
letto —, met gordijnen omhangen bed; II.
afdeelen ; —afetto, —af zio, m. kl. paragraaf,
afleiden, afhouden, afweren ; in de beweging
kl. gedeelte ; —a'grafo, tn. paragraaf, m. gebelemmeren ; — nu eavallo, een paard
deelte, o., onderafdeeling v. van een tekst.
tegenhouden ; una palla, een bal opvangen ;
Paragra'udiue, m. indecl. hagelafleider, m.
paralo chè non vada sotto, houd hem
Paraguaj, m. indecl. wijde overjas, v., stoftegen opdat hij niet naar beneden valle ; clhi
mantel, m.
ti para ? wie belet 't u ? le tente parapo
Paragnazito, m. drinkgeld, o., fooi, v.
11 sole, de gordijnen houden de zon tegen;
Paraio, in. h.z.d. als paraggio.
col sno cappello ml para lo spettaParalipo'meni, m. pl. (Lett.) paralipomena,
colo, niet uw hoed belet gij mij het stuk te
mv.; toevoegsels, aanvullingsgeschrift, o.; (Bibl.)
zien ; pareeren, afwenden ; — 11 tolpo, den
boeken der chronika (in den Bijbel).
slag pareeren ; -- alcano da qc., iemand
Para'lisi, —alisia, f. (Med.) verlamming, v.;
ergens tegen beschutten ; (Cavall.) — it ca— progressiva, hersenverweeking, V.; --ivallo, het paard pareeren ; in den loop plottico, agg. verlamd, lam ; —izzare, v. a.
seling doen stilstaan; aanbieden, toe-, voor(Med.) paraliseeren, verlammen ; fig. verzwakhouden ; se uno ti da uno schiaffo, t ut
ken, krachteloos maken ; in den loop stuiten.
para l'altra guancia, als iemand u een
Parallasse, f. (Astr.) parallax, v., hoek m.
kaakslag geeft, bied hem dan de andere
dien twee verschill., tot hetzelfde voorwerp
wang ; para il greuzbiule, thé l'empirb
voerende gezichtslijnen met elkander vormen;
di ciliege, houd uw voorschoot op dan zal
—a'ttico, agg. parallactisch ; angolo
ik hem met kersen vullen ; para ivano, ti
parallax, v.; —ella, f. (Geom.) paralel, evendo nu roldo, houd uw hand op, dan zal ik
wijdig loopende lijn; (Fort.) paralel, v.; veru een stuiver geven ; -- mano, de hand opbindingsweg, m.; --ellamente, avv. op evenhouden, een aalmoes vragen ; —via, weggaan,
wijdige wijze; —ellepi'pedo, m. (Geom.)
in de weide brengen ; -- le pecore, de schaparalelepipedum ; ruitprisma, o.; —ellismo,
pen uit den stal voeren ; v. n. uitloopen op,
in. (Geom.) evenwijdige loop m. van lijnen,
eindigen niet ; dove si va a— ? waar moet
vlakken ; fig. overeenstemming, gelijkvormigdat op uitloopen :? —rsi, v. rit]. zich aanbieheid, evenredigheid, v.; —ello, agq. (Geoni.)
den, vertoonen ; —rsi dinanzi a uno, zich
(dstr.
en
Geogr.)
clrcoii
evenwijdig loopend ;
voor iem. vertoonen ; —rsi, v. rift. zich ver—i, paralel-, breedtecirkels, mv.; fig. gelijkdedigen, z. beschermen, beschutten ; pareeren.
luidend, met elk. overeenstemmend ; sost. m. Parasanga, f. (Stor.) perzische mijl, v.
vergelijking; non si pub fare 11 — tra Parasartie, f. pl. (Mar.) rustingen, mv.
cose tanto diverse, tusschen zoo zeer ver- Parasceve, f. (Eccles.) voorbereidingsdag, m.;
schillende dingen kan men geen vergelijking
goede Vrijdag, m.; vooravond m. van een feest.
trekken ; —ellogrammo, m. (Geom.) para- Paraselene, m. (Fis.) bijmaan, v.
lellogram, m.; ruit, v.; gelijkloopend vierkant; Parasita, —o, m. parasiet, m. schuimlooper,
(Mec.) -- delle forze, paralellogram der
m.; agg. parasietachtig; animall —1, parakrachten.
sieten ; piante —, parasiet-planten, mv.;
Paralogismo, m. (Filos.) paralogisme, o.;
—a'ccio, m. onbeschaamde schuimlooper, m.;
verkeerde gevolgtrekking ; —i'stico, agg. een
—are, v. n. als een parasiet, schuimlooper
verkeerde, valsche gevolgtrekking bevattend;
leven ; —iteria, f. schuimlooperij, v.; --itico,
—izzare, V. n. verkeerde, valsche gevolgtrekagg. parasitisch; astuzie —ehe, schuimlooking maken.
persstreken.
Paralnme, m. lampekap, m., lichtscherm, o. Parasole, m. zonnescherm, o., parasol, m.
Paraunano, in. (Arm.) stootplaat, stootkorf Parata, f. schutsweer, afweer, m.; verdediging,
van 't zwaard ; (Sart.) inslag, m., belegsel o.
v.; (Scherm.) parade, dekking, v.; restare in
(in den mouw); --znarre, m. (Mar.) anker—, in parade staan; veders la mala —,
voering, v., -kusseN, 0.; --mento, m. altaarerkennen dat men in een slechten toestand
bekleeding, v.; tnisgewaden, mv.; priesterlijk
verkeert; schutsmuur, m.; schermdak, 0.; bolornaat, o.; feest-, pronkgewaad, o.; —mese, f.
werk, 0.; (Idraul.) schutdam, m.; (Cavall.)
negende toon, m. in 't oude gr. notenstelsel, o.;
plotseling inhouden o. van het parard., 0.;
—metro, m. (Geom.) parameter, m.; —moeestelijke optocbt, m.; pronk, m., pracht, v.;
sche, m. indecl. vliegenwaaier, m.; —nehino,
prauzo di —,galamaaltijd, m.; letto di —,
--nco, m. (Mar.) takel, m., talie, o., hijschparade-, pronkbed, o.; (Mil.) parade, wapentouw, 0.; —nga'ria, f. (Stor. medoev.) leenschouwing, v.; in —, gereed, opmerkzaam
plicht, onderdanenplicht, m., leenverhouding;
zijn ; —asehe, m. indecl. (Sart.) opslag, over—ninfa, f. liefdesmakelaarster, v.; —asinfo,
slag m. (op jaszak).
m. (Archeol.) bruidgeleider, v., liefdesonder- Paratia, f. (Mar.) zijwand, m., schot, o.; —1o,
handelaar m.; —asza, 1. (Mar.) bark v. met
m. h.z.d. als —a, in de bet. van schutsweer, v.
—,
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Paratiera, f. halsberg, v.; schutsmiddel, o.
Parato, agg. gereed, bereid, voorbereid ; —,
sost. m. bekleeding v., versiering v. met gordijnen, banen stof, zijde (in kerken enz.); drapeering, v.; behangsel, 0.; la lala grande
ha i —1 di dalnasco, de groote zaal is
met damast behangen ; bedgordijn, o., bedhemel, m.; —a padiglione, a sopra cielo,
baldakijn, 0.; bed-, troonhemel, m.; feest-, misgewaden mv. der kath. priesters); —ato'io,
in. voorwerp o. dat het uitzicht belemmerd ;
—atore, m. decorateur, m.; behanger, stoffeerder, m.; —atura, f. bekleeding, behanging v., versiering (van kerken of zalen) met
draperiën, stoffen.
Para'ula, para'vola, f. h.z.d. als parola;
—vento, tri. tochtscherm, o., spaansche wand,
m.; stroomat v. (ter beschutting van planten);
—voloso, h.z.d. als —boloso ; —zo'nio,
m. (Archeol.) kort, stomp zwaard, o. (teek.
der Rom. krijgstribunen).
Parea, (pl, — e lse) f. (N. pr. mit.) Parke ; schikgodin, v.; ram. en iq. leelijk oud wijf.
Pareamente, avv. op spaarzame, huishoudelijke, matige wijze.
Parcare, v. a. (Artigl.) het geschut o. in een
geschutpark brengen.
Pa'rcere, v. n. vergeven ; v. a. zich schoonen.
Parchezza, f. spaarzaamheid, karigheid, v.;
— eità , f. h.z.d. als parcimonia ; —co, agg.
spaarzaam, huishoudelijk ; matig, karig, eenvoudig ; fig. de juiste maat houdend; —lodatore, terughoudend, spaarzaam met lofuitingen.
Parco, m. park, o., diergaarde, v., lusthof, m.;
(ítlit.) artilleriepark, o.; — d'assedio, belegeringspark.
Pardi'glio, agg. donkergrijs ; —lno, agg. den
luipaard betreffende ; nnanto — , luipaardenvel; —o, m. (Zool.) luipaard, m., panther, m.
Pare, agg. Z. pari ; — ecehiare, v. a. Z.
apparecchiare ; —ecchietto, —ecchino, agg. niet weinig ; — e'eehio, agg. gelijk,
gelijkend; veel, verscheidenen, eenige; sono
parecehie settimane, 't is verscheidene
weken geleden ; c' è —a geste, er is veel
volk ; ci ho speso —, ik heb veel uitgegeven ; —1, pl. eenige, verscheidene, sommige ;
—1 di quella fainiglia sono morti
giovani, verscheidene dezer familie zijn jong
gestorven ; avv. zeer, aanzienlijk ; oggi ho
faticato —, ik heb mij vandaag zeer vermoeid.
Pareggia'bile, agg. vergelijkbaar, gelijk te
maken, te vereffenen ; — amento, m. gelijkmaking, vergelijking, vereffening, gelijkstelling, v.; — dei conti, vereffening der rekeningen ; — d'uiia scuola, gelijkstelling eener
school ; —are, v. a. gelijkmaken, in evenwicht
stellen, vereffenen, gel ij kstellen ; bisogna —
le spese con l'entrate, men moet de uitgaven in evenwicht brengen met de ontvangsten ; gelijkkomen, evenaren ; non c' è Cavallo che pareggi 11 sao nel corso,
er is geen paard dat het zijne in 't loopen
evenaart, gelijkkomt; effen maken ; grosso
cilindro di pietra da — le strade, een
groote steenen wals om de wegen effen te
maken ; — la bocca per piangere, den
mond tot weenen vertrekken ; bisogna —
questa tavola, deze tafel moet recht gezet
worden; — la sotna, de vracht, den last
gelijkelijk verdeelen ; — 11 piede, den hoef
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(van 't paard) gelijk, glad maken ; —rsi, v. ris.
met elkander vereffenen, afrekenen ; v n. in
evenwicht zijai, recht staan ; questo tavolino non pareggla, dit tafeltje staat niet
recht ; —atore, m., —trice, 1. vereffenaar,
gelijkmaker, m.; la morte è —trice di
tutte le uinnane sorti, de dood vereffent,
maakt alle menschen gelijk; —atura, f.
h.z.d. als —amento ; —o, m. h.z.d. als —amento ; agg. h.z.d. als pari ; sost. (Mar.)
h.z.d. als paraggio.
Pare'glio, m. h.z.d. als parelco ; agg. h.z.d.
als pari, simile.
Parego'rico, agg. (Med.) pijnstillend.
Pare'lio, m. (Fis.) parhelion, o.; neven-,bijzon,v.
Parechinma, ni. (Anat.) parenchyma, o., weefsel, celweefsel, o.; (Bot.) weefsel, o.; —atoso,
agg. (Anat.) celweefselachtig, sponsachtig.
Pare'nesi, f. (Lett.) parenesis, v., opbeuring,
aanmoediging; opbeurende, stichtelijke toespraak, rede, v.; —e'tico, agg. vermanend,
opbeurend.
Parentado, —a'ggio, —ato, m. verwantschap, bloedverwantschap, v,; phI che la —
vale l'amicizia, vriendschap is meer waard
dan bloedverwantschap; lino in terzo —,
tot in het derde lid, den derden graad ; fig.
zoover als men gaan kan ; geslacht, huis, 0.,
familie, v.; ragazza di mobile —, een
meisje van adellijke familie; huwelijk; co^ichiudere un —, een huwelijk aangaan ;
—ale, agg. de bloedverwantschap, ouders betreffende ; società —, verhouding tusschen
ouders en kinderen ; sost. —i, m. pl. (Archeol.)
feestelijke lijk-, doodenoffers (ter eere der overleden ouders), feestelijkh. ter eere van beroem.
dooden; —are, v. a. (Archeol.) de overleden
ouders door lijkoffers eeren ; —e, m. bloedverwant, verwante, m.; ha di inolti --t
bisognosi, hij heeft veel arme bloedverwanten ; —1 in primo grado, bloedverwanten
in den eersten graad; stretti —c, naaste verwanten ; fig. nabestaande, broeder ; il sonno
è parente della morte, de slaap is de
broeder van den dood ; —1, pl. ouders ; 11
nostro primo —, ons allen eerste vader,.
(Adam); —ela, f. verwantschap, v., familie;
tutta la — si mostrè avversa a tal
matrimo'nco, de geheele familie toonde zich
afkeerig van dat huwelijk; (Gram.) samenhang, m., eng verband, o.; — spirituale t
geestelijke verwantschap; — enza, — erffa, f.
h.z.d. als —ado ; —eico, agg. h.z.d. als —ale ;
—e'vole, agg. op ouderlijke wijze, verwantschappelijk gezind ; vriendelijk, toegenegen ;
—ezza, f. h.z.d. als —ado ; —i'ceio, m.
verwijderde, verre verwantschap, m.; —icida,
m. Z. parricida; —o'rlo, in. Z. peren-to'rio.
Pare'ntesi, f. parenthese, v.; tusschenzin, ingeschoven zin, m.; insluitingsteeken, haakjes;
tra —, tusschen haakjes, in 't voorbijgaan.
Panere v. n. schijnen, den schijn hebben, het
uiterlijk hebben, gelijken, er uitzien als; a.
vederlo` pare un signore, naar 't uiterlijk te oordeelen schijnt hij een heer te zijn;
pareva un morte, hij zag er uit als een
doode, geleek een doode ; mi pareva un
galantuomo, ik hield hem, zag hem aan
voor een man van eer ; imp. non pare
che ..., het schijnt niet dat ...; e pare, het
schijnt zoo; mi par di sognare, ik meende
te droomen ; che ti pare di questo libro;
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wat dunkt u van dit boek ; nil pare assas
zelfde kam scheren ; e tutti —! en daarmeê
che..., mij dunkt 't is werkelijk alsof ...;
uit ! afgedaan ! m. prov. a bestia vecchia
ti pare le pare ? meent gij, gelooft gij
Icon Inanca mal soma, perchè porta
dat? -- fatica a fare alla cosa, met
—, een ervaren man ontbreekt het nooit aan
bestellingen, opdrachten ; effen, gelijk, glad;
tegenzin iets doen ; per —, om gezien te worden, om zich den schijn te geven ; per non
ulna strada è bene —, een weg is goed
om niet den schijn te hebben ; fam, per
gelijk, effen ; in evenwicht, recht staan; un
— che ..., juist alsof ...; fare quel che ci
mobile non è —, een meubelstuk staat niet
recht ; le bilance sono —, de schaal staat
pare, doen wat iem. goeddunkt, aanstaat;
—e non — van twee zijden te bezien zijn ;
in evenwicht ; cinque stanze tutte a un
mi pare e non mi pare, ik weet eigenlijk
—, vijf kamers, alle op dezelfde verdieping,
dezelfde rij ; a piè —, met beiden voeten teniet wat ik er van zeggen moet, 't dunkt mij
gelijk; saltare a piè —, met beiden voeten
en het dunkt mij niet; non mi parvero,
tegelijk springen ; fig. een moeielijkheid flink
ik kan het niet gelooven ; —rsi, v. rifl. en —,
te boven komen ; in — tempo, terzelfder
zich vertoonen.
tijd ; m. avv. al —, op dezelfde wijze, evenPanere, m. schijn, aanschijn, m., aanzien, o.;
zoo ; al — di .., in vergelijking met ...;
è tutto un --, Illa di sostanza non ce
alla —, op dezelfde hoogte ; fig. rispetto
n' è alcuna, 't is alles schijn, maar wezenlijks is er niets aan ; meening, v., gevoelen, o.,
alla scienza, io lo rnetto alla --, wat
goedvinden, o., raad, m.; dotuandare l'alde wetenschap betreft, stel ik hem even hoog;
trui —, eens andersmans meening, gevoelen
(Co in.) alla —, van gelijke waarde. zonder
vragen ; vorrei da te un —, ik zou uw raad
aftrek ; pari ; le azioni di questa banca
si contrattano alla —, de acties van deze
wel eens willen vragen ; (Giur.) schriftelijke
bank staan pari; sotto, soera la —, onder,
meening, v.; essere di —, van meening, van
boven pari ; esser del —, elk. niets toegeven ;
gevoelen zijn; a mio —, mijns erachtens,
pari pari ! langzaam aan maar ! bedaartjes
mijns dunkens.
bijwerk,
o.,
opsiering,
v.;
Parergo, m. (Arch.)
aan ! zonder er iets aan te veranderen, onveranderd ; prov. tutte le dita non sono
(Lett.) nitweiding, inlassching, v.
Pareta'io, m. vinkenbaan, v.; caccia al —,
—, alle vingers zijn niet gelijk, men moet altijd
jacht op de vinkenbaan; met lijmroeden,
eenig onderscheid in 't oog houden.
Pari, m. (Polst.) pair, m. (in Frankrijk); peer,
netten enz.
Parete, f. en m. wand, m., schot, o.; alle —I
m. (in Engeland); la Camera dei —1, het
della camera vi erano opposi Inolti
heerenhuis (in Engel. en Pruisen).
quadri, aan de wanden hingen veel schilde- Pa'ria, m. (indeel.) paria in. (tot de onreine
rijen; — divisoria, scheiwand, tusschencaste in Indie behoorende); fig. arm, uitgestooschot ; le —i domestiche, de huisel. haard,
ten, mishandeld, veracht mensch ; I bassi
impiegati anno i verf — della Rostra
m.; la — d'un orcio, de binnenwand van
civiltà, de lagere ambtenaren zijn de ware
een oliekruik ; le —i della, stornaco, de
maagwanden ; (Tess.) de eerre draadrij van
paria's der moderne maatschappij.
den ketting; vogel-, trek-, leeuweriknet, 0.; Pa'ride, m. (N. pr. stor.) Paris, m. (gemaal
van Helena).
fig. beletsel, o., hinderpaal, v., afweer, m.;
prov. qual asino da in —, tal riceve, Parietale, agg. (Anat.) tot de binnenwanden
zooals men in 't Bosch roept kaatst liet ook
van het menschelijk lichaam behoorende;
osso — schedelbeen; foro —, gat o. in 't
terug; —etella, f. klein vogel-, treknet, o.;
schedelbeen ; ossi —1, wandbeenderen ; —a—etio, m. h.z.d. als parete ; —evole, agg.
ria, f. (Bot.) glaskruid, o.; —e, m. h.z.d. als
aanneembaar; wat goeddunkt, schijnt.
parete.
Pargolarità, —lezza, f. jeugd, kindschheid,
v.; fig. kleinheid, v.; —leggiare, v. n. zich Parificamento, m. gelijkmaking, -stelling,
vereffening, V.; —are, v. a. gelijkmaken, -stelals een klein kind gedragen, aanstellen ; kinderachtig zijn ; —letta, f., —o, m. kl. meisje,
len, vereffenen ; gelijke rechten verleenen ;
o., kl. jongen, m., klein kind, o.; —lità, f.
p. pass. —ato, gelijkgesteld ; —azione, f.
h.z.d. als —amento ; —iforme, agg. gelijkh.z.d. als —lezza ; —lo, m. kind, o., knaap,
vormig, van dezelfde gedaante.
m.; ecco si è Rato all — , zie een knaapje
Parigi, m. (Geogr.) Parijs, o.; —ino, agg.
is ons geboren.
Parijsche, -ijzer ; vita —a, Parijzer leven;
Pari, agg. gelijk ; I voti erano —, chique
si e cinque no, de stemmen stonden gelijk,
sost. m. Parijzenaar; fam. gek, fat, modegek,
vijf ja en v ij f neen ; qui siamo tutti di —
m.; (Monet.) Par. goudgulden.
condizione, hier zijn mij allen gelijk, van Pari'glia, f. paar, span o. (paarden); ha una
bella — di cavalli inori, hij heeft een
denzelfden stand ; bekwaam, opgewassen, gemooi span moorkoppen ; andare in —, met
schikt; non era — a tanto uflicio, hij
was voor dat ambt niet geschikt; —sost. m.
een tweespan rijden ; (Giuoco.) worp gelijke
gelijke ; un min, tuo, suo —, mijns, uws,
oogen ; dezelfde, gelijke munt, v.; rendere la
z41ns gelijke ; un par Inio lion si avvilisce
—, met dezelfde munt betalen ; leer om leer
geven ; --glina, f. mooi span kl. paarden ;
a tal segno, een man als ik verlaagt zich
—ilità, f. h.z.d. als parità en ugguagliniet zoo diep ; seuza —, onvergelijkelijk, niet
anza; —imente, —1, avv. eveneens, op
er mee te vergelijken ; da — a —, van gelijke
tot gelijke ; trattava con lui da — a —,
gelijke wijze.
hij handelde met hem op een voet van gelijk- Pa'rio, agg. parisch, van het eiland Paros ;
marnlo — , parisch marmer.
beid; numero —, even getal ; girocare a
—, even of oneven spelen, raden ; (Giuoco.) Parire, v. n. h.z.d. als apparire.
essere —, quit zijn, gelijkstaan, niet gewon- Paris of erba paris, f. (Bot.) Pariskruid, o.
nen, noch verloren hebben ; mandare tutti Parisi'llabo, agg. (Gram.) gelijklettergrepig;
—ità, f. gelijkheid, v.; a — di titoli, bij
alla —, allen gelijkelijk behandelen, over dee,
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gelijke aanspraken ; a — di condizioni,
onder gelijke omstandigheden ; rechtsgelijkheid, gelijkstelling, v.; —ita'ria, f. (Bot.) h.z.d.
als parietaria.
Parla'bile, agg. spreekbaar, in de spreektaal
te gebruiken ; —acocco, m. soort dobbel- of
teerlingspel, 0.; —a'gio, m. parlementshuis,
0.; —agione, f. het spreken, uitspraak, v.;
—amentare, —a'rio, agg. parlementair;
het parlement betreffende ; eloquenza —a,
parlementaire welsprekendheid, v.; sost. m.
parlementair, m.; —are, v. n. in 't parlement
spreken ; door een bemiddelaar (parlementair)
in onderhandeling treden ; onderhandelen, parlementeeren ; —a'rio, m. parlementair, onderhandelaar (vooral over wapenstilstand enz );
—arismo, in. (Polit.) parlementarisme, o.;
parlem. stelsel, o.; overheersching vati het
parlement ; —lno, m. klein parlement, o., kl.
vergadering van afgevaardigden ; —to, m.
(Poli.t.) parlement, o., vergadering v. van afgevaardigden ; volksraad, m.; rijks-, landdag,
in.; huis van afgevaardigden, volksvertegenwoordigers ; deputato al —, afgevaardigde
naar het parlement, het wetgevend lichaam ;
(Stor.) standenvergadering ; (Stor. franc.) hoogste gerechtshof o. eener provincie, parlement,
o., beraadslaging, v.
Parlante, agg. Z. p. press. van parlare;
—tiere, m. zwetser, kletser, praatvaar, m.;
—tina, f. goede bespraaktheid, welsprekendheid, praterigheid, spraakzaamheid, v.; ha
una gran — oggi quel signore, die
lieer is vandaag buitengewoon praterig, spraakzaam ; —,agg. praterig, spraakzaam ; —za, f.
h.z.d. als —atura ; —rdo, agg. praterig,
woordenrijk, kletserig ; sost. m. kletser, veelprater, zeer praatlustig, spraakzaam mensch.
Parlare, v. n. spreken, praten; non pu t) —
per difetto di lingua, door een gebrek
aan de tong kan hij niet spreken ; — bene,
orale, zich goed, slecht uitdrukken ; een rede,
voordracht houden; dur° mezz' ora a —
contro quella proposta, hij sprak een
half uur lang tegen dat voorstel ; — di, sopra
qe., van, over iets spreken ; — al pubblieo,
tot het volk spreken ; fig. — oogli occhi,
met de oogen spreken ; — latino, franeese,
latijn, fransch spreken ; non — eon qd.,
niet meer met iem. spreken (in ongenoegen
met hem zijn); — con una fanciulla, met
een meisje omgang hebben, met een meisje
loopen ; quel giovane e quella ragazza
si parlaiio da nn pezzo, die jongeling en
dat meisje loopera reeds een tijdje met elkander ; far molto — da sè, veel van zich
doen spreken, in opspraak geraken ; Tam. non
piu, dood zijn ; -- fuor de' denti, vrij
voor den mond spreken ; — tra' denti, door
de tanden, onduidelijk spreken, mompelen;
— in punta di forchette, gemaakt spreken ; — sul serio, in ernst spreken ; — per
esperienza, uit ondervinding spreken ; —
alto, met luider stem spreken ; — del piu
e del meno, over koetjes en kalfjes praten;
Jig. an libro parla di qc., een boek handelt over iets ; — come un libro stainpato, als een boek spreken ; I fatti parlano, de feiten spreken ; tutto il creato
panla del Creatore, al het geschapene
verkond. den Schepper; badi come tu
panli I neem uw woorden wat in acht, let
een weinig op 't geen gij zegt ; fam. — tureo,
--
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een onverstaanbare taal spreken ; — al deserto, een prediker in de woestijn zijn, voor
doove ooren prediken ; coinuneinente parlando, om in 't algemeen te spreken ; con
rispetto parlando, met verlof sprekende;
v. a. — uuuia lingua, een taal spreken ; prov.

parla poco e aseolta assai, e giauninai nou fallirai, spreek weinig en luister

met aandacht toe, dan zult gij er u wel bij
bevinden ; p. pres. —ante, sprekend, pratend ;
agg. treffend, sprekend gel ij kend, duidelijk;
ritratto —, sprekend gelijkend portret ; figura —, een bijna levende figuur ; confetti
—1, ulevellen (met rijmpjes); camera —,
kamer met goed akoestiek, kamer met echo;
prova — sprekend, duidelijk bewijs, 0.;
sost. m. i ben —i, de goedsprekenden ; p. pass.
—ato, gesproken ; lingua —a, gesproken,
omgangstaal, v., volkstaal, v.
Parlare, m. het spreken, praten, o.; taal, v.,
spraak, v.; 11 — è cosa propria solo all'
uo1no, de taal, spraak is alleen den mensch
eigen ; ha perduto 11—, h ij heeft de spraak
verloren ; verhandeling, voordracht, v.; co,

mineereino ii nostro — dal tempo
delie crociate, wij zullen onze voordracht

met den tijd der kruistochten beginnen; un
— ambiguo, equivoeo, een dubbelzinnige
taal; dialect, mondeigen, taaleigen, o.; ii —
fiorentino, het Florent. taaleigen, o.; —aresco, agg. (Mus.) h.z.d. als reeltativo ;
—ata, f. wijze van spreken, van uitdrukken ;
uitdrukkingswijze, spreekwijze, v.; 1' ho riconosciuto alla sua —, ik heb hem aan
zijn manier van spreken herkend; taaleigen,
dialect, 0.; la — senese, pistoiese, het
dialect van Siena, Pistoia ; voordracht, v.;
fece una belle —, hij hield een mooie voordracht; —ato, agg. Z. p. pass. van —are
- sost. m. h.z.d. als discorso ; panlamento; oude letteromz. voor prelato ; (Mar.)
wevelingsteek, m.; —atone, m., —trice, f.,
—tora, f. spreker, redenaar, m., -ster, v.; un
bel —, een goede redenaar ; fam. — di vantaggio, veelprater, iem. die altijd het woord
voert ; —ato'rio, m. spreekzaal, -kamer v.
(in kloosters); —atura, f. h.z.d. als —ata.
Parlasia, f. h.z.d. als paralisi, ook voor
epilessia; —e'tico, m. beven der ledematen
agg. h.z.d. als paralchico ; —ettiere, m.
h.z.d. als parllere ; —e'v ole, app. woordenrijk, praatziek, spraakzaam ; te zeggen, uit te
drukken ; —iera, f., —fiere, m. praatster,
babbelaarster, v.; prater, babbelaar, m.; —ottare, v. n. zacht met elkander praten, fluisteren ; —u'echiare, v. n. slecht spreken, een
taal radbraken.
Parmense, —igiano, agg. parmesaanscb, uit
Parma afkomstig ; eacio — , parmesaansche
kaas, v.; --iano, sost. Parmesaan, inw. van P.
Parnasamente, avv. parnassisch, op dichterf.
wijze; —a'sico, —a'ssico, agg. parnassisch,
dichterlijk; Parnaso, —asco, m. (Geogr.
stor.) Parnassus, m., Muzenberg; fig. woon-,
verblijfplaats der Muzen; gebied der dichtkunst; cerea di arranipicarsi sul —,
hij tracht den Pernassus te beklimmen • il —
italiano, de Ital. dichtkunst, Parnassus;
—a'ssia, f. (Bot.) Parnaskruid, o.
Paro, m. h.z.d. als pari.
Paro, m. (Geogr.) Paros, o. (eiland).
Parochetto, —occhetto, m. (Mar.) voormastzeil.
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Paro'eehi, parao'eehi, m. pl. ooglappen

PAR

risposta, alle woorden zijn geen antwoord
waart; —a'ecia, f. gemeen, vuil, slecht, liederlijk woord; —a'io, m. woordenkramer,
prater, kletser, praatvaar, m.; app. woordenrijk, alleen uit woorden bestaand (z. dieperen
nabootsen ; schertsend naapen, parodieeren ;
zin); —etta, —ina, f. woordje, lief, vleiend
—dia,
1. (Lett.) parodie, v.; grappige, spotwoordje, o.; iron. dreigwoord, o., bedreiging, v.;
tende, schertsende nabootsing; !Nettere in
—ona, f. groot, lang woord ; —one, m. groot
—, een parodie van, op iets maken ; —o'dico,
w. (in. meestal z. veel beteekenis); —oso, agg.
agg. parodisch, schertsend namakend ; tot het
woordenrijk, met groote woorden schermend ;
parodieeren behoorend ; —o'do, m. parodiën—ozza, f. ruw, gemeen woord; —u'eeia,
dichter, m.
—uzza, f. klein woord, woordje, o.
Paro'ffia, parroffia, f. (een woord van on- Paroma, f. (Mar.) dubbel touw o. (ter bey.
zekere beteekenis) bij B. beteekent : geleide ;
van de ra).
bij D. schaar, v., gevolg, o.
Paroni'chia, 1. (Bot.) steenbreek, v.
Payola, f. woord, 0.; —e nuove, forestiere, Paronoina'sia, f. (Kett.) woordspeling v. (op
nieuwe, vreemde woorden; — abbreviata,
gelijkluidend woord).
afgekort, verkort geschreven woord, o.; spraak, Parosismo, —ssismo, M. (Med.) paroxisme,
taal, v.; la — distingue specialinente
o., versterkte aanval m. (eener ziekte).
l'uolno dal bruti, de taal onderscheidt den Paro'tide, f. (Anat.) parotis, o.; oorklier, v.;
mensch vooral van de redelooze dieren ; dono
(Med.) oorkliergezwel, o.
della —, redenaarsgave ;leeringen ; tiene Parpaglione, m. (Zool.) h.z.d. als farfalla ;
a mente le —e del tuoi genitori, houdt
(Mar.) dubbelzeil, 0.; —gliuola, —iuola, f.
de leeringen uwer ouders goed in uw geheu(Monet.) oude lomb. munt.
gen ; (Mil.) — of — d'ordille, parool, wacht- Parra'sio, m. (N. pr. Stor.) Parrhasius, m.
woord, 0.; — di Dio, Gods woord ; ministro Parricida, m. vader-, moeuermoorder, m.;
della — di Dio, verkondiger van Gods
moordenaar van zijn verwanten ; fig. verrader
woord, predikant, m.; fam. mezza—, woordje,
m. van het vaderland ; agg. vadermoordend ;
een paar woorden ; Giulietta, vier qua;
—ci'dio, m. vader-, moedermoord, m.; fig.
ti vo'dire mezza — , Juliaatje, kom eens
konings-, vorstenmoord ; verraad, o., misdaad
hier, ik heb je een woordje te zeggen ; —e
v. tegen het vaderland.
rotte, afgebroken woord ; questione di —, Parrocchetto, —ucchetto, m. kleine bonte
woordenstrijd; woord, o., belofte, v.; — d'opapegaai, m.
vore, eerewoord, o.; dare, mautenere la Parro'cchia, f. parochie, v.; kerspel, 0.; —ale,
—, zijn woord geven, houden ; uomo da —,
agg. tot het kerspel behoorende; parochiaal;
een man van zijn woord ; —e ! of —e da
chiesa — , messa —, parochiekerk, -mis, v.;
viglia
!
woorden ! onzin ! giuochi di —e,
prete —, pastoor, m., priester die een parochie
woordspelen, o.; woordspelingen, v. mv.; a —
heeft; —alità, f. belooning voor verricht. de
of — per —, woord voor woord ; tradurre
zielz. betreffende ; —ano, agg. tot het kerspel,
— per —, woordelijk vertalen ; traduzione
de parochie beh.; sost. m. parochiaan, m.
a —, woordelijke vertaling; con belle —e, Pa'roeco, m. pastoor, zielzorger, m.
met fraaie woorden, beloften, vleierijen; ag- Parroffia, f. Z. paroffia.
giustare le —e in bocca a una, iem. Parrucea, f. pruik, v.; valsch hoofdhaar, o.;
de woorden in den mond leggen, voorzeggen ;
fa ns . en fig. barsche berisping, v., uitbrander,
barattar le —e, de woorden verdraaien ;
m.; fare una - a qd., iem. terdeeg de
andare sopra la — di qd., op iemands
oores wasschen, een flinken uitbrander geven ;
woord iets doen.; barattare una — con
fem. le —eche, de pruiken, pedante persoon,
uso, een woordje met iemand wisselen ;
m.; —chetto, m. Z. —ocehetto ; —ehiere,
dar —e, slechts woorden geven ; (Pail.)
m. pruikenmaker, kapper, haarsnijder, m.;
doinandare, dare la —, het woord vra—chino, m., kleine pruik, v.; —cone, m.
gen, geven ; esser di —, zijn woord hougroote pruik, v.; pedante ambtenaar, m.; oude,
den ; giocare sulla —, op 't eerewoord
bedachtzame man, oude pruik, m.
spelen ; mancare di —, zijn woord niet hou- Parsinlo'nia, f. spaarzaamheid, karigheid,
den ; nettere una — , een goed woord (voor
huishoudelijkheid, v.; fig. matigheid, onthoudiem.) doen ; non far —, geen woord zeggen ;
zaamheid, v.; — nel dire, bescheidenheid
non esserci una mezza — tra due
in 't spreken.
persone, twee personen leven in goede ver- Parso, p. pass. van parere.
standhouding ; passar — aanmelden ; pi- Parta'ccia, f. harde berisping ; fare una
gliare in —, aan zijn woord houden ; rom— a uno, iem. terdeeg de ooren wasschen,
ad uno le —e in bocca, iem. in de
onderhanden nemen ; —cione, m. zeer bitse,
rede vallen ; venire a —e, tot woorden, tot
scherpe berisping ; fare —, iem. op de grofste
woordenstrijd komen; prov. buone —e e
wijze berispen, verwijten, uitveteren.
cattivi fatti ingannano i savj e i Parte, f. I. deel, 0.; la somma delle —16
matti. met mooie beloften en slechte daden
uguale al tutto, de som der deelen is geleidt men wijzen en dwazen om den tuin ;
lijk aan het geheel ; le —i principali de
le —e sono fenlmine e i fatti maschi,
voornaamste deelen • — proporzionale,
onder nlaschio; le —e non s'infilaliquota, evenredig, gelijk deel, o.; afdeeling ,
zano, woorden zijn geen oorden, zijn geen
onderafdeeling, v., gedeelte, o.; divise la
daden ; — detta e sasso tirato non torsua orazione in tre —i, hij splitste zijne
nalno addietro, een gesproken woord en
rede in drie afdeelingen, gedeelten ; l'Inferno
geworpen steen kunnen niet teruggenomen
è la prima — della Commedia di
worden ; una — tira !'altra, het eene w.
Dante, de Hel is het eerste gedeelte van de
haalt het andere uit; ogni — non vuole
Commedia van Dante; fecero del patri-

mv. aan 't hoofdstel der paarden.

Paroeismo, m. h.z.d. als parosismo.
Pa'roco, in. Z. parroco.
Parodare, —diare, v. a. op spottende wijze
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1, zij verdeelden het vermogen I nemen ; tenere dalle —1 di qd., op iem.'s
in drie deelen ; mi è toccato la — pegzijde staan, genegen zijn ; (Giuoc.) op iemand
giore, ik heb het slechtste gedeelte, deel
wedden, zetten ; l'occhio vuol la sua —,
bekomen ; gil dette la sua — e lo rlhet oog wil ook wat hebben ; VIII. b woord.
mandb, hij betaalde hem zijn aandeel uit
uitdruk k. a —, afgezonderd, apart; di
en zond hem weg; (Geom.) —i proporzioq uesta robe mi faecia un conto a —,
nali d'iina quaiitita, evenredige deelen
maak mij hier van eene afzonderlijke, aparte
van een grootheid; lichaamsdeelen, mv.; —1
rekening ; a — a —, ieder stuk, deel afzonossee, eartilaginose etc., beenachtige,
derlijk, op zich ; a questa —, sinds, sedert;
kraakbeenachtige deelen enz.; —i genitale,
da —, terzijde, op zij ; vadamo da —, laat
vergognose, pudende, geslachts-, schaamons wat terzijde gaan ; nettere, porre da
deelen, mv.; II. streek, v., geweste land, 0.;
—, terz ij de leggen, apart leggen, bewaren ;
é andato nelle —I d'oriente, hij is naar
gil avanzj mettili da —. si mangede oostelijke gewesten gegaan ; in ogni remo stersera, bewaar het overschietende,
-- suona la fama di lui, overal, in alle
we zullen dat vanavond eten; lasciare da
landen hoort men zijn lof ; da che — vierai ?
—, onopgemerkt, terzijde laten, voor 't oogenuit welke streek komt gij ? veseovo nelle
blik niet gebruiken ; da — a —, van de eene
—i degli infedeli, bisschop in partibus
zijde naar de andere, door en door ; la casa
(infidelium); in tutte le —i del mondo, in
era sfondata da — a —, het huis was
alle werelddeelen ; zijde, v.; il fegato rinmane
een scheur al scheur; da mia —, van m ij n
dalla destra — dell' addoune, de lever
part, van mijnentwege; uit mijn naam ; veligt op de rechterzijde van het onderlijf; da
nire da — di uno, uit iem.'s naam, van
— di padre, di madre, van vaders, moeiem.'s wege komen ; da Tina —, in zeker
derszijde ; opzicht, o.; in questa — son pia
opzicht, eenerzijds ; d'altra —, anderzijds;
che sicuro, in dit opzicht ben ik meer dan
di — in —, naar alle kanten, in alle richtinzeker ; III. plicht, m., taak, v., rol, v.; ciascuno
gen ; In — deels ; in buona, in cattiva,
deve fare la sua —, een ieder moet zijn
nala —, in goeden, slechten zin ; prendere
plicht, taak vervullen ; far la — dell' aduqe. in mala —, iets euvel nemen, kwaad
latore, de rol van vleier spelen; far le —i
opvatten ; in, per buona —, in, per gran
di tiranno, de tirannenrollen spelen ; scherz.
—; nella, per la inaggiore —, goeden
fare una — di forza, zeer beslist optredeels, grootendeels, voor 't grootste deel ; la
den ; —odiosa, onaangename, hatel ij ke rol ;
sua —, zeer ; è superba la sua —, h ij is
(Mus.) stem, v.; fuga a quattro —i vierzeer trotsch ; — per —, stuk voor stuk,
stemmige fuga, v., partij, v.; fate la — del Participa'bile, agg. waarin kan deel genoviolino e faro io la — del pianomen worden, deelachtig ; —aasza, f. deelforte, neem g ij de vioolpartij, dan zal ik de
neming, v.; aandeel hebben, o.; —are, v. a.
pianopartij nemen ; IV. (Polst.) partij, v.; seeen aandeel geven, mede deelen, ten deel laten
guir le —I del ministro, op de zijde van
worden ; Dio partecipa a tutti la sua
den minister staan, de partij van den minister
grazig, God laat aan allen zijne genade
houden ; uono di —, partijman, m.; sostedeelachtig worden; mededeelen, bekend manere la — della versta, de part ij , zaak
ken ; doen weten ; gis fui participata la
der waarheid ondersteunen ; (Giur.) H giusentenza, het vonnis werd hem medegedice deve ascoltare l'una e l'altra —,
deeld, bekend gemaakt ; — un segreto, een
de rechter moet beide partijen hoorgin ; si
geheim mededeelen ; v. n. deelnemen, deel hebcostitui — eivile, h ij trad als civilepartij
ben, aandeel hebben ; ognuno partecipa
op ; le —i contraenti, de verdragsluitende,
prorata agll incerti, ieder deelt mee naar
contracteerende partijen ; tegenstander, vijand,
gelang van zijn inleg; — all' opinione di
m.; mod. prov. essere giuidice e — , rechqd., iem.'s meening deelen; een deel van
ter en aanklager in denzelfden persoon zijn ;
iets zijn, de eigenschappen deelen ; p. pres.
V. berisping, v., verwijt, 0.; fare una — ad
—ante, deelhebbend, deelnemend ; sost. m.
una, iem. een verwijt, berisping doen ; iem.
deelhebber, aandeelhebber, m.; —atore, m.,
de ooren wasschen, een uitbrander geven ;
—trice, f. deelhebber, deelnemer, aandeelhebVII. eenige, een gedeelte, o.; — furono occiber, m.; —azione, f. deelneming, v., aandeel,
si e — feriti, eenige werden gedood, ande0.; ha una — sugli iitili netti, hij heeft
ren gewond ; — votarono per il mninistero
een aandeel in de zuivere winst ; senza mia
ed altti contra, eenigen stemden voor het
—, zonder mijn toedoen, mijn medewerking;
ministerie en anderen tegen ; VII. u i t d r u kbekendmaking, mededeeling, v.; —e, —e'vole,
k i n g e n: prendere — in Tina rosa, deel
agg. deelnemend, aandeelhebbend, deelachtig;
nemen in een zaak; aver la sua —, zijn
deelgenoot zijnd.
aandeel, het hem toekomend deel hebben; Parteggianiento, m. partijname, -neming, v.;
dar — ad alenno di Dina cosa, iem. iets
het vervallen in partijen, partijschap, 0.; —are,
mededeelen ; essere a — di una cosa,
v. n. partij nemen, kiezen ; zich voor iemand
ergens kennis van dragen ; far tutte le —i
verklaren ; —store, m. partijganger, -man, m.;
In commedia, van alle markten thuis zijn,
aanhanger van een partij.
veel verschillende dingen terzelfder tijd ver- Partegnenza, —enere, —evole, Z. appartenenza, —enere ; parteeipe.
richten ; imboceare, indettare la — a
qd., iem. ingeven wat hij zeggen moet; (Mus. Partenone, in. Parthenon, o.; tempel van
Pal las Athene op den Acropolis te Athene ;
en Teatr.) levar i —i, de stemmen, rollen
—o'pe, f. (N. pr. mit.) Parthenope, v.; (Stor.)
uitschr ij ven ; ram. non aver nè arte nè —,
geen bezigheid hebben, nergens goed voor zijn,
oude naam van Napels ; (Astr.) Parthenope,
een der sterren van 't sterrebeeld «de Weegden dag zonder bezigheid doorbrengen ; sostescha a 1" ; —opeo, agg. parthenopeesch ; (Star.)
nere le —I di alcuno, iem.'s partij, verrepublica —a, parthenopeesche republiek
dediging op zich nemen ; (Teatr.) een rol overmonio tre

—
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(Kon. Napels onder de Fransche republiek).

Partente, agg. Z, p. pres. van partire ;
—enza, f. vertrek, o., afvaart, v.; l'ora, 11
tempo della —, het uur, de tijd van het
vertrek, de afvaart ; — ! afvaren ! klaar ! fare
— del mondo, sterven; (Mil.) aftocht, m.;
opbreken, o.; punto di —, uitgangspunt, 0.;
(Cavall.) restlo sulla —, slecht aantrekkend,

moeilijk tot vertrekken te bewegen paard;
—, bij 't vertrek. '
Parterre, m. tuin-, bloembed, o.
i'arte'vole, app. h.z.d. als sparti'bile.
Partia, f. (Geogr. stor.) Parttlia, o.
Parti'bile, agg. deelbaar.
Particella, f. kl. deel, deeltje, 0.; (Fis.) stofdeeltje, molecule, partikel, 0.; (Gram.) onverbuigbaar rededeel (bijwoord, voorzetsel, voegwoord); —cina, f. deeltje, kl. deel, 0.; farne
tante —e, van iets zoo en zooveel kl. deelen
maken ; (Teatr.) kleine rol, v.; —ipare, v. a.
en afgel. Z. partecipare ; —ipiale, app.
(Gram.) van 't deelwoord afgeleid ; home
participaalwoord, o. (zelfst. en bijv. naamw.);
—iel'pio, m. (Gram.) deelwoord, 0.; — presente, passato, tegenwoordig, verleden deelwoord ; --icola, f. deeltje, o., deel, gedeelte ;
—,

soppresse dal testamento la — e lse
riguardava 11 legato, hij onderdrukte in

bet testament het gedeelte wat betrekking had
op bet legaat; (Eccles.) gedeelte, partikel. o.
van de gewijde Hostie ; —icolare, app. eigendommelijk, bijzonder, aan een persoon of zaak
toebehoo rende ; questa è una mia — opinione, dit is mijn persoonlijke meening ; in
questo senso —, in deze bijzondere beteekenis ; l' utilità — deve eedere alla utilità generale, het nut van den eenling moet
wijken voor 't nut van 't algemeen ; fig. merkwaardig,zonderling, ongewoon ; rendersi
zich origineel, zonderling aanstellen ; grazia
—, bijzondere, buitengewone gunst; fatica
—, ongewone inspanning, v.; casa —, bijzonder, particulier huis, o.; lettera — privaatbrief ; azioni —I, aandeelen op naam ; sost.
in. privaat, particulier persoon, eenling, m.;
queste spese yin — non puo farle, deze
kosten kan een enkel persoon niet dragen;
bijzonderheid, bijzondere omstandigheden;

—,

,

volle sapere ogni mininfo — della
battaglia, hij wilde de kleinste bijzonderh.
over den slag weten ; bijzonder geval, 0.; in

—, in 't bijzonder, hoofdzakelijk, bijzonderlijk;

—icoleggiare, v. a. op de bijzonderheden

ingaan ; uitvoerig, in bijzonderheden verhalen ;
—Icolarità, f. bijzonderheid, eigenaardigh.,
v.; bijzondere omstandigheid, eigenschap, v.;
—Icolarmente, avv. in 't bijzonder, bijzonderlijk. hoofdzakelijk; —icolizzare, h.z.d.
als —Icoleggiare ; —leisla f. Z. par,

ticola.
Partigiana, f. (Arm. star.) pertisan, m.; soort
hellebard, m.; —anata, f. steek m. met den
pertisan ; —aneria, f. partijgangerij, v., partijwezen, o.; —ano, agg. een persoon toebehoorend; gente —a, partijgangers, m. mv.;
politica —a, partij-politiek ; spirits) —,

partijgeest, m.; sost. m. aanhanger m. eener
partij, partijganger, m , partijman, m.; aanhanger van een richting in kunst of wetenschap ; aanhanger, m.; —ainone, m. groote,
pertisan, m.

Partigione, f. Z. partizione; —mento,

m. het deelen, indeelen, scheiden o. (d. haren);
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(Mus.) gecijferde basstem, v.; fig. verwijdering,
scheiding v. (van tafel en bed van echtel.);
—re, v. a. deelen, af-, ver-, indeelen, scheiden,
doorsnijden ; parti quel cocomero, snij
dezen meloen door ; — 11 pane, het brood snijden ; — qe. con qd., iets met iem. deelen ;
scheiden, oneenig maken ; — la voce, de klanken duidelijk uitspreken ; (Arit.) deelen ; scheiden (metalen); acqua da —, scheiwater,
konings-, sterkwater, o.; v. n. weggaan, vertrekken ; parto da Firenze stasera, ik
vertrek heden avond van Florence ; parti
per la guerro, hij vertrok naar den oorlog;
11 vapore, il treno parte, de boot, de
trein vertrekt ; uitloopen, zijn oorsprong nemen,
loopes, uitgaan ; fig. il discorso parte da
tale questione, de verhandeling gaat van
dit vraagstuk uit ; —rsi, v. riO. zich losmaken,
scheiden, zich verwijderen, weggaan, vertrekken, afwijken, voortkomen ; usa voce che
partiva del bosco, een stem die uit het
bosch kwam.
Partita, f. vertrek, heengaan, o., afreis, v.;
dopo la sua —, na zijn vertrek ; fig. l'ultima —, de laatste reis, het sterven ; deel, 0.;
partij, hoeveelheid, v.; ho comprato una
bella — di grano, ik heb een mooie partij
graan gekocht ; vendere, coniprare in —,
in partijen, groote hoeveelheden koopen, verkoopen; (Co rn .) post m. (in 't grootboek); impostare cina - een post inschrijven ; accomodare le —e, de posten vereffenen;
tenuta de' libri a doppin —, dubbele,
ital. boekhouding, v.; (Giuoco.) spel, o., partij, v.;
facciamo una —, laat ons een partijtje
maken, spelen; questa -- 1' hal persa,
deze partij, dit spel hebt gij verloren ; scherz.
fare una — a chiacchiera, een kletspartijtje houden ; een beetje praten ; — d'onore, eerezaak, v.; (Mil.) troepenafdeeling,
verkenningstroep, v.; —a'eeio, m. slechte,
ongunstige uitslag, zaak, partij ; —arnente,
avv. stuk voor stuk, afzonderlijk, stuksgewijze;
—ante, m. aanhanger, volgeling, partijganger ; vriend, voorstander ; —are, v. a. in
stemming brengen ; aanbieden ; —ina, f. partijtje, spelletje, 0.; (Co rn .) partij, post, partijtje;
,

ci ho una — di caffè, la vuol coinprare ? ik heb een mooi partijtje koffie, wilt
gij het koopen ? —ivo, agg. (Gram.) Home
—, deelwoord, o.; —o, m. aard, wijze, voorwaarde, v.; a niun —, onder geen voorwaarde ; a questo —, op deze wijze, aldus ;
a ognl —, in elk geval, op elke Voorwaarde ;
verdrag, 0.; overeenkomst, zaak, v.; sebbene
II — fosse utile, ofschoon het verdrag gunstig was; concludere it —, de zaak afmaken; prov. da' b ison partiti pa'rtiti, al

te gunstige aanbiedingen moet men niet vertrouwen ; beslissing, v., besluit, o., zaak, aangelegenheid, v.; ridursi a cattivo —, in
een slechten, gevaarlijken toestand geraken;
veder ogni — vinto, de zaak als verloren
beschouwen ; gelegenheid, partij, v.; huwelijk,
0.; c' è Nn buono — per la voetra
figliuola, daar is een goede partij voor uwe
dochter; winst, v.; voordeel, o., partij, v.;
trare — da una cosa, partij, voordeel uit
iets trekken ; hulpmiddel, o., uitweg, m.; è sin
homo pleno di —i, 't is een man vol uitwegen ; la lingua nostra è ricca di
onze taal is rijk aan allerlei wendingen ; stemming, stem, v.; ottenere II —, de meerder-

PAR

680

beid der stemmen bekomen ; (Giuoco.) partij.
spel, 0.; dare chique penti di — all '
altro, de tegenpartij vijf punten voor geven ;
fig. nettere 11 cervello a —, zijn verstand
gebruiken ; ingannarsi a —, zich geducht
vergissen ; a — preso, met voorbedachtheid ; donna di —, lichtekooi, v., publieke
vrouw ; (Polst.) partij, v.; il — nmonarchico
de monarchistische partij ; —opa, f. groote,
belangrijke (speel)partij, v.; —one, m. zaak
die veel winst belooft ; schitterende partij,
huwelijk, zaak ; —ore, m., —trice, f. deeler,
in-, verdeeler, m., -ster, v.; scheider m. (in
metaal-, zoutwerken enz.); (Arst.) h.z.d. als
divisore; —oria, f. (Orol.) uurrad, 0.;
—u'eeio, m., slecht huwelijk; slechte partij,
zaak enz.; —ura, f. (Mus.) partituur, v.;
leggere in —, de partituur lezen ; —zione,
f. verdeeling; in-, afdeeling, v.; fare una
regolata — di tutti gil oggetti, een
geregelde verdeeling v. alle voorwerpen maken.
Parto, m. het baren, o., baring, verlossing, bevalling, v.; dolori del —, barensweeën ;
ebbe uin — laborioso, zij had eene moeie•
lijke verlossing; — felice, gelukkige bevalling, verlossing, v.; donna di —, kraamvrouw; esser di —, in het kraambed,
kinderbed liggen ; fare i —i, de barenden,
kraamvrouwen helpen ; verloskundige hulp
verleenen ; inorire di of sopra —, bij of
tengevolge der bevalling, in het kraambed
sterven ; nascere a un —, tegelijk geboren
worden ; tweelingen drieling. zijn ; partorire,
fare a un —, cue, tre figliuoli, van
twee-, drielingen bevallen ; jongen, ooien, kalven, volen (van dieren gesproken); vrucht, v.,
ter wereld gekomen kind, foetus ; fig. voortbrengsel, o.; le offro questo misero —
del inio ingegiio —, ik bied u dit bescheiden voortbrengsel van mijn geest aan; prov.
il — della montagna, het baren van den
berg ; armzalige uitslag van hooggespannen
verwachting ; geschenk o. aan kraamvrouwen;
—oriente, agg. en p. pres. van —orire, v. a.
en n. baren, ter wereld brengen, bevallen ;
T.,
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ling, v.; —e, p1. hemelverschijnselen, sterren.

Parvezza, f. h.z.d. als pochezza ; —ifazione, f. vermindering, verkleining, v.; —iflcare, v. a. klein maken, verminderen, verkleinen ; —ifcenza, f. kleingeestigheid, enghartigh.; —lflco, agg. kleingeestig, enghartig,
schriel, karig; —ipendere, v. a. gering
schatten ; weinig stellen ; —ità, f. kleinheid,

geringheid, onbeduidendheid, v.; —0, agg.
klein, gering, onbeduidend, onvoldoend ; che

alla vostra stadera non sien —1 (D ),

opdat zij op uw weegschaal niet te licht bevonden worden ; —oleggiare, v. n. h.z.d.
als pargoleggiare; —oletto, olino,
m. klein kind, kindje, jongetje, 0.; —nlità, f.
h.z.d. als fanciulezza; —ulo, m. h.z.d. als
—

pa'rvolo.
Parziale, agg. partijdig; gitidizio —, par-

tijdige uitspraak, v.; sost. m. die de partij voor

een ander opneemt ; partijtrekker, m.; —alegglare, v. n. partijdig zijn ; partij kiezen, trekken ; —almente, avv. op partijdige wijze ;
—ona'bile, agg. h.z.d. als partecipe ;
—onale, h.z.d. als parziale en partecipe; —one'vole, —onere, agg. h.z.d. als
partecipe.
Pascale, agg. h.z.d. als pasquale.
Pa'scere, v. n. weiden, grazen, in de wei gaan;
v. a. afweiden, afgrazen, afvreten ; fig. — la
mepte, il cuore, den geest, het hart verkwikken, verheugen, voeden; — altrui da
vana speranza, iem. met ijdele verwachtingen voeden, paaien ; —rsi, v. rill. zich
voeden, eten ; fig. —rsi di aria, di vane
speranze, van ijdele inbeeldingen leege verwachtingen leven ; p. press. —ente ; un
bramco di pecore —i, een kudde grazende
schapen ; p. pass. —uto, geweid ; agg. ben —,
goed gevoed, zwaarlijvig; sost. m. h.z.d. als

pascolo.
Pascià, m. pasba m. (Turk. stadh.); —alato,

m. ambt, o., waardigheid, v.; gebied o. van
een pacha.

Pascibietola, m. indecl. domoor, m., ezel,
m., lummel, 0.; —ibile, agg. tot weide gela signora ha partorito sta nnattina
schikt, dienstig; —igreppi, m. indecl. op de
e sta bene, mevrouw is dezen morgen beberghellingen weidende dieren ; fig. domkop,
vallen en maakt het goed; ha partorlto
m.; —intento, m. het weiden, afweiden, afun bel inaschio, zij is van een [linken
grazen, 0.; het naar de weide voeren, o.; bet

jongen bevallen ; jongen (van dieren); werpen
voeden, verzorgen, 0.; fig. vermaak, genot, o.;
(v. honden), ooien (van schapen), kalven (van
—lona, f. goede, overvloedende weide; goed
koeien), volen (van paarden); mod. prov. la
voeder, voer, o.; quest' anno c' è —, dit
montagna olie partorisce 11 topo, de
jaar is er veel voer, o.; la buona — lo ha
steunende berg die een muis baart; fig. de
rimesso In salute, het goede voer, de
oorzaak zijn, veroorzaken, voortbrengen ; p. pr.
goede voeding heeft hem er weer bovenop
—lente, barend ; aqg. donna —, kraamgebracht; c' è la — delie frutte quest'
vrouw, v.; p. pass. —ito, bevallen, geboren ;
anno, dit jaar is er overvloed van fruit ;
agg. la ereatura —a, het ter wereld geko—store, m., —trice, f. herder, m., -in, v.;
men schepsel, o.; —oritore, m., —trice, f.
—Into agg. en p. pass. van pa'scere; —o,
voortbrenger, m., -ster, v.; —urire, v. a. h.z.d.
m. h.z.d. als pascolo. m. weide, weideplaats,
als —orire.
v.; servità di —, weiderecht, o.; fig. dare
Partuta, f. h.z.d. als parte.
— a una vo'glia, een begeerte bevredigen ;
Paru'lide, 1. (Med). parulis; tandvleeschtrovar ii — In una cosa, ergens vermaak,
gezwel, o.
genot in vinden ; —olare, v. n. weiden, graParuta, f. schijn, m., bedrog, o ; verschijnen,
zen, naar, in de wei gaan; conduci le pev., zichtbaarheid, v.; —uto, p. pass. v. —ere;
core a —, voer de schapen naar de wei ;
—vente, agg. schijnbaar; zichtbaar; in 't oog
—rsi, v. rifl. zich voeden, grazen, eten ; fig.
vallend ; schitterend, glanzend ; sost. m. aan—rsi in una cosa, ergens vermaak, genot
zien, uiterlijk, o., zichtbaarheid, v.; in —, naar
in vinden ; —ore, m. lente, v., paaschtijd, m.;
den schijn, naar 't zich laat aanzien ; meening,
—no, agg. tot de weide behoorende ; dienstig,
v., gevoelen, o.; al rnio —, naar mijn meegeschikt voor weide.
ning, mijns erachtens ; —vetoza, f. verschij- Pasimata, f. met safraan en kaneel gebakken
ning, v., zichtbaarwording, v., glans, m.; afstrabrood, o.
,
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pertutto, m. marmerzaag, v.; hoofdsleutel, v.,.
Pasmare, v. n. in onmacht vallen, bezwijmen ;
passe-partout, m.; —aporto, in. pas, m.,
—0, m. h.z.d. als spasimo.
paspoort, 0.; viaggiare eon un — inglese,
Pa'squa, f. Paschen, v., Paaschfeest, o., Paaschdag, v.; took — d'uovo, di resurrezione),
met een Engelsch paspoort reizen ; aver i
—i falsi, valsche paspoorten hebben; chie
ook gebr. voor hoog Kerk. feest ; — di ceppe,
dere it — per l'estero, een buitenlandschee
Kerstfeest, 0.; — di rose, Pinkster, m.; —
pas vragen ; (Polit.) un alnbaseiatore
de' morti, Allerzielen ; dare la buona —,
chiedi i suoi —I, een gezant verlangt zijn
iem. een goeden, zaligen feestdag wenschen;
dare la mala — a uno, iem. krenken,
passen (breekt het verkeer met een mogendbeid af); scherz. a un uralato harrno
bedroeven ; far la —, Paschen of een ander
dato ii — per l'altro mondo, een zieke
hoog Kerk. feest vieren ; mod. prov. uno ha
la — in domenica, 't gaat iemand naar
heeft men zijn pas voor de andere wereld gewensch ; fam. esser contento comme una
geven, d.w.z. opgegeven.
—, zeer verheugd, blij zijn ; rendere la —, Pasmare, I. v. n. van de eene plaats naar de
zijn Paasch-communie houden ; mangiar
andere gaan; een ruimte, plaats doorgaan, .
doortrekken, voorbijgaan ; avete visto — it
la —, het Paaschlam eten ; —ale, in. (N. pr.)
Pascal, m.; — agg. Paschen, het Paaschfeest
mio fratello ? hebt gij mijn broeder voorbij
betreffende ; Paasch ...; 11 tempo —, de
zien gaan :' quando passa la procesPaaschtijd ; agnello — , Paaschlam, 0.; cero
sione ? wanneer komt de processie voorbij ?
--,
Paaschkaars, v.; —alino, m. fam. iem.
11 vapore è gia passato, de boot is reeds
die alleen met Paschen te biecht gaat ; paaschvoorbij ; per quella strafla è un contibok, m.; —are, v. n. het Paaschfeest, een
nuo — e ripassare di carroze, in die
hoog Kerk. feest vieren ; —ata, 1. hoog Kerk.
straat is een levendig verkeer van rijtuigen;
feest, 0.; —eggiare, v. n. h.z.d. als —are;
il Tevere passa per mezza Roma,
—ereggio, agg. Paasch ...; fig. feestelijk,
de Tiber gaat, loopt midden door Rome ; —
rijkelijk (maaltijd).
dali' amore all odio, van liefde tot haat
Pasquillo, m. h.z.d. als —inata, f.; —inante,
overgaan ; — di vita of all' altra vita,
m. G. onder —inare, v. n. paskwillen, smaadtot een ander leven overgaan, sterven ; — per
schriften maken, smaden ; p. pres. —ante,
la rnente, in de gedachte, den zin komen ;
als sost. m. schrijver m. van smaadschriften ;
vooruitgaan, voortgaan ; il mulo non volle
—ata, f. pasquinade, v.; spotschrift, o., scherpe
—, de muilezel wilde niet verder gaan ; passa
satire, v.; Pasquino, m. Pasquino m. (naam
lei, non faccia complimenti, ga door,
van een beeld bij het Palazzo Orsini in Rome,
maak geen complimenten, plichtplegingen ;
waaraan men spotschriften of satiren placht
passavia ! voorwaarts ! weg daarvan, uit
te hechten.
den weg ; non lasciate — nessuno in
Passa'bile, agg. dragelijk, tamelijk goed;
camera, laat niemand binnen ; passi!
tempo —, tamelijk goed weer ; artista — ,
binnen !; voorbijgaan, voorbijsnellen ; lo giomiddelmatig, tamelijk goed werkend kunst.;
ventti passa come un sogno, de jeugd
—abilrnente, avv. op dragelijke, tamelijk
snelt als een droom voorbij ; un dolore —,
goede wijze ; —acavallo, in. (Mar.) breed
een pijn gaat over, voorbij ; in rotting overen platgaand vaartuig, o , praam, v.; —a'cgaan; questi tordi cominciano a —,
cio, m. moeielijke, gevaarlijke weg, doorgang,
deze lijsters beginnen reeds te bederven, te
ID.; —acorde, in. indeel. (Valig.) eist, riemrieken; ophouden, veranderen, in verval genaald, v.; —ado'ndolo, m. h.z.d. als ginraken ; le mode passano presto, de modes
gillo of ninnoio ; —aga'glio, m. h.z.d.
veranderen spoedig ; — in uso, in gebruik
als passagallo ; —a'ggio, rn. doorgang,
komen ; uno legge —, een wet gaat door,
m., doorvaart, -reis, v.; (Mil.) doortocht, m.,
wordt aangenomen ; lasciar — , laten doorovertocht, m.; il — d'Annibale per le
gaan, een oog toe doen ; per questa volta
Alpi, de tocht van Hannibal over de Alpen ;
passi, voor dezen keer zullen we het laten
doorgang, m., verkeer, o., passage, v.; è
doorgaan, door de vingers zien ; — per esemchiuso 11 —, den overgang, passage is gepio, tot voorbeeld dienen ; passa per gasloten ; un — per le montagne, een berglantaomo, hij gaat voor een man van eer
pas, v.; it — della povertà alla ricdoor; vi diró come le cose si passarono,
cliezza è spesso pericolosa, de overgang
ik zal u zeggen hoe het er mee zal gaan;
van armoede tot rijkdom is dikwijls gevaar— a tin esame, een examen ondergaan, door
lijk ; (Com.) overbrengen van een post op een
een examen komen ; — a cresima, gevormd
anderen persoon ; overschrijving v. in de boeworden, het H. Vormsel ontvangen ; — da
ken ; (Mus.) passage ; versiering, v.; nota di
uno, bij iem. aankomen, komen ; — da casa
—,
overgangsnoot, v.; overzet-, overtochtgeld,
di qd., even bij iem. aanloopgin ; — sopra
o.; di —, in 't voorbijgaan ; parlare di —
a una cosa, iets onopgemerkt laten er
di qc., zoo en passant, in 't voorgaan over
over heengaan ; — inosservato, onopgeiets spreken ; (Gier.) laudemio di —, bemerkt voorbijgaan; — d'occhio, den blik
taling v. voor de vernieuwing van een leenontgaan ; — capitano, professore, kapiverdrag ; servitui di —, doorgangsrecht,
tein, professor worden ; behandeld, besproken
servituut op een weg of gang ; —amarro, m.
worden ; tra loro due passano di gravi
belegsel, o., omslag m. om mouwen, meubelen ;
interessi, er werden gewichtige belangen
passement, o., franje, v., passementwerk, 0.;
onder hen besproken, behandeld ; tra mie e
—amanteria, f. fabriek v. van passemenlui non passa alcuna relazione, tusterien, franjes enz.; —amento, m. door-,
schen m ij en hem bestaat niet de minste beovergang, m.; korte tijdruimte, v.; in un —,
trekking, v.; (Giuoco.) passen, niet kunnen
in een oogwenk; vermijding, afwijking, v.;
spelen; (Corn.) — per snolte mans, door
fig.
dood, m ; —ante, agg. en sost. Z. onder
veel banden gaan ; II. oversteken, -varen,
passare ; —apiede, m. soort dans; —a-zwemmen. kruisen ; — un flume a 'moto,
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een rivier overzwemmen ; pass° 1 marl pia I badkuur, v.; korte stortregen, m.; licht verwijt,
perlcolosi, hij doorkruiste de gevaarlijkste
0.; —ato, app. en sost. m. Z. ond. passare ;
zeeën ; fig. — la misura, de maat te buiten—ato'io, agg. licht door-, over te loopen ;
gaan ; — il peso, het gewicht te boven gaan,
vergankeljk, spoedig voorbijgaand ; sost. m.
voorbijhalen ; H suo eavallo pass° tutti
groote steen m. in rivierbed enz. voor 't doorgli altra, zijn paard haalde alle andere
waden ; voorkamer, v.; (Artigl. stor.) groote
voorbij ; — uno di qe., iem. ergens in overmet lood beslagen pijl, v.; steenen kogel, m.;
treffen ; doorboren, doorsteken ; con un tolpo
(Mil. stor.) soldenier die tweemaal het handdi spada gli pass° 11 petto, bij doorgeld onder versch. naam heeft ontvangen;
boorde hem met een degenstoot de borst; —
—atore, m., —trice, f. voorbijganger, overil tempo, den tijd verdrijven, doorbrengen;
trekker, m.; —atotto, agg. h.z.d. als —atetto ;
overreiken, overhandigen (aan iem.) geven ;
—atura, f. (Sart.) doornaaien, stoppen van
verstrekken ; — qe. sopra una cosa, iets
een dunne plek in 't laken ; —avanti, m. pl.
ergens over-, opstrooien ; overgieten : passaci
(Mar.) loopplank, v., loopbrug, v.; —avia, m.
aula mavo di tintor, verf het een keer
indecl. h.z.d. als cavalcavia ; —avogare,
over ; overvaren, overzetten ; i1 barchetv. n. uit alle kracht roeien; —avolante, f.
taiuolo non mi volle —, de veerman wilde
(Artigl. stor.) zestienponder, m. (kanon); steenmij niet overzetten ; invoeren, doorvoeren ;
werpmachine ; (Mar.) knepeling, v.; landlooper,
(Com.) overschrijven, op een anderen naam
m.; —eggeramente, avv. in 't voorgaan,
overboeken ; fam.— liscia of pulita, ergens
vluchtig, oppervlakkig; —eggianaento, m.
een blauw oog opdoen ; doorzeven, -zijgen,
wandeling, v.; —eggiare, v. n. wandelen,
filtreeren ; — yin acqua purgativa, een
gaan wandelen ; wandelrit maken ; v. a. doorlaxeerend water innemen ; — per le arme,
wandelen ; — 11 giardino, den tuin doorfusileeren, doodschieten ; —rsi, v. rifl. (di qe.),
wandelen ; — un cavallo, met een paard
zich iets ontzeggen, afzien van iets; p. pres.
uitrijden ; (Mus.) — uno strumento, een
—ante, voorbijgaand ; agg. licht, verteerbaar,
instrument met veel gemak bespelen ; --gil
pisafzonderend (dranken); sost. m. voorbijganocchi, de oogen laten rondgaan ; — yin
ger, m.: (Valig.) passant m. (aan riemen enz.);
bambino, met een kind uit wandelen gaan ;
p. pass. —ato, voorbijgegaan ; agg. verleden,
—eggiata, f. wandeling ; — niilitare,
vervlogen ; tempi —1, verleden, vervlogen
militaire marsch, v.; wandelweg, m., wandetijden ; fam. 't is voorbij, 't is over ; (Gram.)
ling, v.; fare la —, voor het buis der beminde
tempo —, verleden tijd, m.; — prossimo,
heen en weer loopen, schilderen ; —eggiaremoio, meer dan vert. tijd, volm. verleden
ta'eeia, f. moeielijke, onaangename wandetijd ; prov. acqua —a non macina pis,
ling, v.; —eggiatella, f. kl. wandeling, v.;
Z. o. aequa ; vroeger, voormalig; il go—eggiatina, f. korte, aangename wandeverno —, de vroegere regeering ; bedorven,
ling, v.; —eggiatona, 1. lange, uitgestrekte
uitgebloeid ; came gia un po' —a, vleesch
wandeling, v.; —eggiatore, m., —trice, f.
dat reeds een weinig bedorven is ; sost. m. het
wandelaar, m., -ster, v.; —eggiere, —o, m.
verledene, verleden, 0.; il — il presente e
reiziger, passagier, m., doorreizende, m., tol11 futuro, het verledene, het tegenwoordige
wachter, m., veerman, m.; —eggiero, agg.
en het toekomende ; it suo —, non è bello,
voor de overvaart dienende ; voorbijgaand, verzijn verleden is niet al te zuiver ; uomo senza
gankelijk, vluchtig; pioggta —a, kort aan—, een mensch zonder verleden, van duistere
houdende regen, m.; i beul —1 di questo
afkomst; in —, per il —, in vroegeren tijd,
mondo, de vergankelijke goederen dezer
vroeger, eertijds ; (Cuc.) brij, v., moes, 0.; wat
wereld ; ventl —1, regelmatige winden, mv.;
doorgezift is ; — di lenti, linzenmoes, o.
—e'ggio, m. wandelweg, m., wandeling, v.,
Passare, m. doorgang, m.; voorkamer, doorhet wandelen gaan; — pubblico, openbare
gangkamer, v.; —arino, m. kleine voorkamer,
wandelweg, m.; oggi c'era un bel —, er
v.; —ata, f. het voorbij-, doorgaan, o., doorwas heden veel volk aan 't wandelen ; (Caval..)
gang, m.; far le —e dinanzi a un luogo,
spaansche tred, m.; schoolrijden, 0.; nuotare
dikwijls voorbij een plaats gaan ; di —, h.z.d.
a —, als een matroos zwemmen.
als di passaggio ; (Mal.) doortocht, m.; het Pa'ssera, f. (Omit.) musch, mosch, v.; —
doortrekken o. (van troepen); spoor, o.; het
nostrale, huismusch ; oltramontana,
doorzijgen, filtreeren, doorzeven, o.; far una
ital. musch; — mattugia, montasina,
— di acqua purgativa, een laxeerend
alpestre of selvatiea, ring-, veld- of bergwater gebruiken; (Artigl.) draagkracht v. (v.
musch; — blauwkeeltje, 0.; —
geschut); dare una —a nu libro, een boek
scopaluola of stipaiuola, bastaardnachvluchtig doorloopen ; far —, goed vooruittegaal, m.; (Zool.) — di mare of — pesce,
komen, een goede loopbaan maken ; (Cavall.)
vlonder, m.; — agg. uva —, kl. zeer zoete
spaansche tred, m.; een toer, rondgang in de
druif; —a'io, m. musschengetjilp, o. fig.
manege; Scherm. uitval, m.; (Ayr.) voor, v.;
praat van veel personen onder elkander, geplasregen, m.; far — di qc., een zaak als
kakel ; —e, m. Z. passera ; —erina, f. lief,
afgedaan beschouwen ; (Giuoc.) inzet, m., onklein muschje, o.; —erino, m. jonge musch;
derbreking, v., ophouden, 0.; (Med.) fare
—o, m. h.z.d. als passera ; —otto, m. jonge
una —, uit-, wegbl ij ven, 0.; verwijt, o., vermusch, nestmusch, v.; fam. aver cervello
maning, v.; a tutta — , voortdurend, uit alle
quanto un — , zooveel verstand als een
krachten ; —atella, f. korte plas-, slagregen,
musch hebben ; fam. en fig. dwaling, verm.; (Giuoc.) dare, tirare Tina —, zijn bal
gissing, v.
voorbij dien van een ander rollen ; agg. donna Passettino, m. kleine, korte stap, m.; —etto,
un po' —, een reeds eenigszins vervallen
m. korte stap, m.; (Stor.) halve roede ; twee
vrouw; —ateinpo, m. tijdverdr ij f, o.; —ael ; m. prov. inisurare gll altra col suo
tetto, agg. een weinig vervallen ; —atina, f.
—, anderen naar zicbzelven beoordeelen ;
vluchtig, snel doorloopen van een boek ; korte I (Giuoco.) far 11 —, de aas niet uitspelen, voor
,
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wordt gebr. in plaats van debito ; aver
den laatsten slag bewaren ; —, agq. een weiinolte —, veel schulden hebben ; —vo, agg.
nig verwelkt, half uitgebloeid; —i'bile, agg.
lijdend, lijdel ij k, niet werkvaam ; (Giur.) eertot lijden, gevoelen in staat; geduldig. bevita —a, servituut die een ander op ons beproefd in 't lijden ; (Giur.) veroordeeld; fit —
zit heeft; (Gram.) verbo —, lijdend werkdi tre anni di carcere, hij werd tot drie
woord ; forma —a, l ij dende vorm, m.
jaar gevangenisstraf veroordeeld ; in staat om
te dragen, te verduren ; —ibilità, f. geschikt- Passo, m. schrede, v., stap, m.; I —i di un
uo1uo, di un bambino, schreden, stappen
heid, verduldigdheid v. in lijden en gevoelen ;
van een man, een kind; muovere I primi
—i'eeio, agq. half verwelkt, half uitgebloeid ;
—i, de eerste schreden doen, beginnen te
—Iflora, f. (Bot.) passiebloem, v.; —imata,
loopen ; allungare it —, den pas verlengen ;
f. onder de asch gebakken brood, 0.; —ina,
studiare II —, den pas versnellen ; c' è
(Arch.)
ruimte,
v.,
vak
o.
tusschen
—Inata, f.
pochi —t, 't zijn maar weinig, eenige staptwee dekbalken ; —ino, m. breedte, v., baan
pen ; voet, m., vaam, m. (als maat); far due
v. van een stof ; maat van drie oud flor. ellen ;
—i, een kleine wandeling maken ; seguitare
—, kleine, korte stap, m.; stap, m., stapje o.
i —I d'alcuno, iem's schreden, iem. op den
(van een kind).
voet volgen ; fare un — per uno, van
Pa'ssio, m. (Eccles.) passie, v., lijdensgeschiebeiden kanten wat toegeven ; gang, m., wijze
denis van Christus; il — de San Luca,
van loopen, stap ; 1'ho riconosciuto al —,
di San Giovanni, de lijdensgesch. volgens
ik heb hem aan zijn gang, stap erkend ; di
den H. Lucas, den H. Johannes; fig. en (am.
pari —, in gelijken stap ; (Mil.) — ordinazeer lange brief, m.; —ona'ccia, f. slechte,
rio, gewone pas, m.; — raddoppiato, vertot ondeugd overgaande hartstocht, m.; —odubbelde pas ; — di carica, looppas ; metnale, app. h.z.d. als appassionato ; —otere a — i soldati, de soldaten den pas
nale, tn. (Lett.) vert. van christel. legenden
leeres ; passo I in den pas 1 insegnare mi
vooral betreffende de martelaren ; —onare,
I —i del valzer, leer mij den walspas ; —
v. a. met hartstocht vervullen, hartstochtelijk
saltato, spring-, huppelpas, m.; (Cavall.) pas,
maken ; kwellen, martelen ; — , v. n. lijden,
m., stap, m.; non vuol andare al —, het
dulden ; p. pass. —ato, hartstochtelijk, opge(paard) wil niet in den stap loopen ; fig. bewonden,vol hartstocht ; —ona'rio, m. (Eccles.)
slissing, v., stap, m., maatregel, m.; fare un
passieboek, 0.; —oncella, f. korte, geringe
— falso, een misstap, een verkeerden stap,
hartstocht, m., korte verliefdheid, v.; —one, f.
een dwaasheid begaan ; fare molti —i, veel
I. lijden, o., kwelling, marteling, v.; zorg, ko[ostappen, moeite doen ; fare i suoi—i, de
mer, m.; darsi — , zich aftobben, kwellen ;
noodige stappen doen ; doorgang, m.; chiasentire — in qc., ergens zorg, kommer
dere, aprire un —, een doorgang, passage
over gevoelen ; queste sono —i, dat is een
sluiten, openen ; — pericoloso, een gevaarkruis, een kwelling ; che —a veder patire
lijke overgang, overtocht,m ; — per un flume,
quella povere creatura ! wat een kweldoorwaadbare plaats in een rivier ; — nelle
ling, het arme schepsel zoo te zien lijden ;
montagne, bergpas; — di mare, zee(Eccles.) passie, v., lijdensgeschiedenis van
engte, v. , zeearm, m.; prov. 11 peggio — è
Christus ; settimana di —, passie-, Goede
quello dell' uscio, de eerste stap is de
Week, v.; doinenica di —, passiezondag, m.;
moeielijkste; alle begin is moeielijk; binnen(Mus.) oratorium, o., de lijdensgeschied. tot
komen, 0.; toe-, ingang, m., entrée, v.; è prolonderw. hebbende; marteling, v., marteldood
m. (der Heiligen); ziekte, zwakte, v.; eerste
bito it — a ragazzi — , de toegang is voor
kinderen verboden ; dar —, toegang verleestadium eener chron. ziekte; (Bot.) flor di —,
nen ; dare il —, den voorrang geven; fig.
passiebloem, v.; II. (Files.) lijden, o., indruk m.
11 gran, il doloroso —, de groote, de pijndie men van een handeling ontvangt ; passieve
lijke overgang (de dood); tocht, m.; het trekken
toestand, m., gemoedstoestand, m.; indruk, m.,
o. (der vogels); quest' anno II— dei tordi
hartstocht, m.; gli affetti non continuti
si cangiano in —, de nietbeteugelde aanè stato abbondantissimo, dit jaar hebben er een groote menigte lijsters getrokken ;
doeningen, neigingen veranderen in hartstocht;
uccelli di —, trekvogels, mv.; plaats, v.,
— dell' odio, hartstochtelijke haat, m.; —
violenta, hevige hartstocht ; servità delle
hoofdstuk o. (in boeken); cita wolti —i di
autori greet, hij haalt vele plaatsen uit
—i, slavernij der _hartstocht ; liefde, v., liefdesgriek. schrijvers aan ; e via di questo —,
gloed, m.; prendere una —, liefde opvatten,
hartstochtel ij k verliefd worden ; neiging, v.,
en zoo voort; mod. prov. piano a' ma' —I,
haast u langzaam, niet zoo snel; di —, behartstocht, m.; — del giuoco, speelwoede,
v.; aver — allo studio, hartstochtel'ij'k de
daard aan, stapvoets ; passo, passo, — innanzi —, voet voor voet, stap voor stap;
studie beminnen ; la mia — sarebbe if
viaggiare, m ij n grootste lust zou het reizen
prov. fare I —1 pis lunghi della gamba,
zijn krachten te veel inspannen, boven zijn
zijn ; prendere — a una cosa, van hartstocht, groote liefde voor iets vervuld workrachten gaan ; fare 11 — secondo la
gamba, niet verder springen dan de stok
den; ci vuole — a una cosa, men moet
de, een zaak met lust, liefde aanvatten ; aclang is.
cecata dalla —, door hartstocht verblind, Passo, agg. verwelkt, uitgebloeid ; in-, uitgemedelijden, o.; portare — ad uno, mededroogd; uva —a, flchl — I, gedroogde druilijden met iem. hebben ; —one'vole, agg.
ven, vijgen ; sost. m. likeur o. uit gedroogde
hartstochtelijk ; —onista, m. (Eccles.) passiodruiven ; — p. pass. van patire; quel de'
passari e quel de' passi piedi, de een
nist, m., lid van de orde van 't H. Kruis;
aan den eersten den beste, de andere aan den
—varnente, avv. op passieve, ljdelijke wijze;
reeds gekruisten Heiland geloovend;
(Gram.) in lijdenden zin, als lijdende vorm ;
—ve, avv. h.z.d. als —vamente; —vita, f.
m. kleine pas, kl. stap, m.; —olo, agg. h.z.d.
passieve toestand, m.; lipdelgkáeid, v.; (Com.)
als passo, agg.
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Passona'ia, f. omheindeweideplaats,v.; —ata,
f. paalwerk, -bouw, m., dam, m., heipaal, v.;
—e, m. groote, dikke paal, v., peiler, m., wijn-

gaardpaal, v.; —, groote, wijde stap, m.
Passo via, f, (Geogr.) Passau, o.; —10, m.
Passauër, m.
Pa'ssulo, agg. Z. passolo.
Passuro, p. pass. van patire, Z. onder
pasco, p. pass.
Pasta, f. deeg, o., meeldeeg, o.; diinenare,
lavorare la —, het deeg kneden, bewerken ; —e, pl. vermicellie, macaronie, v.; minestra di —, vermicelliesoep ; ijlla pietaiiza di —e con burro e cacio, een
bord macaronie met boter en kaas ; —sfoglia,
uitgerold macaroniedeeg (voor het gesneden
wordt); - siringa, pijpmacaronie ; — frolla,
koek-, gebakdeeg, o.; gebak, o., klein gebak,
macrons, taartjes enz.; —e, pl. gebak, 0.;
Aorta le . —e e la marsala, breng gebak
en marsala(wijn); st ij fsel, boekbindersstijfsel,
v.; glasmassa v. (van valsche edelgesteenten);
papiermassa, v., -deeg, o., worstdeeg, 0.; uomo
di biiojla —, een goed mensch, een goede
kerel, m.; uomo di grossa — een grof,
zinnelijk mensch ; aver della —, een slimmerik, slimme vogel zijn ; clie ! quanta —!
wat een vleierij, ophemelarij, v.; fig. mettere,
avere le naui in —! zich ergens inmengen, zijn handen ergens in hebben ; prov. per
rimenar la — il pan s'affina, de oefening leert den meester, doen leert doen ; ognun
pilo fare della sna — gnocchi, ieder
kan met bet zijne doen wat hij wil ; —a'eeia,
f. slecht, onsmakelijk deeg, macaroniegerecht,
o.; —a'ceio, agg. gemakkelijk te bewerken
bodem, m.; — sost. m. goed, eenvoudig mensch,
goede sul, m.; —adella, 1. fijne meelspijs, v.;
—a'io, m. macaroniefabrikant, -verkooper, m.
Pastecea, f. (Mar.) blokwerk o. voor het anker.
Pasteco, m. plomp, lomp maaksel, maakwerk, 0.
Pasteggiabile, agg. aan tafel te gebruiken ;
villo - tafelwijn, m.; —amento, in. het
smullen, eten, o.; aan tafel zijn, maaltijd houden, o.; —are, v. n. een maaltijd houden,
eten, zich voeden, smullen ; — a pernici, a
pesci, een patrijzen-, vischmaal o. houden;
— a vijli fivaissinii, zeer fijnen wijn aan
tafel gebruiken; vino da —, tafelwijn, m.;
lig. en fam. — a una cosa, ergens van
ets bijna dagelijks gebruiken ; seritiets
tore clie pasteggia a superlativi, een
schrijver die altijd superlatieven gebruikt; —
v. a. iem. een maaltijd geven, spijzigen.
Pastelliere, m. h.z.d. als pasticciere ;
—ellino, in. kl. schijfje vruchtengelei; (Pitt.)
klein pastelpotlood, o.; —ellista, m. pastelteekenaar, m.; —ello, m. schijfje deeg, vruchtengelei ; (Pitt.) —i da pittore, pastelpotlooden; colorire a —, pastelteekenen;
h.z.d. als guado en als pastiecio ; —erello,
m. opgedroogd zweet, 0.; broodbolletje, o.; eenvoudige maaltijd, m.; —etto, m. kl. eenvoud.
maaltijd, m.
Pasticca, f. pastielje, v.; balletje van gom,
suiker en eenig geneeskr. sap ; koekje, o., pil,
v.; —cche per la tosse, hoestpastieljes; —
di chinico, purgative, chinine-, purgeerpillen, v. mv.; —icceria, f. pastei-, banket-,
koekwinkel, m., gebak, o., banket, o., koekbakkerswaar, v.; —icetto, m. klein pasteitje
van macaronie-, meeldeeg, 0.; —iccia'ecio,
,
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m. onsmakelijk pasteitje, melkspijs, v.; fig.

onaangename zaak, geheel verwarde zaak, v.;

—icciato, agg. als pastei toebereid; met

boter, parmezaansche kaas en saus toebereide
spijs, v.; —icciere, m. pastei-, koek-, banketbakker, m.; bottega di — banket-, koekwinkel, m.; —ieeiiia'io, m. koekventer. in.;
—Iceine, m. kl. pasteitje, taartje, o.; scherz.
kokarde v. op den hoed van livreibedienden,
koetsiers enz.; —ieeio, m. pastei, v., melkspijs,
v.; vermicellie-, macaroniegerecht met vleesch
gevuld; — di rigaglie di polio, kippenpastei, v.; — freddo, ripieno di selvaggina, koude wildpastei, v.; — di Strasbongo, Straasburger ganzenleverpastei ; fig.
en fam. mengelmoes, o., verwarde, ingewikkelde boel, m.; slecht in elkander gezet kunst-,
geesteswerk, o.; fare uil - alles door elk.
gooien ; (Pitt.) pastiche, nagemaakt schilderstuk dat men voor een origineel uitgeeft;
—iccione, m. groote vleesch-, macaroniepastel, v.; fig. en fam. zeer verwarde, ongeregelde kop, m.; bedrieger, afzetter, m ; —o,
m. Z. pasticea.
Pasti'glia, f. h.z.d. als pasticea ; — reukkaarsje, reukballetje, o.; —igliera, f. klein
rookpannetje voor reukkaarsjes enz.; —line,
m. h.z.d. als pascolo of pastura ; —Ina, f.
klein taartje, kl. gebak, 0.; —e, pl. klein gesneden macaronie; figuurmacaronie, v.
Pastijlaea, f. (Bot.) pastinaak, m., witte peen,
v.; (Zool.) pijlstaartrog, m.; m. prov. essere
come il pesee —, zonder orde, regelmaat
zijn; —ijlare, v. a. (Agr.) het land omspitten ; —ijbo, m. (Apr.) zorgvuldig omspitten o.
van den akker.
Pasto, m. maal, o., maaltijd, m., spijs, v., voedsel, o., kost, ni., gastmaal, feest, o.; prov. le
,

,

,

pecore disperse divengojlo — del
lupo, verstrooide schapen worden spijs voor
de wolven ; esser di poco, di boon —,
weinig, veel eten ; uomo di gran —; een
sterke eter; a —, aan tafel, bij den maaltijd;
a tutto —, b ij eiken maaltijd ; fig. overvloedig, voortdurend, bij elke gelegenheid ; innauzi, dopo —, voor, na den maaltijd, het
eten ; vino da —, lichte tafelwijn, m.; m. prov.
negherebbe ii — all' oste, Z. onder
oste ; con una persona non c' è da
farvi on — buono, met iem. is het niet

goed kersen eten; (Macell.) long, v., afval, o.,
pens, v. (als kattekost); dar —, iemand met
woorden, belofte afschepen ; ook : iem. tevredenstellen ; (Giuoco.) een medespeler in 't begin laten winnen om hem tot verder spelen
te verlokken; prov. lljl - buojlo e nu
mezzano mantien l'uomo sano, een
goede burgerpot houdt den mensch gezond ;
fig. en (am. — gonfio, goedgevoede, stevige
en bloeiende vrouw ; — , agg. als paseiuto.
Pasto'echia, —ata, f. bluf, v., opsnijderij, v.;
smoesje, o., bedriegelijke voorspiegeling ; dar
—cchie ad uj1o, iem. met mooie beloften
afschepen ; —oechione, m., —ona, 1. stevig,
bloeiend, goed doorvoed mensch ; bluffer, opsnijder, zwetser, m.
Pastofo'rio, m. kerkarchief, o., pastorie, v.
Pastoia, f. kluister, m., spantouw o. (der weid.
dieren); —e, pl. broek, v., voetriem m. (der
lokvogels); fig. beletsel, o., hindernis, beperking, v.; mettere le —e all' ingegno,
den geest knevelen.
Pastoneino, m. zemelpap v. (v. 't vee); —one,
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m. groot stuk deeg; zemelenvoer o. (v. vee);
(Agr.) fijngemalen en tot deeg verwerkte olijven ; —ora, f. herderin, v., koehoedster, v.;
fig. lompe, plompe vrouw ; (Teol.) la divina
Pastora, de goede Herderin, de H. Maagd
iVlaria; —orala'tico, m. zielzorgers-, geestelijk herdersambt, 0.; —orale, agg. het herdersbedrijf betreffende; zampagna —, herdersfluit, v., herders ...., herderlijk ; (Eccles.)
lettera —, herderlijke brief m. (van een
bisschop); ufíizio —, herderlijke bediening,
zielzorgersarnbt; zelo —, visita —, herderlijke ijver, herderlijk bezoek ; sost. m bisschopstaf (Mus. Eccles.) orgelmuziek v. voor den
Kerstnacht ; (Lett.) herdersdicht, 0.; —orare,
Z. —urare ; —a'tico, Z. —ala'tico ; —ore,

m. herder, schaapherder, veehoeder, m. prov.
il boon — tosa, ma icon iscortica, de
goede herder scheert de schapen, maar vilt
ze niet ; 1'ora del —, de tijd kort voor zonsondergang ; (Eccles.) zielzorger, geestel. herder;
H Biiori Pastore, de Goede Herder ; il
primo Pastore, de eerste Herder (H.Petrus);
il Pastor dei Pastori of dei Popoli,
de Herder der Herders of der Volken (de
Paus); fig. ruw, onbeschaafd mensch ; i re
—1, de herderkoningen ; —ore'eeio, agg.
h.z.d. als --orale; —orella, f. lieve, bevatlige herderin; herderslied, o.; —, dans, v.;
(Mus. Eccles.) orgelmuziek in den Kerstnacht;
—oreileria, f. (Lett.) herdersdicht, o.; —orelio, m. kleine, onbeduidende herder; —
d'Arcadia, onbeduidend lid der Arcadia;
—ori'zia, f. herdersstand, m., -leven, o., veeteelt, v.; —ori'zio, agg. tot het herdersleven
behoorende.
Pastosità, f. deegachtig-, weekheid, v.; —oso,
agy. deegachtig, week, zacht.
Pastraiia'ecio, m. slecht, verscheurde mantel, in.; —ano, M. wijde mantel, m., wijde
overjas, v., koetsiersjas, v.; —aiioiie, m.
groote, wijde overjas, v.; —ainiccio, m.
armoedige, versleten overjas, mantel, m.
Pastrieciano, m. gele wortel, m.; lig. —o en
a, goed, eenvoudig mensch, m.
Pastuiiie, m. alle uit deeg vervaardigde spijzen; vermicellie-, macaronie-, melkspijs, v.,
melkkost, m.
Pastura, f. weide, weideplaats, drift, v.; voer,
voeder, eten o. (van 't vee); dar —, voeren,
naar de wei brengen ; mod. prov. menar 1'
ocche in —, nutteloos werk doen ; (Cate.)
spoor o. van 't wild ; fig. blufferij, opsnijderij,
v.; —ale, agg. en sost. Z. pastorale ; —are,
v. a. weiden, op de wei brengen ; voeren, voederen ; (Eccles.) voor 't zieleheil zorgen ; —rsi,
v. rifl. weiden, grazen, eten ; —e'vole, app.
weidend, op de weide zijnd; rij k aan weideplaatsen.
Patacca, f. (Monet.) patake, v. (munt v. ger.
waarde); fig. en fam. iets van weinig of geen
waarde ; vlek, klad, v. (v. inkt enz.); —one,
m., —oiia, f. groot stuk kopergeld ; fig. en fam.
dik, lui, langzaam mensch ; vuilpoets, m.
Pata'fro, m. h.z.d. als epitaffio ; —iona, f.
dik, plomp wijf, o.
Patago'nia, f. (Geogr.) Patagonië, 0.; —io, m.
Patagoniër, m.
Patano, app. klaar, duidelijk, zichtbaar ; groot,
zeer groot.
Patarassa, f. (Mar.) kalfaatijzer, 0.; —are,
v. a. kalfaten ; —azzi, m. pl. (Mar.) wanttouwen. Aardoenen, mv.

PAT

Pata'ssio, m. woest, geweldig leven, geraas, o.;

geluid, geraas o. van veel door elk. schreeuwende stemmen.

Patata, f. (Bot.) aardappel, m.; —e lesse,
fritte, gekookte-, gestoofde-, gebakken aardappelen ; fecola di —e, aardappelmeel, o.;
fam. --e, pl. opzwelling v. h. voetgewricht.
Patatucco, m. kapmantel, m.; fam. dom,

dwaas mensch.

Patavinità, f. Paduaansch taaleigen, o
Pate, m. h.z.d. als padre.
Patefatto, agg. duidelijk, klaar.
Patella, f. schaal, v., bekken, o ; (Zool.) schaal-

dier, o.; (Anat.) knieschijf, v., schouderblad, 0.

Patema, m. gemoedsaandoening, v.; harts-

tocht, m.

Pateiia, f. (Eccles.) pateen, v., schaaltje op

de kelk, v.

Pateftato, agg. gepatenteerd, voorzien van
een patent of verlofbewijs, o.; --ente, agg.

openbaar, duidelijk, klaar en duidelijk, voor
iedereen zichtbaar; mise i marifesti iie'
luoghi píiri —i, hij legde de bekendmakingen op de meest in 't oogvallende plaatsen;
e un' ingnstizia —, dat is een openlijke
onrechtvaardigheid; sost. f. (Stor.) open brief,
openlijk aangeplakt ambtelijk bevel, o.; regie
—i, koninki. besluit, o. (met kracht v. wet);
schuts-, vrijbrief, m., vrijgeleide, o.; — di
cainpo, verlof tot een tweegevecht; patent,
diploma, o., verlof o. tot uitoefening van een
bedrijf of beroep; — della eaccia, jachtakte, v.; — di passaggio, pas, in .; — i»ercantile, zeepas, In.; fig. en fam. dare a
gd. riiia — di asino, iem. voor een ezel
verklaren ; —entemente, avo. op duidelijke,
zichtbare enz. wijze ; —entino, m. buitengewone jachtakte, v.
Pater, fam. voor : paternostro ; recitiarno
uii — per 1'aninia della povere mailre,

bidden wij een Onze Vader voor de zielerust
onzer goede moeder zaliger.
Pa'tera, f. (Archeol.) offerschaal, v.
Patera'cchio, m. verdrag, o., overeenkomst, v.
Paterassi, mv. Z. —azzi.
Patere, v. n. duidelijk, openbaar zijn.
Patere'ecio, m. h.z.d. als panere'ceio.
Paterina, f., —0, m. pateriner, m., aanhanger
eener manicheïsche secte; ketter, m.
Paternale, agg. vaderlijk ; sost. m. vaderlijke
vermaning ; —almente, avv. op vaderl. wijze;
—ità, f. vaderschap, o.; provo evidentemente la sua —, zij bewees hem klaar en
duidelijk zijn vaderschap; (Gier.) — legale,
aangenomen vaderschap ; fig. oorsprong, m.;
(Eccles.) —, titel aan kloosterlingen gegeven;
oostra — mi oiioi-a soverchiainente,

eerw. pater, g ij bewijst m ij een groote eer ;
—0, agg. vaderlijk ; casa —a, vaderl ij k-,
vaderhuis, o.; amore —, vader-, vaderlijke
liefde; la nobilità —a, de van den vader
afstammende adel ; zio —, oom van vaderskant ; —nostrino, m. de groote kralen (Onze
Vaders) van den rozenkrans; —nostro, in.
Vaderons, Onze Vader, o., gebed o. des Heeren, paternoster, m.; fam. lapere qc. come
ii —, iets op z ij n duimpje kennen; —, rozenkrans, m.; 1 —i, de groote kralen (Onze Vaders) van den rozenkrans; (Arch.) parelvorm.
versiering aan zuilen.
Pate'tico, agg. pathetisch, plechtig, nadrukkelijk, roerend, vol kracht, waardigh.; suono
flebile e —, een klagend en in 't hart drin-
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la madre —, het moederland o. (v. koloniën);
gend geluid ; panto —, uitroepteeken, 0.; ram.
vervelend, lastig, onuitstaanbaar; (Anat.)
la — celeste, het hemelsch vadert.; plaats
nervi
museolo —, bovenste oogspier, v.;
van afkomst, oorsprong ; prov. ogni paese
—i, pathetische hersenzenuwen, mv.; (Med.)
al galantuoro è —, voor den man van
febbre —a, sluipende koorts, v.; sost. m. 11
eer staat de geheele wereld open ; —iale, agg.
—, het verhevene, pathetische, plechtige;
vaderlandsch ; —;area, m. patriarch, m.;
—crime, m. pathetische, op hoogdravende
stamvader m. van een geslacht; oud-, aartswijze geschreven of gesproken stuk, 0.; —evader, m.; Abramo e gli altti —chi,
vole, agg. h.z.d. als tollerabile.
Abraham en de andere aartsvaders ; parere
Pati'bile, agg. h.z.d. als passibile.
un —, er als een aartsvader, zeer eerbiedw.
Patibolare, agg. de galg verdienend; facuitzien ; (Eccles.) patriarch (titel van veel aartscia —, galgetronie, v.; —i'bolo, m. (Archeol.)
bisschoppen); ordesstichter; 11— San Franhalsblok, o., -stok m. (voor misd.); galg, v.,
cesco, de aartsvader Sint Franciscus ; —jarmartelhout, schandhout, 0.; Cristo volle
eale, agg. aartsvaderlijk, patriarchaal ; fig.
morire su un infante —, Christus wilde
eenvoudig (als in den tijd der aartsvaders);
op een schandhout sterven ; gerechtsplaats, v.,
(Eccles.) de waardigheid van een patriarch
betreffende; ehiesa —, patriarchale-, hoofdschavot, o.; montane al —, het schavot bekerk, v.; alla —, met patriarch. eenvoud;
klimmen ; ehe —! wat een marteling, p ij n.
Pa'tico, agg. h.z.d. als epa'tico.
—lareato, m., —ehia, f. (Eccles.) patriarPatimento, m. lijden, nadeel, o.
chant, o.
Patina, f. schotel, pan, m.; patine, aanslag Patrice, m. h.z.d. als —izio ; —icida, f.,
van groen op oude bronswerken ; (Conc.)
—io, in. Z. parracida, —dio ; —icio, m.
smeersel o. (uit traan en roet); (Med.) beslag
!.. izio ; I gran —i de uitverkorenen ;
—igno, m. stiefvader, m.; —i'gnonno, m.
o. (op de tong); —are, v. a. brons een kunstmatig patien geven ; (Conc.) de huiden met
mijn stiefvader; —imoniale, agg. tot de
traan insmeren ; —ato, p. pass. en agg. gevaderlijke nalatenschap, het vermogen behoovernisd, ingesmeerd; vitello —, bereid kalfsrende ; eredità —, vaderl. erfdeel, o.; —ileer, 0.; --are, v. n. voor patti nare ; —ario,
monietto, —ino, m. klein vaderlijk erfdeel,
agg. snoepachtig ; —atura, f. bereiding, inklein vermogen, o.; —imo'nio, m. vaderl.,
smering v. van schoenleer, o.
ouderlijk erfdeel, o., vermogen, o., bezitting, v.;
Patire, v. n. lijden, pijn gevoelen ; far — qd.,
il — di famiglia, het familievermogen ;
iem. pijn, smart veroorzaken ; ram. non si
ha messo insierne MI bel —, hij heeft
lasciar —, niets te lijden hebben, een goed
een mooi vermogen, fortuin bijeengebracht;
— di San Pietro, het patrimonium, erfgoed
leven hebben ; — di un male, aan een kwaal
lijden, in onaangenamen toestand z ij n ; quel
o. van den H. Petrus; capitano del —,
bambino patisee a star in qual modo,
pausel. legeraanvoerder, m.; — del Comtine,
gemeentevermogen ; — dei pover;, het erfdit kind moet zich in die ligging onaangenaam
gevoelen ; 11 muro ha patito, de muur
goed, erfdeel der armen ; —eterno, eeuwige
heeft veel geleden, is erg beschadigd ; ne
gelukzaligheid, v.; —imonione, m. zeer groot
patisce la borso, l'onore, de beurs, de
vermogen, 0.; —imonia'ccio, m. gering, niet
eer lijdt er onder; — di una cosa, aan iets
noemenswaard vermogen ; —inato, m. ambt
gebrek hebben ; v. a. verdragen, dulden, l ij den,
van den overbrenging van een uitdaging; —inità, f. het verblijven, wonen in het vaderl ;
ondervinden, uitstaan ; — acerbi dolori,
—ino, m. Z. padrino ; —lo, agg. vaderlijk ;
hevige pijnen l ij den, uitstaan ; — il martirio,
den marteldood ondergaan ; fig. — le pene
—a potesta. vaderl. macht, v.; amor —,
dell' Inferno, alle pijnen der hel lijden ; —
vaderlandsliefde, v.; storla —a, vaderl. gevoglia di qe., z ij n begeerte, lust niet kunschiedenis, v.; —lotta, —lotto, m. patriot,
nen bevredigen ; non — difetto, geen schade
m., vaderlandsgezinde; landsman, m.; sianmo
—i, w ij zijn landslieden; —io'ttico, agg.
lijden ; — gli interessi, de intresten moeten
missen; toelaten, dulden, veroorloven ; la
vaderlandschgezind, vaderlandlievend; sentimenti —ei, vaderlandlievende gevoelens ;
cosa non patisee indugio, de zaak duldt
canzoni —che, vaderlandsch-, vrijheidsliegeen uitstel ; non posso — clie ..., ik kan
niet toelaten dat ...; p. pass. —ito, geleden ;
vende liederen ; —iottismo, m. patriottisme,
o.; vaderlandsliefde, v.; —i'stica, f. (Eccles.)
agg. door l ij den uitgeput; sost. m. indruk, m.,
gevolg, o., spoor o. van lijden ; —ito, m. fam.
patristiek, kennis der Christ. Kerkvaders en
—ien iron. minnaar, beminde, liefste, m.;
hunne leer, meeringen ; —iziato, m. patritore, m., —trice, f. lader, duider, m., -ster, v.
ciaat, o.; patriciërstand, m.; de gezamelijke
Patiuo, m. (Geogr. stor.) Patmos (eiland) o.
patriciërs; —izio, m. (Star.) patriciër, tot
Patoge'nico, agg. (Med.) pathogenisch, ziekteden adel van Rome behoorend persoon; lid o.
veroorzakend ; —gno'mico, agg. (Med.) een
van een patricisch, stadsadellijk geslacht, 0.;
edelburger, m., voorname, pers. van hoogen
ziekte bepalend, aanduidend ; —logla, f. (Med.)
stand ; — , agg. patricisch ; nobilità —a,
pathologie, v., ziektekunde, leer der ziekten ;
—lo'gico, agg. pathologisch, de ziekteleer
stedelijke adel, m.; —izzare, v. n. op den
betreffende; anatomia—, pathol. anatomie,
vader gelijken ; per solito le feinmine
patrizzano, gewoonlijk gelijken de meisjes
V.; pezza —, ziekel ij k veranderd lichaamsdeel, 0.; (Filos.) over de hartstocht, zinnel ij ke
op den vader.
neigingen handelend ; —o'logo, m. patholoog, Patrocinare, v. a. begunstigen, beschermen,
verdedigen ; iem.'s partij opnemen, patroneeleeraar in de pathologie, v.
ren ; — la candidatura di uno, voor
Patrasso, m. fam. andare, mandare a—,
iem.'s candidatuur ijveren; p. pass. —ato,
sterven, dooden.
verdedigd, beschermd, gepatroneerd ; sost. m.
Patre, m. h.z.d. als padre ; —emo, m. mijn
I —i e i patrocinatori, beschermden en
vader ; —ia, f. vaderland, o., geboorteland, o.,
beschermers; begunstigden en begunstigers;
-plaats, V.; atnore di —, vaderlandsliefde, v.;
,
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— Inatore, m. beschermer, verdediger, bekastanjemeeleter, arm, onbeschaafd mensch.
gunstiger, m.; —i'nlo, m. begunstiging, be- Pattone, m. hevige slag, bons m. (van een
scherming, verdediging, voorspraak, v.; it —
vallende).
d'una impresa, de begunstiging eener Pattovire, v. n. h.z.d. als pattuire.
onderneming.
Pattu'glia, f. (Mil.) pratroelje, patrouille,
Pa'troclo, Patro'elo, m. (N. pr. stor.) Paronde, v., strooptocht, m.; —are, v. a. pa-

troclus, m.

trouilleeren, patrouille loopen ; op strooptoch-

Patrologia, f. h.z.d. als patristica.
ten uitgaan.
Patrona, 1. patrones, beschermvrouw, -heilige, Pattuire, v. n. onderhandelen ; verdragen, overv.; —a'ggio, —ato, m. patronaat. o., waareenkomsten sluiten, voorwaarden stellen;
digheid, v., ambt o. van beschermheer, -schap,
—ito, agg. prezzo — , overeengekomen
o.; questa chiesa è sotto il — della
prijs, m.
casa Strozzi, deze kerk staat onder het Pattuina'io, m. mest-, straatvuilophaler, m.;
patronaat van het huis Strozzi ; —regio,
plaats vol vuil ; mest-, vuilnishoop, m.; —urne,
laieale, koninkl. patronaat, beschermheerm. vuilnis, vuil, afval, o.; fig. zedelijke verschap, 0.; gins —, patronaatsrecht v. (over
waarloozing ; vuile toestand, m.
een kerkel. prebende); —ale, agg. den patroon, Pattularsi; v. rif. leegloopen, een lui leven
beschermheer, -heilige betreffende ; diritti —i,
leiden ; — sela, een goed leventje leiden ;
patronaatsrechten ; —e, —0, m. patroon,
—rsi uno, iem. voor den zot houden, in de

beschermheer, -heilige, beschermer, begunstiger ; San Giovanni Battista è it — di
Firenze, de H. Johannes de Dooper is de
patroon van Florence ; stichter eener Kerk ;
leenheer, vergever van kerkel. prebenden ; —
delle cause, pleitbezorger, advokaat, m,;
(Mar.) scheepskapitein, patroon (v. een schip);
—essa, f. patrones, begunstigster, beschermster, v., vrouw, dame, die zich aan 't hoofd
eener weldadigheidsinstelling plaatst; —ia, f.
h.z.d als padronanza ; —i'mico, agg. naar
den vadersnaam genoemd ; sost. m. geslachts-,
stamnaam, m.
Patta, 1. het kiet, quit zijn in 't spel, o.; — f.
slag m. met de platte band ; —, f. (Astr.) Z.
epatta ; —are, v. n. h.z.d. als impattare.
Patteggia'bile, agg. waarover onderhandeld
kan worden ; —amento, m. onderhandeling,
sluiting v. van een verdrag ; overeenkomst, v.;
—are, v. n. onderhandelen; een verdrag,
overeenkomst sluiten, overeenkomen ; it nemico besognà che patteggiasse, de
vijand zag zich genoodzaakt te onderhandelen ;
fig. clle patteggia col delitto ne ha il
daniio e la vergogna, wie zich met een
misdrijf inlaat heeft er de schade en de schande
van; v. a. onderhandelen; — la pace, over
den vrede onderhandel.; —atore, m., —trice,
f. onderhandelaar, verdrag-, vergelijksluiter,
m., -ster, v.
Pattinare, patinare, v. n. schaatsenrijden ;
—lno, m. schaats, v.
Patto, En. verdrag, vergelijk, v., overeenkomst,
v.; —I di pace, di guerra, vredes , oorlogsverdragen ; --coniugale, huwelijksverdrag,
0.; voorwaarden van overeenkomst; non
posso accettare questi —i, ik kan deze
voorwaarden niet aannemen ; (Agr.) pachtverdrag, -contract, o ; (Mil.) venire a —i,
kapituleeren ; vennero a —i di buona
guerra, zij kapituleerden volgens krijgsgebruik ; prov. —1 chiari, aulici earl, goede
verdragen maken goede vrienden ; a — che...,
op voorwaarde dat...; a — di..., met opvolg.,
infin : al moest ook, al zou ook ; a ogni —,
a tutti —1, in elk geval ; a nessun —, in
geen geval ; prov. i colpi non si danno a
als men eenmaal aan 't slaan is telt men
de slagen niet meer; quel che è di — non
è d'inganno, een goed verdrag kan geen
schade brengen.
Pattona, f. brei, v., moes o. van kastanjes;
kastanjekoek, v.; —ona'io, m. bakker, verkooper, m. van kastanjekoeken ; dispr.
,

-

maling nemen.

Patullo, pa'tulo, agg. open, vrij gelegen ; zich

ver uitstrekkend.

Pa.turna, —ia, f. droefheid, zwaarmoedigheid,.
droefgeestigheid ; slechte stemming, v.; aver
le —e, in een kwaden. droefgeestigen luim zijn.
Patuto, h.z.d. als patito, p. pass. v. patire.
Pauci'fero, agg. slechts weinig jongen barend,
zelden barend ; —cità, f. h.z.d. als pochezza ;
—co, app. h.z.d. als poco ; —pe'rie, f. h.z.d.
als povertà ; —pero, agg. h.z.d. als povero.
Panra, f. vrees, angst, v., vreesachtigheid, v.;
aver —, bang, bevreesd zijn; ebbi — di
morire, ik vreesde dat ik sterven zou ; ho
— che s'abbia a rovinare, ik vrees dat hij
in zijn verderf loopt ; aver — delle ornbre,
voor een schaduw, alles bang zijn ; a qd.
eetra la — addosso, iem. valt de schrik, .
de angst op 't lijf; far, dar, rnettere —,
vrees, angst aanjagen ; lo dissi per fargli
un po' di —, ik zei het om hem een weinig
bang te maken ; morire, scoppiare di —,

van vrees, angst bijna sterven, vergaan ; 11011
aver — di un' altra opera, de vergelijking met een ander werk niet duchten ; stare
in —, in voortdurende angst, vrees leven;
— e, pl. schrikbeelden, spoken, mv.; in quella
casa si sono le —e, in dat huis spookt
het; al tempo delle —e, in den tijd der
heksen, spoken ; fam. sernbrare una —, er
als een spook, geest uitzien ; m. prov. male
non fare e — non avere, doe wel en vrees
niemand ; chi ha — non vada alla
guerra, wie gevaar vreest, moet er zich niet
aan blootstellen ; chi ha la coda di pa
glia ha sempre , wie schurftig is vreest
de roskam ; are, v. a. Z. impaurire ;
etta, f. geringe vrees, kleine angst, v.; e'vole, agg. vreeswekkend, vreeselijk ; —ezza,
f. vreesachtigheid, v.; —iccia, f. angstgevoel,
o.; beginnende angst, vrees ; —ire, v. a. Z.
impaurire; —050, app. vreesachtig, angstig,
met angst,vrees vervuld; come una lepra,.
zoo bang, vreesachtig als een haas; argwanend, wantrouwend ; vreeswekkend, vrees inboezemend; dire parole —e, vreeselijke
woorden zeggen ; fare atti —1, ontzettende
dingen doen.
Pausa, f. pauze, pooze, korte onderbreking, v.,
korte stilstand, m., kort ophouden, o., kort
zwijgen, rustpunt, o.; rust, v.; dopo una.
breve —, riprese la parola, na een korte
pooze, rust hernam hij het woord ; (Mus.) rust,
v., rustteeken, o.; dopo ogni dieci battute
—

—
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c' è la — di una battuta, na elke tien
maatslagen is er een maat rust; fig. langzaamheid.
Pausa'nia, m. (N. pr. stor.) Pausanias, m.
Pausare, v. n. pauseeren, ophouden, een oogenblik uitscheiden, rusten ; rusten, in vrede zijn ;
lo rege, per cui questo regno pausa,
de Koning wiens rijk hier vreedzaam ligt (0.);
fain. langzaam, bedachtzaam zijn ; —rsela,
langzaam, vol waardigheid voortschrijden;
—azione, f., pauseering, v., rust, v.
Pavame, m. (Bot.) h.z.d. als sassofrasso.
Pavana, f. pavane; ernstige, plechtige Sp.
dans, v.
Pave, v. n. hij vreest, is bang, bevreesd;
—efatto, agg. verschrikt, vreesachtig gemaakt ; —eetare, v. a. vrees, schrik aanjagen,
verschrikken ; paventa it mio sdegno,
mijn toorn verwekt schrik ; — , v. n. vreezen,
vrees, angst, schrik hebben ; p. pass. •- ento,
verschrikt, beangst ; —ente'vole, agg. h.z.d.
als —toso; —ento, m. schrik, m., vrees, angst,
v.; essere in — a qd., vreeselijk zijn (voor
iem.); —entoso, agg. vreesachtig, verschrokken, angstig, vreeswekkend.
Pavesa'io, —aro, m. (Mil. stor.) schilddrager,
met schild gewapend soldaat; —are, v. a.
feestelijk tooien (een schip); met wimper tooien,
pavoiseeren ; —ata, f. schilddak, 0., uit schilden gemaakt schutdak, o.; (Mar.) bekleeding,
v.; schutkleed o. (van een schip); —e, m. (Mil.
stor.) groot schild, o.; (Mar.) —i, pl. schutboorden.
Pavese, m. (N. pr. stor.) inw. van Pavia, m.
Pavia, f. (Bot.) roodbloeiende wilde kastanjeboom, in.
Pa'vido, agg. angstig, vreesachtig, schuw,
schuchter.
Paviglione, m. Z. padigiione.
Pavimentare, v. a. met planken, deelen,
plaveien beleggen ; vloeren maken, plaveien;
—azione, f. het maken, leggen van vloeren;
—0, rn. vloer, m.; houten, steenen vloer;
— a mosaico, mozaïekvloer, bodem, m.; —
di tavole, planken vloer ; —a lesstro, in
was gezette, geboende, gewreven vloer.
Pavona, f. pauwin, v.; fig. ijdele, trotsche
vrouw, v.; —azetto, m. blauwachtig violetglanzend marmer, m.; —azzo, agg. Z. paonazzo; —cella, f. (Omit.) kieviet, m.;
—ei no, m. kl. jonge pauw, m.; —e, m. (Ornit.)
pauw, in.; —eggiare, v. n. —rsi, v. rifl. als
een pauw zich voordoen, trotsch doen ; vedete
come si pavoneggia eonn Batte le sue
croci stil petto, ziet eens wat h ij daar
trotsch heenstapt met al die kruizen op de
borst ; —essa, f. h.z.d. als —a ; —i'eeio,
h.z.d. als paonazzo.
Pazientare, v. n. geduld hebben, oefenen,
geduldig zijn ; —ente, agy. (Filos. en Gram.)
lijdend, eens inwerking ondergaan ; geduldig,
lankmoedig ; esser — d'uno, geduldig iem.
verdragen ; volhoudend, ijverig ; scrittore —,
met veel ijver werkend schrijver ; geduld
eischend, moeielijk ; sost. m. patient, zieke,
l ij der, m.; prov. chi non è savio — e
forte, si lamenti di 8è, non della sorte,
wie niet wijs, geduldig en sterk is, klage over
zichzelf, maar niet over het lot ; —ereza, f.
geduld, o.; perdere la —, het geduld verliezen ; armarsi di —, zich met geduld wapenera ; fam. volerci la — di Globbe, Jobsgeduld noodig hebben ; —1 geduld ! niet zoo

vlug ! dan ! ja dan ! se fosse belles —!
ma pare una bertuccia i als z ij mooi was,
dan ! maar zij heeft veel van een vogelverschrikker; vlijt , m., arbeid, m.; (Eccles.) scapulier o. (v. ordesgeest); color —, donkerbruin ;
(Bot.) tuinzuring, v.; —enziiia, f. kl., weinig
geduld, o.; — santa ! heilig geduld ! wat een
geduld moet men niet hebben!
Pazzacchione, m. fam. dolle, gekke, dwaze
kerel, m.; —a'eeio, m. dwaze klant, groote
gek, m.; —amente, avv. op dwaze, gekke,
dolle wijze ; esser innamorato —, dol verliefd zijn ; zonder overleg ; —arello, m. Z.
pazzerello ; —eggiare, v. n. dwaasheden,
dolle, domme streken uithalen ; —erella, f.
(Macell.) lamskop m. met uitgenomen hersens ;
—erellata, f. dwaasheid, dolheid, v.; dwaze,
gekke, dolle streek, m.; —erello, m. gek,
dwaas, m.; dolle, dwaze, zotte kerel; —i, pl.
bewoners van een gekkenhuis, o.; andare
a' —i, gek worden, naar 't gekken huis gaan ;
—erellone, m. gekke, dolle, dwaze kna a p, m.;
—eresco, agg. Z pazzeseo; —erffa, f.
gekheid, krankzinnigh., v.; gekkenhuis, krankzinnigengesticht, o.; —en 'ccio, agg. half gek,
een weinig getikt, niet goed b ij 't hoofd; ni i
pare —, m ij dunkt dat er een schroef bij
hem los is, dat er een van de vijf op den loop
is; —erono, m., —ona, f. half gekke, half
krankzinnige; alla —a, op gekke, krankzia.
wijze, als een gek ; —esco, agg. gek, zonderling,
getikt, niet goed bij 't hoofd.
Pazzia, f. gekheid, zotheid, v., waanzin, m.,
krankzinnigheid, v.; dare in —, krankzinnig,
gek worden ; fam. gebrek aan overleg, aan
gezond oordeel ; overspannenheid, getiktheid;
dwaze, zotte, gekke handeling, v.; codesta
è una delie sue solite —le, dat is een
van zijn gewone dwaas-, zotheden ; fare
quaiche —, een wanhopige, dwaze stap
doen ; —iare , v. n. Z. —eggiare; -i'ccio,
agg. half gek, getikt, niet goed bij zijn zinnen ;
—iuola, f. kleine, dwaze streek, m.; le sue
—e in gioventu, zijn jongensstreken; —o,
agg. gek, zot, dwaas, krankzinnig, waanzinnig ;
overspannen, zonderling; andare — di qc.,
ergens verzot op zijn, iets vurig begeeren;
dare nel — per qc., iem. achterna loopen;
fam. fossi —! ik zou wel gek zijn ! sei —,
je bent niet wijs ; fam. acqua —a, sterk gedoopte, aangelengde wijn; —, sost. m. gek,
krankzinnige, m.; spedale del —i, gekkenhuis, o.; — da eatena, te gek om los te
loopen ; zonderling ; du aze, dolle klant, kerel ;
m. prov. uno ne farebbe de' —i, iemand
zou je gek maken; che naree —, non
guarisce mal, tegen domheid is geen kruid

gewassen.

Pè, m. kinderspel o. bestaande in 't omblazen
van platliggende muntstukken.
Peana, f. (Lett.) loflied o. op Apollo; zege-,
jubelzang, m.
Pecca, f. fout, v., gebrek, o.; non c' è uoino
renza —, niemand is zonder gebrek ; beschadigde, slecht uitgevoerde plaats ; —a'bile,
agg. gebrekkig, zondig; aan gebreken, zonden
onderhevig; —abilità, f. zondigheid, v.; zondige natuur, v.; —aminosamente, avv. op
zondige, gebrekkige wijze; —aminoso, agg.
zondig ; —ante, agg. Z. onder —are, v. n.
zondigen, een zonde bedrijven ; een fout, misstap doen, falen ; — è da uomini, falen,
zondigen is menschelijk ; — di un difetto,
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een fout begaan, zich aan een fout, zonde ( al luipo, den wolf herder laten spelen ; levar
le —e dal sole, iets in veiligheid brengen;
schuldig maken ; v. a. — un peccato, een
zijn koetjes op 't droge hebben; prov. chi —
zonde begaan ; p. pres. —ante, zondigend ;
si fa, luipo lo mangia, Z. onder leipo;
aqg. gebrekkig; uniori —1, slechte sappen;
— mal guiardata da ogni agnello è
--a'eeio, m. groote, zware zonde ; groote
poppata, een slecht bewaakt schaap wordt
misstap ; —ato, m. zonde, v.; —i di opera,
door elk lam uitgezogen ; — ehe bela perde
di pensiere, di omi ssione, zonden door
11 boccoue, een blatend schaap ontgaat de
daden, gedachte, verzuim of nalaten; cabeste bete; (Mar.) —e, pl. h.z.d. als —orelle;
dere in —, in zonde vervallen; Timet—ora'ccia, f. oud, ziek, schurftig schaap, 0.;
tere 1 —1, de zonden vergeven; —, (Teol.)
—ora'ggiuue, f. zwakke volgzaamheid ; è
dadelijke, voorbedachte zonde; — originate,
stoma chevole la — di certi deputati,
erfzonde ; — nuortale, doodzonde ; essere
de schaapachtigheid van sommige afgevaar—, jammer zijn ; che —! — ! wat een
digden is waarlijk weerzinwekkend ; —ora'ia,
jammer ! jammer ! me ne menticai ; ecco
f. herderin, v.; —ora'io, m. herder, schapentutto il mnio —, ik heb het vergeten, ziedaar
herder, scheper, m ; prov. far il luipo —,
geheel mijn vergrijp ; aver poco — in una
den wolf tot herder, den bok tot tuinman
cosa, ergens niet zeer ervaren in zijn ; vermaken ; —oraune, m. kudde schapen, meest
zuim, o., dwaling, vergissing, v.; è il — , onze
fig. i deputati di questa sessione erano
zondige natuur is daar schuld aan ; prov. —
tin vero —, de afgevaardigden van dezen
vecchio penitenza nliova, in den ouderdom berouwt neen de zonde der jeugd ; —
zittinglijd waren een recht kudde schapen;
—ore'ccio, tn. verwarring, v., warboel, m.;
confessato mezza perdonato, een be—, agg. h.z.d. als —oresco ; —orella, f.
kenel onrecht is reeds half vergeven ; —atora'ccio, m. verstokte zondaar, aan alle onschaapje, o.; fig. (Eccles.) biechtkind, 0.; —
sunarrita, verdoold schaap, 0.; (Mar.) —e,
deugden overgeleverd mensch ; —More, m.,
pi. witte golfkam, m.; korte schuimende gol—trice, f. zondaar, m., zondares, v.; —i
indurati, verstokte zondaars; ne soffre il
ven ; (Meteorol.) —e, pl. schapewolken, mv.;
giusto per 11—, de rechtvaardige moet voor
prov. cielo a —e, aequa a catinelle,
schapewolken aan de lucht voorspellen regen ;
tien zondaar boeten ; —atu'ccio, m. kleine
—oresco, agg. van 't schaap komend; fig.
zonde, v.; gering vergrijp, o.
Pe'cchero, m. beker, bokaal, m.
schaapachtig, sullig, dom, al te volgzaam,
stompzinnig ; —oretta, —orina, f. schaapje,
Pe'echia, f. (Zool.) bij, v.; — , f. (Tint.) ketel
vol verfstof; —iare, v. n zuigen, uitslurpen,
0.; --orino, agg. van 't schaap komend ;
uitdrinken ; —ione, m. hommel, m.
came —a, schapevleesch, o.; pelle —a,
Pe'ecia, f. h.z.d. als pa'ncia ; —ata, f. stoot,
schapevel, o.; —o, m. mannelijk schaap, o.,
slag m. tegen den buik ; —one, m. dikbuikig
ram, m.; fam. hamel, ml —orone, m. aartsdomoor, m., groote schaapskop, m.; stuidiare
mensch, m.; smeerbuik, m.; —uto, agg. h.z.d.
iel —, zich schaapachtig, dom doen kennen;
als panciuto.
Pecco, m. h.z.d. als pecca.
—oroso, agg. rijk aan schapen.
Pe'ccola, f. h.z.d. als peppola.
Pectina, f. (Chinn.) pectine, v.; plantenslijmPece, f. pek, pik, 0.; — liquida, In pezzi,
stof, v.
vloeibare pek, pek in stukken ; — greca, Pecu'glio, m. h.z.d. als peeu'lio ; —ulato,
kolophonium, o.; pece (catrame) minerale, m. (Giur.) verduistering v. v. openbare gelden.
aardpek, asphalt, o.; fam. nero come la —, Peculiare, agg. eigen, eigendommelijk; —arità, f. eigenaardig-, eigendommelijkheid, v.;
zoo zwart als pik, pikzwart ; (Incis.) mettere
in —, de te graveeres plaat met een peplaag
bijzondere eigenschap, v.; —arinente, avv.
op bijzondere, eigenaardige wijze; vooral,
overdekken; fig. ondeugd, zonde, v.; prov. chi
toeva la — s'inubratta, wie met pek omhoofdzakelijk, voornamelijk.
gaat wordt er mee besmeurd ; —etta, f. trek-, Pecu'lio, m. (Giur.) bijzonder vermogen, o.,
pikpleister, m.; fam. mettere una — a qc.,
eigen goed, o., eigendom, m.; kudde, v., geesteergens een lap op zetten, verstellen ; fig. zeer
Hjke kudde, v.
indringend, lastig persoon, m.; —oso, agg. Pecu'nia, f. geld, vermogen, o., have,v., goed,
met pek besmeerd, pekachtig.
o.; —iale, agg. het geld, vermogen betreffend;
Pechino, m. (Geogr.) Peking, o.
condannagione — , geldstraf; straf v. in
Pecialuolo, m. (Mar.) bus v. van h. peillood, o.
't vermogen ; —ialinente, avv. punire —
Pe'cora, f. (Zool.) schaap, o.; allevare le
geldstraf opleggen ; —iaria, f. h.z.d. als —ia ;
—e, schapenteelt drijven ; latte, cacio di
—ia'rio, agg. het geld, vermogen betreffende ;
--, schapemelk, -kaas, v.; un bel braneo
pena —a, geleistraf, v.; —iativo, agg. geld
di —e, een mooie kudde schapen ; carta di
vergarend ; rijk aan geld, vermogend ; —ioso,
—, Z. cartapecora; fig. (Eccles.) aan de
aqg. rijk aan geld, vermogend, welgesteld, bezielzorg toevertrouwd mensch, m.; it buon
middeld.
pastore ha eura della salute delle Peda'ggiere, m. tolontvanger, -gaarder, m.;
sue —e, de goede herder draagt zorg voor
—a'ggio, m. brug-, weg-, overzetgeld, o.,
—agne, f. pl. (Mar.) voetbouten mv. (in een
het zieleheil zijner kudde, schapen ; (Macell.)
boot); —agnuolo, m. jonge (boomstam, m.;
schape-, bamelsvleesch, 0.; fig. zwak, goedmoecarbone di —, kool van jonge stammen;
dig, eenvoudig mensch ; fa 11 gradasso
una pol è una —, hij hangt den dappere
dunne houtskool, v.
uit, maar in den grond is hij een schaap, lam ; Pedagogheria, f. pedanterie, schoolvosserij,
deputati —e, parlementair stemvee, o.; —
v.; —ghessa, f. leermeesteres, opvoedster, v.:
segnata, geteekend schaap ; fig. bij de politie
—gia, f. pedagogie, opvoedkunde, v.; —gicameute, avv. volgens pedagogische methode;
verdacht, slecht aangeschreven persoon; la
—o'gico, agg. pedagogisch; tot de opvoeding,
morderebbe le —e, 't is een bang, laf
opvoedkunde behoorende; —gismo, m. pedamensch; m. prov. dare le —e in guardia
44
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voor voetgangers; —ona'ggio, m. hoop m.
gogisch doen, 0.; pedanterie, schoolvosseriq, v.
voetvolk ; —ona'glia, f. schaar, v., voet—gista, m. opvoedkundige, leeraar in de
volk, o.; —ooale, agg. strada —, alleen
v.
n.
schoolmeester,
pedagogie ; —gizzare,
voor voetgangers bestemde weg ; —one, m.
leeraar zijn; den schoolmeester spelen ; —go,
voetganger, m.; accanto al viale per I
m. pedagoog, m., opvoeder, leider der jeugd,
—1 c' è quello per le carozze e per I
schoolmeester, onderwijzer, m.; leeraar in de
cavalli, naast den weg voor de voetgangers
opvoedkunde.
is die voor de rijtuigen en de paarden ; soldaat
Pedalare, v. n. Z. —aleggiare ; —ale, m.
te voet; —1, p1. voetvolk, o.; h.z.d. als peboomstam, plantenstengel, m.; (Mus.) pedaal
dale ; — en —I, avv. te voet ; andar
o. (van muziekinstr.); arpa a —, pedaalharp,
te voet gaan ; —oto, —otto, —otta, m. wegv.; i —I dell' organo, de pedalen van het
wijzer,
m.; (Mar.) loods, m.; —aceia'io. m.
spanriem,
m.;
geslacht,
o.,
orgel ; (Calzol.)
verkooper m. van varkens-, kalfspooten ; —u'cfamilie, v.; handvatsel, o., greep, m.; —alegcio, m. (Macell.) varkens-, kalfspoot, v.; (Arch.)
glare, v. n. (Mus.) het pedaal gebruiken,
eerste boogsteen, m.; beginsteen, o.; console v.
aanwenden ; fam. op de fiets, het rijwiel rijden ;
voor een borstbeeld ; schoormuur, m.; —ule,
—aliera, f. (Mus.) pedaal o. (van het orgel).
m. voet m. van een kous, sok, m.; a quella
Pedana, f. voetbord o. (onder koetsierszitting);
Galza bisogna rifare il —, aan die kous
scherm o. (voor open vuren); kl. voetkleedje;
moet een nieuwen voet gebreid worden ; in
sofa-, bedkleedje, o.; (Sart.) stootkant m. (aan
—1, op kousen, op sokken ; (Cuc.) frittata
vrouwenkleeren); —o, m. h.z.d. als —ale.
Pedanta'ccio, m. onverdragelijke peda nt, m.; ' in —1, eierkoek met speedjes brood; app. tot
den voet behoorende; fascia —, voetband,
—a'ggine, —eria, f pedanterie, verwaandm., voetwindsel, o.; —uncolare, app. (Bot.)
heid, schoolvosserij, v.; —e, m. pedant, ingebloemstengelstandig, aan de bloemsteel zitbeeld persoon, woordenvitter, schoolvos, m.;
tend ; —uncolata, agg. (Bot.) gesteeld ; —n'n—eggiare, v. n. den pedant, schoolvos,
colo, m. (Bot.) bloem-, plantestengel, m.;
woordklover spelen ; zich met allerlei klein(Anat.) steelachtige verlenging v. van een
geestigheden ophouden ; —esco, app. pedant,
orgaan.
ingebeeld, verwaand ; —essa, f. pedante, verwaande vrouw, v.; —ismo, m. pedantisme, o.; Pegaseo, app. den Pegasus betreffende; Pe'gaso, —eo, m. (Met.) Pegasus, m., gevleustijfheid, verwaandheid, kleingeestigheid, v.;
geld ros o. der Muzen, dichters ; (Astr.) Pega—one, m. groote, onuitstaanbare pedant, m.;
sus, m. Noordel. sterreb.; (Zool.) zeepaardje, o.
—uccolo, m. bijzonder kleingeestige pedant,m.
Pedata, f. voetstap, m., indruk m. v. d. voet; Peggia'ecio, avv. fam. alla —, zoo slecht
mogelijk; —io, avv. slechter, erger; il maspoor, 0.; prendere le —e di qd., iem. nalato sta —, de zieke is erger; comincib
volgen, naiipen ; iem.'s voetstappen volgen ;
male e fini , h ij begon slecht en eindigde
schop, m.; dare una — a qd., iem. een
—,

—

schop geven ; aver una

—

da un eavallo,

nog erger ; nieno —, minder slecht, erg;

che mai, slechter, erger daii
—
een schop van een paard krijgen ; geluid o.
ooit ; sost. m. het slechtere, slechtste, ergste,
van voetstappen.
geringere, mindere; a me è toccato 11 —,
Pederasta, m. pederast, m.; knapenminnaar,
aan mij is bet slechtste ten deel gevallen ; II
-schender, m.; —ia, f. pederastie, knapenliefde,
— fu che ..., het ergste was ...; e' è di —,
-schending, v.
er zijn nog erger, slechter dingen in de wereld ;
Pe'dere, v. n. h.z.d. als spetezzare ; —es,
aver 11 — of la —, het onderspit delven ;
venire ad —, zich moeten gewonnen geven ;
— per lui, des te erger voor hem ; al —
—estre, agg. te voet gaand; milizla
de' —, in 't ergste geval ; —ioramento, m.
voetvolk, 0.; —etentitn, avv te voet; faverslecbting, verergering ; bet slechter, erger
eemmo la strada — wij legden den weg
worden, o.; —iorare, v. a. verslechten, slechte voet af.
ter, erger maken ; v. n. verergeren, verslechPedicciuolo, m. b.z.d. als pleciuolo ; —iten ; erger, slechter worden; prov. peggi ora
cello, m. h.z.d. als pelileello ; —icolare,
il mondo e peggiorando invecchia,
agg. (Med.) morbo —, luizenziekte, v.; —1gde wereld wordt eiken dag ouder en slechter;
none, m. winterbuil v. (aan den voet); scherz.
—iorativamente, avv. (Gram.) als verslechaver 1 —1 alla lingua, slechts met moeite
tingswoord, in verslechtenden zin te gebruispreken kunnen ; —ilu'vio, m. voetbad, 0.;
ken ; —lorativo, app. verslechtend, vererge—ina, f. pion. m. (in 't schaakspel); dam m.
rend ; (Gram.) een slechtere beteekenis gevend ;
(in 't damspel); lam. vrouw v. van geringe
forma —a, verslechtingsvorm ; sost. m.
afkomst, v.; scherz. giocar di —, elkander
woord dat een verslechtende beteekenis been;
onder de tafel heimelijk op de voeten trappen
—lore, agg. slechter, erger ; pane —, slech(van verliefden); muovere una —, den eerter brood, o.; sost. m. slechtere, slechtste;
sten stap tot iets doen ; (Cacc.) andare di —,
—iormente, avv. op slechtere wijze.
snel langs den grond voortloopen (patrijzen);
Pegno,
m. pand, onderpand, o.; prestare so
—inare, v. a. — qd., iem. op den voet vol—, op pand, tegen onderpand leersen ; non
gen, naloopen, bespionneeren ; — una donna,
si Bdar col - in mano, zeer wantrouwend
een vrouw achterna loopen ; (Cacc.) snel langs
z ij n ; — staat vaak voor in —; non avendo
den grond voortloopen ; —lno, m. kleine voet,
denari lasció l'anello —, daar h ij geen
m.. voetje, 0.; -ïo, m. (Anat.) voorste gegeld bad, liet hij den ring in pand; verpand
deelte van den voet ; —i'ssequo, app. op den
voorwerp, pand, o.; al Monte oggi si
voet volgend, napend; sost. m. navolger,
vendono I —1, vandaag is erin den lommerd
naiiper, m.; —itato, m. voetvolk, o.
verkooping der panden; riscuotere nn
Pedo, m. herdersstaf, m.; —o'metro, m. weg ,
een pand inlossen; pand (in 't pandverbeurenpasmeter, m ; ona, 1. h.z.d. als pedina;
spel), inzet m. (bij een wedst ); vinse egli
pingere la , een zaak inleiden; alla
11 — hij won den inzet, de weddenschap ;
bella —, te voet ; agg. strada —, weg alleen
—,

,

—,

-

—

—
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mettere —, wedden ; inetto — mille lire ( Pelata, f. het ontharen, het plukken van geche la rosa vada in questo modo, ik
vogeltje; dare una — agli uccelli, de
verwed er 1000 lire onder dat de zaak zoo
vogels plukken ; —atina, Z. pelarella;
—atore, m., —trice, 1. onthaarder, plukker,
zal loopen ; dare la fede in —, zijn woord
in pand geven, verpanden ; teeken, bewijs,
m., -ster, o.; fig. afzetter, zakkenroller, m.;
una — matrieolata, een aartsafzetster, v.;
onderpand, o.; questo per — di ainicizia,
dit als teeken, onderpand der vriendschap;
—atura, f. ontharing, v.; het plukken, o.; (Set.)
i —i del nostro amore, de panden onzer
donshaar o. der zijdewormen.
liefde, d.w.z. onze kinderen; —orare, v. a. Pe'leo, m. (N. pr. stor.) Peleus, m.
Z. piguorare.
Pele'ggio, m. Z. pileggio.
Pe'gola, f. vloeibare, kokende pek, v., pek, v. o.; Pelino, m. haartje, o.; è un— pi ll grande,
—iera, f. (Mar.) schutdak o. boven den pekhij is een haartje grooter ; —a'eeia, f. slecht,
ketel ; pekhaard, m.
hard, onbruikbaar vel, o., leer, o.; fig. iem.
Pelacane, tn. looier, m.; fig. persoon van gemet een harde, taaie huid, v.; —agione, f.
ringe afkomst.
gesteldheid, kleur v. der huid ; —altra, f.
Pela'ccio, m. ruig, borstelig haar ; vel o.
(Med.) pelagra, v.; milan., lomb. uitslag, m.; —
van dieren.
melaatschheid, v.; —agroso, agg. (Med.) door
Pelaenechiuo, m. munt v van ger. waarde;
pelagra aangetast ; sost. m. pelagralijder, m.;
kleinigheid, beuzeling, v.
—aio, m. looier, m.; fam. trattare nub
Pelagatti, m. indecl. fam. twistzoeker, become un —, iem. slecht, laag behandelen ;
—ame, m. menigte, magazijn van huiden ;
drieger, schelm, m.; —ghetto, m. tuinvijver,
m., kunstmatig meertje, o.
negoziante di —, huiden-, leerhandelaar, m.
Pelagianismo, m. (Stor. eccl.) pelagianisme, Pelle, f. huid, v., vel, o., schil, o., bast, m.;
0.; leer v. van Pelagius ; —ano, m. aanhanger
-- morbida, ruvida, zachte, ruwe huid;
v. d. leer van Pelagius.
irritare la —, de huid prikkelen ; —1 rossi,
Roodhuiden, Indianen ; (Anat.) prima —,
Pe'lago, m. zee, v.; in alto —, in open zee;
diepte, v.; afgrond, draaikolk, m.; prov. a —
h.z.d. als epideruuide ; seconda —, zich
laudato malpesear ho trovato, waar
nieuw vormende huid; fig. fra le due —i
ik veel hoopte te visschen, maakte ik niets
of fra —e —, diep in de huid ; bereid, gelooid
dan een slechten trek.
vel; compró erna bella — di tigre, bij
Pelagrilli, m. indecl. gierigaard, kneker, m.;
kocht een fraai tijgervel, o.; conciatore di
—mantelli, m. indecl. zakkenroller, dief, m.;
—i, leerlooier, m.; commercio delle —1,
oudkleerkooper, m., lompenhandelaar, m.
leerhandel, m.; scarpe di — di vitello,
Pelame, in. haar, vel, o.; il — del lupo e
kalfsleeren schoenen ; libro legato in —,
in leer gebonden boek ; oppervlakte, v., buigrigio e molto ruvido, het vel van den
wolf is grijs en zeer borstelig ; —ainento, in.
tenste omhulsel, o., overtrek, m.; dare i'ulhet uittrekken der haren ; plukken (van getinea — a nu lavoro, de laatste hand aan
vogelte); afstroopen van bladeren ; —anibbj,
zijn
een werk leggen ; fig. rimetterci la
m. indecl. uitzuiger, bloedzuiger, m.; —autiuo,
huid er bij op 't spel zetten ; andarci delta
—, het leven op 't spel staan ; essere Wella
m. plukker m. van gevogelte; —apiedi, m.
indecl. h.z.d. als cavalocchio ; —apolli,
— di uno, in iem.'s vel steken ; non vorrei
essere netla sua —, ik zou niet gaarne in
m. indecl. kippenplukker, m.; fig. leeglooper,
doeniets.
zijn vel steken ; fare della — di uno toppe
gli
salt°
v.
a.
de
haren
uittrekken;
Pelare,
da scarpe, iem. geducht toetakelen ; fare
addosso e gli pela tutta la barba, hij
la — lusstra, dik, vet worden ; fare la -sprong op hem en trok hem zijn geheelen
d'oca, kippenvel krijgen ; non eapire la
baard uit; a un pelo per volta gli pelo
—, van blijdschap uit zijn vel springen, niet
tutta la barba, haar voor haar trok hij
weten wat men doet; mangiare a erepa
hem den geheelen baard uit; i maiali se
—, overdadig veel eten ; m. prov. vendere
pelano con 1' acqua bollente, de gela — deli' orso primo di pigliarlo, de

slachte varkens onthaart men door kokend
huid van den beer verkoopen eer hij gevangen
water; fig. -- la gazzera senza faxla
is ; voter la — di qd., iem. het vel over
stridere, iem. het vel over de ooren halen
de ooren halen, het uiterste willen hebben;
zonder dat hij bet merkt ; de bladeren afo — o mala l 't een of 't ander ; (Tess.) —
iem.
plukken,
afzetten,
stroopen ; fig. — uno,
di diavolo, zaklinnen, groflinnen, 0.: — di
bet vel over de ooren halen ; m. prov. prenpesee, haaievel o. (om te polijsten); in pelle
dere una gatta a —, een gevaarlijke zaak
in pette, geheel oppervlakkig ; essere amici
doordrinfreddo
che
pela,
per la —, boezemvrienden zijn ; è un iïtaondernerven;
gende koude ; quest o vento pela tutti gli
liano per la —, hij is met hart en ziel een
alberi, deze wind berooft de boomen van al
Italiaan.
hun bladeren ; —rsi, v. rill. de haren verlie- Pellegrina, f. bedevaartgangster, v.; (Sart.)
zen, ruien ; quando le galliue pelano,
groote schouderkraag, in., pellerien, v.; —a'gnon fanno nova, als de kippen ruien, leggio, m. bedevaart, v., pelgrimstocht, m.;
gen ze niet ; de bladeren verliezen ; p. pass.
andare in —, ter bedevaart gaan ; —aio,
m. pelgrimshuis, 0., wacht-, ontvangstzaal in
—ato, onthaard ; agg. haarloos, kaal ; nonen
—, kaalhoofdig man ; zucca —a, kaalkop, in.,
hospitalen ; —are, v. n. een bedevaart onderkaalhoofd, o.; gallina —a, kip die geruid
nemen, ter bedevaart gaan ; --azione, f. h.z.d.
heeft ; albero —, ontbladerde boom ; —aals --a'ggio ; —ière, m. h.z.d. als —aio ;
rella, —ativa, f, een weinig plukken.
— DA, het vreemdeling zijn ; zonderlingheid, v.;
Pelargo'nio, in. (Bot.) pelargonium, gera—0, m. pelgrim, bedevaartganger, m.,g.
vreemdeling, reiziger ; sctierz. l uis, v.; — q q.
nium, m.
Pela'sgico, agg. (Star.) pelasgisch ; Pelasgo,
vreemd, buitenlandsch, dolend, dwalend ; la
mepte nostra —a pia dalla came, onze
m. (N. pr. etn.) Pelasgier, m.
,
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geest zich meer en meer van 't vleesch los— ad uno, iem. pluimstrijken, stroop om den
makend; fig. zonderling, eigenaardig.
mond smeren ; non torcere un — ad alPeile'tica, 1. slap, week, reeds half bedorven
cauo, iem. geen haar krenken ; lion gli
vleesch, 0.; —etteria, f. h.z.d. als —icceria,
pende sin —, hij is altijd gladgestreken ea
in de tweede beteekenis ; —ettiere, m. h.z.d.
uitgedost; il — rilnce a uno, tem. is dik
als —icciaio.
en vet. glimt van 't vet; volg. pigliar —.
Pellicario, m. (Omit.) pellikaan, m.; (Chir.)
verdenking opvatten ; rivedere il — ad
tandensleutel; (Chim.) distilleerkolf v. met
aleuno, iem. scherp kritiseeren, bedillen ;
langen, gedraaiden bals.
essere come levare un — a un bue,
Pelliceeria, f. bont-, pelshandel, m.; hoop m.
a un leone, er niets toe afdoen, niets uitgelooide huiden; —i'ecia, f. pels, m., pelsmaken ; aver la coda toccata di mal -,
jas, v„ -kraag, m ; pels-, bontwerk, o.; uu
boosaardig zijn (D ); prov. 11 leipo eangia
mazzo di —cce di martora, een bundel
il — ma non 11 vizio, de vos verandert
marterpetsen; —icciaio, m. pels-, bonthanwel van haar maar niet van streken ; —odelaar, m.; —leciame, m. pels-, bontwerk,
lino, m. fijn haartje, 0.; —oncino, m. ruw,
o.; —icciare, v. a. met bont voeren, afzetten ;
vezelharig wollengoed ; —one, m. sterk, bor—icciaro, —e, m. h.z.d. als —iaio ; —i'cstelig haar, o.; ruwe, barige stof, v.; ruig, wolcio, agg. van bont gemaakt, bonten...; —iclig goed, o.
clone, m. wijde pelsmantel, m., -jas ; faun. Peloro, m. (Geogr. stor.) Peloros, o.; thans
dik, zwaar kleedingstuk.
apo di Faro, N.00stel. punt van Sicilie.
Pellicello, m. (Zool.) mijt, schurftmijt, v.; Pe'lope, m. (N. pr. stor.) Pelops, m.; Pelo'—iciattola, 1. klein stukje huid, huidlapje, 0.;
pida, m. (N. pr. stor.) Pelopidas, m.; —oponf. klein (gelooid) vel ; libro eoperto
iaesi'aco, agq. peloponesisch ; guerra —a,
di una — color rosa, een in fijn rooskl.
peloponesische oorlog, m.; —opone'sio, m.
leer gebonden boek ; — , h.z.d. als pellicola ;
(Geogr. stor.) Peloponesus, m. (thans 't schier—icino, m. punt, v., hoek m. van een zak;
eiland Morea).
m. prov. pigliare il sacco per i —1, den Pelosella, —etta, 1. (Bot.) havikskruid, o.
zak bij de boeken aanvatten, geheel leegschud- Pelosetto, aqg. een weinig harig ; —osità, f.
den; van iem. alles zeggen wat men weet;
harigheid, v.; —oso, agg. harig, behaard;
zijn toorn over iem. uitschudden ; —ieola, f.
— come uit orso, zoo ruig als een beer;
huidje, velletje, o.; il latte quando si
ruig, wollig, vlokkig; ram. carità —a, bescalda fa una — alla superfieie, als
rekende, eigenzuchtige naasteliefde, V.; —otde melk warm wordt, komt er een velletje op ;
tone, m. Z. plotone.
—olina, f. fijn, teer huidje, o.
Pelta, f. (Archeol.) pelta, v., klein halvemaanPellii'cido, aqg. zeer glanzend en doorschijvormig schild o. (der Grieken); —asta, w.
nend ; la zona — degli astri, de glanzende,
(Mil. stor.) peltast, m., lichtgewapend soldaat
doorschijnende kring om de sterren.
(bij de Gr.); —ato, agg. (Mil. stor.) met de
o m. baar, o.; 1 —i spuntano, de haren
pelta gewapend, licht gewapend.
Feb,
groeien, komen uit ; svellere yin —, een haar Peltra'io, m. h.z.d. als stagnino; —ato,
uittrekken ; (Cappell.) borstel m. (voor viltber.
aqg vertind; —o, in. fijn, met kwik geraffineerd
niet deug. haar); — vano, melkhaar, 0., bezink, 0.; edel metaal, o., goud, o., rijkdom, m.
haring, v., baartooi, m., vel, o.; eavallo else Pelu'ia, —u'ria, f. dons, donshaar, melkhaar,
ha il — bistro, paard met een glanzend
o., donsveer, v., vezeltje, wolvezeltje, o.
vel ; arricciare, rizzare il —, de haren Pelu'sio, m. (Geogr. Stor.) Pelusium, o.
rijzen ten berge; una pariglia del i.iede- Peluto, agg. harig, bebaard, ruig, wollig (van
simo —, een span paarden van gelijke kleur;
stoffen); —uzza, f. roskam, m.; —uzzo, m.
dierenvel met haar, bont, 0.; scarpe, guanti
haartje, o.; fijnharige stof, pluche, v.
col —, pelsschoenen, -handschoenen ; dons- Pelvi, f. (Anat.) bekken, heupkom, m.; —ino,
achtige, vlokkige oppervlakte van wollengoed,
agq. (Anat.) tot bet bekken behoorende.
o.; asciugamano con —, ruwe, langdra- Pena, f. straf, tuchtiging, bestraffing, v.; la —
dige handdoek, in.; fig. un - , een haartje, o.,
deve essere adeguata alla colpa, de
een kleinigheid, v.; scheur, reet., v.; far —,
straf moet evenredig zijn aan de schuld; —
scheuren; scheuren, reten krijgen (muur);
di inorte, dell' ergastolo, della galera,
ader, v. (van marmer en gesteente), — dell'
dood-, gevangenis-, galeistraf, v.; — corpoacqua, oppervlakte v. van 't water; waterrale, lichamelijke straf; — pecuuiaria,
spieget, m., -stand, m.; al — dell' acqua,
geldstraf, v.; seontar la —, de straf uitboeaan de oppervlakte van 't water ; v e r s c h.
ten ; assolvere della —, de straf kwijtu i t d r u k k.: giovano di primo —, zeer
schelden ; a — di, sotto — di, op straffe
jong menscb, meikrruil, m.; eavalcar e a —,
van; — la vita, — la testa, op straffe
op 't ongezadeld paard rijden; andare a —,
des doods ; una — di venti lire, een boete
naar wensch gaan ; aver il cuore con
van twintig biren; — temporale eterna,
tanto —, een ongevoelig hart hebben ; eertijdelijke, eeuwige straf; le —e del purgacare ii — neil' novo, een haartje in een
toria, de straffen van 't vagevuur; Badere
ei zoeken, de kleinste gebreken opsporen;
in —, strafschuldig zijn; fig. pijn, smart, v.,
leed, o., zorg, v.; kommer, nood, m.; aver Tina
vedere ii — nell' uovo, zeer scherpzinnig
— continua al petto, voortdurend pijn ira
zijn in 't ontdekken van gebreken ; essere a
de borst gevoelen ; aver una gran — pet•
— di fare qe , op 't punt z ij n iets te doen ;
essere a un — dalla morte, den dood
uiia persona, veel zorg voor, kommer over
iem. hebben ; fa — a vederlo, 't doet pijn
zeer nabij zijn ; essere d'nn — e d'una
het te zien ; darsi — di qc., ergens voor
buccia, van dezelfde soort zijn; essere
zorgen; moeite, inspanning, v.; non si dia
tondo di —, zwaar van begrijpen, dorp zijn ;
— di me, doe voor mij geen moeite ; ;dalsi
parole ingiuriose da levar 11 —, zeer
tutta la —, zich alle moeite geven; voler
gevoelige, krenkende woorden ; lisciare 11
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meritar la —, de moeite waard zijn; a
mala —, ternauwernood, slechts met veel
moeite, inspanning; —aeee, agg. kwellend,
pijnigend ; fueco —, hellevuur, o. (R.); - -ale,
agg. de straf betreffend, bedeelead, straffend;
giustizia --straffende gerechtigheid ; legge
--, strafwet, v.; codiee —, strafwetboek, 0.;
diritto, selenza —, strafrecht, o.; strafbaar ; sost. m. boete, geldstraf, v.; —alista,
m. kenner, leeraar m. van 't strafrecht; —alità, f. strafbaarheid, v.; —are, v. n. lijden,
smart, pijn lijden, uitstaan ; far — qd., iem.
kwellen, pijnigen ; fam. aver finito di —,
uit zijn lijden verlost zijn, dood zijn; duren,
toeven, wegblijven ; — poco, weinig duren;
va' a prendere quel libro, ma pena
poco, ga dat boek halen, maar treuzel niet;
si pena poco a dire, 't is gemakkelijk,
spoedig gezegd ; —rsi, v. rifl. zich moeite
geven, aftobben ; v. a. lijden, pijn, kommer bezorgen, veroorzaken.
Penati, mv. (Archeol.) penaten, mv.; beschermgoden v. d. staat, het huisgezin ; fig. huis, o.,
haard, m., thuis, o.
Peneolare, v. n. waggelen, niet vaststaan,
dreigen om te vallen; /ig. besluiteloos zijn.
Penda'glio, m. slinger, m.; guirlande v. (van
bloemen); inrichting v. om iets aan op te
hangen ; sabel-, degengehang, o., -koppel, m.;
—gli, m. pl. bedgordijnen, mv.; —atore, m.
groote, dikke, bijna vierkante tegel, plavuis, m.
Pendente, agg. en sost. Z. onder pendere ;
—erza, f. bet overhangen, 0.; helling, neiging,
v.; hangende, nog niet besliste, afgemaakte
zaak, v.; onafgedane schuld, v.
Pe'ndere, v. n. hangen, afhangen, overhangen;
zekere helling hebben ; una nave pende
pia di una parte che dali' altra, een
schip neigt, hangt naar eene zijde meer over
dan naar de andere; afvallen, afloopen, val
hebben ; zweven, onafgedaan, hangende zijn;
la lite pende sempre, het proces is nog
altijd hangende; fig neiging hebben, overhellen

tot; pendette seinpre al repubblicano,
hij helde altijd tot de republikeinsche partij
over ; — nel troppo, eer te veel dan te weinig zijn ; — dalla bocca di qd., aan iem.'s
lippen hangen ; afhangen, afhankelijk zijn;
pende da nu easo tetto l'atfare, de
geheele zaak hangt van een toeval af ; p. pres.
—ente, hangend; una palla — da un
filo, aan een draad hangende kogel; agg.
tetti motto — . 1, zeer afhellende, schuinsche
daken ; onkestist, hangend (v. zaken); afstammend, afkomstig, besluiteloos ; (Gram.) 11
tempo —, de onvolmaakte tijd ; sost. m. onzekerheid, zwevende, hangende toestand ; restare in —, hangende blijven, hellende,
afhangende, alloopende plaats ; in eerti —1
di vie, op sommige hellingen der wegen ;
aanhangsel, 0.; breloques, hangende sieraden
aan horlogekettingen enz.; —i, p1. oorknoppen,
-bangers, mv.; —1, pl. bedgordijnen ; —evole,
agg. afhangend ; —ice, pn. helling, v., afhang
in. van een berg; afvallende, schuins afloopende plaats ; oever, in., einde, o.; le —1 delta
città, de bet dichtst bij de muren gelegen
stadsgedeelten ; mettere alle —i, verwoesten ; —io, m. afhang, m., belling, v., val, m.,
verval o. (van 't water); la correcte ha
ur gran —, de stroom heeft een groot verval ; (am. prendere il —, weggaan ; a —
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in afdalende richting; tag 'care un asse a
—, een plank schuin doorzagen.
Pe'ndola, f, slingeruurwerk, o., pendule, v.;
—lno, m. kleine slinger, sin.; (Omi.) buidelmees, v.; —o, m. stinger, m.; orologio a —,
slingeruurwerk, 0.; (Agr.) wijnstok m. met verscheid. druiven ; hangend sieraad, 0.; essere,
stare in —, in onzekerheid au; —olone,
avv. Z. penzoloni ; —one, in . overhang, rn.,
overtrek, [n.; 1 —i del letto, de bedgordijnen; —1 delle teade, overhang, draperie
over de gordijnen ; —i di liiori, bloemslingers,
-guirlande, v.; —silo, m. Z. pendolo.
Pene, m. (Anat.) penis, m., mannelijk lid, o.
Penelope, f. (N. pr. lett.) Penelope, v.; la
telo di —, bet weefsel van P., d.w.z. een
nooit voltooid wordend werk.
Peneo, m. (Googr. star.) Peneus m. (rivier in
'Fhessalie).
Penerata, f., pe'ncro, m, kam, wevers-, rietkam, m.; wevers-, rietblad, o., uitrafeling v
(van een stof).
Penese, m. (Mar.) schiemansmaat, m.
Penetra'bile, agg. doordringbaar, door te
dringen ; —abilita, f. doordringbaarheid, v.;
—agiore, —azione, f. door-, indringing, v.;
doorlaten, o.; fig. scherpzinnigheid, v.; doordringende, scherpe geest, m.
Penetrali, m. pl. (Archeol.) binnenste, allerheiligste o. (der Rom. temp.); fig. het diepste,
inwendigste gedeelte van iets.
Penetramento, a., —asza, f. Z. —azione ;
—are, v.a. in-, door-, binndringen ; — cella
fortezza, in de vesting binnendringen
luogo dove non penetra raggio di
luce, plaats waar geen lichtstraal doordringt;
fig. l'errore penetra nel ecore, de dwaling dringt door in het hart ; ma libro non
pub — in ltalia, een boek mag in Italië
niet binnengelaten worden; fig. diep indringen
in iets; —rsi, v. rid. zich overtuigen, doordringen van ; p. pres. —ante, doordringend ;
agg. ssiono — , doordringend, schril geluid;
fig. sguardo — , scherpe, doordring. blik, m.;
p. pass. —ate, doorgedrongen ; agg. — dal
timore, door schrik overmand; —ativa, f.
scherpzinnigheid, v., doordringende geest, m.;
--ativo, agg. in-, doordringend; —atore, an.
door-, indringer, doorvorscher, m.; —e'vole,
agg. h.z.d. als —ativo ; —evolezza, f. doordringende eigenschap v. (v. d. geest); —oso,
agg. h.z.d. als —ativo.
Peninsulare, agg. tot een schiereiland behoorende, een schiereiland betreffend ; —Isola,
f. schiereiland, 0.; assol. la —, Italie, 0.;
—etta, f. klein schiereiland.
Penio, m. draling, vertoeving, v. vertoef, o.
Penitente, agg. boetvaardig, berouwvol ; peccatori —1, boetvaardige zondaars; sost. m.
boetvaardige, boeter, m.; (Eccles.) penitent, DI.,
biechteling, -kind, o.; è una mia —, zij is
een mijner biechtkinderen; —en za, f. boete,
boetedoening, v., berouw, 0.; ridsirre a —
qd., iem. tot boetvaardigheid stemmen ; berouw in iem. opwekken ; (Eccles.) Sacramento delta —, Sacrament van boetvaardigheid (de Biecht); tribunate di —, stoel
van boetvaardigheid (biechtstoel); fare la
—, zijn penitentie, opgelegde boetedoening
volbrengen ; dare nna — a nu penitente,
een biechteling een penitentie (boetedoening)
opleggen ; straf, boete, v.; prov. chi ha fatto
il male, faccia la —, die het kwaad heeft
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gedaan moet ook de straf dragen ; straf v. (bij I
inlossen van panden bij 't pandverbeuren); se
rivuole il pegno, faccia la —, als gij
uw pand terug wilt hebben, moet gij de straf
er voor lijden ; mettere in — uno scolare,
een leerling een bepaalde straf opleggen ; fam.
verga a far — da noi ? wilt gij voor lief
nemen wat de kok schaft ? casa di —, verbeteringsgesticht, o.; —enziale, agg. de boete
betreffende ; i sette salmi —i, de zeven
boetpsalmen ; boetvaardig; sost. m. boetende,
boetedoener, m.; --enziare, v. a. een boete,
penetentie opleggen ; —enzia'rio, m. verbeteringsgesticht, o., strafinrichting, v.; —enziere, m. biechtvader, m.; penetencier ; Gran
— of — Maggiore, Groot-Penetencier, m.;
—enzieria, f. (Eccles.) ambt v. penetencier,m.
Penitere, v. n. b.z.d. als pentirsi.
Penna, f. veer, veder, v.; — matta, dons-,
nestveer, v.; —e maestre, slagveeren, slagpennen ; fig. levare ad uno le —e
maestre, iem. de slagpennen korten ; iem.
van de kracht, van zijn vermogen berooven;
(Cacc.) can da —, patrijshond, m ; —e, pl.
vleugels, mv.; batter spiegar le —e, de
vleugels reppen, ontplooien ; fig. vlucht, v.;
— d'oca, of alleen penna, pen, v., gaszepen ; (stalen pen heet ook — of pennino);
portaini — e calainaio, breng
mij papier, pen en inktkoker; iiitiiigere,
pislire la —, de pen indoopen, afvegen ; a
--, met de pen geschreven ; scorso di
schrijffout, v.; toeco in —, penteekening, v.;
come la — getta, juist zooals het uit de
pen vloeit ; quel che fa la , door afschrijven verdiend geld; fi g. onzekere inkomste,v.;
—,

—

fig. schrijver, m.; è a r a delle migliori

—e d'ltalia, 't is een der beste pennen
(schrij vers) van Italie ; — venduta, feile, verkochte pen ; dar di —, doorhalen ; teder
l'occhio alla — , voorzichtig zijn (vooral bij
't schrijven); occhio alla —! wees op uw
hoede ! — del martello, platte ged. v. d.
hamer; — della freccia, veer van de pijl;
(Cue.) —e, p1. maceronie in den vorm van
pennen ; cembalo of spinetta a —, clave-

cimbel o. waarvan de snaren door pennen in
trilling werden gebracht ; —, onderste klokrand, m.; (Mar.) pink, m., bovenste gedeelte
van de lateinsche ra; top, m.; (Zool.) stekel,
m., pen v. van 't stekelvarken; le masehili
—e, de baard, m.; —acchiere, f. vederbos,
m.; (Stor.) helmbos, m.; —aechietto, m. kl.
belmbos, m.; --acchino, m. fat, gek, modegek, pronker, m.; (Omit.) kleine reiger, m.;
—

PEN

694

a'cchio, m. vederbos, m. (op hoed of helm);

(Mar.) —acchi, pl. windveeren ; da spazzola, plumeaux, vederbezem, -stoffer, m.;
—a'ecia, f. slechte, onbruikbare pen, v.;
—a'ggio, m. gevederte, 0.; —a'io, m. vervaardiger, verkooper van hoedeveeren ; —a'iiiolo, m. pennedoos, v., pennebak, m.; verkooper, vermaker van schrijfpennen ; (Stor.)
bijnaam van Ferdinand IV, kon. van Napels,
wiens groote liefhebberij het was pennen te
vermaken ; —aruolo, m. h.z.d. als —aiiiolo;
—ata, f. een pen vol inkt; pennetrek, m.,
-schrap, v., korte opmerking, verbetering;
—atella, f. kl. hak, m., tuinmes, o.; —ata,
m. bijl v. in den vorm van een hak; —, agg.
gevederd ; i —I, de vogels, mv.
Penne'echlo, m. rokken 0. vol vlas ; spinrokken, o.
—

Pennella, f. groote stijfselkwast, v.; —a'ecio,

m. slechte kwast, waarvan de haren uitvallen ; —are, v. n. Z. —eggiare ; —ata, f.
een penseel vol verf ; penseelstreek, m.; —atura, f. het overstrijken met de kwast, het
penseel, penseelstreek ; —eggiare, v. a. met
het penseel kleuren, schilderen ; penseelen;
pennelleggia mirabilmente, hij schildert
verwonderlijk schoon ; —eggiatore, m.
schilder, m.; —essa, f. breed-, plat penseel
uit marterhaar ; das, v.; —ino, m. kl. penseel ; spits, fijn penseel ; —o, m. penseel, o.,
kwast, v.; — fine, grosso, mazzetto,
fijn, dik, stomp penseel ; — da muratore,
da barbiere, metselaars-, barbierskwast,
v.; opera del — di Michelangelo, van
het penseel van M. voorkomend werk ; ram.
fare una cosa a —, iets meesterlijk doen;
stare a —, staan of 't geschilderd is (kleeren); (Mar.) windvaantje, o.; verklikker, m.;
lig. richtsnoer, o.; (Mil. stor.) lansvaantje, 0.;
a —I, met vliegende vaandels ; ad un
onder eenzelfde vaandel ; —one, m. witters-,
schilderskwast, v.
Pennetta, f. klein veertje, kl. vin, v.; —iera,
f. groote vederbos, m.; —ino, m. kl. schrijfpen, stalen pen, v.; ho il — ma mi manea
l'asta, een pen heb ik, maar de pennehouder
ontbreekt mij ; una seatola di —I, een
doosje pennen ; vr. hoofdsieraad o. uit veeren,
kant of edelgesteenten ; cithernaald, v ; (Mil.)
kl. belmbos, m.
Pennito, m. (Farm.) hoestbonbons, hoestpastieljes, mv.
Pennolina, f. kl. veer, v., veertje, 0.; —oncello, m. lansvaantje, o.; kl. vederbos, m.;
(Mar.) kleine wimpel, m.; one, m. (Mil.
stor.) lansvaantje, o., vaan, o., bonier, v.;
vendel o. (soldaten); a —i spiegati, met
vliegende, ontplooide vaandels ; (Mar.) ra, v.;
—oniere, m. vaandrig, vaandeldrager, m.;
—aso, —uto, m. ge-, bevederd ; fig. angelletti —1, (slimme, ervaren vogels, in tegenstel.
van nuovi, jonge); i —i dardi, de gevederde
p ij len ; —u'eeia, f. fig. slechte pen, v.; schrijver, m.; —ula, f. vin, v.
Penombra, f. (Fis.) halfschaduw, v., halfdonker, o.
Penoso, agg. pijnlak, smartelijk ; pijn, kommer
verwekkend ; malattia molto —a, zeer
smartelijke ziekte, v.; —a agonia, zware,
moeielijke doodstred, m. è — 1'aspettare,
bet wachten is pijnlijk, bezwaarlijk, moeitevol.
Pensa'bile, app. denkbaar; non —, on-, nietdenkbaar ; —acchiare, v. n. verstrooid aan
iets denken ; —agione, f., —amento, m.
het denken, o., gedachte, v.; —are, v. n. denken ; facoltà di —, denkvermogen, 0.; — a
qc., ergens aan, aan iets denken; over iets
nadenken ; non penna mai a quel che
dice e a quel che fa, hij denkt nooit na
over hetgeen h ij zegt en doet; lasciatemi
un poco, laat mij een weinig nadenken,
overleggen ; — all' avenire, aan de toekomst denken ; — a sè, slechts aan zichzelf
denken ; — a qd., voor iem. zorgen ; penaai
di scrivergli, ik meende hem te schrijven;
—rsi, v. rill. zich verbeelden, zich voorstellen ;
—,

—

--

ma che vi pensate ? che egli voglia
eedere, maar wat beeldt g ij u dan wel in ?

dat hij zal toegeven ? v. a. overdenken, overwegen, in den zin hebben ; ha pensato una

straordinaria inipresa, hij heeft een
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buitengewone onderneming in den zln, (am.
ulla ne fa e un' aUra ne pensa, terwijl hij de eene domme streek doet, zlnt hij
at weer over een anderen , assol. pensa..
pensl, penaate, verbeeld u eens, stel U
eens voor; dar da
te denken geven,
- a male, terstond het slecntste, ergste
denken, che ne peusl 'I wat denktp;ij, dunkt
u er van; m. provo chi el Ita a - ci pens},
ieder moet overleggen, bedenken wat hijdoen
wit; sost. m. het denken, 0., de gedachte, V.;
bet oordeel, 0., de meening, V.; it Jllio lion s' aeeorda col tuo, mijn meening
(inzicht) komt niet met de (net) uwe overeen;
p. pres. -ante, denkend; agg. be-, weldenkend, welmeenend, verstandlg ; p. pass.-ato,
gedacht, agg. door-,overdacht, wel overlegd ;
a caso -, met overleg, met voorbedachtbeid; serltto -, goed overdacht, doordacht
geschntt , -ata, f. gedachte, gedacntereeks,
v.; -atalnellte, avv. met voorbedacbtbeid,
met overleg, op overleade wllze , -ativo,
agg. nadenlrend ; -ato'io, agg. wat te denken
geett, sost. m. mettere, entr-are nel -.
argwaan, nadenken opwekken , nadenkend
worden; -atore, m., -t.'ice, f. denker, m.,
-ster, V.; Ilberj -i, vrijdenkers, mv.; -ero,
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schat-, cijnspUchtige, m., -cella, -eiBa, f.
klein, armzalig pensloen. 0.; -e, f. pensloen,
wacntgeld, 0 .• [aargeld van een gep. ambteu.
enz., aver diritto all' hltera -, recht op
het volle pensloen hebben, leaae sulle -I,
pensloenwetten, mv.; verplegtng, kostgevtng, v.;
tenere a -, in den kost hebben , stare,
essere a -, kost en inwoning hebben,
apl'ire una -, een kostbuis, 0., pension
openen , (Eccles.) opbrengst van eenprebende ;
-u'ccia, f. armzallg pensioen, O.
Penstve, agg. h.z.d. als pensoso,
Pense, m. (Archeol.) toegewogen hoeveelbeid
wol die een slavln op een dag bewerken
moest; schooltaak, V.
Pensoso, agg. nadenkend, in gedachteverzonken; bezorgd.
Penta'colo, m.omden nals gedragen amulet,O.
Pentaeorde, m. (Mus. stor.) vijfsnarige lier,
v.; -e'dro, m. (Geom.) vijfvlak, 0.; -6110,
m. (Bot.) vijfvingerkruid, 0.; -gi'nia, f. pl.
(Bot.) pentagvnlen , planten met vijf plsttllen ,
-gonale, agg. (Geom.) vijfhoekig; -a'gOIlO, m. vijfhoek, m.; -gra, 11110 a, m.
pentagram, 0.; vijfhoekteeken, 0.; -a'lllelro,
m. (lUetr.) pentameter, m.;vijfvoetig vel's, 0.;
-a'nd.'ia, f. pl. (Bot.) planten met vijf
meeldraden.
m. Z. penalero r -eroso, Z. pensieroso ;
-e'vole, agg. wat te denken geett, nadenken Penta'poli, f. (Geogr. stor.) Pentapolis, V.;
vutstedengewest, o.
opwekt , -iera'ccio, m. treurlge, sombere,
slechte gedacnte, V.; -Jere, Z. -iero, m.; Pentarchia, f. (stor.) pentarchie, Y.; heerscbappij van vijf.
-Ieretto, f. moots gedacnte , goede idee.V.;
-iel'illo, m, kt. kinderlijke gedacnte , lieve, Pentate'uco, m. (Bibl.) Pentateucb, m., de
vijf boeken van Mozes.
aardige inval, m.
°pensiero, m. gedachte, v., denkvermogen, 0.; Pentecoste, f. (Eccles.) Pinkstel', pinksterfeest, O.
it ~ nOll si puo In vernn nlodo vincolare, de gedacbte, bet denken kan men Pentere, v. n. b.z.d. als pelltiJ'si; sost. m.
op geenerlei wijze aan banden leggen; ge- berouw, 0.; -agione, f., -hllento, m. berouw, 0., gevoel van rouw; verandering V.
dacbte, V., begrip, 0., idee,V., inval,.m.; 80110
van plan, besluit; verandel'ing, verbetering,
agitato da Inille -I, ik worddoor duizend
correctie, v.; -hOst, V. rill. berouw hellben,
treurige gedacbten gekweld; zorg, m.; i - i
gevoelen; provo cbi tosto peccI', a bell'
di nffizio 10 teng-ollo selnpre OCCIIagio si petite, een korte zonde sleept een
pato, amblszorgen bowlen bern altijd bezig;
lang- JJerouw na zicb; van plan, gedachte, gekommer, m., bezorgdlleid, v.; ave.. di g."an
voelen veranderen; te lie pentirai, gij zuU
-i, grooten kommer hebllen; plan, voorer nog spijt over hebllcn; nOli si avra a
nemen, 0.; fo - di andar via dOlllani,
-, gij zull er geen spijt overhebben ; p.pass.
ik ben van plan morgen weg te gaan; 1l11I-ito, berouwd; agg. mod. provo Illangia.·
tar -, van plan Yeranderen ; gronddenklleeld,
pan -, over iets lang spijt, berouw lleJ)1)en.
o , -gedachte. v.; it - di (Jnesto qlladro
lion Jui garba, de grondgedacbte, de idee Pe'ntola, f. pot, kookpot, Ill.; (lUil. stor.) - di
van deze scbilderij bevalt ffiij niet; m. provo fuoco. bomketel, ffio; I1l1a - di fagilloli,
attaccare i ~l alia canlpallella dell'
een pot boonen; {am. ave.. la - al fIlOCO,
den pot op 't vuur, genoe~ te etcn hebben;
IIscio, onbezorgd voortleven; stare ill ave.' ulla - 1'1 petto, reutelen, zwaar
per qc., ergens bezor~d over zijn; essere,
ademhalen; far la - a due Illaniche,
stare sopra -, bezorgd zijn, zorgvol zijn:
de handen in de zijde zetten, (om te dreigen,
una cosa non ci da -, iets kostonsgeell
hoofdbreken; provo cento -I non pagano
te schelden); plgliare, I)OJ-tare a - qd.,
Ull quattl'in di debito, metklagen betaalt
iem. onder de armeo nemen en zoo voortdramen geen scbulden, of: omschuJden moetmen gen; in -, gekookt; belle -e! wat een
paar stevige, frissche wangen! dura ph.
zich niet terstond bet boord breken.
una - fessa che una sana, krakellde
Penslel'o, m. spinrokkenboudel', m.
wagens loopen het 13 ngst; aile -e cite
Pensierolle, m.gewichtige gedacbte, V.;
bollollO Don s' accostano Ie gatte, op-080, aYrI. nadenkend, in gedacbten verzonken; bekommerd, bezorgd; - .. 'ccio, m. vlie~ende menschen moet men vermijden;
-a'ecia,
f. over het lijf werpen; giuoco
slechte, onbeduidende gedacbte, V., invai. m.
Penslle, agg. bangend, opgeba ngen ; gia."dini,
della -, potslaan O. (kinderspel); -a'ccio,
orti -I, hangende tuinen, mv.
m. kleine slechte pot, m.; -a'io, -aI'O, m.
Pellsilva'lIia, f. (Geogr.) Pennsylvanie, O.
poUenbakker, -verkooper; mod. provo fare
:.Pellsionare, V. a. peosioneeren, op pensioen
conle I' asillo del ---, bijalledeuren blijven
stellen, pensioen geven; p. pass. -anato,
staan praten; -iIlO, m. kl. pot, In., potje, 0.;
gepensioneerd; sost. m. gepensionneerde, ge- burgerpot, huismanskost, m.; tornare al -,
pen~. ambtenaar, officiel"; -a'rio, m. ontnaar het vaderland terugkeeren ; accozzar
vangel' van een pensioen j pensionair, m.; I -I, bolje bij botje doell om gezamenlijk te
-!
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gaan eten ; gioear pel —, alleen om de
winst spelen ; spaarpot, in., pot m. (om later
gezamenlijk te verteeren).
Pe'ntolo, m. pot, kookpot of pan (gewoonlijk
met een oor en klein. als pentola); —ona, m.
groote pot of pan met twee.00ren; —one, in.
groote kookpot, m.; fam. zwaar, onbeholpen
mensch ; domkop, lummel, m.
Pentuta, f. h.z.d. als pentimento ; —o,
p. pass. van pentere ; h.z.d. als pentito,
Z. o. pentirsi.
Pe'nula, f. (Archeol.) reismantel, m. (der oude
Romeinen).
Penultimamente, avv. in de voorlaatste
plaats; —u'ltlino , agg. en sost. voorlaatste.
Penu'ria, f. groot, gevoelig gebrek, o.; c' è
— di ogni cosa, er is aan alles gebrek ;
—are, v. n. gebrek hebben, lijden ; —oso,
agg. behoeftig, karig, slechts weinig van voorbanden ; luoghi —1 di aequa, waterarme
plaatsen; annata —a, karige oogst, m.,
slecht jaar, o.
Penzigliare, —zolare, v. n. vr ij hangen,
zweven ; p. pass. —ato, zwevend, opgehangen,
vrij hangend ; —zolo, m. wijnrank m. met
meerdere trossen ; tak m. met veel vruchten;
(Mar.) hanger, m., standerd, m.; —, agg. afhangend, hangend ; —zolone, —zoloni, avv.
in hangenden toestand ; tener le gambe —,
de beenen laten afhangen, boemelen.
Peo, tu. (N. pr.) alleen gebruikelijk in : fare
come 11 prete — ehe di prete diventó
cherico, weer tot z ij n vroegeren staat
terugkeeren.
Peone, m. (Meur.) peon, in.; vierlettergr. vers,
met 3 lange en 1 korten lettergreep.
Peo'nia, f. (Bot.) peonieroos, v.
Peota, f. (Mar.) schuit van middelm. grootte
met verdek.
Pepaiuola, f. peperbus, v.; —ato, agg. gepeperd ; pane —, peperkoek, v.
Pepe, m. (Bot.) peperstruik, m., peper, m.; —
in elechi of macinato, peperkorrels, gemalen peper; esser tutto —, zeer geestig,
scherp zijn ; riposta col sale e —, gepeperd,
scherp antwoord, o.; farm andar via come
11 —, als koek weggaan (van waren); far —,
de toppen van de vingers om den duim liggen ; —erello, m. peperplant, v.; —erigno,
agg. peperig, peperkleurig ; —erino, m. (Min.)
pepersteen, m.; peperkl. steen, peperijnsche
steen m. (b ij Rome veelvuldig); —erone, m.
(Bot.) cayenne-, spaansche peper, m.; fig. en
scherz. dikke, roode neus, m.; rosso come
yin —, zoo rood als een kalk. haan (in 't
gezicht).
Pepiniera, f. (Apr.) boom-, plantschool, v.;
—ino, m. een weinig goede peper; fam.
levendig, dartel kind, o.; far —, h.z.d. als
far pepe.
Peplo, m. (Hot.) wolfsmelk, v.
Peplo, m. (Archeol.) ruim, plooierig overkleed
o. (der Gr. en Rom. vrouwen).
Pepolino, m. (Bot.) volg. voor timo.
Pe'ppola, f. (Omit.) bergvink, m.
Pepsina, f. (Chim.) pepsine, v.
Per, (met het lidwoord verb. tot pel, pello,
pella, pei of pe'), beteekent I. b e w e g i n g
door i e t s, langs, door, over ; andb a
Roma passando per Firenze, hij ging
over Florence naar Rome ; ritorna — la
medesima via, hij keert langs denzelfden
weg terug ; entrare — la porta, door de
,
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deur binnengaan ; fare II viaggio — terra,
— mare, de reis over land, over zee maken
— qUi, — qua, -- là; — di là, — d'avanti, — di dietro, hier door, daar door;
van voren, van achter af; duur van het
doorgaan: — tutta la strada non
fece altro che piangere, den geheelen
weg langs deed h ij niets anders dan weenen;
van t ij d: — tutta la notte, gedurende
den gansehen nacht; — tutta la vita, gedurende geheel iet leven ; als t ij d e t ij k e
grensbepaling: — ora, voor heden ;
— questa volta, voor dezen keer ; casa
ehe si appigiona per Setteinbre, buis
dat tegen September te huur is; — ii passato, wat het verledene betreft ; verspre iding over iets: spandere 11 granoi1 campo, het graan over het veld strooien ;
— tutta la eittà non si vedevano che
soldati, in de geheele stad zag men niets
dan soldaten ; aver delle piaghe — le
braccia, over den geheelen arm wonden
hebben ; II. richting, d o e l; naar : parto
—Ronno, ik vertrek naar Rome ; si mosse
— la Germania, hij brak naar Duitschland op; sente poca inclinazione — lo
studio, hij gevoelt weinig lust tot de studie;
III. bestemming, doel: merci —
Prato, voor Prato bestemde goederen ; libri
— il Signore N. N., boeken voor mijnheer
N. N ; panno — camicie, linnen voor hemden ; scuole — i povers, armenscholen;
lo fece — la salute della anima sua,
ik deed het voor 't heil van zijn ziel ; m e t
Infinitief: om te, ten einde: lo dissi —
niuoverlo a coinpassione, ik deed het
om hem tot medelijden te bewegen ; studiare
— far quattrini, studeeren om geld te verdienen ; mandare — qd., om iem. zenden,
iem. gaan roepen ; aasdate — il medico,
haal den docter, ga om den docter; IV. i ndeeling, regeling: per, in,naarvólgen:
divisione — vlassi, indeeling in, volgens
de klassen ; i soldati inarelavano —
battaglioni, de soldaten marcheerden per
bataljons, bataljonsgewijze; — ordine di
alfabeto, volgens alphabetische rangorde;
V. oorzaak, reden: uit, om, ter wille,
ten gevolge ; — 11 valore dei volontari
la battaglia fu vinta, door de dapperheid der vrijwilligers werd de slag gewonnen;
— earità di patria, uit liefde voor bet
vaderland ; — l'avarizia accadono niolti
mali, ter wille der gierigheid gebeurt er veel
kwaad; IV. belooning, schadeloosstelling: voor; fa premiato — l'opera
sua, hij werd voor z ij n werk bekroond ; VII.
begunstiging: pregate iiSignore —
me, bid den Heer voor mij, ter m ij ne gunste;
combattere — la patria, voor het vaderland strijden ; votare — la proposta ministeriale, voor het voorstel des ministers
stemmen;,VIl.middel, werktuig: velo
mandero a dire — il nuio fratello, ik
zal bet u door mijn broeder zeggen laten ;
lo seppe — bocca d'altri, ik wist het
door iem. anders; l'otenne — opera sua,
hij verkreeg het door zijn bemiddeling ; IX.
als ruil, in ruil: voor; gil dette una
spada — un facile, hij gaf hem een degen
in ruil voor een geweer; non piglierei un
palazzo — mia casa, ik zou mijn huis
voor geen paleis willen ruilen ; gli dette un'
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edizione veeehia --- una neova, hij gaf

hem een oude editie in plaats van een nieuwe;
X. hoedanigheid: als, voor; lo presi
servitore, ik narn hem als dienaar; ti
renunzio — an ti co, ik wil u niet langer
als vriend ; mi tiene — 11 suo zimnbello,
hij hield mij voor den gek, gebruikte mij als
speelbal ; passage — galantuotno, voor
een eerlijk, deftig man doorgaan ; IX. p r ij s:
voor; l'ho comprato — cinque lire, ik
heb het voor vijf liren gekocht ; l'ho venduto — poco, ik heb het goedkoop verkocht;XII.aanvattingspunt, plaats;
hij, op, van, aan ; pigliare uno — il collo,
iem. bij den hals grijpen ; dortnire — fiasco,
op de zijde slapen ; veduto — quest°
verso, van dezen kant gezien ; — parte
ratio, wat mij betreft, van mijn kant ; — Ene,
te, volgens mijne, uwe meening ; XII. v e rhouding,vergelijkin g:voor;ètroppo
gran carico — le mie forze, 't is een te
zware last voor mijne krachten ; — contadino parla assai bene, voor een boer
spreekt hij zeer goed ; — ii suo merito è
poco, in vergelijking van zijn verdiensten is
het weinig ; cinque — cento, vijf ten honderd, vijf percent; governo — governo,
regeering tegen regeering, de eene regeering
vergeleken met de andere ; run — l'altro,
stuk voor stuk, de een voor den ander; —
poco non ...; 't scheelde weinig of ...; —
quanto cridasse, hoe luid, hoe zeer hij
ook schreeuwde: XIV. essere, stare —,
met opvolgende infinitief: op 't
punt, van plan zijn ; souo — fare on
viaggio, ik ben van plan, sta op 't punt op
reis te gaan ; sta — partire, hij staat op
sprong van vertrekken ; weinig schelen ; fui —
dirgli che si chetasse, het scheelde
weinig of ik had hem gezegd zich stil te houden ; fui — dire, om zoo te zeggen ; era
debole, e lui — dire, vile, hij was zwak
en, om zoo te zeggen, laf; fam. sto — dire,
mijn meening, gevoelen is, ik geloof, meen;
—XV. smeeking, verzoek, verzekering: bij, om, wille ; — le cinque piaghe
di Gesii, ascolti le mie preghiere, bij
de vijf wonden van Onzen Heer, verhoor
mijne bede; — l'amore di Dio, mi soccorra, ter liefde Gods, help mij ! giuro —
quanto ho al toondo di phi vara, ik
zweer bij al wat mij bet liefst ter wereld is;
— Dio ! — Bacco ! hij God ! voor den
drommel! bijwoordelijke zinnen: —
ordina'rio, gewoonlijk ; — contra'rio,
integendeel ; — lo pia, meestal; — vero,
— certo, — fermo, zeker, wis en zeker,
waarachtig; — bingo, — largo, volgens de
lengte, de breedte ; per cio, per clie, etc. Z.
perciè, perchè; — amore di —, uit
liefde tot.
Pera, f. peer, v.; — spina, bugiarda,
-•-

burè, berganiotta, inoscadella, campana, spada, da inverno, late, vroege

boter, bergamot, muscatel, klok, vijge-, winterpeer, v.; a —, peervormig ; (Agr.) houten
trechter, m.; fig. en Tam. hoofd, o., kop, m.;
grattarsi la —, zich het hoofd, zich achter de ooren krabben ; far la — a uno,
iem. het hoofd afslaan; smoesjes, tlauwsjes,
sprookjes; ha raccontato on monte di
—e, hij heeft een hoop leugens, smoesjes verteld ; vendere delle —e, smoesjes verkoo-
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pen ; fam. Gascare, andare gi ft come
le —e cotte, als vliegen sterven ; dare,
aver le —e, een blauwtje geven, halen ;
mod. prov. ïnvitar l'orso a manglar le
—e, iem. tot iets uitnoodigen wat hij gaarne
doet ; aspettare le —e guaste, buitenge-

woon lang aan tafel blijven zitten ; prov. 1'
orso sogna —e, wat men wenscht, daar
droomt men van ; —, zak, m., spekzak, m.;
ranzel, m.
Pe'rbio, m. h.z.d. als pulpito.
Pereacciare, v. a. h.z.d. als perseguitare.
Percalle, m. perkal, o.
Percento, m. percent, o.; —tuale, agg. percentsgewijs.
Percepenza, f. h.z.d. als percezione ; —
pibile, agg. waarneembaar, vatbaar ; —pire,
v. n. opnemen (in den geest); waarnemen ;
vatten ; ontvangen, uitbetaald krijgen ; —tti'
bile, agg. waarneembaar, vatbaar; —ttivo,
app. waarnemend ; facoltà —a, waarnemingsvermogen, o.; —tto, p. pass. v. —pire;
—ttore, m. waar-, opnemer, m.; geld-, belastinginner, m.; —zione, f. op-, waarneming,
v.; inning; v., ontvangst, ophaling v. vai, geld,
belastingen.
Perchè, ave. als vraagwoord: waarom ?
weshalve ? — hal detto questo ? waarom
hebt gij dit gezegd? als antwoord : omdat, wijl ; — 1' hal fatto ? — in ' è piaciuto di farlo, waarom hebt gij het gedaan ? omdat het mij zoo behaagde; lo disse
— lo dovevo dire, ik zeide het omdat ik
het moest zeggen ; opdat; lo punii — se
etnendasse, ik heb hem gestraft, opdat bij
zich zou beteren ; fam. perchè perchè, om
de bekende reden ; se non fosse perci,è
perchè, als 't niet om zekere reden, om de
bekende reden was; — no, — si, daar het
niet zoo is, wel zoo is ; daarom, daarom niet ;
— non val alla scuola, waarom ga je
niet naar school ? — no ! daarom niet ; —?
— le due 110n faiino le tre, waarom ?
daarom ; sost. rn. it —, het waarom, de reden ;
le — non me lo disse, het waarom, de

reden zei hij mij niet ; giuoco del —, vragen en antwoordenspel.
Pe'rchio, m. grendel, m.
Perch), cong. daarom, om die rede ; h.z.d. als
perciocchè, cong. omdat, dewijl, daar.
Percipenza, f. h.z.d. als percezione ; —i'pere, v. a. (Gier.) deelhebben, genieten.
Percom»e, cong. fan. perchè.
Perco'rrere, v. a. doorloopen, -gaan, -varen,
-rijden ; pereorse tutta la strada da
eimoa in rondo, hij doorliep de geheele
straat van 't begin tot het einde ; fig. ha
percorso tutti i gradi, hij heeft alle graden doorloopen ; — on libro, een boek doorloopen, vluchtig lezen.
Percossa, f. slag, stoot, m.; portare i segni
deile —e, de sporen der slagen dragen ;
leggiera — , lichte stoot, m.; spoor van een
slag, stoot; buil, v.; —lone, f. Z. perctissione ; —o, p. pres. van pereuotere ;
—otimnento, m. het slaan, stooten, 0.; slag,
stoot, m.; —otito'io, m. slaghout, o., slager,
sleger, m.; —o'tere, v. a. stooten, slaan ; afranzelen ; — con namto, eon bastone,
met de hand, den stok slaan ; — un bambino, een kind slaan, stooten; stukslaan;
la grandine gil percosse tutta la
vigna, de hagel heeft zijn geheelen wijngaard
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stukgeslagen ; 11 sasso lo percosse nella t Perdl'bile, agg. verliesbaar, wat verloren,
i'ronte, de steen trof hem aan bet voorhoofd;
licht verloren kan worden.
-- in qe. una parte del corpo, met een Perdice, f. (Ornit.) Z. perniee.
lichaamsdeel ergens tegenaan stooten ; — la Perdigione, f. Z. perdizione.
nave in terra, het schip op 't strand laten Perdigiornata, f., —giorno, m. dagdief,
loopen ; — in terra qd., iemand op den
leeglooper, m.
grond gooien, slaan ; — la lira, de lier tok- Perdimento, m. het verliezen, verlies, o.; —
di tempo, tijdverlies, o.; (Teol.) verdoemenis,v.
kelen ; v. n. — in qc., ergens tegen aanloopen; il fulmine percaote in un albero, Perdinei ! esclam. bij God ! voor den drommel ! — dio ! esclam. waarachtig ; ook : voor
de bliksem sloeg in een boom ; — in qd.,
op iem. stooten, iem. aantreffen, ontmoeten.
den drommel.
Percussare, v. a. h.z.d. als percuotere ; Pe'rdita, f. verlies, o., schade, v., nadeel, o.;
—ione, f. stoot, slag, m.; botsing, v.; centro
i guadagni e le —e si bilanciano,
Bella — , stootpunt, o.; fucile a —, percuswinst en verlies staan in evenwicht ; toecare
siegeweer, geweer met slaghoedje, o.; —ivo,
una —, een som (in 't spel) verliezen ; (Med.)
agg. slaand, stootend, een stoot, schok veroorzeer sterk bloedverlies, o.; a — d'oeehio,
zoo ver bet oog reikt; —tempo, m. tijdverzakend ; —iore, m. slaander, stooter, iemand
die een slag, stoot toebrengt, afranzelaar, m.;
drijf, o., vermaak, o., tijdverlies, o.; —tore,
m. verliezer ; —zione, f. verlies, o., onder—ziente, agg. stootend, tegenaan stootend,
botsend.
gang, m., verderf, o.; andare in —, den
perdita
;
Perdanza, —enza, f. h.z.d. als
ondergang, zijn verderf tegemoet gaan; (Teol.)
—ere, v. a. verliezen ; perse l'onore, le
verdoemenis, v•
sostanze e la vita, hij verloor de eer, het Perdona'bile, agg. vergeefelijk, waard vergeven te worden ; errore —, vergeefelijke
vermogen en het leven ; — la grazia, de
dwaling, v.; —amento, m., aasza, f. het
gunst verliezen ; — tutte e due le gambe,
vergeven, o., vergiffenis, v.; —are, v. a. verhet gebruik van beide beenen verliezen ; fig.
geven, vergiffenis schenken; Dio perdona
— la testa, la ragione, het hoofd, het
le colpe degli uomini, God vergeeft de
verstand verliezen ; — una persona, iem.
zonden der menschen ; qd., iem. vergeven,
door den dood verliezen ; — un uffizio, un
vergiffenis schenken ; fam. Dio ve lo perimpiego, een ambt, een betrekking verliedoni ! God vergeve u de zonde ! assol. perzen ; per un numero ha perso 11 terno,
doni ! verschoon mij ; non — ad eta, sesso,
daar hem een nommer ontbrak, is de terno
condizione, geen leeftijd, kunne of stand
hem ontgaan ; verzuimen; — la lezione,
verschoonen ; non perdonarla a qd., geen
la messa, de les, de mis verzuimen ; — un
verontschuldiging aannemen • iem. niet verdesinare, een middagmaal misloopen ; — il
oceasione,
schoonen ; fam. per oggi il tempo ce 1'
treno, den trein missen : — 1'
ha perdonata, vandaag heeft het weer 't
de gelegenheid voorbij laten gaan ; verzuimen ;
nog al goed met ons gemaakt; 11 tolera
prov. la casa smarrisce ma non perde,
anche quest' anno ce l'ha perdonatá,
wat in huis is verloren moet in huis terecht
de cholera heeft ons dit jaar ook nog al verkomen ; -- la strada, den weg verliezen ;
schoond ; non — né a spese nè a fativerdwalen ; — 11 tempo in qe., den tijd
ehe, tegen kosten noch moeiten opzien ; p. pass.
met iets verliezen, verbeuzelen ; — d'occhlo,
—ato, vergeven ; agg. peccato con fesuit bet oog verliezen ; — 11 vino, den wijn
sato e mezzo —, een bekende schuld is
slecht laten worden ; fam. uno non perde
half vergeven ; —atore, m. vergever, verWalla, iem. staat in niets ten achter, is in
giffenis schenker, m.; —azione, i. h.z.d. als
eik opzicht gelijk ; v. n. verliezen, het onder—amento ; —o, m. vergeving, vergiffenis,
ti
provare,
ce
la
perdi,
11011
spit delven ;
v.; il — è pia dolce della vendetta,
probeer bet maar niet, gij verliest het toch;
het vergeven is zoeter dan het wreken;
— di bellezza, aan schoonheid verliezen;
(Eccles.) vergeving v. (der zonden); plaats aan
—rsi, v. rill. den moed verliezen, dwalen, verwelker bezoek een aflaat verbonden is ; offerdwalen ; (Giuoco.) verloopen (een bal); den blik
geld, o.
-ontgaan; den draad (van een gesprek) verliezen ; uit de wijs gaan (bij 't zingen); (Mar.) Perdu'cere, v. a. h.z.d. als condu'eere.
schipbreuk lijden, vergaan ; ten gronde gericht Perduellione, f. (Giur.). vergrijp o. tegen de
veiligheid van den Staat; verzet o. tegen de
worden ; verloren gaan, yerdoemd worden;
overheid.
,prov. l'uomo si perde da sè, de mensch
is zelf schuld van z ij n ondergang ; —rsi in Perdura'bile, agg. h.z.d. als dura'bile;
—abilità, f. h.z.d. als durabilità ; —arme,
qe., ergens geheel in opgaan, zich ergens in
f. volharding, volhouding, v.; —are, v. n.
verdiepen ; p. pres. —ente, verliezend ; agg.
duren, lang duren, lang stand houden, lang
.rimanere —, aan 't kortste eind trekken;
volhouden, volharden ; —e'vole, agg. h.a.d.
la parte—, (of 1 —i), de verliezende, onderals durevole ; —re, v.a. h.z.d. als eondurre.
liggende partij, v.; p. pass. —lto, verloren;
agg. esser -- ill una gamba, het gebruik Perdutamente, ace. op teugellooze, losbandige wijze ; vivere — , liederlijk leven ; buivan een been missen ; battarsi, darsl a
tenmate, mateloos ; Panla —, hij bemint haar
per —, zich verloren geven ; wanhopen ;
tot dolwordens ; hij Is smoorlijk verliefd op
navigare per —, als een dolleman er op
baar; —uto, p. pass. van perdere;
losvaren ; tempo —, verloren, verbeuzelde
h.z.d. als perdita; —auto, p. pass. van
tijd ; 1on10 —, verloren, geheel door ondeugperdurre,
den bedorven mensch ; (Mil. stor.) tante
voor per ; —e'ggio, m. Z. pileggio.
Pere,
achterblijver; a corpo -- of alleen a —, in
vertwijfelde stemming, blindelings, zonder Peregrina'ggio, m. Z. pellegrina'ggio;
—are, v. n. door de wereld dolen ; geen vaste
overleg of nadenken.
woonplaats hebben; —azione, f. ronddoling,
Perdezza, f. h.z.d. als distruggimento.
—

;
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V.; zwerftocht, m.; —ità, f. vreemdheid,
vreemdigheid, v.; — di costumi, di modi,
vreemdigheid van gewoonte, manieren ; fig.
buitengewoon-, zonderlingheid, v.; —o, agg.
vreemd, buitenlandsch ; usi —I, vreemde gebruiken ; fig. eigenaardig, in 't oog vallend,
uitstekend, sierlijk ; — h.z.d. als pellegrino.
Perellino, m. (Eccles.) houten vaas voor kunstbloemen (op 't altaar),
Perennare, v. a. vereeuwigen ; —e, agg. (Bot.)
overblijvend (planten); voortdurend, immerdurend, duurzaam ; a — inemoria, tot
eeuwigdurend aandenken ; nmonunmento pia
-- del bronzo, een gedenkteeken dat hechter, duurzamer is dan brons ; —emente, avv.
op blij vende, durende wijze; —ità, f. duur,
m., bestendigheid, onvergankelijkheid, v., voortduur, m.
Perento, —o'rio, agg. (Gier.) peremptoir;
elk uitstel, vertraging uitsluitend ; onmiddellijk,
onomstootbaar, onvoorwaardelijk, beslissend.
Perequare, v. a. (Gi ir.) gelijkelijk, over allen
in gelijke mate verdeelen (lasten); —guatore,
m. (Stor.) ambtenaar die de gelijkmatige verdeeling der lasten .moest bezorgen ; —quazione, f. geheele gelijkmaking, gel ijkmatige
verdeeling der lasten, belastingen.
Pereto, m. perenboomgaard, oofttuin, m.;
—etta, f. met punten bezette peervormige
bal die de onbereden renpaarden op den rug
werd gebonden.
Perfare, v. a. h.z.d. als fare ; —fecitore, m.
h.z.d. als perfezionatore; —fettamente,
avv. op volmaakte wijze, volkomen ; —fettare, v. a. voltooien, vervolmaken, gereed,
klaarmaken; —fetti'bile, app. wat vervolmaakt kan worden ; —fettibilità, f. geschiktheid, eigenschap om voltooid, volmaakt te
worden ; —fettivo, app. vervolmakend ; tot
voltooiing, volmaaktheid dienend ; —fetto,
agg. volmaakt; Dio solo è —, God alleen
is volmaakt ; voltooid, volkomen, gereed ; eseeuzione —a in tutte le sue parti, in al
zijne deelen volmaakte uitvoering; frutto ,
volkomen rijpe vrucht ; insetto —, volkomen
ontwikkeld insekt, 0.; (Teol.) volmaakt, vlekkeloos, rein ; —a vita ed alto merto inciela
donna pia su, een rein leven en groote
verdienste geeft de vrouw een hoogere plaats
in den hemel (D.); (Mus.) accordo —,zuiver
akkoord ; sost. m. (Teol.) aesteticus ; onschuldig, volmaakt levend mensch ; (Gram.) volm.
veil. tijd ; pia clie —, meer dan volmaakt
verl. tijd,
Perfeziona'bile, agg. voor vervolmaking,
voltooiing vatbaar ; —ameiito, m. vervolmaking, v.; istituto di —, hoogere vormschool, v.; —are, v. a. voltooien, afmaken;
tot volmaaktheid brengen ; —rsi, v. rifl. zich
vervolmaken ; —ativo, agg. vervolmakend,
voltooiend, tot volmaaktheid dienend ; —e, f.
volmaaktheid, v., volkomenheid, v., uitstekendheid; condurre a —, voltooien, ten
einde brengen.
Perflatare, v. o. h.z.d. als softiare of
—

spinare.
Perfl'eere, V. a. h.z.d. als —fezionare.
Perfidamente, avv. op trouwelooze, valsche,
arglistige wijze; —ezza, —i'dia, f. trouwe-

loos-, valschheid ; boosaardige hardnekkigh.,
volharding v. in booze plannen tegen iem.;
—iare, v. n. hardnekkig op een verkeerde
meeping staan ; eigenzinnig, verstokt tegen de

waarheid zijn ; —iosamente, ave. met ver-

stokte hardnekkigheid ; —ioso, agg. hardnekkig verstokt tegen goede woordeff, halsstarrig

tegen de waarheid ; eigenzinnig ; pe'rlido, agg.
trouweloos valsch, arglistig, zeer slecht, boos.
;

Perfigurare, v. a. h.z.d. als figurare, rappresentare.
Perline ; alla —, m. avv. eindelijk, ten slotte ;
—o en persino, avv. tot, zoolang ; assol. zelfs.
Perforamento, m. doorboring, -steking, v.;
—are, v. a. doorboren, -steken ; met gaten
doorboren ; —ata, f. (Bot.) hertshooi, o.; —azione, f. h.z.d. als —amento.
Perfra'ngere, v. a. h.z.d. als frangere;
(Fis.) —rsi, v. rifl. breken, afleiden (lichtstralen); —azione, f. (Fis.) breking, v.
Perfrequentare, v. a. als frequentare.
Perfuntoriamente, avv. op oppervlakkige,

vluchtige wijze.

Perfusione, f. (Med.) begieting, afwassching,

v.; overstorting N. met water (volgens de
methode van past. Kneipp).
Pergamena, f. perkament, o.; codice in —,
perkamenten handschrift, o.; oud handschrift ;
— di nobilità, adelsdiploma, o., -brief, m.;
— da rocca of da capeccliio, omhulsel
o. y. h. spinrokken ; (Arch.) lantaarn tn. van
een koepel ; —ato, app. perkamentachtig ;
carta —a, perkamentpapier, o.; —0, m.
h.z.d. als —a; pe'rgatno, m. kansel, m.,
redenaarsgestoelte, o.
Pergiu'ngere, v. n. h,z.d. als giungere.
Pe'rgola, f. prieel, o.; met wijngaard overspannen prieel, laan ; essere — eene verklaring bijwonen zonder haar te begrijpen;
restar —, door een streek, schelmerij overrast worden ; —a'ria, f, h.z.d. als —a;
—ato, m. rij v. wijnstokken, groote met wijnstokken overdekte laan ; —ese, agg. (Apr.)
vite — wijnstok m. die als prieel opgebonden is; uva —, aan zulk een wijnstok groeiende
druif ; —eto, m. Z. —ato.
Pe'rgolo, m. balkon, o., loge v. (in schouwburgen); h.z.d. als pergamo.
Peri, m. pl. h.z.d. als pari of paladini.
Peria'nzio, m. (Bot.) bloemhulsel, o.
Perica'rdio, m. (Anat.) pericardium, hartzakje, 0.; —ite, f. (Med.) ontsteking v. van
het hartzakje ; —ca'rpio, m. (Bot.) zaadhulsel, vruchthulsel, o.
Pe'ri cle, m. (N. pr. stor.) Pericles, m.
Periclitare, v. n. h.z.d. als pericolare;
—elo, m. h.z.d. als pericolo.
Pericolamento, m. het gevaar loopen, o.;
gevaarlijke plaats, v.; —are, v. a. in gevaar
brengen, storten ; aan den rand van het verderf
brengen, benadeelen; v. n. gevaar loopen, in
gevaar zijn, in zijn verderf loopen ; p. press.
—ante, gevaarloopend ; —atore, m. iem. die
in gevaar brengt; —o, m. gevaar, o.; — di
morte, levensgevaar ; —i imnlinenti, dreigende gevaren ; salvare dal —, uit het gevaar redden ; sfidare it —, het gevaar tarten ;
correre —, gevaar loopen, in gevaar zijn ;
non c' è — ctie torni, hij keert waarschijnlijk niet terug, er is geen gevaar dat hij zal
terugkeeren ; fig. l'onore, la salute è in
—, de eer, de gezondheid loopen gevaar, worden bedreigd ; (Com.) a tutto suo riscbio
e —, voor uw rekening en risico ; prov. chi
ama il — vi cadrà, wie 't gevaar bemint
zal er in vergaan ; —one, m. vreesachtig
mensch ; iem. die overal en in alles gevaar
,
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ziet, een bange wezel; —osetto, agg. een
weinig gevaarlijk ; —oso, agg. gevaarl ij k, vol
gevaar, gevaar brengend.
Perieo'iidrio, in. (Anat.) perichondrium,
kraakbeenvlies, o.; —era'nio, m. schedel-,
beendervlies, pericraniurn, o.; —eel, p1. (Stor.
grec.) periöeken, omwoners, v.; —e'lio, m.
(Asir. perihelium, o.; zonnenabijheid v. (der
planeten); —feria, f. (Geom.) peripherie, omvattings-, oinvangslijn, v.; —fe'rico, agg. op
de omvangslijn, cirkellijn liggend ; —frasare,
v. n. omschrijvingen gebruiken ; v. a. iets
door een omschrijving ophelderen ; —frasi, f.
(Rett.) omschrijving, v.; —frastieamente,
avv. op omschrijv. wijze, door omschrijving;
—fra'stico, agg. omschrijvend; modi —ci,
omschrijvende wendingen ; —geo, agg. (Astr.)
de aarde nabij; sost. m. perigeum, 0.; aardnabijheid, v.; —gliare, v. n. gevaar loopera,
zich aan een gevaar blootstellen ; —gliazione, f. gebrek, o., ontbreken, 0.; — di voce,
ontbreken van stem, stemgebrek, o.; —glio,
m. h.z.d. als perieolo ; —glioso, agg. h.z.d.
als perieoloso ; —mento, m. vergaan, ten
ondergaan, o.; — metria, f. meting van de
omvangslijn, v.; —me'trico, agg. perimetrisch, op de oertreklijn liggend ; —'metro,
m. perimeter; omvang, m.; omvangslijn, v.;
—na, f. kl. welsmakende peer, v.; —lieu agg.
perineum ; ruimte tusschen den anus en de
geslachtsdeelen ; schaamstreek, v.; —oda'ccio, m. slecht gebouwde zin ; —odare, v. n.
groote zindeelen, groote perioden maken ; 11
— alla boceaceesea è coca noiosissima, het maken van lange zinnen op de
wijze van Boccaccio is onuitstaanbaar; —odeggiare, v. n. h.z.d. als —odare ; —odetto, in. korte zin, m., korte periode, v.;
—odicainente, avv. reet perioden, tusschenruimten ; —odicità, f. periodiciteit, v.; regelmatig wederkeeren van iets; —o'dieo, agg.
periodiek, op bepaalden, na zekeren tijd wederkeerend ; movimenti —ei, periodieke
bewegingen ; visite —che, regelmatig herhaalde bezoeken; fogiio —, tijdschrift, 0.;
(Mat.) frazione —a, periodieke breuk, v.;
--odino, m. korte, sierlijke zin, m.; —odo,
m. omloop, m., rondgang, m.; (Astr.) omlooptijd, m.; cirkelgang, m.; (Med.) tijdruimte v.
tusschen twee ziekteaanvallen ; (Cronol.) tijdruimte, v.; tijdvak, tijdperk, o.; (Rett.)-zin, m.;
kunstig gebouwde zin ; (Mus.) musikale zin ;
(Mat.) periode, v.; regelmatige terugkeer m.
van dezelfde grootheid ; (Mar.) getij, o.; eb en
vloed, m.; —odone, m. lange, ingewikkelde
zin, m.; —odu'ccio, m. korte zin zonder
inhoud ; —o'steo, —o'stio, m. (Anat.) beenvlies, 0.; —pateticamente, avv. (Flos.)
overeenkomstig de leer der peripatetici ; —pateticismo, m. (Filos.) leerstelsel o. der peripatetici; —pate'tieo, agg. peripatetisch;
overeenkomstig de leer der perip.; sost. m.
peripateticus, aanhanger van de leer van
Aristoteles ; —pezia, f. peripetie, v.; plotseHoge, onverwachte verandering, wending v.
(der fortuin); (Lett.) dram. keerpunt, oplossing
van den dram. knoop, m.; [am. —e, p1. wisselingen, wisselvalligheden ; la legge, dopo
vare —e, fiinalmente fu approvata, na
veel wisselvalligheden, na veel schommelingen
werd de wet ten slotte aangenomen.
Pe'riplo, m. wereldomzeiling, omvaring v. van
een werelddeel.
,
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Perlpneumorila, f. (Med.) longontsteking, v.
Perire, v. n. omkomen, ten ondergaan, vergaan, sterven, verweeken, uildrogen, verdwijnen, verloren gaan ; la sua gloria non
perisee, zijn roem zal niet verdwijnen ; prov.
chi di coltel ferisee, di coltel perisce,
wie met het zwaard omgaat, zal door het
zwaard vergaan.
Peri'scil, m. pl. (Lett.) Periscis, bewoner der
poolstreken.
Perisi'stole, f. (Med.) perisistole, v.; tijd die
verloopt tusschen elke uitzetting en inkrimping van het hart ; —seina, m. uitwerpsel, o.,
onreinheid, v.: —sologia, f. (Rett.) breedvoerigheid, ophooping van gelijkbeteekenende
woorden ; —sta'ltico, agg. (Anat.) peristaltisch, wormsgewijze, omvattend en samendrukkend (wormsgewijze beweging van maag
en ingewanden); —sti'lio, m. (Arch.) zuilengang, v.; zuilenhal, v.
Peritamente, avv. —to, agg. ervaren, zaakkundig ; —to nell' arte della guerra, in
de krijgskunst ervaren ; —to agrimensore,
deskundige taxateur, schatter, m.; sost. —to,
deskundige ; —, p. pass. v. perire ; —tanza,
f. schaamachtig-, schuchter-, beschaamdheid,
V.; —tarsi, v. rits. niet wagen, blonde, terughoudend zijn ; talmen ; schuchter, schaamachtig zijn ; non ti —, parlagli pure eonflducia, wees niet bloode, bleu, spreek maar
openhartig met hem ; —rsi di fare qe., iets
niet durven doen, niet aandurven; —tezza,
h.z.d. als stanza ; —toneo, rn. (Anat.) peritoneum, buikvlies, o.; —tonite, f. (Med.) buikvliesontsteking, v.; —toen, agg. bloode, bleu,
schuchter, niet durvend.
Peri'ttero, rn. (Arch.) door zuilengangen omgeven gebouw, o.
Perituro, agg. vergankelijk, den ondergang
gewijd.
Peri'zia, 1. ervarenheid, bekwaamheid, v.;
ervaring, kennis, v.; in ogni cosa ci vuole
—, voor alles is ervaring noodig; schatting,
taxatie, v.; —are, v. 11. schatten, taxeeren ;
—ore, m. (Giur.) deskundige; schatter, taxateur, tn.
Perizoma, m. (Archeol.), gordel, lendengordel,
m;; breede, de schaamdeelen bedekkende
gordel, m.
Perla, f. parel, v.; —e nere, rose, giallastre, orientali, tonde, zwarte, rooskleurige, geelachtige, Oostersche, ronde paarlen ;
—e di Roma (di Venezia), kunstmatige-,
glasparelen ; — di numero, uitgezochte,
even groote parelen ; tener qe. come una
—, iets zeer hoog schatten, zorgv. bewaren ;
stare come una —, zich zeer wel bevinden ; gelo di vive —e, dauwdruppels, -parelen (T.); i begli occhi gravidi di —e,
de schoone oogen, zwaar van tranen ; —agione, f. parelglans, m.; parelkleur, v., pareling, v.; —a'io, m. parelwerker, m.; —ato,
agg. parelkleurig, -achtig ; (Mus.) note —e,
parel, geparelde noten ; (Agr.) orzo — , geparelde gerst ; (Zool.) chioeciola —a, panelmoerslak, v.; —è, agg. fregio —, parelrand
m. (aan lijsten); —ina, f. pareltje, o., kleine
parel, v.; —ona, f. groote parel, v.; —ona'ceio, m. groote, valsche parel, v.; —one, rat.
groote parel, v.; fig. dagdief, leeglooper, rn.;
—ustrare, v. a. doortrekken, -vorschen ; bespieden, verkennen ; v. n. op een stroop-,
verkenningstocht gaan ; —ustratore, m.,
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—trice f. verkenner, m.; —ustrazione, f.
uitvorsching, verkenning, v.; verkennings-,
strooptocht, tn.
Perinaloso, agg. kwalijk nemend, spoedig
aangedraaid, wantrouwig ; —dente, agg. blijvend, duurzaam; esercito —, staand leger ;
neve —, eeuwige sneeuw, v.; —nentemente,
avv. op bl ij vende, aanhoudende wijze ; —nenza, f. voortduur, m., aanhouden, voortduren,
o.; verblijven, o.; oponthoud, vertoef, 0.; di —,
blijvend; —mere, v. n. h.z.d. als riinanere
of restare ; —ne'vole, agg. h.z.d. als
—nepte ; —nsivo, agg. h.z.d. als —neiite.
Permea'bile, agg. (Fis.) doordringbaar; —ilità, f. doordringbaarh., doordringendheid, v.
Permessioiie, f. Z. permissione ; —esso,
m. toestemming, v., verlof, 0.; con —, met
uw verlof; cliiedere, coneedere it — , verlof, toestemming vragen, geven ; ha chiesto
un — di quindici, giorni, hij heeft veertien dagen verlof gevraagd; —ettere, v. a.
toestaan, toelaten, dulden, veroorloven, verlof
geven ; non gil permette di useir di
casa, hij stond hem niet toe het huis te
verlaten ; permette ? is 't geoorloofd ? met
uw verlof ! verrè, se la stagione lo
permette, ik zal zien of het weer het toestaat, veroorloofd ; —rsi una rosa, zich iets
veroorloven, de vrijheid tot iets nemen ; p. pass.
—esso, ver-, geoorloofd, toegestaan ; agg.
cose non —e, niet geoorloofde dingen ; è — ?
is het geoorloofd ? —mettimento, in. h.z.d.
als permissione; —mischiamento, m.
dooreenmenging, vermenging, v., oproer, 0.;
opstand, in.; —mischianza, f. h.z.d. als
mescolawento ; —ntischiare, v. a. h.z.d.
als mescolare ; -- missi'bile, agg. te veroorloven, toe te staan; —missione, f. verlof,
oorlof, 0.; toestemming, v.; —missivamente,
avv. met verlof, toestemming; —inissivo,
agg. veroorlovend, toelatend, een toestemming
bevattend ; —mistione, f. hz.d. als miscuglio ; —muo'vere, v. a. en afgel. Z. rnuovere ; — nuuuta, f. ruil, m.; ver - , uitwisseling,
v.; — dei prigionieri di guerra, uitwisseling der krijgsgevangenen ; verandering;
— di pena maggiore in pena minore,
verandering van een zware straf in een lichtere; (Crux.) ruilverdrag, o., —muta'bile,
agg. verruil-, omruil-, omwissel-,veranderbaar;
—mutabilità, f. verwissel-, veranderhaarheid, v.; —mutainento, m., —mutanza, f.
h.z.d. als —mutazione ; —mutare, v. a.
ver-, uitwisselen ; ver-, omruilen ; veranderen,
verplaatsen, verleggen ; —rsi, v. ris. van
woonplaats veranderen ; —mutamente, avv.
door ruil, verwisseling; —mutativo, agg.
om-, verruilend ; een ruil bewerkend, bevattend; --mntatore, m. om-, verruiler ; omwisselaar, m.; —muttazione, f. omruil, m.;
verruiling, verwisseling, verandering, v.; verwisseling v. van woonplaats ; lotverwisseling,
v.; (Mat.) verplaatsing van de leden eener
mathem. uitdrukking.
Pernare, v. a. (Mar.) met pennen, bouten bevestigen ; —etto, m. kleine stilt, v., kl. bout,
pen, m., paal, v.
eerpree, f. (Omit.) veldhoen, o.; —comune,
patrijs, v.; — d'Aífriea, steenhoen, 0.; (Apr.)
oeeh.io di —, roodachtige, zeer smakelijke
w ij nsoort, v.; —ciona, f. roodachtige pruim,
m.; —cione, m. (Bot.) pruimenboom in. met
roodachtige vruchten; —ciosamente, avv.
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op zeer gevaarlijke, verderfelijke wijze ; —ciosità, f. boosaardigheid, gevaarlijkheid, v.;
—cioso, agg. hoogst gevaarlijk, verderfelijk ;
(tiled . ) febbre —a, gevaarlijke afwisselende
koorts, v.; —ciotto, m. jonge patrijs, v.
Pe'rnio, In. pop. voor perno.
Perni'zie, f. zwaar nadeel, 0.; verderf, o.;
—ioso, app. Z. —cioso.
Perno, pe'rnio, m. stift, v.; pen, v., pin, v.;
scharnier, o.; verbinding tusschen twee deelgin ; legare insieme a —, door een scharnier met elkander verbinden ; — dell' uselo,
deurhengel, o., -scharnier, m,; — deila bilancia, mes, 0.; schommelpunt o. van de
weegschaal ; fig. steunpunt, boekpunt, o., spil,
N.; — della legge, grondslag m. der wet;
fig. essere il — de' galantuomini, door
en door een man van eer z ij n ; essere, stare
in —, in evenwicht zijn ; (Mij.) draaipunt, o.,
spil, v.; (Mus.) voet van .de violoncel.
Pernottamento. m. het overnachten, 0.;
—are, v. n. overnachten, den nacht ergens
doorbrengen.
Pernoverare, v. a. h.z.d. als noverare.
Pernuzzo, m. h.z.d. als pernetto.
Pero, m. pereboom, m.; pereboomhout, o.; fam.
andare su pe' —1, zeer gemaakt, op zalvenden toon spreken, schrijven.
Peró, cong. derhalve, daarom, dientengevolge;
le pere erane acerbe e non le presi —,
de peren waren wrang, en daarom nam ik
ze niet; omdat; e pero (of epperó), juist
daarom ; —che of peroeeliè, evenwel ; ma
—, en toch ; nega ma l'ha detto —, hij
loochent, maar toch heeft hij het gezegd ;peró,
peró, evenwel, niettemin.
Perondiuo, m. jonge, sierlijk gekleede man;
afgeborsteld jongmensch, o.
Perorare, v. n. een redevoering houden ; ten
gunste van iets of iem. spreken ; v. a. — una
causa, een zaak (voor 't gerecht) verdedigen,
er voor opkomen; —azione, f. verdediging,
voorbrenging eener zaak voor 't gerecht;
openlijke - , verdedigingsrede, v.; (Belt.) slot o.
eener rede; slotsamenvatting van alle in een
rede samengevatte gronden, betooging, v.
Perpe'ndere, v. a. h.z.d. als rieonoseere of
ravvisare.
Perpendicola —are, f. loodlijn, v.; —are,
agg. loodrecht; linea —, loodlijn, loodrechte
l ij n ; —aritaa, f. loodrechte stand, m.; —armenter ova. in loodrechte richting ; —o, m.
schiet-, richtlood, 0.; a —, in loodrechte richting, loodrecht.
Perpetrare, v. a. (Gier.) begaan, volvoeren,
volbrengen (e. misdrijf); —store, m., —trice,
f. volbrenger, uitvoerder, m., -ster, v. (van een
misdrijf); —azione, f. volvoering, uitvoering,
v., begaan o. (van een misdrijf).
Perpe'tu-a, f. h.z.d. als livello of canone.
Perpe'tua, f. (N. pr.) Perpetua, o.; fam. huishoudster v. van een priester, naar de Perpetua
uit Manzoni's Processi Sposi.
Perpetua'bile, agg. wat voortdurend gemaakt of voortgezet moet worden ; voortplantbaar; —agione, f., Z. —azione ; --amente, avv. op voortdurende, aanhoudende wijze ;
steeds, voortdurend, altijd ; zonder ophouden ;
—are, v. a. voortdurend maken; blijvend,
eeuwig maken, vereeuwigen ; si affatica
di — ii suio home, hij bemoeit zich om zijn
naam te vereeuwigen; voortplanten ; — la
stirpe, het geslacht voortplanten; —rsi,
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y ri©. eeuwig blijven bestaan, eeuwig voortvastig, blijvend ; volontà — standvastige wil;
dur®n, voortbestaan 11 padre si perpetua
dolore —, aanhoudende, blijvende pijn.
gel figli, de vader leeft in de kinderen voort ; Perso, p. pass. v. perdere; —. agg. donkerp. pass. -rato, eeuwig gemaakt, vereeuwigd ;
kleurig, paarsachtig zwart; sost. m. donkeragg. voortgeplant ; —azioiie, f. verleening
purper, o.
van eeuwigen duur, voortplanting, v., voort- Persona, f. persoon, mensch, m.; persoonlijkbestaan, bl ij vend bestaan, m.; vereeuwiging,
heid, v.; è una — degna di fede, 't is
v.; —ità, f, blijvende duur, m., voortbestaan,
een geloofwaardig persoon, m.; (Gier.) rechtso., eeuwige duur, m.; —0, agg. onophoudelijk,
persoonlijk mensch ; gli schiavi non erano
voortbestaand, voortdurend, eeuwig ; voor den
—e, de slaven hadden geen rechtspersoonlijklevensduur bestemd ; levenslang, doorloopend ;
heid; — privata, privaat- (geen openbaar
»foto —, eeuwigdurende beweging, perpetuum
ambt bekleedend) persoon ; — pablica, pumobile, o.; in —, voor altijd, voor 't gebliek, een openbaar ambt bekleedend persoon ;
heele leven.
obbeditegli come fareste alla mia
Perpignano, m. grove, dunne wollenstof v.
propria — gehoorzaamt hem zooals gij 't
uit Perpignan.
mijzelf zoudt doen ; (Gram.) — prima, —
Perplessità, f. verward-, radeloosheid, v.;
seconda etc., eerste, twee persoon ; le —e
groote angst, onzeker-, besluiteloosheid, o.;
della Santissima, Trinità, de personen
—o, agg. verward, ontdaan, radeloos, beder Allerheiligste Drievuldigheid ; (in verbinsluiteloos.
ding met een ontkenning) niemand; non mi
Perquisire, v. a. (Giur.) door-, onderzoeken,
rispose —, niemand antwoordde mij ; tiiuua
nasporingen doen ; —itivo, agg. een doorzoe— è senza difetto, niemand is zonder geking, navorsching ten gevolge hebbend ; doorbreken ; lichaam, l ij f, 0.; pene afflittive
zoekend ; —izione, f. gerechtel. doorzoeking,
della —, lichamelijke straffen; aveva la
navorsching, perquisitie,v.; — per la casa,
ricoperta di scabbia, h ij had het gedoorzoeking v. van bet huis.
heele lichaam met korsten bedekt; loglier
Perrocchetto, m.Z. parrocehetto ; —ucca,
la —, dooden, ombrengen ; ha una bella
L. parrucca.
—, hij heeft een mooi figuur, mooie gestalte;
Persa, f. (Bot.) h.z.d. als neaggiorana.
era alto di —, hij was lang van persoon,
Persa, (N. pr. etn. stor.) Pers, inwoner van
gestalte ; mettere —, krachtig, flink worden ;
het oude Perzie.
rol, m., plaats, v.; sostenere la — di qd.,
Perscruta'bile, agg. door-, navorschbaar;
iem.'s plaats vervullen ; in —, in persoon,
—are, v. a. door-, navorschen ; —azione, f.
persoonlijk ; è lui in —, hij is 't zelf, in perdoor-, navorsching, v.
soon, In levende lijve ; ei andó in —, hij
Pe'rsea, f. (Bot.) avocaatboom, m.
ging er zelf been ; conoseere di —, perPersecutore, m. vervolger, m.; —zioneella,
soonlijk kennen ; lo conosco di home ma
f. kl. korte vervolging, v.; — zione, f. vervolnon di —, ik ken hem bij naam, maar niet
ging, lastigvalling, v.
van persoon ; ogni — iedereen, a lle menschen,
Perseguire, —gaitare, v. a. vervolgen,
allen ; —a'ccia, f. slechte, leelijke kerel, m.;
achterna zitten, achterna loopen, jagen ; fig.
slecht, onaangenaam figuur, o.; —a'ggio, m.
qd., iem. lastig vallen, vervolgen, kwellen,
persoon, personaadje, 0.; persoonlijkheid v. (in
plagen ; —tamento, m. het vervolgen, nazitde beteek. van gewichtig, aanzienlijk persoon);
ten ; lastig vallen, kwellen, o.; —atore, m.,
conosce tutti i pis grandi —i, hij kent
—azione, f. h.z.d. als —secutore, —cnal de grootste personaadjes; eredi di esser
zione ; —o, p. pass. van —guire ; —guiun grande —, hij meent een groot persotore, m., —guizione, f. h.z.d. als —cutore,
naadje, een man van gewicht te zijn ; (Teatr.)
—euzione.
sprekende of handelende pers. in een tooneelPe'rseo, m. (N. pr. mi-t.) Perseus, m.; (Astr.)
stuk ; far un —, een rol vervullen, een perPerseus (sterrebeeld aan den N.-hemel).
soon, personaadje voorstellen ; —ggi, mv.
Perse'poli, f. (Geogr. Stor.) Persepolis, o.
maskerade, v.; gemaskerden, my.; —ale, agg.
Perseverante, p. pres. van —are, v. n. volpersoonlijk, den persoon betreffende ; offesa
harden, standvastig bl ij ven ; — nello studio,
—, persoonlijke beleediging, v.; libertà —,
volharden in de studie; —ante, volhardend;
pers. vrijheid, v.; (Gran.) verbo — , persoonl.
agg. standvastig, vast ; —aasza, —azione, f.
werkwoord, o.; tassa — personeele, hoofde—e'vole,
agg.
volharding, standvastigheid, v.;
lijke belasting; sost. m. lichaam, o., gestalte,
volhardend, duurzaam, bestendig.
v., lichaamsbouw, m.; donna che ha un
Pe'rsia, f. (Geogr.) Perzië, o.; —, (Bot.) h.z.d.
bel —, vrouw van schoon voorkomen, figuur ;
als maggiorana ; —ana, f. jalousie, venpersoonl ij k inkomen ; fortuin, verdienste, v.;
sterblind o. uit latjes ; persienne, v.; casa
ha un buon —, hij heeft een mooi inkomen,
con —e verdi, een huis met groene jalouo.; personeel, o., de gezamenlijke personen in
m.
Perzier,
sie- ; —ano, agg. perzisch ; sost.
een zelfde zaak werkzaam ; ii — insegnante,
m.; —ca, f. (Bot.) perzik, m.; —eata, f.
het onderwijzend personeel ; de leeraren ;
perzikenconserve, v.
—alità, f. persoonlijkheid, v.; gesteldheid van
Persino, tong. Z. ond. perfino.
een persoon ; toehoorigheid v. van een perPersistenza, f. volharding, vasthoudenheid,
soon ; (Giur.) rechtspersoonlijkheid, v.; la
v., duur m. (der dingen); —istere, v. n. (in
leggo ha tolto la — alle corporazioui
qc.) ergens op staan, op aandringen ; bij iets
religiose, de wet heeft aan de godsdienstige
blijven, niet toegeven; — nelle proprie
vereenigingen de rechtspersoonl ij kheid ontnoidee, op zijn gedachten staan, er bij blijven;
men ; toespeling op een persoon, personaliteit,
— nel vizio, in de ondeugd volharden ;
persoonlijkh.; bisogna lasciar da parte
assol. aanhouden ; la pioggia persiste,
le —à, men moet de persoonlijkheden, perde regen houdt aan, blijft voortduren ; p. pres.
sonaliteiten ter zijde laten ; —almeiite, avv.
—ente, vasthouden, volhardend ; agg. standpersoonlijk, in eigen persoon ; zelf ; —cina, f.
,
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—eggiare, v. a. een persoon voorstellen ; de
rol van een persoon spelen ; —evolmente,
avv. h.z.d. als —aamente; —ificare, v. a.

verpersoonlijken, als persoon optreden, spreken
laten ; — in sè, door zijn eigen persoon voorstellen, in zich verpersoonlijken ; vertegenwoordigen ; 11 parlamento personilica,
tutta la nazione, het parlement vertegenwoordigt geheel de natie; —ificazione, f.
verpersoonlijking, voorstelling onder den vorm
van een persoon.
Perspettiva, f. Z. prospettiva.
Perspicace, aqg. scherpzichtig, verstandig;
—acia, —acita, f. scherpzichtigheid, v.;
helder, doordringend verstand ; —aità, f.
doorzichtigheid, duidelijkheid, klaarheid, verstaanbaarheid, aanschouwelijkheid ; —re cto,
agg. doorzichtig, klaar, duidelijk, zichtbaar,
openbaar, aanschouwelijk.
Perspira'bile, agg. uit-, doordampend, licht
zweetend; —azione, f. (Med.) lichte, bijna
onmerkbare uitdamping, v.
Persuadere, v. a. overtuigen, overreden ; —
la voloiità, op den wil invloed uitoefenen,
— una a qe., iem. tot iets overreden, overtuigen ; -a uno di fare qe., iem. bepraten om iets te doen; una cosa mi persuade, een ding stelt mij tevreden, overtuigt
mij ; —rsi, v. ria. zich overtuigen (van iets);
voor zeker aannemen, gelooven ; se lo vedral, te ne persuaderel, als gij het zaagt,
zoudt gij er van overtuigd zijn ; se persuade
mezza, hij is er maar half van overtuigd ;
p. pres. —ovate, overredend, -tuigend ; agq.
duidelijk, klaarblijkend ; p. pass. --aso, overtuigd, overreed ; inti inanmente —, inwendig,
diep overtuigd ; —e'vole, agg. overtuigend,
klaar, duidelijk; —di'bile, —si'bile, aqq.
overtuigend, gemakkelijk te overtuigen ; raadzaam, duidelijk ; —sione, f. overtuiging, overreding, v.; overtuigend woord, o.; vaste meering, overtuiging, V.; geloof, o.; essere helle
— che ..., tot de overtuiging gekomen zijn
dat . ..; — di se, zelfbewustzijn, o., zelfgevoel,
o.; a — di qd., op iem.'s aanraden ; —siva,
f. overtuigingsgave, o., -vermogen, o.; —sivamente, avv. op overtuigende, overredende
wijze; —sivo, agg. overtuigend, overredend;
forza —a, overtuigingskracht, v.; —sore, m.
overtuiger, overreder, m.; —so'rio, agg. (Rett.)
tot overtuiging, overreding dienend.
Persutto, m. h.z.d. als prosciutto.
Perta, f. h.z.d. als perdita.
Pertanto, prep. en avv. daarom, deswegen ;
non —, desniettemin.
Pertenere, v. n. Z. appertenere.
Perte'rrito, agq. Z. atterrito.
Pe'rtica, f. staak, v., lange, dunne stok, m.,
roede, V.; - della frusta, steel m. van de
zweep ; mod. prov. Dio ti benedica con
una — verde, moge de Hemel u de verdiende straf geven ; fam. lange, dunne persoon,
boonenstaak, v.; roede v. (als lengtemaat);
—are, v. a. met een roede slaan ; met de
roede meten ; —ata, f. slag met een roede ;
—atore, m. helper m. van den landmeter, m.;
—azione, f. meting v. met de roede ; —chino,
m. (Teat.) hulpzanger m. (die voor een ander
een rol kan zingen); korte zangrol ; —cone,
m. lange staak-; lange, dunne roede ; fam.
lange, dunne persoon ; lange slungel, boonenstaak.
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Pertinace, agg. hardnekkig, halstarrig, eigenzinnig, stijfhoofdig,aanhoudend ; —aceinente, .
avv. met hardnekkigheid, enz.; —a'cia, —acità, f. hardnekkigheid, halstarrigheid, eigen
zinnigheid, v., volharding, taaiheid, v.; —ente,
aqg. h.z.d. als appartenente; —enza, f.

toebehoorendheid, v.; noodzakelijk, onmisbaar
bestanddeel, o.; eigendom, m.; esser di —
di qd., iem. toebehooren, bevoegdheid, v.; tot
een ambt behoorende zaak of bevoegdheid.
Perti'iigere, v. n. aanlanden, aankomen ; zich
uitstrekken tot.
Pertrarre, v. a. h.z.d. als —trarre; --attarre, v. a. af-, behandelen ; geheel ophelderen ; ten einde voeren ; —attazione, f. grondige verklaring, verhandeling, afhandeling, .
doorvoering (van iets); —azione, f. uitstrekken, in de lengte trekken ; uitstel, o.
Pertugiare, v. a. doorboren ; een gat, opening
boren ; —gio, m. gat, o., opening, v.; — dell'
orecchio, ooropening,v.; spleet, reet, scheur,v.
Perturbare, v. a. storen, verstoren ; — la
pace, den vrede verstoren ; hevig bewegen,
in opschudding brengen, hevig schudden ;
questa notizia ha perturbato assai
assai gli spiriti, dit bericht heeft de ge-

moederen in hevige opschudding gebracht

p. pass. —ato, verstoord, bewogen, enz.; aqq.
onregelmatig ; (Mat.) progressione —a,
onregelmatige verhouding; —amento, m.

storing, verstoring, opschudding, onrust, v.;
gemoedsontsteltenis, v.; —ativo, agg. storend,
onregelmatigh. veroorzakend ; opwindend, onthutsend ; —atore, m. —trice, f. verstoorder,
opwinden, m.; — della pubblica quieta,
verstoorder der openbare rust ; vredeverstoorder, opruier, onruststoker, m.; —azione, f.
storing, verstoring, verwarring, v.; hevige gemoedsaandoening, v.; (Astr.) —1, pl. storingen, afwijkingen der plan. van de elliptische
banen ; (Fis.) —magnetica, magnet. storing;.
plotselinge afwijking v. d. magneetnaald.
Pertusare, v. a. Z. pertugiare ; —0, m.
Z. —gio.
Per il , m. (Geogr.) Peru, o.; fam. valere un
—, onnoemelijk veel waard zijn ; (Farm.) balsaumo del —, Peru-balsem, m.; —viano, .
agg. peruaansch ; (Farm.) corteccia —a,
chinabast ; sost. m. Peruaan.
Peru'gia, f. (Geogr.) Perugia, o.; —ino, —i
ano, m. inwoner van Perugia ; —ino, aqg.
vitigno — , uva —a, soort wrange, ordi-

naire druif, v.

Peru'ggine, m. (Rot.) wilde pereboom, m.
Pervagare, v. a. doortrekken, doorloopen.
Pervenimento, m. het aanlanden, -komen, o.;
aankomst, v.; —Ire, v. n. aanlanden, aankomen ; komen ; — in fania, tot roem komen ; —a qc., tot, bij iets komen, iets bereiken ; pervenne al priori onori delic
Stato, hij klom tot de hoogste eereposten in
den Staat op ; patrimonio ehe deve —
per testamento ai nipoti, vermogen dat

door testamenten aan de kleinkinderen moet
komen ; voortkomen, afstammen ; gebeuren,
voorvallen ; wortelen, wortel vatten, gedijen ;
—rsi, v. rill. toekomen ; voglio quello ehe
mi si pervienne, ik verlang datgene wat
mij toekomt.
Perversamente, avv. op slechte, bedorven,
goddelooze wijze; —are, v. n. Z. imperver
sare ; v. a. h.z.d. als rampagnare ; —azione, f. h.z.d. als imperversamento ;
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—lone, 1. bederven, o., bederf, o.; —ità, f.
gen ; agg. overwogen, overlegd ; —areiolo, m.
bedorvenheid, verdorvenheid, v.; slechtheid,
h.z.d. als faraieeolo ; —Ma, 1. snelle weging,
v.; —ataenente, avv. op wel overwogen
goddeloosheid, v.; verkeerdheid, ontaarding, v.;
slechte, van groote verdorvenheid getuigende
wijze ; —atore, m. weger, m., waagmeester.
handeling; omkeer, m., verandering v. (in 't
m.; —atura, f. het afwegen, o., weging, v.
weer); ongeluk, onheil, o.; —o, agg. verkeerd, Pesca, I. f. (Bot.) perzik, m.; - eotogna
(deircina), burona (reale), kwee- of ha rde-,
bedorven, ontaard, vermoord, tegen de natuurzomer- of zachte perzik ; m. prov. questa —
lijke orde ; amore— (of mal —, D.), onnaoramai avrà 11 noeciolo, die zaak zal
tuurlijke liefde, goddeloos, slecht ; geide —a,
gemeen, slecht volk, o.; fig. tempo —, slecht
spoedig afgedaan zijn ; fig. en (am. blauwe
weer ; —sore, —titore, m., bederver, verplek, buil op de huid (ten gevolg van slag,
leider, m.; —1 della gioventii, bedervers
stoot of val); —e, pl. blauwe kringen, randen
om de oogen ; II. vischvangst, visscherij, v.;
der jeugd ; —tere, v. a. Z. pervertire ;
la — delle acciughe, dei tonni, sar-Humido, m. omkeering, verderving, v.;
verwarring, verwildering, v.; —tire, v. a.
dijnen-, tonijnenvangst, v.; -- delle spagne,
omkeeren, uit de natuurlijke orde brengen ;
delle perle, spons-, paarlvisscherij, v.; la
piceola - , riviervischva n ;st, kl. visscherij ;
bederven, misvormen ; — 1' ordine della
fare una bueona, eattiva —, een goede,
natura, de orde der natuur omkeeren ; slecht,
slechte (visch)vangst maken ; tornare eon
goddeloos maken, bederven ; libri ehe pervertono la gioventu, boeken die de jeugd
poca —, met een slechte vangst weerkeeren ;
recht o. op de visscherij; —agione, f. in alle
bederven ; —rsi, v. ritl. bedorven, slecht,
beteekenissen van pesca onder II ; —a'ia, f.
goddeloos worden ; p pass. —ito, omgekeerd,
vischdam, -weer, m., vischvijver, m.; (Idraul.)
bedorven ; slecht, goddeloos.
dam, in.; m. prov. assordare, seceare una
Pervieace, agg. halstarrig, hardnekkig, eigen—, geen einde aan zijn geklets maker), met
zinnig, stijfhoofdig ; —eacia, f. hardnekkig-,
luider stem praten, babbelen; —aiuolo, m.
halstarrig-, stijfhoofdig-. eigenzinnigheid, v.
(Aar.) dam, in., waterkeering, v.; —ante, m.
Pervi'gile, agg. uiterst waakzaam.
(Mar.) visscher, m.; —are, v. a. visschen,
Pervinea, f. (Bot.) maagdepalm, m.
visch vangen ; — coralli, spugne, perle,
Pe'rvio, agg. licht toegankelijk ; open, begaankoraal, spons, paarlen visschen ; fig. opvisbaar, doordringbaar.
schen, opdoen, opvangen; questa notizia
Perzare, v. a. h.z.d. als perforare.
dove l'hai peseato ? waar hebt gij dat
I'esa, f. zwaarte v. in 't hoofd, de ledematen ;
nieuwtje opgevischt, opgedaan? verstaan, be—lige'ori, m. indeel. areometro —ame,
grijpen ; in questo discorso non ci peeso
in. zwaarte v. van den zondenlast; —amento,
'luila, van deze rede versta, begrijp ik niets;
m. het wegen, afwegen, 0.; —morsdi, m.
(Giuoco.) (een kaart) af-, opnemen ; v. n. visindeel. wijsneus, weetal, m.; —ante, p. pres.
schen, vischvangst, visscherij drijven ; han no
Z. o. pesare ; —antemente, avv. op zwaarpescato tutta la notte e lion hanno
wegende, drukkende wijze ; —antezza, f.
preso nulla, zij hebben den geheelen nacht
zwaarte, v., druk, m.; drukking, zwaarte in
gevischt en niets gevangen ; — con la lenza,
de ledematen ; fig. zwaarvalligheid v. van stijl ;
Col giacchio, coila vete, met het werp—anteira, f. h.z.d. als —antezza ; —asza,
net, den hengel, het net visschen ; fig. —a
f. zwaarte, v.; fig. kommer, m., bezwaar, 0.;
fondo, — dentro, tot den bodem, de kern
—are, v. n. (Fis.) zwaarte, gewicht hebben ;
eener zaak doordringen ; — nel torbido,
zwaar zijn, wegen ; wegen ; questo ragazzo
in troebel water visschen ; — per sè, op zijn
pesa neolto, deze knaap weegt veel, is
eigen voordeel bedacht zijn ; (Mar.) inzinken,
zwaar ; non pesa panto, hij is volstrekt
induiken ; legnetti ehe pescano poco,
niet zwaar ; een bepaald gewicht hebben,
weinig diepgaande schepen ; il tubo pescava
wegen ; quanto pesa questo pane ? hoenell' acqua due eeietimetri, de buis zonk
veel weegt dit brood ? (Cavall.) — alla mano,
twee centimeter in 't water ; —are'ccio, agg.
zwaar op den teugel zijn, zeer aan den teugel
Z. —chereccio; —aria, f. Z. —cheria;
trekken ; gewicht, beteekenis, waarde hebben;
—ata, f. vangst, opbrengst v. van de vischso quanto pesano i giudizj di eertor
vangst ; --atello, m. kl. visch, m., viscbje, o.;
geste, ik weet hoeveel de oordeelen van
—afore, in., —Wee, f visscher, m.; un
sommige lieden waard zijn ; una eosa mi
povero --, een arme visscher ; —i di copesa, iets ligt zwaar, drukt op mij ; questo
ralli, koraalvisschers ; fig. — nel torbido,
gil pesa, dit drukt mij terneer, is mij zeer
iem. die in troebel water vischt ; onruststoker,
onaangenaam ; v. a. wegen, afwegen ; pesa
woelgeest, m.; (Teal.) — d'uoneini, menmi questa balla, weeg deze baal eens ;
schenvisscher ; m. prov. fare come i —i di
een lichaam in de hoogte houden, stutten,
Mugnone, che tirano a tutti i bacheondersteunen, houden ; è inutile, non lo
rozzoli, op de geringste voordeeltjes bedacht
pesi, 't is nutteloos, gij houdt, draagt bet
zijn ; uit alles winst, voordeel trekken ; (Zool.)
niet ; assol pesa giusto, hij weegt nauwpesce — , zeeduivel, m.; (Omit.) necello —,
keurig ; fig. — una persona, een persoon
ijsvogel, m.; —atorello —, visschersknaap,
schatten, beoordeelen ; 1'ho pesato tutto e
-jongen, m.; —ato'rio, in. tot de vischvangst,
so clue vale, ik heb hem volkomen gewode visscherij behoorende.
gen, leeren kennen, en weet wat hij waard
is ; overwegen ; — le parole, zijn woorden Pesce, m. visch, m.; — masehio, hommer,
01.; — femmina, f. kuiter, v.; —1 di mare,
wikken en wegen ; — una risoluzione, een
di fl ume, di acqua dolce, zee-, rivier-,
besluit rijpel ij k overwegen ; p. pres. —ante,
zoetwatervisch, m.; —a taglio, visch die
wegend ; agg. zwaar, drukkend ; aria —
aan stukken, moten verkocht wordt ; — cane,
drukkende, zware lucht, v.; fig. moeielijk, behaai, m.; — spada, zwaardvisch ; — sega,
zwaarlijk ; onredzaam, log (personen); colpo
zaagvisch ; — neartello, hamervisch, -haai,
--, zware, harde slag; p. pass. —ato, gewo-
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m.; -- argentina, zeesnoek ; mereato del
vischmarkt, v.; oggi c' è poco — 1n
mercato, er is vandaag weinig visch aan de
markt; vendere 11 —, in visch handelen ;
fritto, 1n umido, gebakken visch ; visch
in saus, gestoofde visch; (Astr.) Pesel, de
visschen (v. d. Dierenriem); (Stamp.) uitgelaten
woord, o.; (Anat.) opperarnispier, v., (Macell.)
— di inaiale, rugspier v. van het varken;
fam. ii — d'aprile, Aprilvisch (kartonn.
visch met suikergoed gevuld), ook ; Aprilgrap,
m.; pigliare un —, un bel —, zich leelijk
vergissen, zich voor den gek laten houden;
nuovo —, jongmensch van aangename manieren en flink voorkomen ; m, prov. andare
a bastonare i —i, naar de galeien,in 't tuchthuis komen ; esser sane come un —, zoo
gezond als een visch zijn ; non essere nè
carne nè pesee, noch vleesch noch visch
zijn ; lauw, besluiteloos zijn ; non saper se
uno sla carne o —, niet weten of iemand
vleesch of visch is ; niet weten wat men aan
iem. heeft, van iem. denken moet; insegnar
nuotar ai —, de visschen 't zwemmen leeren, overbodig, nutteloos werk doen ; prov.
chi dorme non piglia —i, een slapende
kat vangt geen muizen, wie niet waagt wint
niet; chi. ha mangiato il — sputi le
lisehe, wie het aangename van een zaak
gehad heeft, moet ook het onaangename er
van nemen ; 11 — puzza da capo, het
slechte voorbeeld komt van boven ; — d'uovo,
m. (Cuc.) in vischvorm omgeslagen eierkoek ;
lig. -- rivolto, veranderlijk, onbestendig
mensch, m.; — re'ccio, agg. tot de vischvangst, visscherp behoorend of die betreffende;
bares —a, visschersboot, v.
Peseheria, f. b.z.d. als pesca of pescagione; vischmarkt, -hal, v.; —iera, f. vischkaar, v.; kleine vischvijver, m.; —io, m. Z.
pestio.
Pesciaiiiola, f. vischpan, -schotel, m., -vrouw,
v ; —aiuolo, m. vischverkooper, -handelaar,
m. —arello en pescerello, m. vischje, o.;
—ina, f. h.z.d. als —ehiera ; —iolino, m.
kl. visch, vischje, o., kl. vischje, 0.; —ivendolo, m. vischverkooper. -handelaar, m.
Pescoso, agg. vischrijk ; occhl —1, oogen met
blauwe randen, kringen.
Pesco, m. perzikeboom, m.
Pesello, m. Z. pisello.
Peso, m. zwaarte, v., gewicht, o.; il — di un
oorpo si riscontra mediante le bilance, het gewicht, de zwaarte van een
lichaam erkent men door de weegschaal ; —
assoluto, speci fico, absoluut, specifiek
gewicht ; niorto — , dood gewicht ; — netto,
lordo, netto-, brutogewicht, o.; last, m.,
vracht, v.; è un — ehe non pooi portare,
dat is een last dien gij niet kunt dragen ;
aver an — still' anima, een last, zware
zorg op het gemoed hebben ; il — degli
anni, de last der jaren ; 11— della famiglia, de zorg voor het gezin ; una cosa ins
è di —, iets is mij tot last; is mij lastig, bezwaarlijk, moeielijk ; —i, pl. openbare lasten,
belastingen ; verplichting, v., last, m.; accettà
1'eredità eon tutti 1 suol —e, hij aanvaarde de erfenis met al bare lasten ; cose
di poco —, dingen van weinig gewicht, beteekenis ; zwaar voorwerp, gewicht, o., last,
m.; gli attacearono un — al collo e lo
buttarono nel flume, zij hingen een ge—,
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wicht, zwaarte aan zijn hals en wierpen hem
in 't water; —1 dell' orologio, gewichten
van de klok; riscontro di —1 e misure,
ijk van maten en gewichten ; smith, di —,
eenheid der gewichten ; fig. aver due —i e
due misure, met twee maten en twee gewichten meten ; niet onpartijdig, rechtvaardig
handelen; moneta a —, volwichtig,wichtig
geld; comprare a —, bp 't gewicht koopen ; tornare a —, juist zijn, goed gewicht
hebben; rubare stil — bedriegel(jk, slecht
wegen ; fam. a — di earbone, r ij kelijk ; lo
ricompensè a — di earbone, hij beloonde
hem rijkelijk ; a — d'oro, tegen hoogen prijs,
tegen goud opwegend ; di —, zwaar, aan gewicht ; cinque chilogrammi di —, v ij f
kilo zwaar; non essere di —, niet genoeg
wegen, bet gewicht niet hebben ; levare,
rubare di —, geheel wegnemen ; /1g. stelen ;
portare di — qc., iets in de hoogte heffen,
!;ouden, in de armen wegdragen ; stuk lood
(in bet boccia-spel); mettere in — ritto,
zich niet van zijn plan laten afbrengen ; hoeveelheid ter bewerking gegeven wol ; (Monet.)
denaro — 24ste deel vare een ons; soldo
—, twintigste deel van een libbra ; —, agg.
zwaar, gewichtig, zwaarwegend; —, m. (Bot.)
h.z.d als pisello; —010, agg. opgehangen,
hangend, afhangend; e 11 capo tronco
tenea per le chlome gesol con nuano
a guisa di lanterna (D.), en het afgehouwen hoofd hield hij bij de haren vrijhangend
in de hand als een lantaarn; —olone, app.
7.. penzolone; —one, m. een etruskische
munt, v.
Pessa'rio, m. (Med.) pessarium, o.; moederkrans, m.; —arizzare, v. a. bet pessarium
inbrengen.
Pessimamente, avv. zeer slecht, op zijn
allerslechtst ; —1sino, m. pessimisme, o.; leer
v. van de slechtste der wereld ; neiging v. om
alles van de slechtste zijde te beschouwen;
—ista, m. pessimist, m.; iem. die alles ten
slechtste, donkerste inziet; ità, f. slechtste
gesteldheid v. van iets; zeer slechte handeling, daad, v.
Pe'ssimo, agg. slechtst ; uiterst, zeer slecht;
gusto ---, een zeer slechte smaak, m ; vita
—a, hoogst ongelukkig, ellendig leven, o..
sost. m. zeer slecht, laag, gemeen, boos'.
mensch, m.
Pesso, m. (Med.) b.z.d. als pessario.
Pesta, f. spoor, 0., voetspoor, o., voetstap, m.;
voetpad, o., baan, v.; la — dei cavalli, de
baan voor de paarden ; ook : spoor, pad, baan
door de paardenhoeven gemaakt ; fig. andare
per la —, non uscire della —, langs het
betreden pad gaan ; niet uit het spoor, het
betreden pad gaan ; fig. lasciare nelle —e,
iem. in den steek, in de moeielijkheid, het
gevaar laten ; gedrang, o., menigte, v.
Pesta, f. h.z.d. als geste ; entr• in sur una
—, hij geraakte in een vreeselijke woede.
Pestacolori, m. indecl. verfwrijver, m.; —
mento, m. bet stampen, stooten, wrijven;
—pepe, m. indecl. pepermaler, m.; fig. lummel, sul, m.
Pestare, v. a. stampen, stooten, wrijven ; fijnstampen, wrijven of stooten ; tot poeder wrijven, stampen, malen ; — il pepe, peper
wrijven, malen; — un' erba nel mortaio,
een kruid in den vijzel fijnstampen ; ii
pestello è arnese col quale si pesta,
,
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de stamper is het werktuig waarmede men
stampt ; vertrappen (bloemen enz.); (op de voeten) trappen ; —I piedi, met de voeten stampen, trappelen (van ongeduld, toorn); fig. en
fam. bont en blauw slaan; toetakelen ; se
non ti eheti, ti pesto U muso a forza
di pugni, als ge u niet stil houdt, zal ik je
gezicht met mijn vuisten eens toetakelen ; —
qe. netla mente, tem. iets vast in 't geheugen prenten ; — l'orme di qd., in tem.'s
voetstappen treden ; fam.— il piano forte,
op de piano beuken, hameren ; prov. — I' acqua nel martaio, Z. onder mortaio ;
dentro è chi la pesta, daar binnen knaagt
de worm ; p. pass. —ato en peste, gestampt,
gewreven, gemalen, gestooten enz.; agg. eaffè,
zucehero —, gemalen kettle, gewreven, geraspte suiker, m.; viso —, bont en blauwgeslagen gezicht; sentirsi tutto —, een gevoel
hebben als of alle beenderen gebroken zijn,
of men geradbraakt is ; è bolo pesto, 't is
stikdonker ; —aruola, f. (Maceli.) hakmes, o.;
—ata, f. bet eenmaal een weinig stampen,
stooten, wrijven ; —ato, —io, m. h.z.d. als
pestello ; —More, m., fijnstamper, -wrijver,
-stooter ; faun. — di pianoforte, pianorammelaar, iemand die op de piano beukt,
hamert; —atuara, f. het stampen, stooten,
wrijven, enz.; —ello, in. stamper, wrijver,
looper, m.
Peste, f. pest ; pestaardige, besmettelijke ziekte,
v.; zwarte pest, v.; syphilis, v.; afschuwelijke
stank, in.; fig. verderf, ongeluk, 0.; volg. essercene le sette —i, in overvloed van voorhanden zijn ; —ifero, agg. pestveroorzakend,
pestaardig ; fq. schadelijk, verderfbrengend,
doodelijk, heilloos ; —ilente, agg. pestaardig,
achtig ; verpestend ; fig. goddeloos, slecht, bedorven ; lingua —, kwade, giftige tong, v.;
—ilenza, —zia, f. pest, pestziekte, pestaardige, besmettelijke ziekte, v.; pestachtige, zeer
vuile stank, m.; fig. zware beschadiging, benaileeling, v.; verderf, bederf, o.; groote ongeluk, o.; goddelooze, gemeenti daad ; —ileiiziale, —zioso, agg. pestaardig, verpestend.
Pestio, m; aanhoudend, voortdurend stampen,
stooten enz.; —0, m. h.z.d. als —anrento ;
agg. en p. pass. van —are; —one, m.
groote stamper, wrijver, m.; ram m. (om den
grond vast te stampen).
Petaeehina, f. pantoffel, v., huisschoen, m.
Pe'taeoio, m. klein vrachtschip, o.
Petaeeiuola, f. (Bot.) groote weegbree, v.
Pe'talo, m. (Bot.) bloemblad, o.
Petardiere, m. (Mil. Stor.) vuurwerker, vuurwerkmaker, m.; —do, m. (Artigl.) springbus,
v.; (Fuoc.) zwermer, voetzoeker, m.
Petasetto, m. kl. hoed met breeden rand;
pe'taso, m. (Archeol.) hoed m. met breeden
rand ; reishoed m. (der oude Gr.).
Petazza, f. kleinigheid, beuzeling, prullerij, v.
Pete'eehia, f. fam. gierigaard, kneker, m.;
—iale, agg. (Med.) van petechiae, roode vlekken vergezeld ; eruzione — vlekkige uitslag,
m.; tifo —, febbre —, vlekkentyphus, v.;
—1e, pl. (Med.) petechiae; roode of purpere
vlekken op de huid.
Petente, agg. biddend, verlangend ; sost. m.
bidder, verzoeker, m.
Petere'ecio, agg. h.z.d. als panereecio.
Petito, m. h.z.d. als petizione ; —itore, m.,
—trice, f. bidder, smeeker, verzoeker ; inzender, opsteller van een verzoekschrift; —ito'-
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rio, agg. (Giur.) tot de rechtsvordering behoorende ; —izione, t. verzoek, o., smeekbede,
v., smeekschrift, 0.; petitie, v.; la — fit
mandata agli uffiej della Camera,
bet verzoekschrift werd aan bureau der Kamer
opgezonden ; diritto di —, recht van petitie ;
fare mina —, een smeekschrift inzenden;
a — sua, op zijn verzoek ; (Log.) — di prineipio, schijngrond, m.; bewijsgrond die zelf
eerst bewezen moet worden.
Peto, m. wind, m.; volg. pigliar —, opgeblazen, hoogmoedig worden ; riavere 11 —, weer
tot krachten komen, krachten herwinnen.
Petonelano, petroneiano, m. (Bot.) eierplant, v., naso a —, dikke, roode neus, m.;
volg. domkop, lummel ; m. prov. andare a
ingrassare i —1, sterven.
Petra, f. Z. pietra ; —fatto, app. h.z.d. als
impietrito ; —ia, t. steenhoop, m., steengroeve, v., steenhoop, m.
Petrareheggiare, v. n. op de wijze van
Petrarca dichten ; Petr. navolgen ; —esco,
agg. de wijze van P.; stile —, stijl van P.;
alla —a, op de wijze van Petr.; —ista, m.
navolger m. van P.
Petrata, f. Z. pietrata ; —ella, t. kl. steen,
m., steentje, o.; gietvorm van steen ; mina cosa
non si put) gettare in —e, iets gaat maar
zoo gemakkelijk niet.
Petrleeiolo, m. (Bot.) leenweklauw, m.
Petrieeiuola, f. steentje, 0.; —iera, f. steen-,
marmergroeve, v.; (Art. stor.) mortier m. voor
't werpen van steenen kogels ; —iere, —iero,
m. (Art. stor.) mortier m. voor 't werpen van.
steenen kogels; —ifeare, v. a. Z. pietriPicare ; —ifeativo, —i'fleo, agg. in steen
veranderend, versteenend ; ificazione, f.
7.. pietrilicazione; —igno, agg. h.z.d. als
petrino ; verhard, verstokt, hardnekkig;
—ina, f. h.z.d. als pletra ; --- izro, egg. steenen, steenachtig; —oliere, m., —era, f.
petroleur, m.; petroleuse v. (in Parijs 1811);
—o'lio, m. petroleum, o., m.; —onciano, Z.
petonciano ; —one, m. groote steen, fn.;
steen-, rotsblok, o.; —osa, f. steenachtige,
onvruchtbare grond, m.; —osello, m. (Bot.)
h.z.d. als prezzemolo ; --neciola, —uzza,
f. kleine steen, m., steentje, o.
Pettabotta, f. (Arm. stor.) borstharnas, o;
schouderstuk, 0.; —ata, f. stoot reet of voor,
tegen de borst ; fam. moeielijke klimming, stijging, v.; —e'gola, f. kletsvrouw, babbelaarster ; (Omit.) tuurluur, tn.; —egolare, -- egoleggiare, v. n. kletsen, babbelen, rondbabbelen ; —golata, f. geklets, gebabbel, o.;
—egolezza, f. vrouwengeklets, o.; babbelarij,
kletserij, v.; —e'golo, agg. babbelachtig,
kletsend ; professore —, kletserige leeraar ;
sust. m. kletser, babbelaar, kletsmond, 01.;
—egolume, m. h.z.d. als —egolezza.
Pe'ttide, f. (Mus. stor.) harpachtig muziekinstrument der Lydiers.
Pettiera, f. h.z.d. als pettorale; —iglione,
—ignone, m. (Anat.) schaam-, venusheuvel,
m.; —i'mio, (Bot.) h.z.d. als eusenta;
—ina, f. groote vlaskam, m; —inagno,
—inagnolo, m. kammenmaker,m.; ina'io,
m. kammenmaker, -verkooper, m.; —inare,
v. a. kammen, hekelen (vlas, hennip); fig. polijsten, sierlijk afwerken ; iron. — qd., tem.
terdege hekelen ; — la terra, den grond
goed omschoítelen, van onkruid zuiveren;
—rsi, v. ritl. zich kammen; —rsi, v. recipr.
—
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elkander geducht hekelen ; —inastracel, m.
Wed. zijdekamnner, in.; —inata, f. streek met
den kam ; oppervlakkige kamming, v.; dare
una — di eapelli, de haren een weinig rechtkammen ; —ivata'ccia, f. slechte, onordehike kamming, v.; —inatina, f. luchtige
kamming, doorkamnilag van het haar ; —inatore, In., —trice, f. kammer, haarkunstenaar,
friseur ; — di stracci, Z. pettinastracei ;
—inato'rio, agq. bijtend, hekelend, sarkastisch ; —inatura, f. het kammen, friseeren,
in orde brenging v. der haren ; frisure, haardracht, v.; — di hallo, balfrisuur, v.; braken,
hekelen (van 't vlas).
Pe'tti ne, m. kam, m., — rado, grove kam ;
— fitto, fijne kam, m.; (Tess.) weverkam, m.,
hark, m.; — dl lino, di lans, vlas-, wolkam, m.; —, h.z.d. als plettro ; mod. prov.
aver il — e il cardo, buitengewoon veel
eten ; parer camuiinare su' —1 da lino,
doen alsof men op naaldenpunten loopt ; esser
come regalare nu —a un calvo, onnutte geschenken geven ; rubare su —1 da
lino, geen gelegenheid om te stelen voorbij
laten gaan ; prov. tutti i modi vengono
al —, alle knoopen komen voor den kam ;
alle kwaad wordt eens gestraft ; (Zool.) kammossel, m.; —inella, f. fijne kam, netenkam,
m.; vischelger, -steker, m.; (Scull.) gegroefde
bijtel, m.; —iniera, f. kammedoos, -bakje, 0.;
kamfoudraal, o.; kapdoos, -tafeltje, o.; —10m b,
m. zakkammetje, o., kleine kam, in.
Pettino, m. borststuk o. (van het hemd); —1rossare, v. n. (Cacc.) op de jacht op roodborstjes gaan ; —irosso, m. (Omit.) roodborstje, o.
Petto, in. borst, borstkas, v.; — stretto,
largo, ben formato, smalle, breede, goedgevormde borst ; dare di — in una cantonata, met de borst tegen een boek stooten;
vrouwelijke borst, v., boezem, in.; aver al —
nil bambino, een kind aan de borst hebben;
— di polio, kippeborst (zoowel voor 't gedeelte van een kip als voor een smalle voor-

uitstekende borst van een mensen gebruikt);
(Nacell.) spieehio di —, borststuk o. (van
geslacht vee); voce di —, iaota di —, borststem, v., borsttoon, m.; fig. hart, gemoed, o.,

zin, m.; ha il — acceso di amor di
patria, zijn hart bonst, gloeit van vaderlandsliefde ; scuotere 1 —1 con la eloquenza,
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blaneo, m. (Omit.) h.z.d. als nnignattlno ;
—rale, agg. de borst betreffende, tot de borst
behoorende ; iuuseoli —i, borstspieren ; pastieche —1, borstpastiljes, -bonbons, mv.;
(Gier.) giudizio —, summair vonnis ; sost. m.

borstriem m. (aan paardentuig); (Arm. stor.)
borstharnas, o.; (Arch.) h.z.d. als parapetto; (Farm.) borstmiddel, 0.; borstlap v.
(der joodsche priesters); —oralrnente, avv.
op summaire wijze; —oregglare, v. n. met
de borst tegen elkander loopen, voor de borst
stooten ; —rsi, v. recipr. elk. ontmoeten ; in
tegenspraak met elk. komen ; —orina, f.
(Sart.) keursljfje, korset, o.; —orutamente,
ave. op trotsche, verwaande wijze; —oruto,
agg. met hooge borst, trotsch, verwaand, opgeblazen ; —urina, f. Z. pettorina.
Petulante, agg. aanmatigend, veeleischeud,
overmoedig; sost. m. aanmatigend menscb,
M.; —auza, —zia, f. aanmatiging, v., overmoed, m.
Petuzzo, in. (N. pr.) alleen in : essere la
casa di —, een zeer klein buisje z ij n.
Pence'dano, m. (Bot.) varkenskervel, m.
Pe'vera, f. houten trechter, m.
Peverada, f. sterk gepeperde ragout, m.; fig.
grap, m., zotternij, v.; volg. essere una

—,

twee handen op een buik zijn ; een hart en
ziel zijn; —e, h.z.d. als pepe ; —eresla, f.
—0, m. (Bot.) h.z.d. als santoreggia ; —o,

in. gepeperde saus, v., - ragout, m.

Peza, f. (Pescat.) sleep-, grondnet, o.
Peziente, agq. Z. pezzente.
Pezza, f. stuk o. stof, stuk goed ; lap, m., stuk

o. (om kleeren te'verstellen); luier m. (v. kinderen); banddoek, m., windsel, verbandwindsel, o.; — di panpo, een (geheel) stuk laken ;
vendere a —, slechts bij gedeele stukken
verknopen ; levare dalla — un abito,
een costuum van 't stuk sni}den ; — di nastro,
stuk, rol lint, band, o.; (Arald.)—gagliarda,
dwarsbalk in 't wapenschild; (Monet.) —,
(geld)stuk, 0.; —e, pl. h.z.d. als arazzi;

gran of bnoeia — , een goed, groot stuk ;
a gran —, verre weg, voor 't grootste deel, o.;
a —, veel later, na langen tijd ; — fa, lang
geleden ; di —, van gewicht, van beteekenis ;
eavallo di —, schoon, groot paard, o.;
—a'ccio, m. fam. — di mota, di materia,
ellendige, beroerde, domme kerel, m.; —a'io,
m. verkooper m. van zoolleer; —alana, f.
wollen, flanellen luier, m.; — arre, in. hoop

de gemoederen door zijne welsprekendheid
beroeren; tenere a, in —, iets voor zich
scherven, brokstukken, scherven ; kl, stukken
houden, niet zeggen ; fig. moed, m. , kloekheid,
baksteen ; stukken leer ; —ato. agg. gevlekt,
v., durf, v.; nei pericoli ei vuole —, in
met groote vlekken, bont ; eavallo —, gede gevaren moet men moed, durf hebben;
vlekt paard ; fan. can —, bijeengelapt, u;it
(Sart.) borststuk, o.; borst v. (van hemden,
ongelijke stukken gemaakt werk, lapwerk, o.;
kleederen enz.); —i, pl. de beide borsthelften
—atura, f. het gevlekt zijn, bontheid, v.
van een hemd; (Sell.) h.z.d. als pettorale; Pezzendo, agg. tindar —, bedelend rondloo(Arch.) h.z.d. als peduccio ; (Arm. slor.) —a
pen ; —ente, agg. bedelend ; sost. in. bedelaar;
botta, Z. pettabotta; —, borstharnas, 0.;
fig. en [am. schooier, arme slokker, m.
figuurlijk: battersi 11 —, zich op de Pezzetta, f. linnbn lapje, verbandlapje, cornborst kloppen ; porsi, mettersi una mano
presje, o.; far le —e, compressen, natte
al —, de band op de borst leggen, d.w.z.
doeken, omslagen op een wond leggen ; — di
openhartig spreken ; pigliare uno per H
Levante, poetswol, - lap, m.; —zetto, m. kl.
—, iem. bij de borst pakken ; fig. iem. ergens
stuk, stukje, o.; --ettu'c-lo, in. klein, slecht
toe dwingen, het mes op de keel zetten ; stare
stukje, o.
a — con sin altro, de vergelijking met een Pezzo, m. stuk, brokstuk, gedeelte, o.; panti
il pane e ne fece pief —i, hij sneed het
ander goed kunnen doorstaan ; stare a —
d'alcuno, tegenover iem. staan ; a — a —,
brood en maakte er verscheidene stukken van
nu — di carne, een stuk vleesch ; ram. een
borst aan borst ; recht tegen over elkander ;
da — a reni, van 't hoofd tot de voeten;
kleine gave, een Kleine aalmoes, v.; stuk hout,
in — e in persono, in eigen persoon; —
houtblok, 0f.; — da catasta, een vaam hout ;
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— di terreno, stuk land ; —i d'una macchina, stukken, deelen van een machine;
rimettere insieme i —I, de stukken, deelen ineenzetten ; fam. — grosso, invloedr ij k,
aanzienlijk man, m.; fam. groot dier; — d'
uomo, een stevig man, brok van een man;
— d'asino, groote ezel, m.; — d'artiglieria, of alleen —, stuk geschut, stuk, geschut,
o.; — da campagna, veldstuk, -geschut, 0.;
(Giuoc.) stuk, o., steen, dam m. (in 't spelen);
—1 antichi, oudheden, brokstukken van oude
beeldwerken ; fam. levare i —1 d'alcuno,
iem. terdege onderhanden nemen ; tagliare,
far a —1, in stukken bouwen, snijden ;
dooden ; andare in —i, in stukken vallen;
un buion — , un gran —,un —,lange tijd;
un — fa, lang geleden ; per un —, sinds
eenigen tijd ; a —1 e bocconi, stuk voor
stuk, stuksgewijze, in kleine stukken, bij kl.
gedeelten ; uomo tutto d'un —, een man
uit een stuk, van karakter; soms ook: zeer
ingeperst in zin kleeren ; lavoro tutto d'un
—, werk uit een stuk, regelmatig afgewerkt;
—,(Bot.) h.z.d. als pieta; —olaune, m. h.z.d.
als pezzame ; —olata, f. een doek vol;
—olina, f. kl. zakdoek , —one, m. groot
stuk, 0.; —cola, f. kl. doek, m.; — da naso,
da collo, zakdoek, halsdoek, m.; — in bianco, in colori, witte, bonte zakdoek, m.;
kleine verbanddoek, m.; —nolo, m. h.z.d. als
perzetto.
Piacciaddio, m. fam. slecht, angstverwekkend
voorval, o., vrees, angst, v.; che c' è ora
qualche —? is er wat gebeurd ; —anteo,
m., —ea, f. langzaam, traag, log persoon, m.;
luiaard, m.; —chi'ccio m. faun: met vuile,
kleverige dingen gevulde plaats; straatvuil, 0.;
taaie, kleverige spijs, v.; —coso, agg. kleverig, smerig ; bocca —a, kwijlmond, m.;
—cotto, -in. vuil, kleverig ding, o.; vuile pap,
0.; fig. slecht gedane herstelling, v.
Piacentare, v. n. naar den mond praten,
vleien ; —ente, agg. Z. ond. —ere ; —enteria, f. vleierij, pluimstrijkerij, naar den mond
praterij, v.; —entiere, —o, m. vleier, stroopsmeerder, pluimstrijker, m.; —enza, f. sierlijkheid, aanvalligheid, v.; welgevallen, 0.;
essere in —, behagen, bevallen, aanstaan ;
—cenzare, v. n. h.z.d. als piacere, v. n.
behagen, bevallen, aanstaan, aangenaam zijn,
genoegen doen ; la musica mi place
molto, de muziek behaagt, bevalt m ij zeer ;
è un vinetto da —, 't is een zeer aangenaam, smakelijk wijntje; l'odore del muschio non nul place, de reuk van den
muskus bevalt, behaagt mij niet; co ni c vi
place, zooals gij wilt, het u behaagt ; come
ini pare e place, zooals mij goeddunkt en
behaagt; come a Dio placque, zooals 't
God belieft ; piacesse a Dio! gave God!
placcia a Dio ! dat verhoede God ! —rsi,
v. ri ft . behagen, genoegen vinden ; p. press.
—ante, bevallend; agg. aangenaam, welgevallig, innemend, lief ; non è bella, ma è
—, zij is niet mooi, maar lieftallig ; p. pass.
— auto, behaagd.
Piacere, m. welgevallen, genoegen, vermaak,
o.; lust, m., vreugde, v.; provare, sentire —,
behagen vinden ; dar —, genoegen, vermaak
doen, geven; e ls e —! wat een blijdschap!
esser in — di qd. di —, iem. ergens in te
wille zijn; —1 dei sensi, zinnelijke vermaken, genoegens ; Napoli è la città del —I,
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Napels is de stad der vermaken ; uomo
del stioi —1, vermaakzoekend, genotzuchtig
mensch ; la caccia è 11 suo —. de jacht
is zijn lust en zijn leven, zijn grootste vermaak ; verlangen, o., wensch, m.; se questo
è il suo — lo faro volentleri, als dat
uw verlangen is zal ik het gaarne doen ;
faccia ii suo —, handel naar uw welgevallen, doe zooals gij verkiest ; mi faccia
11 — di avvertirlo, doe mij het genoegen
en verwittig hem ; smaak, zin, m.; 11 regalo
non è di suo —, het geschenk is niet naar
zijn zin ; aver — del mal degli altri,
zich verheugen in het ongeluk van anderen;
a —, naar believen, welgevallen; —rino m.
aangenaam, klein vermaak, 0.; —rone, m.
groot genoegen, o.; groot gunstbewijs, 0.;
—roso, agg. h.z.d. als coinpiacente ; —volare, v. n. h.z.d. als —voleggiare; —e'vole, agg. aangenaam, vermakelijk, innemend;
ha maniere motto —1, hij heeft zeer
aangename manieren ; vroolijk, grappig ; è
assai — Wella conversazione, hij is zeer
onderhoudend in gezelschap ; —voleggiare,
v. n. aangenaam, beminnenswaardig, vroolijk,
grappig, onderhoudend zijn ; v. a. — qd., iem.
vleien, pluimstrijken ; —volezza, f. levendige,
aanvallige, beminnenswaard., vroolijke, geestige, grappige aard, m.; uitdrukking, handelwijze, v.; disre un inondo di —e, hij zei
een hoop aardige, vroolijke dingen ; —volino,
agg. eenigszins aardig, vroolijk, grappig ; — WO lone, agg. zeer vroolijk, grappig, prettig;
sost. m. vroolijk, opgeruimd enz. mensch, rri.
Piacimento, m. welgevallen, believen ; verlangen, o., wensch, m.; a mio, toto — naar
mijn, uw believen.
Piaga, f. open, etterende wonde, v.; diventar
—, in ettering overgaand ; fig. plaag, v., ongeluk, o.; fam. lastig, onuitstaanbaar persoon,
een plaag, v., plaaggeest, m.; le eingne
piaghe di Cristo, de vijf wonden van
Christus ; fig. rinfrescar le —ghe, de
wonden weder openrijten ; de pijn, smart vernieuwen ; metten 11 dito sulfa —, de vinger op de wond leggen ; de kwaal aanwijzen ;
ptov. 11 medico pietoso fa la— puzzolente, zachte heelmeesters maken stinkende
wonden ; —are, v. a. verwonden, een wonde
toebrengen.
Piagentare, v. n. h.z.d. als piaggiare, of
ook soms : beifare.
Piagere, v. n. en afgel. Z. piacere enz.
Piaggellone, m., —ona, f. in goede omstandigheden levend en dus gemakkelijk, traag
persoon ; —erffa, f. h.z.d. als —iamente, m.;
—etta, —ettina, f. kleide, zachte, glooiing,
stijging, v.; —la, f. zachte glooiing, daling,
stijging, v.; zacht naar 't water atloopende
kust, v., strand, 0.; andare plaggia piaggia, langs de kust, het strand varen ;
—lamento, m. vleierij, pluimstrijkerij, hiellikkeri, v.; —care, v. n. langs de kust varen ;
fig. bukken, zich moeten inhouden, geen groote
sprongen maken kunnen ; heen en weer zweven, besluiteloos, wankelend zijn ; fam. v. n.
en v. a. naar den mond praten, stroopsmeren,
vleien ; —iata, f. kuststreek, V.; —latore,
m., —trice, f. vleier, stroopsmeerder, m., -ster,
v.; —ione, m. groote helling, glooiing, v.;
lang uitgestrekte kust, v.
Piaghetta, —ettina, f. wondje, o., kl. wonde,
v.; —oso, agy. vol wonden.
,

,
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Piaginiento, m. Z. placimento.
Pia'gnere, enz. Z. pia'ngere ; — gnisteo,

cuore cl piange di Tina eosa, het hart
treurt, breekt van iets ; una eosa da far
— le pletre, I gassi, een verhaal om de
steenen te doen schreien ; beati quellii ehi

m. (Archeol.) lijkklacht, v., het beweenen o.
der dooden ; fam. gehuil, aanhoudend geween,
gegrien, gedrans, o.; flniseela eon quel —,
piaghono, perchè saranno consolati,
boud toch eens op met dat gegrien, gedrans ;
zalig zij die weenen want zij zullen vertroost
—gnome, m., —ona, f. klagerig, huilerig
worden ; fam. an abito che gil piange
persoon ; —1, pl. betaalde klagers, weeners,
addosso, een kleedingstuk dat zeer slecht
mv.; (Stor.) Plagnoni, werden de aanhanstaat ; — una persona, een persoon begers van Savonarola genoemd; —gnucoweenen, over den dood van iemand treuren;
lare, v. n. zacht weenen, grienen, dransen
—rsi, v. rifl. zich beklagen, leed, pijn onder(van kinderen); —nacollo, m. gedrans, gevinden ; —rsi di qd., over iem. treuren ;
grien, gehuil, 0.; —gnucolone, m., —ona,
v. n. slaan, om zich slaan ; p. pres. —ente,
1. huilerig, grienerig enz. persoon (vooral kind.).
weenend ; agg. caval che suda, uom che
Pialla, f. (Legn.) schaaf, v.; ferro da —,
giura, donna —, non gli creder niente,
schaafijzer, o.; —a macchina, schaafeen spoedig zweetend paard, een man die
machine, v.; glad-, wrijfhout, o.; —a'ccio,
zweert en een weenende vrouw moet men
m. buitenste plank, v.; ruwe kant, m., lat, v.;
niet vertrouwen ; (Bot.) saldo —, treurwilg,
—assi, pl. houtplaten mv. (voor 't inleggen
v.; —e'vole, weenend, klagend ; beklagensvan meubels); graszode v. (v. 't bekleeden van
waardig, jammerlijk ; —imento, m. geween,
dammen enz.); —are, v. a. schaven, af-, gladgeklaag, het weenen, 0.; —itore, m., —trice,
schaven ; p. pass. —ato, geschaafd ; —ata, f.
f. weener, klager, m.; —olare, v. n. h.z.d. als
het afschaven ; streek met de schaaf ; —atiiia,
pignucolare ; —olente, —oloso, —oso,
f. kl. streek met de schaaf ; dare una —, er
agg. huilerig, klagerig, klagend.
even met de schaaf overgaan ; —atura, f. Pianiglano, agg. de vlakte betreffende ; sost.
het schaven, afschaven ; —ettare, v. a. (Mur.)
m. vlakte-, plattelandsbewoner, m.; —ino, agg.
met de zweek of zwik gladstrijken (muren);
zacht, stil ; fate —, doe stil ; parlate un po'
—etto, m. kleine schaaf, v.; (Mur.) zweek of
pi ll —, spreek wat zachter ; pias pianino,
zwik, v.; —ettone, m. groote zweek, v.;
zeer zacht, zeer stilletjes ; —ista, m. en f.
—one, m. groote, lange schaaf, ro ffelschaaf, v.
pianist, klavier-, pianospeler, m., -ster, v.
Piamente, avv. op vrome, godvruchtige wijze. Piano, I. aqq. vlak, effen, glad, plat ; strada
Piana, f. breede, korte balk, m.; plank, v.,
—a come un bigliardo, straat zoo vlak,
vensterpost, m.; (Agr.) vlak tuinbed, o.; vlak,
effen als een biljart; pietra —a, platte,
plat land, o.; uitgehold gladhout, o.; (Mar.)
vlakke steen, m.; (Geom.) tigura —a, vlakke,
ligger, m., boordplank, v.; (Vet.) oogtand v.
in eene vlakte liggende figuur, v.; —a terra,
(van 't paard); —amente, avv. stil, zacht,
vlakke grond, m.; fig. rimanere in —a
zonder geraas te maken ; and° — in punta
terra, in de grootste armoede verkeeren ;
di piedi nell' altra stanza, hij ging
op de straat gezet worden ; fig. duidelijk, verstilletjes op de teenen loopende naar de andere
staanbaar ; il senso di questo passo nis
kamer; —are, v. a. Z. appianare; —apare assal —, de zin van deze plaats dunkt
to'io, m. (Orel.) planeerijzer, 0.; —atore, m.
mij zeer duidelijk ; alla —a, op eenvoudige,
(Ore!.) planeerder, slijper, m.; —atura, f. het
gemakkelijke wijze ; messa —a, stille mis,
planeeren, gladmaken van 't metaal; —egv.; (Mus.) — zacht, stil ; II. avv. op gemakkeare, v. n. vlak, effen z ij n ; —cella, f. pantoffel,
lijke, stille, zachte wijze ; farla , spreek
v., huisschoen, m.; (Mur.) vlakke, platte steen,
zacht; faccia — , perehè e' è del buio,
tegel, plavuis, m.; (Arm. star.) platte stormwees voorzichtig, 't is hier donker ; posa —!
hoed, m.; —ella'io, m. pantoffelmaker, -vervoorzichtig, voorzichtig te behandelen (opkooper, m.; —era, f., —e, m. Z. paniera ;
schrift op goederen, kisten); m. prov. —a ma'
—erottolo, m. portaal o. op een trap.
passi, haast u langzaam ; prov. chi va —,
Pianeta, m. (Asir.) planeet, v.; il ivaggior
va sano e va lontano, langzaam gaat
—, of 11 — che distingue le ore (U.), de
zeker; III. sost. m. vlakte, v.; scendere al
zon, ster, v., teeken o. v. d. dierenriem (D.);
—, in de vlakte afdalen; i —i lombardi,
—, f. (Eccles.) lang misgewaad, o.; —ina, f.
de Lombardische vlakten ; vino di —, in de
kl. fijn misgewaad, o.; —ino, m. kl. planeet,
vlakte gewonnen wijn, m.; il — del tavoasteroïde, v.
lino, het plat, vlak van de tafel ; -- del
Pianetto, — ettino, m. kl. vlakte, v., kl. lage
scalino, de bovenvlakte van de traptrede;
verdieping, v.; —, avv. een weinig langzaam ;
mettere qe. dalla parte del —, iets op
—ezza, f. effen-, vlakheid, v.; vlakte, platte,
den platten, vlakken kant leggen ; — del marvlakke zijde, v.; tig. gladheid, rust,lichtheid, v.
tello, dikke gedeelte, achterste v. d. hamer;
Pianforte, m. Z. pianoforte.
vak o. (in een kast); (Arch.) plan, o., grondPia'ngere, v. n. weenen, schreien, tranen
teekening, v.; omslag, m., berekening v. (der
storten ; a quella notizia si misse a —,
kosten); verdieping v. (van een huis); abita
b ij dit bericht begon hij te weenen, brak hij
al primo —, hij woontop de eerste verdiein tranen uit ; fare — qd., iem. doen weeping ; — terreno, benedenhuis, o.; gedeelte
nen, aan 't weenen brengen ; — a eald'
gelijkvloersch ; — nobile, eerste verdieping,
occhi, a calde lasrime, come una vite
bel-étage ; abitare a —, het benedenhuis, de
tagliata, bitterlijk weenen, heete tranen
verdieping gelijkstraatsch bewonen ; — del
schreien ; janken, huilen, grienen, dransen (van
letto, onderstel, o.; planken mv. v. h. bed ;
dieren, kinderen); 11 furna ei faseva —,
laag, v., ondergrond, m.; feee an — di
de rook bracht tranen in onze oogen ; slaan
fogli e di carte, hij spreidde er een laag
(v. d. nachtegaal); fig. treuren, leed ondervinbladeren en papier onder uit ; fans. — h.z.d.
den ; se uno piange 1'altro ne ride, als
als pianoforte; proffesore di —, pianode eene weent, lacht de andere er om ; 11
onderwijzer, m.; in —, in vlakke, liggende
,
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houding; mettilo in —, leg het plat neer;
prov. loda il poggio e attienti al —,
heuvelig land is mooier, maar vlak land
vruchtbaarder.
Pianoforte, pianforte, m. piano, v., Idavier, o.; —a coda, vleugelpiano; salonvleugel, m.; — verticale of a tavolino, pianino, v.; —one, m. h.z.d. als piano ; —oro,
m. hoogvlakte, v.
Pianta, f. plant, v., gewas, o.; — annuale,
biennale, perenne, een-, tweejarige, overblijvende plant, v.; — erbacea, fruticosa,
arborea, kruidachtig, vruchtdragend, boomachtig gewas, o.; —, voet-, schoenzool, v.;
scarpa a —, neergeloopen schoen ; (Arch.)
plan, ontwerp, 0.; grondteekening v. (van een
gebouw, stad); far la —, of levar di —,
een grondteekening, het plan maken ; di
prima —, bij het eerste ontwerp, o.; fare
di — of di sana —, iets geheel opnieuw,
van voren af beginnen ; fig. inventar qqe.
di sana —, iets uit zijn duim zuigen, verzinnen; — d'iin edilizio, grondvlakte, v.,
grond rn. van een gebouw ; —adoso, agg.
plantenrijk, met veel planten begroeid, vruchtbaar; —a'gine, f. (Bot.) h.z.d. als patacciuolo; —agione, —azione, f. het planten,
o., planting, v.; beplanting, aanplanting, v.;
—arnento, m. het planten, aanplanten, o.;
-ani male, m. (Nat.) plantdier, o., dierplant,v.
Piantare, v. a. planten, beplanten, in-, aanplanten ; — pers, pereboomen planten ; —
fiori in vasi, bloemen in potten zetten ; fig.
— carote, iets wijsmaken, bluffen, leugens
vertellen ; prov. il vecchio pianta la
vigna e il giovane la vendemmia, de
ouderdom plant en de jeugd oogst; — in
terra un palo, een paal in den grond slaan ;
— una bandiera, een vlag planten ; — un
pugno a qd., iem. een vuistslag geven; —
le calcagne in un luogo, zich ergens
voor goed vestigen ; — bene, male una
lite, een strijdvraag goed, slecht voordragen ;
leggen, zetten, plaatsen ; dove l'ho a mettere ? waar moet ik bet zetten ? piantolo
zet het daar; — nu bambino al letto,
een kind in bed gooien (als 't stout is); -i
cannoni In non 'nogo, de kanonnen ergens
opstellen ; — gil ocehi su nn punto, de
ooggin op een punt vestigen ; (am. in den steek
laten ; laten zitten ; ha piantato il banco
e i burattini of tapra e cavoli, hij
heeft alles in den steek gelaten ; — una
ragazza, een meisje zitten laten ; —rsi,v. rill.
zich ergens vestigen, neerzetten ; p. pass.
—ato, gegroeid ; agg. persona ben —a,
goed ontwikkeld, sterk gebouwd persoon;
—aruola, f. oude boerendans, v.; —astecchi, tu. jaded. schoenmakerselst, v.; —Ma,
f. het planten ; boombeplanting, v.; —ato'io,
m. plant-, stekhout, 0.; —store, m. planter,
boomkweeker, m.; — di dadi, valschspeler,
al.; — dl earote, bluffer, opsnijder, leugensverkooper, m.; —azione, f. Z. —agione ;
--erella, f. jonge plant, v., plantje, o.; —erreno, m. benedenhuis, o., verdieping, v.;
gelijkvloersch ; —icella, f. plantje, o.; —ficina, f. h.z.d. als —icella, —erella.
Pianto, p. pass. van piangere; — sost. m.
weenen, geween, geklaag, o., tranen, mv.;
s'adivano —I e lainent', men hoorde geween en geklaag; 11 — del bambini, het
weenen, grienen, dransen der kinderen ; dare
,

In dirotto —, in luid geween uitbarsten;
asciugarsi it —, de tranen afdrogen ; fig.
leed, o., pijn, v.; (am. fare il — di qc., iets

als verloren beschouwen.

Piantona'ia, f., —o, m. (Jr.) boomkweekerij,
v.; —one, m. (Agr.) zet-, plantrijs, o., loot, m.,

scheut, v.; (Mil.) planton, m.

Piantoriso,;m. half lachende, half weenende

stemming, v.
Pianura, f. vlakte, v.; la — del mare, de
breede vlakte der zee; —uzzo, m. kl. vlakte,
v.; (Arch.) coilarijn.
Piare, v. n. piepen (van vogels).
Piasentiero, m. Z. piacentiere ; —sibile,
agg. h.z.d. als piacevole.
Piastra, f. plaat, v.; — di ferro, d'argento,
di marino, een ijzeren, zilveren, marmeren
plaat, v.; (Magn.) — della serratura, slotplaat, v.; — a cassetta, slotkast, v.; (Oref.)
lavoro di —, plateerwerk, o.; (Arm. ster.)
harnasplaat, v.,n har as, o.; (Mit.) —e di
corazzatura, pantserplaten, mv.; (Mon.)
piaster, m.; — ella, f. kl. plaat, v.; —e, pl.
platte steentjes, mv.; —ello, m. pleistertje, o.;
—i'ceio —i'ngolo, m. smeersel, mengsel,
mengelmoes, o.; —lno, m. plaatje, 0.; (Arm.)
kl. borstharnas; (Monet.) halve piaster, m.;
--one, m. groote plaat ; un — di macigno,
een groote plaat van zandsteen ; (Arm.) pantser, o., wapenrusting, v.
Pi atà, f. Z. pietà ; —eggiare, h.z.d. als
piatire, v. n. in geding zijn, procedeeren,
proces voeren ; prov. curare e — dolce
i.npoverire, door bouwen en procedeeren
kan men langzaam arm worden ; fig. — coi
cimeteri, aan den rand van 't graf staan ;
,

itore, m. procedeerder, strijdzuchtig mensch,
m.; —o, m. geding, o., proces, o.; —oso, agg.
7,. pietoso.
Piatta, f. (Mar ) plat vaartuig, o., zolderschuit,
v.; —aforma, f. platform, o.; verhoogde
—

vlakke plaats; staanplaats v. (achterop omnibussen enz.),trede, v.; (Ferrov.) draaischijf, v.;
(Orolog.) deelschijf, v.; (Fort.) stukbetting, v.;
platform, o.; —a'ia, f. bordenrek, o.; —a'io,
m. bordenmaker, -verkooper, m.; —ello, m.
kl. bord, bordje, 0.; —eria, f. bordengoed, o.;
alle borden, al het porcelein en aardewerk, o.;
—ino, m. bordje, gebak-, dessertbordje, schoteltje, o.; —o, 1. agg. plat, vlak ; naso ,
platte neus, m.; la volta di questa stanza
è un po' —a, het gewelf dezer kamer is wat
vlak, laag ; plat op den grond, gedoken ; fig.
eenvoudig; di —, met den platten kling ; II.
sost. m. plat bard, bord, 0.; una dozzina
di —i, een dozijn platte borden of borden ;
mettere I —1 in tavola, de borden op tafel
zetten ; nu — di fagisioli, een bord boorsen ;
schotel, m , gerecht, o.; niangiamo la minestra e duue altri —I, wij eten soep en
nog twee andere gerechten; i prauzi di
Ynolti —i sono incomodi, maaltijden van
veel schotels, gerechten zijn lastig ; — Galdo,
warme schotel, warm gerecht ; — nazionale,
nationaal gerecht, o.; — del connplimento,
een buitengewone, extra schotel (bij feestgelegenh.); — di compenso, bijschotel, schielijk gereedgemaakte schotel, gerecht; fam. —
di boon more, di boon viso, hartelijke
ontvangst, v.; (Ster.) jaargeld, tafelgeld ; -i
della stadere, weegschalen, mv.; (Mus.)
bekken, o.; —i turchi, turksche bekkens ;
(Arm.) platte, vlakke zijde van den kling.
—
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Pia'ttela, f. (Zool.) keukentor, v.; kakerlak, 1 ijveren ; hardnekkig-, stijfhoofdig-, balstarrig-,
m.; (am. aver 11 sangue di —, lafhartig
eigenzinnigheid, v.; veggo bene ehe é au*
zijn ; casa da —, veil, verwaarloosd hu's, 0.;
—, ik zie wel dat het slechts eigenzinnigheid
—olo, agg. fieo —, platte vijg, V.; —olone,
is; (Giuoc.) —eche, scheppen (in't kaartspel);
m. groote keukentor, v., kakerlak, m.; —e(ante di —e, schoppenboer, m.; Tam. parere
reare, v. a. met den platten kling slaan;
11 Tante di —e, als een ijzervreter, zeer
—onata, f. slag m. met het plat v. d. kling;
trotsch er uitzien; Bontare quanto il —
—one, ren. groot, breed bord, 0.; majolicadi —e, niets waard zijn ; rispoudere —e,
schotel ; m. avv. di —, met den platten kling;
een weigerend antwoord geven.
—one, m. (Zooi.) platluis, v.; fig. en volg. Piecante, app. Z. o. —are, v. a. steken ; met
langzaam, traag, lui nensah, m.
de spies, piek verwonden ; fig. met een scherp
Piazza, 1. plein, o., groote, openbare plaats,
woord treffen, beleedigen ; v. n. prikkelen, een
v., marktplein, 0.; a Torino ei sono di
prikkeling uitoefenen ; bijten, branden;—rsi,
belle —e, in Turijn zijn mooie pleinen ; —
v. rifl. halstarrig, eigenzinnig zijn ; zich inbeeldell' erbe, groentemarkt, v.; open, vrije
den, veel laten voorstaan ; —rsi eon qd.,
plaats v. in 't bosch ; kale plek v. (op 't hoofd);
zich met iem. in strijd inlaten, met iem. wed(Mar.) — del bastiinento, tusschendek, o.;
ij veren ; p. pres. —ante, stekend ; agg. bijtend,
(Com.) handelsplaats, -stad, v.; questi sono
prikkelend, scherp, pikant; parole —1, biji prezzi correnti della —, dit zijn de
tende, scherpe woorden ; vino —, pikante, op
loopende marktprijzen ; valore di —, aalla
de tong prikkelende wijn, m.; —aressa, f.
—, marktwaarde, v.; oggi la — e state
(Mar.) rust-, kiplijn, v. (v. 't anker); —ata, f.
nolto debole, de markt is vandaag zeer
steek, stoot met een piek ; —atiglio, m.
slap geweest; la — stringe, het geld is
vleeschballetjes.
krap, schaarsch ; (am. far bedla la —, op- Picche, f. pi. (Giuoco.) Z. onder Weis;
zien verwekken, het volk doen samenloopen ;
—eggiare, v. a. door scherpe, bijtende woorfig. gepeupel, o., menigte, v.; eercare gli
den vertoornen, beleedigen, prikkelen ; —etapplansi della —, de toejuichingen van
tare, v. a. stikken (zoomen); afpalen ; v. n.
de menigte zoeken; oostmui di —, straat(Mus.) met eenzelfde streek van den strijkstok
manieren ; oratore di —, straatredenaar, m.;
een reeks staccato-toonera uitvoeren ; —etta(MU.) — of
forte, versterkte plaats, vestora, 1. stikster, zoomster, v.; —ettatura. f.
ting, v.; — d'arme, wapenplaats ; exercitie-,
het stikken, zoomen ; —etto, m. (Giuoco.)
paradeplaats, v.; eolonello, niaggiore di
piketspel, 0.; (Mil.) piket, o.; kl. troep soldaten ;
di —, kolonel, majoor plaatselijk comman— di carabinieri, een piket gendarmen.
dant ; far —, plaats, ruimte maken ; far — Picchiamento, m. het aankloppen, kloppen,
pulita, een plus zuiveren (van dieven enz.);
0.; —(ante, m. gehakt, o.; —apetto, m.
fig. misbruiken ultroeien, schoon baan maken ;
schijnheilige, femelaar, ra.; (Oref.) borstkruis,
ram. alles opeten ; nettere, portare opa
0.; —rare, v. n. slaan, stampen, kloppen, aanrosa in —, iets over straat brengen, aan de
kloppen ; piechia a quella porta, klep
groote kink hangen ; in de plaats van posto;
aan die deur; ho piechiato, nia nessuno
farsi — , zich plaats, ruimte verschaffen;
m' apre, ik heb aangeklopt, maar niemand
ritirare —, terug moeten wijken : tenere
doet open ; chi è ehe picehia ? wie klopt
zijn plaats, betrekking behouden ; —
daar ? —i piedi in terra, met de voeten op
nnorta, onaangevulde plaats; —aiolata, f.
den grond stampen ; fig. — agli asei, bederedevoering vol gemeenplaatsen ; ruzie tuslen, loopen bedelen; — set nu chiodo, op
schen gepeupel, marktwijven; straatruzie, v.;
een spijker slaan, kloppen ; rsi ii petto,
—aiuolo, in. marktventer, iemand die een
zich op de borst kloppen ; (am. dagli piestandplaats op een markt heeft ; fig. gemeen,
ehia e usena ! sla er maar goed op los, geef
ordinair mensch ; agg. politico —, politiek
hem er goed van langs ; v. a. slaan, kloppen;
man die op den bijval van het gepeupel, het
fig. — i'usclo co' pied', geschenken brenvolk belast is ; eloquenza —a, straat-, voor
gen ; (met den voet tegen de deur schoppen
't volk berekende welsprekendheid, v.; —azomdat men de handen vol heeft); afranselen,
zale, m. groote, ruime plaats, v.; —azzaeen pak slaag geven ; lo piechiava come
lotto, in. kl. plein, 0.; kl. plaats, v.; —azzata,
dare in terra, hij roste, ranselde hem terf. tooneelstuk o. dat voor de smaak van 't gedege af; —rsi, v. recip. elk. slaan, afrossen ;
peupel berekend is ; lage, straatgrap, m.; straat—ata, f. slag, stoot, schop, m.; se non islawaai, straatrumoer, o.; kale plek v. op 't
tnettii ti dart/ due —e, als ge niet ophoudt
hoofd; verbleekte, verschoten plek in goed;
zal ik je een paar opstoppers geven; het aan—eggiare, v. n. op de pleinen en straten
kloppen ; fig. slag, m., ongeluk, o., verzoek, o.,
rondloopen, tuieren ; —ese, m. h.z.d. als —albede, v.; —atella, f. kleine, lichte slag, m.;
uolo ; —etta, f. kl. plein, o., kl. plaats, v.;
qualche — ogni tanto è per 1 ragazzl
—ettina, 1. zeer klein plein, o.; —one, m.
la mane di Dia, zoo van tijd tot tijd een
groot plein, groote plaats ; —uola, 1. klein
paar klappen doet de kinderen goed ; —ato,
plein, o.
agg. h.z.d. als —ettato ; —, p. pass. van etPica, f. (Omit.) h.z.d. als gazza ; —ato, agg.
tare ; —ere, m. (Mil. stor.) pikenier, m.;
vino —, naar pek reukende wijn, m.
—erella, f. 1#cbte slag, m.; dare la — a
Picea, f. I. (Arm. stor.) piek, spies, v.; pasqd., iem. kastijden ; fig. aver la —, grooten
sare per le —oche, spitsroeden loopen ; fig.
honger hebben ; —erellare v. n. met den
posare la —, h.z.d. als appoggiare 1'
handhamer, punthamer bewerken ; —erelto,
alabarda ; roede v. (als lengtemaat); passe
m. hand-, punthamer, rn.; —ettare, v. a.
di —, lange, wijde stap, m.; —, II. toorn, m.,
met een spits werktuig lichte slagen geven;
wrok, m.; nettere a — qd., iem. prikkelen,
prikken, gaten maken; si divertiva a —
boos maken ; pigliarsi a —, elkander met
eon una lesina tutto fl tavolino, hij
woorden ()Pitsen; fare a —, met elk. wedvermaakte zich de tafel met een priem vol
—

—

—
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prikken, gaten te maken ; met kl. stippels,
vlekjes, puntjes bedekken, stippelen ; p. pass.
—ato, als agg. gestippeld, gesprenkeld ; pelle
nera —a dl giallo, zwart met geel gesprenkeld, gestippeld vel; —ettatura, f.
stippeling, sprenkeling, v.; —ettino, m. kl.
klap, slag, m.; lichte klop m. aan de deur;
—o, m. het kloppen, geklop o. aan de deur;
diedi due o tre —I all' uselo, ik gaf twee
of drie slagen, kloppen op de deur, klopte
twee of driemaal aan de deur ; gis diede
un — sulla testa, hij gaf hem een klap,
tik op zijn hoofd ; di —, met een bons ; casco
in terra di —, hij viel met een harden bons
op den grond ; in un — tutto in un
in eens, met een keer, plotseling, met één
slag; (Zool.) —, m. specht, v.; — nero, —
grosso of gallinaccio, roseo of vario,
muraiuolo, niuratore, zwarte, groote of
groene, roode of bonte specht ; muurlooper,
klever of spechtmees, v.; fam. stiacciare
come un —, woedend worden, opvliegen;
piechio, m. aanhoudend, voortdurend geklop, o.; —olare, v. a. sprenkelen, spikkelen ;
—olato, gesprenkeld, gespikkeld ; —one, m.
oud-lomb. munt (= 15 cent waarde); —otto,
—ottolo, m. deurklopper ; houten hamer, m.;
—ottolare, V. n. met den deurklopper slaan,
aankloppen.
Pl'ccia, f. twee aan elk. hangende broodjes ;
twee opengesneden en op elk. gelegde vijgen.
Piccina'ecio, m. kl. leel(jk mensch; onaangename, onuitstaanbare dreumes ; —aco,
—a'colo, m. h.z.d. als nano ; —eria, f.
kleingeestigheid, bekrompenheid v. van geest;
kinderachtig gezegde ; —ino, m. kleine ; povero — che hal t wat scheelt er aan, arme
kleine ? — agg. klein, nietig; che donna
—a, wat een klein, nietig vrouwtje, o.; è —
come un pimmeo, hij is zoo klein als een
dwerg ; kinderachtig, kleingeestig, bekrompen.
dom ; non sono cos' — da credere a
queste sciocchezze, ik ben zoo onnoozel
niet om aan zulke kinderachtigheden te geloven ; animo —, bekrompen geest, m.; vino
lichte wijn, m.; fam. divenir plecin,
plecino, zeer klein, kleinmoedig worden ;
(Cacc.) andare —, ineengedoken voorwaarts
kruipen ; sost. m. kleine, jongen ; — mio, che
vuo' to eh' io ti faceia, wat moet ik met
je doen, mijn jongen ? su —! komaan mijn
jongen ! jong o. (van dieren); il gatto si
balocca col suoi —1, de kat speelt met
haar jongen ; --olanza, f. h.z.d. als piecolezza of pochezza ; —olello, —oletto,
agg. zeer klein, zeer nietig ; —olezza, h.z.d.
als piccolezza ; —olino, agg. klein, nietig;
—olo, agg. h.z.d als piccolo ; in piccool
tempo, na korten tijd ; sost. m. oude Florent.
pasmunt, v.; non aver un — , geen duit
bezitten.
Pleciona, f. duif v. (vrouwelijk dier); —a'ia,
f. duivenslag, m., -hok, o.; fam. klein, eng
kamertje, o.; abita su in quella —, hij
woont daar boven in dat duivenkot, 0.; (Teat.)
paradijs, o., engelenbak, m., schellinkje, o.;
—cello, m. kl. magere duif, v., duifje, o.;
—eino, m. jonge duif, v., duifje, o.; —e, m.
(Omit.) duif, v.; — torraiuolo, veldduif;
— selvatico, ringduif; un — arrosto,
een gebraden duif ; (Macell.) onderste stuk
van den bovenschenkel met inbegrip van het
kniebeen.
,

,
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Pieciuolo, m. (Bot.) steel, v., stengel, m.; oog,
o., haak, m.; gedeelte van een overtrokken
knoop waarmede deze aangenaaid wordt;
oogje, krammetje, o.
Pleco, m. bergspits, v.; piek, v.; 11 — de
Tenerila, de piek van Tenerif ; rocee
tagliate a —, loodrecht, steil afvallende
rots, v.; (Mar.) gaffel, v.; andare, isiandare
a —, in den grond boren, doen vergaan ;
(Minier.) pik, m., houweel, o.; —, het bijten,
prikkelen op de tong (v. w ij n en scherpe spijzen); —, app. h.z.d. als —ato.
Piccolamente, avv. weinig, in geringe mate;
—animo, app. h.z.d. als pusillanismo ;
—etto, agg. een weinig klein, eer klein dan
groot ; —ezza, f. kleinheid, geringheid, onbeduidendheid, v.; kleinigheid ; geringe, onbeduidende zaak ; kleingeestige handelwijze,
lichtzinnigheid. v.; — d'animo, bekrompenheid ; onnoozel inzicht, o.; —ino, agg. zeer
klein, nietig; sost. m. zeer klein kind, v.; da
—, van de vroegste jeugd af.
pi'ccolo, m. klein, gering, onaanzienlijk ;
uomo di —a statura, man van kleine,
geringe gestalte, v.; dansmi ii martello
geef mij den kleinen hamer (niet den grooten);
11 — commercio, de kleinhandel, m.; —
possedente, kleine eigenaar, kleine boer, m.;
aver una —a entrata, een klein, gering
inkomen hebben; (Med.) polso —, zwakke
pols, v.; vino —, lichte wijn, m.; sost. m. het
kleine, o.; rosa Bella nel suo —, in zijn
kleinheid toch fraai voorwerp ; dare pia nel
— che nel grande, meer in 't kleine dan
in 't groote vallen ; kleine ; jongen, m., kind, o.;
eamerata del —i, klasse der kleinen ; da
, van klein af; man van geringe afkomst;
toss udirete II — come il grande, zoo
zult gij de kleine zoowel als de groote standen
hooren ; la —a, de kleine klok, v.
Plccona'io, m. gerechtsdienaar, m., piekenier,
m.; h.z.d als picconiere ; —are, m. met de
piek steken, doorboren ; met den pik, het
houweel bewerken ; —e, m. pik, m., houweel,
o., dubbele hak, m.; groote moker, m.; groote
spies, piek, v.; —lore, m. (Arm. stor ) schansgraver, schanswerker, sapeur, m.
Plccosa'ccio, m. zeer prikkelbaar, licht geraakt, strijdzuchtig mensch, m.; —a'ggine,
f. prikkelbaar-, lichtgeraakt-, kregelheid, v.;
—etto, agg. een weinig kregel, prikkelbaar,
kitteloorig ; — ino, agg. eigenzinnig, stout (v.
kinderen); —ith, f. h.z.d. als —a'ggine ;
—oso, agg. prikkelbaar, kwalijknemend, kittelorig, kregel ; eigenzinnig, koppig, strijdlustig.
Piceozza, f. houweel, o., dissel, m.; —ino, m.
kI. dissel, m., kl. houweel, o.
Pl'cea, f. (Bot.) spar, m., sparrehout, o.; —o,
agg. pekachtig, pekzwart.
Pico, m. (Mar.) bezaangaffel, m.
Pidocchierla, f. gierigheid, knekerigheid, v.;
van vuile gierigheid getuigende handeling, v.;
—ino, m. kleine luis, v., luisje, 0.; agg. zeer
klein ; earattere —, zeer klein geschrift, 0.;
—io, m. (Zool.) luis, v.; hoofd-. kleerenluis, v.;
—i pollini, kippenluizen ;
di mare,
waterwants, v.; volg. — riunto, revistito,
onwetende, opgeblazen opkomeling, in.; uno
scorticherebbe H — per vendere la
pelle, iem. is zoo gierig als de nacht ; —ioso,
app. vol luizen ( fig. luizig, knekerig, gierig.
Pié, m. Z. piede ; —da'ecio, m. groote,
lompe, leelijke voet, in.
—,
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Piede, m. voet m. (v. menschen); poot m. (v. I
dieren); —destro, sinistro, rechter-,linkervoet; collo, dosso, pianta, diti del —,

PIE
wijd is, zullen wij er twee of drie inslagen
indoen; plooi, frommel, m.; vestito ehe è
tutte —ghe, een kleed dat vol plooien zit ;
— falso, valsche vouw ; (Arte.) —ghe, pl.
drapeering, plooiing van gewaden op schild.
of beelden ; gll waltor' del Seicento

wreef, v., holte v. d. voet ; voetzool, v., teenen,
mv.; fig. voet, m., voetstuk, o., onderste gedeelte,
0.; — della lucerna, voet v. d. lamp ; —i
erano durf ed esagerati nelle —ghe,
della tavola, pooten v. d. tafel ; a piè d'un
de beeldbouwers der 17de eeuw waren stijf
monte, aan den voet van een berg; da
en onnatuurlijk in de behandeling der plooien,
capo a —1, van 't hoofd tot de voeten, van
kop tot teen ; rlfars' da —, van onder af
in de drapeering ; prendere una buona,
cattiva —, een goede, slechte plooi (vorm)
aan beginnen ; (Arch.) —dritto, schoorbalk,
m.; voet m. (als lengtemaat); (Metr.) versvoet,
aannemen ; l'affare prende buona —, de
zaak neemt een goede wending, laat zich goed
m.; — di porto, paal met ijzeren punt ;fam.
coca fatta co' —i, zeer slecht uitgevoerde
aanzien ; fig. essere in —, dar —, achteruit-,
terugwijken ; mettere in —, op de vlucht
zaak, v.; a —, a —i, te voet ; soldati a —i
drijven ; aver fatto la —, een gewoonte
e a eavallo, voetvolk en ruiterij ; als prep.
a — (appiè), onderaan ; a piè di pagina,
aangenomen hebben ; —ega'bile, agg. buig-,
onderaan, aan den voet van de bladzijde ; a
plooibaar ; —a'eeia, f. slechte, leelijke, verpiè pari, met gelijke voeten, met beiden
keerde plooi, v.; —a'ia, f. glooiing v. in een
voeten te gelijk; fig. saltare a piè pari
wijngaard; —amento, m. het vouwen, in-,
una diflieoltá, licht over een moeielijkheid
omslaan, het plooierig worden ; bet buigen,
ombuigen, o.; uitwijking, vlucht ; glooiing, helheenstappen ; a piè zoppo, op een been
alleen; hinkend ; fig. andarci a piè zoppo,
ling, v.; — della voce, stembuiging, v.;
met tegenzin ergens heengaan ; — innanzi
overgang m. in een anderen toon.
voetje voor voetje, zeer langzaam ; su due Piegare, v. a. vouwen, plooien ; in vouwen,
—1, terstond ; qui su due —1 non 11 ho,
plooien leggen ; toevouwen, toeslaan ; — lila
hier terstond heb ik ze niet ; volle su due
lettera, een brief dichtvouwen, sluiten ; —i Tina riposta, hij wilde op staande voet
un foglio di stampa, een gedrukt vel
antwoord ; a piè fermo, onbeweeglijk; a
vouwen; —i panui una tovaglia, de
— libro, op vrijen voet; a ogni piè
kleeren, een tafellaken opvouwen ; buigen,
sospinto, elk oogenblik, dikwijls; aver —,
ombuigen, een kromming geven ; — un ferro,
voet gevat hebben ; pigliar —, voet vatten ;
een stuk ijzer ombuigen ; —1 ginocchi, de
tornare in —i, de vroegere kracht terugknieën buigen ; — le man!, de handen voubekomen, weer op de been komen ; battere,
wen ; fig. — 11 capo, la fronte, het hoofd
pestare i —1, met de voeten stampen;
buigen, zich in zijn lot schikken, zich onderessere, trovarsi nel —1 di qd., zich in
werpen; (Mar.) — le vele, de zeilen reven ;
iem.'s toestand, plaats bevinden ; non vorrei
fig. — qd., iem. buigen ; ten onder, tot geessere nel snol —1, ik zou niet in zijn
hoorzaamheid brengen ; se non lo plegheró
schoenen willen staan ; mettere, maneon le buone, lo piegheró eon le eatdare two ne' proprj —i, iemand in zijn
tive, als ik hem niet door goede middelen
naam, plaats zenden ; essere, stare in
kan buigen, zal ik het door kwade doen ; —
—i, op de been zijn, staan; alzarsi in
qd. a qe,, iem. ergens toe brengen, over—i, opstaan ; balzare in —i, opspringen ;
reden ; v. n. naar een zijde overhellen, omuna cosa va pe' suoi —i, iets gaat op
buigen, van den loodrechte of horizontale
zijn eigen beenen, gaat van zelf; eadere a'
richting afwijken ; quel eero piega a
—1 d'uno, iem. te voet vallen ; aver i —i
sinistra, deze kaars buigt links door ; la,
nella fossa, met zijn voeten in 't graf staan ;
nave piegó tutta su un banco e poi
uiia cosa nil Gade tra i —i, iets komt
si eapovolse, het schip helde geheel naar
mij dwars voor de voeten ; fig. duur, voorteene zijde over en sloeg toen om ; vetturino,
duur, m.; rimanere a —i, te voet moeten
piega a destra I koetsier, sla rechts om !
gaan; fig. zitten blijven, geen geluk hebben;
il fantino piegó troppo stretto, de
m. prov. 11 p!« certo riman da —i, het
jockey nam zijn draai te kort; (Mil.) una
hinkende paard komt achteraan ; 't slechtste
trappa comincia a —, een troep begint
komt 't laatst; andare a' piè di Dio,
terug te wijken ; —rsi, v. rifl. buigen, omsterven ; tenere i —1 in due staffe, op
buigen, zich krommen ; il ferro dolce faalles voorbereid zijn ; puntare i —i, zich
cilmente si piega, week ijzer buigt geverzetten ; ritratto in —1, portret ten voete
makkelijk ; quella trave si è piegata
uit; (Bot.) — d'asino, knoflook, m.; — cosotto it peso, die balk is onder bet gewicht
lombino, fijnbladige geranium; — di gallo,
gebogen ; prov. l'accialo si spezza ma
stinkende geranium ; — di lepre, hazepootje,
non si piega, staal breekt, maar buigt
o.; — di leone, gemeene leeuweklauw, m.;
niet ; fig. buigen, toegeven, zich onderwerpen ;
— vitellino, h.z.d. als gichero.
—rsi a una cosa, zich geheel aan een zaak
Pledestallo, --destilo, —distilo, —diwijden, zich er geheel op toeleggen ; quel
stallo, m. voetstuk, piedestal, o.; fig. met•
ragazzo angiora non si vuole —a nulla,
tere sul — alcuno, iemand ophemelen,
die jongen wil zich nog nergens op toeleggen,
zeer roemen.
heeft nog in niets lust, zin ; p. pass. —ato,
Pie'dica, pie'tlea, f. zaagbok, m.; strik, valgebogen, gekromd ; agg. krom ; albero —,
strik, voetangel, m.; —lno, m. kI. voet, m.,
kromme boom; a mans —e, met gevouwen
voetje, o.; —one, m. groote, breede voet ; —1,
handen; —ato'ia, f. (Magn.) buigtang, v.;
pl. fam. schuiten, v.
piegatore, m , —trice of —tora, f. vouPiega, f. (Sart.) vouw, v., inslag, omslag, m.; se
wer, m., vouwster, v.; —atura, f. bet vouwen,
la sottana è troppo larga, ei si fanno
plooien ; sapeva fare —e graziosissime
tre o quattro —ghe, als de onderrok te
al tavoglioli, zij kon de servetten zeer
.
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sierlijk vouwen ; Ia — del fogil di stampa,
het vouwen van drukvetten ; kromming, buiging, v.; rasgo d'albero eke ha motte
—e, boomtak die veel krommingen heeft; Ia
— del braceio è ii gomfi#o, de buiging
van de arm geschiedt in den elleboog; sl è
rotto nekla —, 't is in de bulging gebroken.
Pieggeria, 1. b.z.d. als pregeria of mallevadoria; —e'gggio., m. h.z.d. als mallevadoreen als obbligo del mallevadore.
Piegheggiare, v. n. (Arte.) de plooien vormen ; Michelangelo piegheggeva mirabilinente, Michelangelo had een bewonderenswaardig talent in het leggen der plooien,
vouwen; —etta, f. kleine vouw, plooi, v.;
—ettare, —ettinare, v. a. rimpelen, in kl.
plooitjes leggen; iets samenknijpen, verfrommelen ; —e'vole, agg. buigzaam, gemakkelijk
te buigen, te krommen; lenig, gesmeidig ; il
glisnco è per sua natura —, het riet is
van nature zeer buigzaam ; fig. gehoorzaam,
toegeeflijk, gemakkelijk te leiden; è uomo
asaai —, hij is een zeer inschikkelijk man;
iiigegno — voegzaam, plooibaar verstand;
via —, kronkelende weg, m.; —evolezza,
f. buigzaamheid, mee-, toegevendheid, inschikkelijkheid, v.
eiego, m. pak, o., bundel, in .; pakje brieven,
documenten ; —olina, f. plooitje, vouwtje, o.;
—olinare, v. a. ineenfrommelen, samenknijpen ; kl. vouw Les maken ; —oso, agg. vol
plooien, vouwen; plooirijk.
paella, f. bl.d. als abeto.
piemonte, m. (Geogr.) Piemont, o.; —ese, egg.
piemonteeseh ; —, sort. m. Piemontees, bew o oer van P iemen t.
Piena, f. hoegwater, o., hooge waterstand, m.,
vloed, m., gezwollenheid v. van rivieren;
fuggi, ecco la —, berg u, daar komt de
vloed, bet hoogwater; fig. fuggire la —,
bet gevaar ontvluchten ; lasciarsi coglier
dalla —, zich door den vloed, het gevaar
laten verrassen ; andarsene collo —, door
den stroom, den vloed meegesleurd worden;
overstrooming, v.; fig. overvloed, m., menigte,
massa, v.; stasera 11 teatro c'era una
gran —, van avond was er een stroom van
menschen in den schouwburg; —amente,
avv. ten volle, volkomen ; — libero, geheel,
volkomen vrij; ne parleró — in altra
opera, in een ander werk zal ik daar breedvoeriger over spreken ; —are, v. n. overstroomen, buiten de oevers treden (rivieren); —arena, f. middelmatige hoege waterstand, m.;
kl. overstroming, v.; —ezza, f. volheid, v.;
fig.. volte, v., overvloed, m.; essere nella —
delie forze, in zijn volle kracht zijn; — del
tempi, de vervulIing, volheid der t ij den ; in
tutta la sna —, in al zijn uitgestrektheid,
—itndine f. h.z.d. als —eiza ; (Teol.) genade;
genadewerking, v.
Pleno, egg. vol, gevuld; vaso — d'aegoa,
vat vol water ; stanza —a di libri, met
boeken opgevuld vertrek ; aver le maai —e
dl quattrini, de handen vol geld hebben,
veel geld in de handen hebben ; fig. more
— di gids, hart vel vreugd, met vreugde
vervuld hart; opera —a di pregj, zeer
verdienstelijk werk, o.; nood — d'ira,
vidia, mensch vol toorn, nijd ; aver la
casa —a di forestieri, het huis vol vreemdelingen hebben ; brodo — di sale, te zoute
soep, v.; acqua —a di sale, met zout ver,
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zadigd water ; ten voile verzadigd, vol; son
—, ik ben vol, verzadigd ; fig. bevredAgd, tevreden ; fig . esser — di ge., tot aan de
keel genoeg van iets hebben van iets niet
meer willen weten ; fig. esser — di si, geheel met zichzelf ingenomen zijn; aver H
oorpo — d'aria, opgeblazen, ijdel, vol wind
zijn; di questo fatto n' è —a tutta la
città, de geheele stad is vol van deze zaak;
il fnsto d'una chiave è -a, de pijp van
een sleutel is massief (niet hal); zwanger
(vrouwen), drachtig (vee); vet (van slachtvee )
viso —, vol, rond gezicht, 0.; colpo —, volle
lading. v.; vol treffende slag, in.; cogliere
cella spades —a, met de scherpte van 't
zwaard treffen ; ha —a ragioise, hij heeft
volkomen gelijk ; —a facoltis, volmacht, v.;
(P©lit.) —1 poterf, onbeperkte regeeringsmacht, v.; volkomen, onbeperkt ; aver 11 - godimento d'una cosa, het onbeperkte
genot, bezit van iets hebben; — d'anni,
hoog bejaard ; — zeppo, geheel vol, opgepropt
vol; —a lula, volle maan; in —a Wee,
in 't volle licht, bij den klaren dag; il —
meriggio, op den vollen middag ; sosi. in.
het vol zijn, het voile; il —e 11 vuoto,
het volle en bet ledige ; ii — del lisuro,
het massieve gedeelte van den muur • bardi
che tra il —e 11 vuoto pesano centoventi libbre, vaten waarvan de inhoud
honderdtwintig pond weegt; — di gente,
menigte, volle van lieden ; — d'orehestro,
vol orchest; colpire in —, in 't midden
treffen ; aver il sao —, zijn wenseh vervuld
hebben ; dare il —, het ontbrekende er aan
toevoegen ; —otto, agg. een weinig dik, vol ;
eer dik dan dun ; —tisslmo, egg. h.z.d. als
pietosissimo.
Piè-piano, m. h.z.d. als pianterrena.
Pie'ridi, 1. pl. (Mil.) Piëriden, Muzen (dochters
van Pisros); e'rio, egg. pidrisch, thessaliseb,
de Muzen betreffende.
Pieria, f. (Bot.) h.z.d. als abets.
Piero, Pier, m. (N. pr.) Peter, Piet, in .; —otto,
m. (Teat.) Pierot, m.
Pieta, f. kommer, in., leed, o, angst, v., onrust,
v., medelijden, o.
Pietà f. plichtgevoel, o.; eerbiedige, godsdienstige vrees, v. vroomheid, godsvrucht, vy
istituzioni
vate
do alla — degli avi,
aan den godsdienstzin der vaderen verschuldigde instellingen ; liefde, vereering, gehechtheid, v.; — di figlio, kinderlijke liefde, v.;
— di cittadino, burgerdeugd, v.; gevoel 0.
van medelijden, erbarming; sentir — modelijden gevoelen; muoversi a —, tot medelijden, erbarmen bewogen worden ; far —a
qd., het medelijden van tem. opwekken ; ram.
non aver ni — nè miserieordia, in
booge mate hardvocht zijn, geen medelijden
of erbarmen kennen ; (T eat.) barmhartigheid
v. (een der Christ. deugden); opera di —,
werken van barmhartigheid; fig far —
medelijden opwekken, slecht uitgevallen, uitgevoerd zijn ; quel gaadro fa —, dit schilderij is erbarmelijk ; le campagne, dopo
Ia grandine di leri (anno —, van den
hagelstag van gisteren zien de velden er beklagenswaardig uit ; essere una —, een
jammerlijken, beklagenswaardigen blik opleveren ; è una —, 't is jammerlijk om aan
te zien ; per —, uit mededoogen ; om Godswil; fatemi per — questo favore,
,
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bewijs mij in 's hemelsnaam, om Godswil die
worp, slag m. met een steen ; —iflcare, v. a.
versteenen, in steen veranderen; —rei, v. n il.
gunst ; (Art.) Piet a, voorstelling van den
van 't kruis genomen en op den schoot van
versteenen, tot steen worden ; p. pass. en agg.
Maria liggend lichaam van den Zaligmaker;
—ato, versteend; sost. m. versteend voorla Pietà di Michelangelo in San
werp, o.; versteening, v.; —ifcazione, f.
Pietro, di Roma, de Pieta van Michelanversteening, v.; —I'flco, agg. Z. petrifco ;
gelo in Sint-Pieterskerk te Rome; —anza, 1.
—mno, m. steentje, o.; kl. stuk marmer om
h.z.d. als pieta.
de deuren open te houden ; kleine sluitsteen;
Pietanza, 1. gerecht, o., spijs, v., schotel, v.;
Pletrini, noemt men de werklieden die op
portie v. eten ; due —e di came e due
St. Pieter te Rome wonen ; —, agg. steenen,
di peace, twee vleesch- en twee vischgevan steen; olio —, h.z.d. als petro'lio;
rechten, -schotels ; —anzetta, f. kl. gerecht,
—Isco, m. kl. geklopte steen ; steengruis, o.
o., kl. portie eten ; —auzina, f. kl., smakelijk, Pietro, m. (N. pr.) Petrus, Peter, Piet, m.;
San —, Sint-Petrus, de H. Petrus ; fig. la
goed toebereid gerecht, o.
Pie'tica, 1. Z. pie'dica.
eattedra di San —, de Stoel van den H.
Pietis m o, m. (Stor. Eccles.) pietisme, o. (ziekePetrus ; de Apostolische, de Heilige, de Pausel.
lijke godsdienstige richting); —ista, m. aanStoel, m.; le chiavi di S. P., de sleutels
hanger van het pietisme ; fijn vrome, m.;
van den H. P.; de Pausel. sleutelmacht; il
—osamente, avv. op medelijdende, medelijden
patrimonio di S. P., het erfdeel o. v. d.
medelijdend,
H. Petrus, den H. Stoel ; de Kerkel. Staat, m.;
opwekkende wijze; —oso, agg.
vol erbarming, barmhartig ; opere —e, vrome,
la navicella di S. P., het Scheepje van
weldadige werken ; uomo — e earitevole,
Petrus, de Kerk ; fam. gabbare San —,
liefderijk en weldadig man, m.; deelnemend ;
van den geestelijken stand afzien (vóór de
vriendelijk, welwillend ; una inano —a
wijding); volg. far San — of pigliar S. P.
mi soccorse, een medelijdende, welwillende
per la barba of abbracciare San P.,
hand ondersteunde mij ; voce a, klagende
hardnekkig loochenen ; San Pietro, de
stem ; 11 caso — di due sveuturati
St. Pieters Kerk, Sint-Pieter te Rome ; (Zool.)
amants, het medelijden opwekkend geval van
pesee San —, pieterman, haringkoning, m.
twee ongelukkige verliefden.
Pietroburghese, m. St. Petersburger, inw
Pietra, f. steen, m.; —e, pl. gesteente, o.;
van S. P.; —go, m. St. Petersburg.
steensoorten, v. mv.; —e Galcare, arenarie, Pietrone, m. groote, massieve steen ; —osith,
kalk-, zandsteen, m.; —e dure, harde steenf. steenachtigheid, v.; —oso, agg. steenachtig,
soorten ; —e preziose, edelgesteenten, mv.;
steenen ; vol steenen ; aeque —e, over stee-e silice, kiezelsteen, kiezel, m.; —e vulnen stroomend water.
caniche, vulcanisch gesteente, o.; -- po- Pievana'ecio, m. vuile, onaangename pastoor;
mice, puimsteen, m.; — di paragone,
ale, agg. ehiesa —, parochiekerk, v.;
toetssteen, m.; — da affilare, wetsteen, m.;
—anello, m. arme, onbeduidende pastoor,
— infernale, helsche steen, m.; — focaia,
m.; —ania, piovania, f. pastoorsambt, o.,
vuursteen, m.; — indiana, h.z.d. als Gala-plaats, v.; kerspel, o., parochie, v., pastorie, v.,
inita ; — nera, steenkool, v.; — filosofale,
pastoorswoning, v.; —ano, m. pastoor, m.; —e,
steen der wijzen ; — errante, zwerfblok, 0.;
f. parochiekerk, v., parochie, v., kerspel, o.
— concia, gehouwen, bewerkte steen ; — Pieviale, m. Z. piviale ; —ere, m. Z.
cotta, gebakken steen, m.; facciata fatta
piviere.
di e, steenen gevel, m.; prima , grond , Pifanla, f. afkort. voor epi fanla.
eerste steen, m.; hanno collocato solen- PI'faro, m. Z. pitfero ; —ferare, v. n. op
neorente la prima —, zij hebben plechtig
den doedelzak, de dwarsfluit blazen ; fig. klapden eersten steen gelegd ; (Eccles.) — congapen uitdeelen ; —feraro, m. doedelzakspeler,
irate, gewijde steen (in 't midel. v. 't altaar);
m., fluitspeler, v.; —ferata, f. muziekstuk op
—
dello
scandalo,
steen
des
aanstoots;
de dwarsfluit, den doedelzak, m.; —fero, m.
fig.
— acterontica, grafsteen, grafzuil, v.; —e
fl uit, dwarsfluit, v., doedelzak, m.; è unn
antiche, oude steenen met opschriften ; fude' niigliori —1, hij is een der beate
cile a —, vuursteengeweer, o.; fig. cuore
fluitspelers.
di —, ongevoelig, koud hart ; (Med.) steen, Pi'garno, m. (Bot.) Z. verdeniarco.
blaassteen, m.; mal della —, steenljden, o., Pigargo, m. (Omit.) zeearend, m.
-ziekte, v.; — del bile, del reni, gal-, nier- Pi'ghero, pighertà, Z. piegro, pigrizia.
steen, m.; (Antropol.) eta della —, steen- Piglamento, m. drukken, o., druk, m., drukking, v.; quel continuo — sul petto mi
tijdperk, o.; (Mec.) — da caldaia, ketelsteen ;
da iioia, die voortdurende drukking op mijn
mettere su una —, er gras over laten
borst wordt mij lastig ; —are, v. a. drukken,
groeien, er niet meer van spreken ; m. prov.
duwen, dringen, persen; pigiava l'uselo
che rotola non piglia ruggiue of
mossa non fa muschio, een rollendephi forte che poteva, h ij duwde zoo hard
tegen de deur als hij maar kon ; run uonio
steen vergadert geen mos ; portare la sus
-- a un ediflzio, zijn steentje er toe bijpigia l'altro nella folia, de eene dringt
den andere in het gewoel; — l'uva, de druidragen, zijn deel er in nemen, er aan meewerken ; prov. — tratta e pai'ola detta
ven persen ; assol. pigia! druk 't vast aan ;
non pub tornare indietro, een geworpen pigia pigia gli è riuseit° di esser
fatto professore, door overal aan te klopsteen en gesproken woord kan men niet meer
terugnemen ; —a'ecia, f. steen van slechte
pen is het hem gelukt tot professor benoemd
hoedanigheid ; —a'ia, f. steengroeve, v., steente worden ; fam. un pigla pigia, een sterk
gedrang, een verpletterend gedrang; —ata, i.
hoop, m.; —a'io, m. steenbewerker-, houwer,
lichte, enkele persing, v.; —atina, f. lichte,
m.; —ame, m. menigte steenen, al het steenoppervlakkige, een enkele persing, drukking ;
werk dat voor een gebouw benoodigd is;
—ante, m. (Med.) steenlijder, m.; —ata, f.
—ato'ia, f. h.z.d. als pigione, druiven—
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stamper, m.; —More, m. druivenperser, m.;
—atura, f. het drukken, duwen, dringen,
persen ; basta una leggiera —, een lichte
drukking is voldoende ; la — dell' uva, de
persing, het persen der druiven, drukking, v.;
ho una gran — alla testa, ik heb een
zware drukking in het hoofd.
PI'gio, m. gedrang, 0.; trovarsi nel —, zich
midden in 't gedrang bevinden ; fig. stare al
—, voor geen gevaar terugdeinzen ; entrar
nel —, zich zonder noodzakelijkheid met
twisten inlaten ; —i'o, m. aanhoudend gedrang, o.
Pigiona'bile, —ale, m. huurder, huurbewoner, medebewoner van een huis ; huurboer,
daglooner, m.
Pigione, m. (Agr.) druivenstamper, m.; kastanjepeller, m.
Pigione, m. huur, huishuur, m., huurcontract,
o.; prendere, tenere a —, huren ; fig. en
fam. una cosa è una —, iets vraagt telkens nieuwe uitgaven ; prendere a — qc.,
iets voortdurend in gebruik, in pacht nemen ;
starvi a —, ergens niet thuis behooren, op
zijn plaats zijn; —u'ccia, f. geringe huur, m.
Pi'glia, m. h.z.d. als pigliatore ; fare il
het ambt van dievenvanger uitvoeren, politieagent zijn ; è un piglia piglia, 't is een
voortdurend dringen en nemen ; prov. è meglio un tieni tieni, che cento piglia
piglia, 't is beter iets vrijwillig te geven dan
er door geweld toe gedwongen te worden;
—a'bile, agg. wegneembaar, grijpbaar; —amento, m. het nemen, wegnemen, pakken ;
—are, v. a. nemen, weg-, voortnemen, pakken, grijpen ; —atore, m. wegnemer, m.,
geldontvanger, m ; —aveuto, ni. h.z.d. als
ventiera; —ere'celo, agg. gemakkelijk te
nemen, te vangen; —eevole, app. Z. piglia'bile ; —o, m. het nemen, grijpen, vatten,
o.; greep, m.; dare di — a qc., iets snel
aanpakken, met vaste hand grijpen; dar di
— alla battaglia, den slag beginnen.
Pi'glio m. uitzicht, gelaat, gezicht, o., blik, m.;
mal —, grimmig gelaat, o., sombere blik, m.;
far nial —, of un aspro — a qd., iem.
zwart, woedend aanzien.
Piginalione, m. (N. pr. mit.) Pygmalion, m.
Pigmenta'rio, m. inbalsemer m. van lijken;
—to, m. (Pistol.) pigment, o.; kleurstof der
huid, haren ; — nero, oogzwart; zalf, v.;
welriekend iets; welriekendheid, v.
Pigmeo, m. Z. pimmeo.
Pigna., f. h.z.d. als pina, denne-, sparreappel;
— d'uva, groote druif ; (Arch.) ijsbreker,
stroombreker, m.; (Mar.) steven, m.
Pignatta, f., —o, m. h.z.d. als pe'ntola;
—aio, m. pottenbakker, m.; —ina, f. potje, o.,
kl. pot, m.; (Mil. Stor.) vuurpot, kl. brandkogel, m., granaat, m.
Pi'gnere, v. a. Z. pingere ; —eta, f. Z.
pineta; —olo, m. Z. pignuolo.
Pignone, m. muurdam, m., schutsweer, m.;
(Agr.) koornmijt, graanmijt, v.
Pignoramento, m. (Giur.) gerechtelijke beslaglegging ; —are, v. a. (Giur.) gerechtelijk
in beslagnemen, met beslag beleggen ; — qc.
a qd., iem. iets verpanden, in pand geven ;
—ativo, agg. (Giur.) een verpanding, beslaglegging ten gevolge hebbend.
Pignuolo, m. h.z.d. als pino'cchio ; (Agr.)
donkere, in Lomb. groeiende wijn, m.
Pigo, m. beminde, geliefde, boel, m.
—,

,
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Pigolamento, m. piepen o. (van kuikens enz.);
—are, v. n. piepen ; fig. klagen, jammeren ;
met klagend geluid bedelen ; —10, m. gepiep
o.; aanhoudend gepiep, o.; fig. aanhoudend gejammer, geklaag, o.; —one, m., —ona, f.
jammerende, klagende, altijd bedelend persoon
plaaggeest, m.
Pigramente, avv. op luie, trage wijze ; —ezza,
als pigrizia ; —ire, v. n. Z. impi=
grire;; —izia. f. luiheid, v.; stare in —,
in ledigheid leven ; langzaamheid, traagheid, v.;
—o, agg. lui, traag, langzaam, onverschillig;
fig. macchina —a, langzaam werkende machine, v.; termometro — bilancia —a,
onnauwkeurige thermometer, m., weegschaal,
v.; —aso, agg. h.z.d. als pigro.
Pila, f. pijler, brugpgler,m.; steenen bak, steenen watertrog, m.; (Eccles.) op een zuil rustende
wijwaterbak, m.; — del battesimo, op een
pijler rustend doopbekken ; lompentrog, m.;
stampkuip, v., wolkbak m. (in papier- en
andere fabr.); (Arch.) schoorbeer, m., zuil, v.;
(Fis.) — galvanica, — voltaica, galvanische-, volta-zuil, v.
Pila, f. lans, spies, v.
Pl'lade, m. (N. pr.) Pylades, m.; fig. vertrouwde,
onafscheidelijke vriend.
Pilao, m. (Cuc.) pilau, m., turksche rijstkost, m.
Pilastrata, f. rij v. pijlers ; —lno, m. kleine
pijler, m.; —0, m. (Arch.) vierkante pijler,
pilaster, m.; status sa un —, beeld op een
vlerk. pijler; i —I della scala, de trappenijlers, pilasters.
late f. een stamtrog vol lompen, waschgoed of olijven.
Pilato, m. (N. pr. star.) Pilatus, m.; m. prov.
mandare qd. da Erode a —, iem. van
Herodes naar Pilatus zenden, van links naar
rechts zenden ; fare come —, zijn handen in
onschuld wasschen.
Pilatro, m. (Bot.) St. Janskruid, o.
Pileato, agg. met een kap, hoed bekleed.
Pileggiare, v. n. h.z.d. als navigare ; —io,
m. vaart, scheepvaart, v.; loop, gang, m. van
't schip ; non è — da piccola barca, dat
is geen vaart voor een klein schip.
Pilella, —etta, f. kl. wijwaterbakje, o. aan
't hoofdeinde van 't bed ; —ettina, f. sierlijk,
fijn bewerkt wijwaterbakje, o.
Pi'leo, m. (Archeol.) vilten muts, hoofdbedekking, v.; — frigio, phrygische muts, v.
Piliere, m. h.z.d. als —astro.
Piligno, m. h.z.d. als lignite.
Pilla'chera, f. spatje o. vuil op kleeren ;
klompje drek aan de schapewol ; fig. gebrek ,
o., vlek, v.; fig. gierigaard, kneker, m.; —eroso, agg. vol modderspatten ; overal met
modder bespat.
Pillare, v. a. met een stamper vaststampen ;
—e'gola, f. (Agr.) slinger van bies, tot het
aanbinden v. d. wijnstok ; —o, m. stamper, m.
Pi'llola, f. (Farm.) pil, v.; —e per la tosse,
hoestpillen, mv.; nul tocca a ingollar
delle —e amare, ik moet bittere pillen
slikken, d.w.z. onaangename dingen geduldig
verdragen ; —a'io, m. pillenplank, v.; —are,
agg. pilvormig; massa —, pillendeeg, o.,
pillenmassa, v.; —ina, f. kl. pil, v., pilletje, 0.;
—one. m. h.z.d. als mazza plechio ; —ora,
f. h.z.d. als —ola, in de laatste beteekenis;
—otter, f. groots lederen bal; opgeblazen kl.
bal, m.; —ottare, v. a. het gebraad met vet
begieten ; iemand met kokende olie begieten
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(marteling); —otto, m. lepel m. om het gebraad met vet te overgieten.

Pilo, m. (Archeol.) werpspies, v.
Pilone, m. pijler m. met afgestompte kanten ;

PIO

h.z.d. als nacchera ; (Anat.) neusvleugel, m.;
(Mar.) h.z.d. als penha.
Pinna'eolo, m. (Arch.) top, m., spits, v.,
tinne, v., bovenste spits van een gebouw.

achthoekige pilaster, stamper, m., stampkuip, v. Pinni'pedi, m. p1. (Zool.) visvoet. dieren, mv.
Pilo'reio, m. (Conc.) leerafval, o.; —el, pl. Pi'nnula, f. (Ott.) kl. diopterschijf.
afval van leer en huiden voor meststof; fig. Pino, m. (Bot.) pijnboom, m., denneboom, m.;
—salvatico, strandpijnboom, m.; pijnboomgierigaard, kneker, m.; —, agg. (Anat.) tot de
bout, m.; —occhia'io, m. verkodper van
onderste maagopening behoorende; —oro, m.
pijnboom-, dennepitten ; —occhiata, f. ge(Anat.) onderste maagopening, v.
bak o. met pijnboompitten ; —occhino, m.
Piloso, agg. h.z.d. als peloso.
kl. pijnboompit, v.; (Giard.) fijn tuinkiezel, 0.;
Pilosso, m. (Monet.) oud-Florent. kl. munt, v.
Pilota, —o. m. loods, m., stuurman, m.; —a'g(Dorat.) kl. bruineer-, verguldijzer, 0.; —o'cchio, m. pijnboompit, v., -zaad, 0.; —olo, m.
gio, m. (Mar.) loodswezen, o., loodsgeld, o.
Piluccare, v. a. afplukken ; Tig. afknabbelen,
h.z.d. als —occhio : olio dl —, pijnboom-

afkauwen ; fam. gnokken, rond de tafel looolie, harsolie, v.; —óso, agg. r ij k aan pijnboomen.
pen om van ieder wat te vragen (kinderen);
kleine winsten zoeken ; — qd., bij iem. kl. Pinnita, f. (Zool.) soort tandvisch, v.
bedragen weten los te krijgen ; —rsi, v. ri ll . Pinta, —ata, f. stoot, aanstoot, m.; dare la
zich de haren een voor een uittrekken ; Tig.
—, den stoot geven.
van woede bijna bersten; —one, m. —ona, f. Pinta, f. pint, kan, v.; inhoudsmaat van verschillenden inhoud.
iem. die overal om brokjes loopt; gulzig, snoeplustig persoon.
Pintecchiato, —iechlato, agg. gesprenkeld,
Pimmeo, m. pygmée, m.; lam. dwerg, dreumes,
gestippeld, met kleine bonte vlekjes.
zeer klein menscb, m.; agg. ingegno—, zeer Pinto, p. pass. van pingere.
gering verstand.
Pi'ntolo, m. groote lange nagel, m.
Pimpinella, f. (Bot.) pimpernel, v.
Pintore, m. —ura, f. h.z.d. als pittore, —ura.
Pina, f. denneappel, m.; [am. largo come Pinza'cchio, m. (Zool.) koornworm, m.;
una — verde, zeer gierig; sodo come
(Omit.) watersnip, v.
una —, zeer vast, hard van vleesch ; volg. Pinzare, v. a. steken, bijten (van insekten);
la — del enore, het binnenste van het hart.
met de voeten vaststampen.
Pina'ecia, —azza, f., —o, m. (Mar.) lang, Pinzette, f. pl. pincette, v.; klein knijp-, grijptangetje.
smal jachtschip, 0.; pinasse, v.; —a'colo, m.
Z. pinnacolo.
Pinzimo'nio, m. saus v. van olie, peper en zout
Pinacoteca, f. pinacotheek, v.; beelden-, schilom de artisjokken in te doopes.
derijengalerij, v., -museum, o.
Pinzo, m. stekel, angel, m.; beet, v., steek in.
Pinastro,1 m. (Bot.) pijnboom, m.; grove den,
(v. insekten); —, agg. vol, opeengedrongen ; volv.; strandpijnboom, m.; —ato, agg. grasco —,
gepropt, -gestopt ; grasso —, dik en vet.
zeer dik, stevig ; met dik, vast vleesch.
Pinzo'chera, f., —o, in. femelaarster, v., -aar,
Piiica, f. soort komkommer, m.
m.; —ona, f. oude femelende juffrouw, oude
Pincerna, f. h.z.d. als coppiere.
kwezel, v.
Pinchellone, m. domkop, ezel, onnoozele hals, Pinzut o , agg. puntig, spits, stekelig.
m., lummel, m.
Pio, in. gepiep o. (van jonge vogels); far pio,
Piucianella, f. lokvogel, m.
piepen ; fain. chi dice prima — avrà
Pi'iicio, pinto, in., volg. mannelijk lid, o.
questa pasta, wie het eerst piep zegt krijgt
Pincione, m. (Omit.) h.z.d. als fringuello.
dit stuk koek.
Pinco, in. (Mar.) pink, in., hoog schip met Pio, agg. plichtgetrouw, vroom, godsdienstig;
platte bodem; visscherspink, m.
donna veramente —a, waarlijk vrome
Pincona'ggine, f. domheid, lummelachtigvrouw ; pensieri —I, vrome, godvruchtige
heid, v.; —one, m. volg. domkop, ezel, in.gedachten ; eerbiedig, vrome ; alla —a mePindaresco, agg. op pindarische wijze gedicht
moria del suo avo, ter eerbiedige, god(in veracht. zin); —icameiite, avv. op de
vruchtige gedachtenis van zijn grootvader;
wijze van Pindarus ; Pi'ndaro, m. (N. pr.lett.)
una —a tradizione, Jeggenda, een
Pindarus, m.; Pindo, in. (Geogr. stor.) Pinvrome overlever., legende ; barmhartig ; mededus, Muzenberg m. (in oud-Griek.).
lijdend; opere —e, vrome werken, werken
Pineale, agg. (Anat.) glandula — hartvorm.
van barmhartigheid ; la —a casa per gli
kliertjes bij 't oog ; —eta, f., —o, m. p ij norfani, het weeshuis, o.; scuole —e,
hoomenbosch, o.
armenscholen ; fain. — desiderio, vrome
Pi'ngere, I. v. a. voortduwen, -stooten, -schuiwensch in. (die wel niet in vervulling zal
ven ; aandrijven ; —rsl, v. rifl. vooruitdringen,
komen); far l'occhio —, een verholen, teevoortschrijden ; II. v. a. schilderen, uitschildederen blik toewerpen ; (Anat.) madre —a,
ren ; voorstellen ; —itore, Z. pittore.
Z. onder madre.
Pi'ngue, agg. dik, vet; vruchtbaar (van den Pio, m. (N. pr.) Pius, m.; papa Pio nono,
bodem); winstgevend (zaak); — eredità,
paus Pius de Negende.
vette, rijke erfenis, v.; —i guadagni, vette, Pio, avv. h.z.d. als piu.
rijke verdiensten ; —i altari, met offers rijke Pioggerella, f. zachte regen, in.; —etta,
voorziene altaren; —edine, —ezza, f. dik-,
—ettina, f. zachte, fijne regen, motregen, m.;
vetheid, v.; —ino, in. (Omit.) pinguin, m.,
—ia, f. regen, m.; — continua, minuta,
vetgans, V.dirotta, aanhoudende, fijne, sterke- of stortPini'fero, agg. pijnboomen, dennen voortbrenregen ; — feconda, ristoratrice, vruchtgend ; voor pijnti. of dennen gunstige bodem.
bare, verkwikkende regen ; viene, cessa la
Pinna, f. vin, v.; —e del ventro, del dorso,
—, bet begint, houdt op met regenen ; il
della coda, buik-, rug-, staartvinnen ; (Zool)
tempo si butta alla —, het weer staat
,
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naar regenen ; prov. — di febbralo empie
11 granalo, Februari-regen vult den graanzolder ; fam. parlare della — e del bel
tempo, over 't weer, over koetjes en kalfjes
praten ; fig. — di sassi, di palle, een steen-,
kogelregen ; — di stelle, vallende sterren ;
— di lacrime, een stroom van tranen ; e in
altrui voetra — repluo, en op andere zal
ik de blijde hoop waarmede g ij mij vervult,
uitgieten (D.); (Eccles.) kandelaar m. die met
hooge feestdagen ter zijde van het altaar worden geplaatst ; —olina, f. fijne, zachte regen,
m.; --oso, agg. h.z.d. als piovoso.
Piolla, f. (Bot.) b.z.d. als lariee.
Piolo, m. Z. pinolo.
Piomba'ggine, 1. (Min.) graphiet, potlood, o.;
(Bot.) St. Antoniuskruid, o.; kruiswortel, m.
(I'lumbago); (Chim.) plumbagine, o.; —a'io,
agg. loodhoudend ; —are, v. n. loodrecht op
iets staan ; loodrecht naar beneden vallen ;
è piombato gil nella fosso, hij stortte
loodrecht in de gracht; 11 nemico piomb•
addosso al nostri, de vijand stortte zich
onverhoeds op onze troepen ; fig. — una
bastonata, een stokslag met hevigheid toebrengen ; met lood bezwaren ; met lood volgieten ; (Dentist.) plombeeren (tanden); plombeeren, met een looden zegel, stempel voorzien
(goederen); —aria, f. (Min.) loodhoudend
gesteente, o.; —aruola, f. loodketel m. (voor
't smelten van 't lood); —ata, 1., —o, m.
(Arm. stor.) met lood bezwaarde, opgevulde
pijl, v.; met lood bezwaarde knods, V., strijdgeesel met looden kogels ; looden kogels, v., geschut ; —atoia, f., —o, m. (Mil. stor.) schietgat, o., opening in d. muur waardoor gesmolten
lood op de bestormers werd gegoten ; —atura, f. het plombeeren, volgieten, bezwaren
met lood ; (Dent.) plombeering v. (v. tanden);
plombeering v. van goederen, spoorwagens
enz.; —ittare, v. a. peilen (water,afgronden);
het schietlood laten vallen ; schoorsteenen,
secreetbuizen met een looden kogel schoonmaken ; —Inatore, m. peiler, die met bet
peil-, schietlood meet ; reiniger van secreetbuizen, enz.; —ino, m. schietlood, waterpas,
o., groote looden kogel aan een koord voor 't
reinigen van secreetbuizen, schoorsteenen enz.;
loodlijn v. (om de diepte van een put te meten);
(Arch.) trekpen, v., potlood, o.; netlood, o.;
—1, pl. klossen (v. 't opwinden van garen enz.);
kantklossen, mv.; (Omit.) ijsvogel, m.; —,
h.z.d. als —ato.
Piombo, m. (Min.) lood, o.; lastra, palla,
pane di —, loodplaat, -bol, -baar, v.; —
strutto liquefatto, vloeibaar, gesmolten
lood ; — bruciata, loodasch, v.; color di
—, loodkleur V.; lading v. voor geweren (lood,
bagel); grandine di —, kogelregel, m., looden zegel, o.; (Dentist.) plombeersel, 0.; —i, pl.
loodbanden, voor 't invatten van kleine glasruitjes ; zink-, richt-, schietlood, o.; a —,
loodrecht ; uscire di —, uit de loodrecht e
richting, uit het lood gaan ; tenere — in
qc., iets loodrecht houden ; linea che cade
a — sopra an' altra, lijn die loodrecht op
een andere staat ; cader, cascar glit a
—, loodrecht naar beneden vallen ; fig. precipitare addosso a qd. a —, iem. onverhoeds op het lijf vallen ; m. prov. andare
col piè di —, met looden voeten, schoenen
ergens heengaan ; niet tegenzin, of ook : met
groote voorzichtigheid ergens heengaan, iets
;
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doen ; 1 Piombi di Venezia, de looden
Kamers in Venetië; —one, m. traag, lusteloos mensch, m.; —osltà, f. loodàoudendbeid,.
V.; -oso, agg. looden, loodhoudend, loodachtig, loodkleurig, -grijs ; zwaar als lood; fig.

langzaam, traag.

Pioniere, m. (Mil.) pionier, m., soldaat van

de genie.

Pioppa, f. volg. voor pioppo ; —a'ia, f.
populierenbosch, o.; -laan, V.; —eto, m. h.z.d.
als —ala ; —ino, m. (Bot.) populierzwam,
m., paddestoel, m.; scherz. lage, ronde hoed,
m.; —0, m. (Bot.) populier, m.; — di Lombardia, Ital. populier ; agg. dom, lummel-

achtig, nergens toe deugend.

Piorno, agg. met water gevuld, gedrenkt;

regenachtig.

Piota, f. voetzool, zool, v., voet, m.; graszode,
v.; —are, v. a. met graszoden beleggen ; —atura, f. het beleggen met graszoden.
Piova, f. h.z.d. als pioggia ; —ano, agg.
acquit —a, regenwater, o.; —egginare,
v. n. Z. piovigginare ; —ente, m. Z. ond.
—ere, v. n. regenen ; vuol —, 't wil, zal
regenen; piove appena, 't regent ter nauwernood; è piovuto tinto l'inverno, 't
heeft den geheelen winter geregend ; —a eiel
rotto, regenen alsof 't met bakken van den
hemel werd gegooid; fam. non piove neanche a bucarlo, bet regent nog lang,
zeker niet ; piovano maledizioni, het
regent verwenschingen ; gli sono piovuti
addosso mille ntalanni, alle mogelijke
ongelukken zijn over hem losgebarsten ; i1
sudore mi pioveva dalla faccia, bet
zweet stroomde mij van 't gelaat ; doorsijpelen,
-druppelen ; piove in casa, bet regenwater
dringt in huis, het regent in ; m. prov. — sul
bagnato, op nat land regenen, d.w.z. nog
meer tegenspoed hebben ; fam. s'intende —,

dat noem ik nog eens regenen ; dat is toch
al te sterk ; kras ; sufla pigioue non
piove, huur is zekere rente; voor het oog
van den geest komen, zich aan den geest voordoen ; v. a. voortbrengen, doen ontstaan ;
p. pres. —ente, regenend ; agg. fig. la lace
—, het binnendringende licht; capelli —i,
afhangende haren ; sost. m. helling v. van het
dak, ook — d'acqua; —ere'ccio, agg.
h.z.d. als —oso; —e'vole, agg. b.z.d. als
—ente; —icciare, —icolare, v. n. h z.d.
als —igginare ; —fiere, m. Z. piviere;
—I' fero, agg. regenbrengend ; —igginare,
v. n. zacht regenen ; —igginoso, agg. regenachtig, vochtig (weer); —incolare, —iscolare, v. n. h.z.d. als —igginare; —ito'io,
m. regenpijp, langs het buis loopende goot, v.;
—intra, f. regentijd, m., aanhoudend regenachtig weer, 0.; —osita, f. regenachtigheid
v. (van 't weer); —oso, agg. regenachtig;
estate —, regenachtige, natte zomer, m.;
prov. Aprile — anno frut:toso, een regenachtige April geeft een vruchtbaar jaar ;
regenbrengend (wind); —ota, f. regen, m.;
ha dato una buona —, 't heeft goed geregend, we hebben een goeden regen gehad ;
—uto, p. pass. van piovere.
Pipa, f. pijp, tabakspijp, v. — alla turca,
Turksche pijp ; cannella da —, pijpenroer,
0.; fumare con la —, een pijp rooken;
scherz. groote, dikke neus, een pijpenkop, m.;
—, smal, langwerpig vat voor olie, w ij n enz..
una — di rum, di malaga, een p ij p rhum,
;
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malaga ; --a'ecia, í. slechte, vuile pijp, v.;
-are, v. n. uit een pijp rootten ; —etta, f.
kl. pijp, v., p je, o.; =lno, in. ki. korte pijp,
een neuswarmer, m.
Piperigno, —mno, —no, m. (Min.) peperjn,
pepersteen m. (soort tufsteen in Italie); —Ina,
1. (Chun.) piperine v. (zekere uit peper gewonnen stof).
Pipiare, v. n. h.z.d. als eiare ; —iare, v. n.
h.z.d. als pigolare.
Pipino, m. (N. pr. stor.) Pepijn m. (vader van
Karel den Gr.); fam. ai tempi del re —,
in overouden tijd.
Pipiona, f. zware zoete Spaansche wijn, m.
Pipire, v. n. h.z.d. als pigolare.
Pipistrello, m. (Zool.) vleermuis, m.; fern.
essere eorne tin — , slechts des nachts uitgaan, menschenschuw zijn ; (Sart.) korte man-

tel met langen schouderkraag.

Pipita, f. stroopnagel v. (aan de vingers); pip,
v. (ziekte der vogels); farn. aver la —, altijd

willen drinken (van kinderen).

Pi'ppio, m. h.z.d. als beccn'ecio ; —onata,
f. domme, vervelende taal ; vervelende langdradige opvoering ; —one, m. h.z.d. als pieclone ; m. prov. aver nova e --i, alle
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op een voetpunt; ronddraaiing op dezelfde plek
(van schoolpaarden); —olo, rn. h.z.d. als eavicehio ; (Mts.) sleutel m. tot het spannen der
snaren ; —ornanzia, f. vuurwaarzeggerij ;
—o'metro, m. pyrometer, hittemeter, m.;
— one, m. hefboom, m.; (Orol.) pin v. (aan 't
slagwerk); pin v. (voor 't ophangen van lampen); (Mus.) —i, pl. snaarpennen mv., (in
piano's); —o'seafo, m. (Mar.) stoomboot, v.;
— postale, stoom-postboot, brievenmail, V.;
— da guerra, oorlogsstoomer, m.; —o'si, f.

(Med.) pyrosis, v.; maagzuur, -branden, o.;
brand, in., roodheid v. in 't gelaat ; —oseno,
m. pyroxeen, o.; —ossilino, m. (Chim.) pyroxilien, schietkatoen, o.; —oteenia, —ote'enica, f. pyrotechniek, vuurwerkkunst, v.;
—ote'enieo, agg. pyrotechnisch ; lahoratorio —, vuurwerkerswerkplaats ; sost. m.
vuurwerker, vuurwerkrnaker, m.
Pirra, f. (N. pr. ruit.) Pyrrha, v.
Pirri'ehio, m. (Metr.) pyrrichius, in.; dansmaat, v., gr. versvoet van twee korte lettergrepen ; —pe'rrieo, agg. danza —a, wapendans, v., lied o. daarbij.
Pirro, m. (N. pr. Star.) Pyrrhus, m.; —o'nlea,
agg. (Files.) pyrrhonisch ; de leer van Pyrrhus
betreffende ; sost. m. h.z.d. als pirronista, m.
aanhanger in. van het pyrrhonisrue ; —onismo, m. (nos.) pyrrhonisme, o.; leer van
Pyrrhus ; sceptische leer, v.
Pisa, f. (Geogr.) Pisa, 0.; na. prov. il soecorso
di —, te laat komende hulp; fem. far veder
—, de kinderen bij 't hoofd optillen ; —ano,
in. inwoner van Pisa ; fum. vengono i —1,
het zandmannetje, Klaas Vaak komt (van
slaperige kinderen).
Piseatore, in. en afgel. Z. peseatore.
Pi'scia, f. pis, urien, v.; far la —, wateren;
—aeane, m. (Bot.) leeuwetand, v.; ook :
weidepaddestoel, m.; —a'cehera, f. h.z.d. als
piseialetto; —a'ia, f. ram. kinderachtigheid; ma ehe vfsol badare a queste —e,
maar waarom aan die kinderachtigheden,
beuzelingen gewicht hechten ; —aletto, m.
scherz. pasgeboren kind van 't vrouwelijk geslacht ; ha fatto una —, zij heeft een meisje
gekregen ; ook : beddepisser, in.; —a' nico, in.
tam. lichtroede wijn van geringe hoedanigheid ;
—are, v. n. pissen, wateren ; 11 bin}bo ha
il vizio di — a lotto, het kind heeft de
slechte gewoonte van in 't bed te wateren ;
fain. uno pub — a letto e dire clie è
sudato, iem. kan zich ongestraft alles veroorloven ; fig. era fontana — , een fontein
loopt met een zeer dun straaltje ; volg. non
ei piseerei sopra, dat is mij veel te weinig ; — fuoeo, de koude pis hebben ; —rsi
sotto, veel angst, vrees hebben ; prov. chi

handen vol hebben; na het eene werk weer
terstond aan een ander beginnen ; dag. domkop,
domoor, lummel, in.
Pippo, m. (N. pr.) afkort. voor Filippo,
Philip, Flip, m.; farm far —, den spion, verklikker spelen.
Pira, f. (Archeol.) brandstapel in. (voor 't verbranden van lijken); —, kinderuitdruk. voor
gallina, pire, pire t kip kip!
Piramidale, egg. pyramidevormig, pyramidaal ; spits toeloopend ; scherz. lange, spitse
neus, m.; —almente, auu. in pyramidevorm ;
—are, v. a. den vorm eener pyram. geven,
tot een pyram. ophoopen, opstapelen ; p. pass.
en agg. —ato, pyramidevormig ; eapello —,
naar boven spits toeloopende hoed ; a'mide,
f. (Archeol.) pyramide, 0.; i —i, de pyramiden;
(Geom.) pyramide ; vertiee delta —, top in.
v. d. pyram.;
triangolare quadrilatera, pentagona, drie-, vier-, vijfzijdige p.;
— tronea, afgeknotte pyram.; barba a —,
puntbaard, m.; —eggiare, v. n. naar hoven
spits toeloopen, een pyram. vorm hebben.
Pi'ranio, m. (N. pr. ster.) Pyramus, m.
Pirata, —o, m. zeeroover, pirat, vrijbuiter, m.;
—eggiare, v. n. zeerooverij drijven ; —eria,
f. zeerooverij, v.; fig. afpersing, v., roof, m.;
—a'tieo, agg. zeeroovend ; de zeerooverij
betreffend.
Pira'usta, m. (Mit.) fabelachtig insekt o. dat
men zegt in den gloed der boogovens te leven.
Pi'rehio, m. ruw, onbeschaafd, hardvochtig
mensch, m.
piscis chiaro, ha in tasca il medico,
Pire pire, Z. onder pira.
wie een zuiver geweten heeft behoeft niets te
Pi'retro, m. (Bot.) boksbloem, v.
vreezen ; p. pass. en egg. —ato, gewaterd,
Pi'rico, agg. (Chim.) pyritisch, vuurgevend;
gepist; ram. quresto vino è di quello —
polvere a —, buskruit, o.; —ite, f. (Min.)
dagii angioli, dat is een uitstekend wijntje ;
pyriet, o.; zwavel-, ijzerkies, 0.; vuursteen, m.;
—arello, m. Z. —anico ; —asa'ngue, er.
—I, pl. pyrieten ; Whim.) arsenik, o.; — mar(Med.) bloedpassen, o; —ata, f. het pissen,
ziale of di ferro, arsenikkies, o.; — di
wateren ; —ato'io, m. nachtspiegel, waterpot,
rame, arsenikrobijn, o.
m.; pis-, waterbak, in., urinoir, m.; (am. vuile
Pirocorvetta, f. (Mar.) stoomkorvet, 0.; —oplaats, v.; —atura, f. het pissen, wateren.
fo'rieo, agg. (Chim.) pyroforiscb, in de lucht Piseina, f. h.z.d. als peschiera; — , drinkvanzelf ontbrandend ; —ofregata, f. (Mar.)
plaats v. (voor 't vee); bad-, zwemkom, in.;
stoomfregat, o.; —olatria, f. vuuraanbidding,
weektrog, m.; fig. esser in —, te doen hebT.; —olatro, in. vuuraanbidder, m.; —oletta,
ben, bezig zijn ; essere in sna —, in zijn
f. pirouette, v.; kringbeweging, ronddraaiing
element zijn; (Bibl.) la probatica —, de
—
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groote waschvijver in den tempel van Jeruzalem; de vijver van Bettesda.
Pl'scio, m. pis, urien, v.; —ona, 1. fam. beddepisster, v., vrouwel. pasgeboren kind; —oso,
agg. volgepist, met pisvlekken ; sost. m. scherz.
beddepisser, m.
Pi'scopo, m. Z. episcopo.
Piscoso, agg. h.z.d. als pescoso; —ulente,
agg. vischreuk aan zich hebbend.
Pisella'ia, f., —0, m. doperwten-, erwtenbed,
-veld, o.; —ata, f. rijkelijk gerecht o. van doperwten ; —o, m. (Bot.) erwt, doperwt, v.; —1
sgusciati, col guscio, gedopte, ongedopte
erwten ; fam. en fig. lummel, onnoozele hals;
m.; mod. prov. i —i sono sempre nelle
frasche, de onnoozele lieden verkeeren altijd
in angst en twijfel ; verde —, lichtgroene
kleur ; —one, m., —ona, f. onnoozele, onbeholpen persoon, m.
Pisi'strato, m. (N. pr. Stor.) Pisistratus, m.
Pisolare, v. n. licht inslapen, indutten ; een
dutje doen, een uiltje vangen ; —lno, m.
slaapje, dutje, o.; —o, m. lichte, korte slaap,
m., middagslaapje, dutje, o.; fare un —, een
klein dutje doen, even indutten, indommelen.
Pispigliare, v. n. en —glio, m. h.z.d. als
bisbigliare, —glio.
Pispillo'ria, f. gekweel, getjilp o. (v. vogels);
fig. gefluister, gegons o. van veel stemmen ;
lange vervelende voordracht, v.
Pispinare, v. n. h.z.d. als zampillare;
pi'spino, m. h.z.d. als zampillo.
Pispissare, v. n. h.z.d. als bisbigliare.
Pi'spola, f. (Omit.) graspieper, m.; fig. en fam.
pigliare le —e, in de kou staan, van koude
beven ; non uccellare a —e, met geen kl.
winst tevreden zijn ; kleine lokfluit, v.; fig.
sluwe, verleidelijke vrouw ; —are, v. n. (Cacc.)
met de lokfluit lokken ; —ina, f. fig. en fam.
klein, bekoorlijk meisje, o.
Pissasfalto, m. (Min.) bergteer, v.
Pissi pissi, m. gefluister, gelispel, o.; fare —,
fluisteren, lispelen ; dire 11 —, gebeden lispelen ; den rozenkrans bidden.
Pi'sside, f. bus, v., vaas, v.; (Eccles.) hostiekapsel, -doosje, pyxis, v.
Pista, f. renperk, o., -baan, v.
Pistacchiata, f. pistachenmoes, o.; —io, m.
(Bot.) pistachenoot, v.
Pistagna, f. (Sart.) halszoom, m., bovenste
zoom, m.; schoot m. (aan kleeren); jaskraag, m.;
soprabito di panco con la — di velInto, een winterjas van laken met fluweelen kraag.
Pistile'nzia, f. en afgel. Z. pestilenzia.
Pistillo, m. (Bot.) stamper m. (in bloemen).
Pistoiese, agg. van Pistoja afkomstig ; sost. m.
inw. van Pistoja.
Pi'stola, f. Z. epistola.
Pistola, f. (Arm.) pistool, o. en v. —a due
canne, tweeloopspistool ; fam. proibito
come le —e Corte, ten strengste verboden ;
stare con la — in mano, zeer streng in
zijn eischen zijn ; —are, agg. Z. epistolare;
—aro, in. Z. epistola'rio; —ente, app. Z.
pestilente; —enza, f. Z. pestilenza;
— ese, agg. h.z.d. als pistolese ; (Arm. stor.)
breed, tweesnijdend jachtmes, 0.; —ettata, f.
pistoolschot, o.; —one, m. groot pistool, o.,
pistool van zwaar kaliber.
Pistone, m. groote stamper, m., zuiger, m.;
(Mus.) piston, m. (blaasinstrum.); klep v. (aan
blaasinstrum.); (Arm. stor.) musket o. van
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I zwaar kaliber ; —, h.z.d. als pedone ; —erffa.
f. h.z.d. als genta'glia of genta'ecia.
Pistore, m. h.z.d. als forna'io.
Pistre, pi'strice, f. (Zool.) walvisch, m., zeegedrocht, o.
Pistrino, m. handmolen, stampmolen, m.; fig.
zware handenarbeid, m.
Pita'fflo, m. h.z.d. als epitafflo ; pop. opschrift, grafopschrift, 0., openlijke bekendmaking, v.
Pita'gora, m. (N. pr. stor.) Pythagoras, m.;
—icamente, avv. op de wijze, naar de leer
van P.; fig. vivere —, zeer matig leven ;
—o'rico, agg. pythagorisch ; secon do 1'
opinione —a, volgens de pyth. leer ; fig.
— vito of elbo, matige levenswijze ; plantaardige levenswijze; (Geom.) teorema
Pyth. leerstelling, v.; tavola —a, Pyth.
tafel, v.; —orisino, m. Pythag. leer, v.; —orista, m. aanhanger m. van de Pythag. leer.
Pitale, m. nachtpot, nachtspiegel, waterpot, m.
Piteco, m. aap, m.
Pi'teto, m. Z. epiteto.
Pitetto, agg. h.z.d. als piccolo.
Pi'tia, f. (Archeol.) Pythia, v., priesteres te
Delphi.
Pitiusa, f. (Bot.) wolfsmelk, v.
Pito, m. (Geogr. stor.) Pythos, o.
Pitoccare, v. n. bedelen, loopen bedelen ;
—eria, f. bedelarij, v., bedelaarsleven, o.;
gierigheid, v.; —0, m., —a, f. bedelaar, m.,
-ares, v.; agg. bedelend ; korte wapenjas, v.
Pitone, f. (N. pr. mit.) Python, m., pythische
slang, v.; (Zool.) python, m., reuzenslang, v.;
—essa, —issa, f. waarzegster, toovenares, v.
Pi'ttieri, m. (Omit.) h.z.d. als pettirosso.
Pi'ttima, f. (Farm.) maagpleister, m., compres,
0., omslag, m.; fig. en fam. opdringend, indringend persoon ; gierigaard, m.; lastige, onaangename zaak, v.
Pitto, voor : pinto of dipinto ; —ore, m.,
—rice, f. schilder, m., -es, v.; — di paesi,
di storia, di flori enz., landschap, historie,
bloemschilder; fare 11 —, schilder zijn, de
schilderkunst beoefenen ; fam. un — lo pub
fare a quel modo, een schilder zou het
niet beter kunnen doen; — da chiocciole,
da sgabelli, knoei-, prulschilder; prov.
ogni — dipinge sè, ieder belacht in een
ander zijn eigen gebreken ; —ello, m. onbeduidend schilder ; —escamente, avv. op
schilderachtige wijze; —esco, agg. schilderachtig, -schoon ; pittoresk ; fig. kunstvol behandeld ; vol uitdrukking ; levendig ; —o'rico,
agg. tot de schilderkunst behoorende, haar betreffende ; storia —a della Toscana,
geschied. der Toskaansche schilderkunst, v.;
lettere —che, brieven over de schilderk.;
—u'ccio, m. onbeduidende sch., m.; —rice,
f. onder —ore ; la fantasia —, de opsierende fantaisie ; —eira, f. schilderkunst, v.;
— religiosa, — di genere, godsdienstige,
genre-schilderk.; — su tela, su legno, su
vetro, schilderen op doek, op hout, op glas ;
—a fresco, a olio, a tempera, a cera,
fresco —, olie-schilderkunst ; schilderen met
tempera-, wasverven ; fresco, v.; —e antiche e moderne, oude en moderne schilderijen ; schilderwerk, o., schildering, v.; Ia —
di quella parete è di fra Angelico,
de schildering op dezen wand is van fra
Angelico ; fiig. schilderacht. voorstelling, schildering, v.; g. en (am. essera Tina —, won-
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derschoon zijn; starci come una —, wondergoed staan ; staan of 't geschilderd is; fam.
in questo posto non ci starei neppure
in —, op deze plaats zou ik nog niet geschilderd
willen staan ; —a'ccia, f. • slechte, leelijke
schilderij, plaat, v.; —cce oscene, vuile afbeeldingen ; —are, v. a. beschilderen, uitschil-

deren, schilderen, met schilderingen versieren.

Pitu'ita, f. slijmerige afscheiding, v., snot,
0.; —a'rio, agg. (Anat.) slijmafzonderend;
membrane —e, slijmvliezen, mv.; glandula —a, slijmklier, v.; —oso, agg. vol slijm ;
febbre —a, slijmkoorts, v.; unlore — , slij-

merig vocht, o.
Pits, avv. I. dient ter aanduiding van den vergelijkenden trap (comperativo), -er meer ; questo
libro è — grosso di quest' alt ro, dit
boek is dikker dan het andere ; io son —
alto di te, ik ben grooter dan gij ; clli inteude — perdona, hoe meer men begrijpt
des te meer vergeeft men ; assol. di —, meer;
la madre lo ama di —, de moeder bemint
hem meer; (tusschen lides. en b ij v. naamor.
beteek. het den overtreff. trap superlativo) ;
è la — gentile creatura del naondo,

zij is het bekoorlijkste schepsel ter wereld ;
meer dan ; pilï clie nlai, meer
dan ooit ; —gil, meer omlaag, lager ; — su,
meer omhoog, hooger; — là, verder ginds;
— qua, meer naar hier ; -- assas, veel meer,
veel grooter; che —, wat verder, wat nog
meer ? vie —, veel meer ; non —, niet meer,
niet langer ; non tnangiar —, niet meer,
langer eten ; non parlo —, ik spreek niet
langer ; non lo farè —,ik zal het niet meer,
weer doen ; per di —, bovendien ; assol. non
— ! niet verder ! genoeg daarvan ! per lo —,
meestal, meerendeels; nlai —, volstrekt niet,
nooit meer ; senza --, zonder meer ; in rekenkunde = plus ; en ; tre — quattro fanno
.sette, drie plus vier, drie en vier maakt zeven ;
— che —, in hooge mate, in den hoogsten
graad ; nè — nè meno, niet meer of minder; a -- non posso, zooveel men maar
kan, uit alle krachten ; di sopra —, nog
bovendien, op den koop toe ; II. als agg. meer,
grooter; questo bambino ha — senso
d'un grande, dit kind heeft meer verstand
dan een groot mensch; meerdere, verscheidene; naviga'rono — giorni felicemente, zij hadden verscheidene dagen een
gelukkige vaart; nlori ii capitano e —
altri uffiziali, de kapitein en verscheidene
officieren sneuvelden ; ander ; non ho —che
questo ragazzo, ik heb niet meer, niets
anders dan dezen knaap; è — d'lln anno,
't is meer dan een jaar geleden ; III. sost. m.
liet meer, meerdere, het meeste, 0.; nel — c'
è il meno, in het meer is het minder begrepen ; il — che posso fare ..., bet beste,
het meeste wat ik doen kan ; il — clle sara
possibile, zoo veel, zoo groot als maar mogelijk is; fam. parlar del —e del nero,
over ditjes en datjes; over koetjes en kalfjes
praten ; (Gram.) numero del —, meervoud,
o.; 1 —, de meeste ; gli ulivi i — son andati a male, de meeste olijven zijn bedorven, niet toegekomen; fam. inandare, andare tra' —, dooden, dood gaan ; essere
da —, meer waard, beter zijn ; al —, hoogstens; tutt' all —, op z'n allermeest, in 't
hoogste geval ; fam. essere uno di —, iem.
te veel zijn ; nutteloos z ij n, er overschieten,
pils che,
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overbodig, onnoodig zijn ; gli è un di —
confondersi con genie che non vuol
caprice, 't is nutteloos, overbodig zich moeite

te geven voor lieden die niet begrijpen willen ;
a chi —, om strijd, om den treure; facevano a clli -- correva, zij liepen tegen
elkander om het hardst.
Pine, h.z.d. als pill, (D.); --une, h.z.d. als piti.
Pinma, f. donsveer, veer, v., dons, o.; guanciale di —, veeren, donzen kussens; letto
di —, veeren bed ; leggiere conic una —,
zoo licht als een veer ; morbido conic la
—, zoo zacht als dons ; bed, o.; cllè seggendo
in — in fama non si vietl, in ledigheid,
verwijfdheid levende, (op 't dons, bed liggende)
geraakt men niet tot roem; gevederte, o.,
vleugels, mv.; con le —e del gran disio,
op de vleugelen van een vurig verlangen (D.);
—e, pl. /1g. in de plaats van baard ; nlovendo
quell' oneste —e, den waardigen baard
bewegende ; —a'ccio, m. veeren-, donzen
kussen, hoofdkussen, o., peluw, v.; —acciuolo, m. kl. veeren kussen, kl. hoofdkussen,
kussentje, v.; (Chir.) wondkussentje, compres,
o.; (Vet.) un cavallo fa —i, een paard
neemt bet gebit niet vast in den mond ; —a'ggio, 0. dons o. (der vogels); dons op sommige
bladeren ; —are, v. a. de donsveeren uittrekken, plukken ; —ata, f. balletje uit donsveeren, dat men aan de valken geeft; —ato,
agg. met dons, veeren bedekt ; —lno, m. dons,
eiderdons, o.; dekbed, 0.; donskwast v. (voor
't opbrengen van poeder op 't gelaat); vrouwelijk kapsel uitveeren; —osità, f. donzigheid ;
zacht-, weekheid, v.; —oso, agg. donzig, met
dons bedekt; ,gig. zacht, week.
Piuolo, m. korte houten paal of pin v. (om
aan vast te binden); planthout, o.; scala a
—i, ladder, leer, v.; steenen paal v. (aan hoeken der straten, aan inrijpoorten ; langs stoepen, om gedenkteekens); al principio del
viale ci sono due grossl —i con
catena, aan den ingang van de laan staan
twee dikke steenen palen met een ketting;

fam. fermo, ritto coltje un — , onbeweeglijk, recht als een paal ; tenere a —, lang
wachten laten.
Piuttosto, avv. liever, eer; vorrei — morsre che commettere quest' azione,

ik zou liever sterven dan dat te doen ; tamelijk,
nogal ; questo libro è — caro, dit boek
is tamelijk, nogal duur ; tong. — che, in
plaats van.
Piu'vico, agg. en afgel. Z. pubblico.
Piva, f. schalmei, herdersfluit, v., doedelzak, m.;
m. prov. tornare con le —e in sacco,
onverrichterzake terugkomen.
Piviale, m. (Eccles.) pluviaal o. (van voren open
kerkgewaad); regenmantel, m., -jas, v.; —ere,
m. kerspel, o., parochie, v.; al de geestel. eener
parochie; — , (Ornit.) pluvier, m.
Pivo, m. h.z.d. als bardossa.
Pi'zio, agg. (Archeol.) pythisch ; giuochi —zj,
pythische spelen, mv.
Pizza, f. groote eironde, van boven spits toeloopende kaas, v., of koek, v.; —gallina, f.
(Bot.) murik, m., muurkruid, o.; -- guerra,
m. h.z.d. als aecattabrighe ; —are, v. a.
h.z.d. als pizzicare ; —ica'gnolo, m.
worst-, kaasverkoper; koopman in vleeschwaren ; —icaquistioni, m. h.z.d. als accattabrighe ; —icare, v. a. knijpen, pikken,
pakken (met den snavel); kittelen, jeuken,
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prikkelen, bijten ; fig. door scherpe woorden
steken, prikkelen ; (Mus.) — le corde, de
snaren tokkelen ; (Mii.) — 11 nernico, den
vijand voortdurend verontrusten ; v. n. bijten,
jeuken, krieuwelen ; mi sento tutto — la
schiena, mijn geheele rug jeukt; fam. ni
pizzicano le maul, de handen jeuken mij
(d.w.z. ik zou hem gaarne eens afrossen); fig.
— di qe., naar iets smaken, een bijsmaak
hebben ; una pizzica di poeta, iem. is
een weinig dichter; p. pass. —ato, geknepen;
agg. fam. pokdalig, mottig ; sost. in. Pizzicato, de getokkelde, geknepen, getrilde plaats
van de snaar; —Icaruolo, m. h.z.d. als
—icagnolo ; —icata, 1. (Mus.) pizzicatostuk o. op de viool ; suikererwten, muisjes, mv.;
—icheria, 1. victualie-, vleesch-, kaaswinkel, m., -waren ; —ichino, m. soort snuif, v.;
—ico, m. een vingergreep vol ; yin — di
sale, een vingervol zout; fig. qualche —
di erudizione, eenige geleerde brokken ;
kneep, v., het knijpen, o.; —score, m. gejeuk,
-krieuwel, -prikkel v. (op de huid); fig. lust, v.;
— di criticare, lust, geneigdheid tot bedillen; fam. nil v iene 11 — alle mani,
mij n vingers, handen jeuken (om te slaan);
—icorino, 1. gekrieuwel, gekittel ; fare 11
— a qd., iem. kittelen, krieuwelen ; —icottare, v. a. knijpen, krieuwelen ; een kneep
geven ; fig. —rsi, v. rif. elkander hekelen,
met bijtende woorden tergen ; —icotto, m.
een grootti greep tusschen de vingers; .een
grooten vinger vol ; greep met de vijf vingers ;
yin — di cenere, een kl. hand vol asch;
ha dato un -- in on braccio, ch e
ci ho tuttora il livido, hij heeft mij een
kneep in den arm gegeven, dat ik een blauwe
plek er van heb.
Pizzo, m. kl. puntbaard, m.; sik, m.; —1, pl.
bakkenbaard, m.; —1, pl. h.z.d. als merletti ;
di Fiandra, Brusselsche kant, v.; --o'chero, rn. h.z.d. als pinzochero.
Placa'bile, agg. verzoenbaar, gernakkel. tot
kalmte te brengen ; —ilità, f. verzoenbaarheid, v., vreedzame gezindheid, v.; —are, v. a.
bedaren, tot rust, kalmte brengen; — ildolore, de pijn stillen ; verzoenen, bevredigen,
stillen ; — 1'ira di Dio, Gods toorn bevredigen, stillen ; —rsi, v. ri ll. bedaren, stil, kalm,
rustig worden ; si piaghi, wees maar bedaard, gerust; ween niet meer; liggen gaan
(wind, storm); stil worden ; p. pass. —ato,
gerustgesteld, gestild, verzoend, enz.; —, agg.
rustig, stil ; —atore, m., --trice, f. stiller,
geruststeller, verzoener, m.; —azione, f. geruststelling, bevrediging, verzoening, v.
Placca, f. metaalplaatje, 0.; plaat v. (als erkenningsteeken, bijv. voor politieagenten); la —
del einturino, koppelplaat, v.; —are, v. a.
(Orif) plakkeeren, met goud- of zilverplaatjes
overtrekken.
Placebo, fam. andare a —, zich geheel naar
iem. voegen ; venire al —, toe-, instemmen.
Placenta, f. (Anat.) placenta, moederkoek, v.;
(Bot.) placenta, zaadkoek, v.
Placenza, f. h.z.d. als piacenza.
Placet, (lat. woord), m., toestemming, v.; Kon.
bewilliging, v., placet, o.; 11 governo negb
11 — alla bolle del Papa, de regeering
weigerde het placet aan de pausel. bul (d.w.z.
wilde de afkondiging er van niet toestaan).
Placidaniente, any. op kalme, bedaarde wijze;
kalm, rustig ; —ezza, 1. zachtheid, goedheid,
—
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kalmte, bedaardheid, v.; — di costunil,
zachtheid van zeden; —lta, f. kalme, bedaarde gemoedstoestand, m.; zachtheid, kalmte,
v.; la — dl un rimedio, de zachte werking
van een geneesmiddel ; —o, agg. kalm, bedaard, rustig, vredelievend, gelaten ; uomo
— e popolare, een bedaard en zeer welwillend man ; parole —e, zachte woorden ;
Sunme —, kalm stroomende rivier ; mare —,
stille, kalme zee, v.
Placitare, v. a. ambtelijk voorschrijven, bevelen; door een verordening bepalen ; —o, rn.
wetenschappelijke, ambtelijke meening, v.; su
questa quistione io me ne sto al —
del Galilei, in deze kwestie houd ik mij

aan de meening van Galilei ; toestemming, v.;
verlof, o., bewilliging, v.; c' è bisogno del
regio, daartoe heeft men de Kon. bewilliging noodig; a —, naar goeddunken, o.
Plaga, v. streek, hemelstreek, v.; —ale, app.
(Mus.) cadenza —, cadens van den grondtoon
tot de quart; halfslot, o.
Plagas, fam. dire — di qd., kwaad van
iem. spreken.
Plagere, v. n. en afgel. h.z.d. als piacere.
Plagia'rio, m. iem. die plagiaten maakt;
letterdief, m., afschrijver; (Gier.) iem. die van
plagiaat, letterdieverij beschuldigd is ; —a'gio, m. plagiaat, o., letterdiever41, v.; — zielverkooper, m.
Planeta'rio, agg. de planeten, het planetenstelsel betreffende ; sistetna —, planetenstelsel, o.; sost. m. planetarium, 0.; —tola'bio, m.
planetenmeter, m.
Pla'ngere, v. n. Z. piangere.
Planiinetria, 1. (Mat.) planimetrie, vlaktenmeting, v.; — I' metro, m. planimeter, vlaktenmeter, m.; —isfe'rio, m. (Geogr.) planisfeer,
m., projectie in een vlakte van de aard- of
hemelglobe ; —i'zie. f. het liggen in ééne
vlakte, vlak, o.; —ta'rio, m. planting, beplanting, v., boomkweekerij, v.; —tigradi,
m. pl. (Zool.) zoolloopers, -gangers, mv.; —ura,
--

f. Z. pianora.
Plasma, m. (Scient.) plasma, o., gevormd iets,
0.; (Fisiol.) cellichaam, plasma, o.; (Min.)
smaragdpraser, m.; —a'bile, agg. (Scient.)
geschikt tot vorming; —are, v. a. (Scient.)
vormen ; —atore, m. vormer, m.; —azione, f.

vorming, v., het vormen, o.

Pla'stica, f. plastiek, beeldende kunst, modelleerkunst, v.; —amente, avv. in plastischen
vorm ; —are, v. a. plastische, marmeren, leemfiguren, beelden maken ; —atore, m., —0,
agg. vormend, plastisch ; la forza —a delta
natura, de vormkracht der natuur ; arte
—a, h.z.d. als plastica ; la massa, terra
—a, plastische massa, de tot beeldwerken te
verwerken stof ; (Fisiol.) forza vitale —a,

geschiktheid van het lichaam om nieuwe deelen, ledematen te vormen ; sost. m. plastische
kunstenaar, beeldhouwer, m.
Plataneto, m. plataanbosch, o., -laan, v.;
—ano, m. (Bot.) plataan, m.
Platea, f. (Geogr. Star.) Platea, o.
Platea, f. plaats, breede straat, v.; (Arch.)
grondvlakte v. (van een gebouw), grondmuur,
m.; (Idraul.) gemetselde grond m. tusschen
twee brugpijlers ; (Teat.) plaats v. voor de
toeschouwers ; parterre, o ; fig. de toeschouwers in het parterre ; —ale, agg. tot de straat
behoorende ; fig. laag, gemeen ; —almente,
avv. op lage, gemeens wijze.
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Platiceronte, m. bert o. met breed gewei. I Plo'la, t. b.z.d. als pio'aala.
Pla'tino, m. (lliin.) platina. 0.; - Spllanoso, Plorare" v. n. h.z.d. als piaogere; -0, m.
platlnaspens, o.
h.z.d. als planto.
Platolle, m. (N. star. leU.) Plato, m., -Ica- Plot8oe" m. (Mil.) pleton, o.
mente, avv. platonisch; overeenk. doe Jeer PIo'zio, m. (N. pro stor.) Plautlus, m.
van P.; -o'uico, agg. platonlscb , de leer Plunlata, r. Z. pillotata.
van PI. betretIende of er mee overeenkomend , Phl'mbeo" agg. Iooden, van load; colore-,
sost. m. aanhanger m. van de leer van Pl., loodkleur, v., Iijkkleurig.
-islno" roo platonisme, 0.; leerstelsel o.van PI. Ph.rale" agg. (Gram.) in 't meervoud gebruikt;
Platta, f. geld O. dat voor mlltt. doelelnden
it numero -, meervoud, 0.; -alita" r.
wordt opgespaard.
veelneid, v., veelvoud, 0.; groot getaJ, 0.,
Plaudente, avv. bijvalbetuigend; pla'udere,
meerderhetd, v.; la legge passo a - di
V. n. n.z.d. als applalldire; -si'bile" agg.
votf , de wet ging- met meerderheid van stemmen door; veelvuldlgneld, V.; -alizza.oe,
bijval, toejutchlngwaardtg , fig. geloorwaardlg,
aanneemlijk, waarschijnlijk; -ibilita, f.
V. a. (Gram.) in 't meervoud zetmnken , -inti,
waarscnunutk-, geloofwaardig-, aanneemlijkram. gebruikt voor denari.
heid, v.; -0, m. bijval, m, toejulcnlng, v.; Phlsquanlpel'feUo, m. (Gram,) meer dan
fig. lot, m.; rar - a qc., iets toejutchen,
volm. verleden tijd.
bijval. lor schenken.
Plutarco, m. (N. pro lett.) Plutarchus, m.
Pla'llsb'a, m. Wagen, m., dicht. en fig. Kerk, Pln'teo" m. (Mil. stor.) uit takken gevlochten
(D.) v.; Groote Reel', Wagen (sterreneeld).
en met dternulden overtrokken bescherm-,
Pla'uto" m. (N. pr.lett.) Plautus, m.
nolegertngsdak, 0.; boekenrak, 0., -plank, v.;
Pleba'ccia, -a'glia, f. gepeupel, gemeen
handschrtttenkast, v.
Yolk, 0.; -e, f. tStor. rom.) plebs, 0., burger- Pilifocrazia" f. plutocratte, regeerlng, beerstand, m, (tegenst, Patrlcler), gemeen, laag
schappij V. van net geld.
volk, gepeupel, plebs, O.~ de menlgte, v ; de Pllitone" m. (N. pro mit.) Pluto, m. (flod del'
groote hoop, m.; -ea'gghle" f. gemeenheid,
onderw.). PJutus m. (god van den rljkdom);
gemeene uitdrukking; v; -eisnlo, m. lase,
-o'nico" -o'oio, agg. plutonisch; (Geol.l
gemeene, volksuitdrukking, V.; lisa mottl
forlnaziolli -che, plutontsche, door bet
-i" bij heeft veel gemeene woorden in den
vuur ontstane formaties van de aardkorst.
mond; -eizzare, v. n. gemeene, ordlnalre, PIII'viale" agg. acqua -, rezenwater, 0.;
- 0, agg. h.z.d. als piovoso; (lUit.) Giove
straatwoorden gebruiken , -eo~ -eio" ago
plebeisch, tot het lugevolk, plebsbehoorende ,
-, Zeus, de regenscnenker, ook tam. regen,m.;
gemeen, laag , (stor. rom.) tot het plebs, den
-O'itletro" m. (Fis.) regenmeter,m.; -oso"
burgerstand nehoorende , sost. m. plenejer,
agg. h.z.d, als piovoso.
man uit lagenstand ; -iscito, m. istor. rom.) Plle'lnua" m. (Mus.) rustteeken;o, -a'tica,
plebeseiet, 0., volksbeslult, 0.; op volksstemf. (Fis.) leer v. van de beweging del' lucht,
-a'tico" agg. pneumatiseh, oplucntdruk beming berustend nestutt, O.
Ple'iadi" f. pl. (Astr.) PJejaden, mv.; zeven- rustend; Dlacellin3 -3, luchtpomp, V.;
gesternte, O.
via fe('rata --a, pneum. spOOl'weg-. Ill.;
Plena/rio, agg. vol, votledig; indlll¥ellza
-atologia, f. (Filos.) g-eestenleer, V.; -onia.
-3" volle atlaat, v.; voJtallig; -i1unare,
-ite, f. (Merl.) longontsteking, V.
af/fI· 13 lIotte -a, vollemaansnacht, Ill.; Po', afkorting voor poco en voor poi.
-iht'llio" m. volle maan, v.; -ipotenza" Po, m. (Geogr.) Po, m.
f.onbelJerkte voJmachl, v.; -ipotellzia'rio" Poana, f. (Ornit.) Z. poialla.
m. g-evolmachtigde gezant; gezant,m.; -itn'- Poahi of Poitu, m. (Geo(Jr.) Poitou, o.
dille" f. h.z.d. als piellezza of Inoltitudiue. Pocalissi" f. Z. apocalisse; -aDza" f.
Pleollaslllo, m. pleonasmo, 0.; ovel'tolJigh.z.d. als pocllezza.
wooI'd, W. van gelijke beteekenis; -a'stico, Po'ccia, f. en -A.oe, V. a. h.z.d. als poppa
agg. pleonastiscb, opgevuld met gelijkbeteeen poppare ; -oso, agg. h.z.d. aJs popputo.
kenende woorden.
PocheUillo, m. een kleinweinigje, 0.; -ezza,
Pless3, f. (Geogr.) Peiszen, O.
r. geringheid, weinigheid; (am. 13 mia --,
Plesso, m. (Anat.) zenuwen-, aderenvlecbt, v.
mijne geringheid; per la - delle oose
Ple'tora" f. (Med.) volbloedigheid, v.; -o'rico,
necessaf.'ie, wegens de geringbeid del'noodang· pleLorisch, volbloedig.
zakelijke dingen; -initiO, agg. datenti 1111
Pletta, f. vlechtsel uit palmbladeren; (Arch.)
altro -, geef mij !log een klein weiRigje;
architect. vlechtwerk, O.
-ino, agg. en avv. zeer weiuig, klein wein~Je;
Plett.·o, m. (Archeol.) plectrum, 0.; pen v. om
sost. m. klein, magere persoon, ro.; -ita, f.
de snaren le slaan; slagring, ro.; dichfergave,
h.z.d. als -ezza.
dichtkunst, V.
Poco, vel'kort po', I. agg. weinig, gerift({~
Ple'u.'a, f. (Anat.) borstvlies, v.; -algia, f.
klein; kar~, spaarzaam; lIa - 3 pratlca
(Med.) hevig- sleken O. in de borst; -isia"
del mondo" bij heeft weinig ondervindin~
-esia, f. (Med.) pleuri8, pleuresie, V.; bOl'stvan de wel'eld ; aeqll3 di -a prorondita,
vlie~ontsteking; -ite, -itide, f h.z.d. als
water van geringe diepte; in - ten.po,
't voorgaande.
binnen, in korten tijrl; binflenkort; zwak,
Plica, f. wascl1tafeltje, 0; - 0 , m. kl. pakje,o.;
mager, tenger, gering-; questo ragazzo e
pal\. O. brieven, documenten.
cosi -, cite auche nil soroo 10 butta
PlinluUe" m. (Ceogr.) Plymouth, O.
ill terra, deze knaap is zoo zwak oot men
PIi'nio" m. (N. pr.lett.) Plinius, m.
hem omver kan blazeu; II. - sost. m. het
Pliratite" f. (Min.) plinLhiet, 0.; 800rt aluin, O.
weinige, gering-e ~ kleine hoeveelheid, v.; cou~
PUnto, m. (Arch.) plint,v.;voetstuk,onderstuk
tentarsi del -. zich met het weinige tevreO. voor ZUBen, lJeelden.
denstellen; -cfai, pI. weinige, mindereu, minPlobic3.oe" V. a. Z. pubblieare.
derbeid, v.; i -I 80110 seUlpl'e vioti dai
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molti, de minderen worden altijd door de
meerderen overwonnen ; lam. quei —chi,
geld, een weinig geld ; mi farebbero comodo quei —1, een weinig geld, een paar
guldens zouden mij zeer van pas komen ; fam.
cavare il — dal —, uit de kleinste zaak
winst, voordeel trekken ; iron. po' po', groote,
zeer groote ; quel po' po' di paso, wat
een kokker o. van een neus; guarda che
po' po' di ragazza, zie eens wat een stuk
meid dat is ; persome — di bnone, lieden
waaraan niet veel gelegen is ; liederlijke, slechte
lieden ; un — of un po', een weinig; iron.
un b is on —, een goed stuk, veel ; un altro
—, nog een weinig ; III. avv. weinig, niet zeer,
niet veel ; è — buono, hij is niet zeer goed ;
era — cotto, het was niet gaar, te weinig
gekookt ; vediamo un —, laat ons eens even
zien ; dimmi un po', zeg mij eens ; utt
altro — of po', nog wat langer, als 't nog
langer had geduurd ; a— a —, allengs, langzamerhand; a ogni —, telkens, elk oogenblik ; — fa, kort geleden, onlangs ; — innanzi,
kort te voren ; — poi, kort daarna, nadien ;
— stando, kort daarop ; press' a —, bijna ;
— ineno, bijna, 't scheelde niet veel ; in —
d'ora, in korten tijd ; —olino, m. en avv.
un —, een weinig : dopo un —, kort daarop.

Pocrisia, f. Z. ipoerisia.
Po'culo, m. beker, bokaal, m.
Podagra, f. (Med.) podagra, o., voetjicht, v.;
—a'grico, —agroso, app. jichtig, tot het

podagra behoorend ; sost. m jicht-, podagralijder, m.
Podera'ccio, m. slecht, verwaarloosd boeregoed, o.; —a'io, in. bestuurder, bebouwer van
kloosterlanderijen, kloosterboer, m.;
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ale, agg.

tot een boeregoed behoorende ; casa —,
landeigenaars-, boerewoning, v.; —ante, m.
kleine landeigenaar, boer. m.; —e're, m. h.z.d.
als potere ; boere-, landgoed, 0.; stuk land,
o.; boereplaats, hoeve, v.; una villa con
dieci —1, een villa met twaalf hoeven, boereplaatsen ; contadino che è fuor di —,
boer die zonder hoeve is, naar een hoeve
zoekt ; essere a —, een boeregoed bearbeiden; fig. nu — è in piano, een zaak veroorzaakt niet veel moeite en brengt veel op;
—escuola, m., land-, tuinbouwschool, v.
—eretto, m. klein boeregoed, landbezit, o.;
—erino, m. zeer klein boeregoed ; —erone,
m. groot, veel opbrengend boeregoed, 0.;
pachterij, v.; —eroso, app. vermogend, veel
macht, rijkdom bezittend, invloedrijk; sterk,
machtig; esercito —, machtig leger, 0.;
vino —, krachtige wijn, m.; —eru'ecio, m.
klein, armzalig boeregoed ; kl. pachtersplaats ;
—eru'colo, m. zeer klein boeregoedje, boereplaatsje, o.
Podesta, f. h.z.d. als potestà ; (Stor.) Podestà, m. machthebber; stadhouder, burgemeester ; prov. il — nuovo caccia it
vecchio, nieuwe wetten doen de oude vergeten ; m. prov. fare come it — di Sinigaglia, doen als de burgemeester van S.,
die zijne bevelen zelf ten uitvoer bracht ;
—ariata, m., —erffa, f. ambt, o., waardigheid, v., gebied o. van een podestà; inbezitneming ; heerschappij, v.; —essa, f. vrouw
van den podestà, burgemeester.
Po'diee, m. achterste, o.
Po'dio, m. (Arch.) voetstuk, 0.; podium,
tooneel, o.

Podlacco, (N. pr. etn.) Podlachijer ; —a'cchia, f. (Geogr.) Podlachije, o.; —olia, f.
(Geogr.) Podolie, o.
Podo'metro, m. wegmeter, pasmeter, m.
Podure, f. pl. (Zool.) poduren ; springstaarten,

mv. (insekten).

Poema, in. dichtwerk, gedicht, lang gedicht,
o.; —didascalico, leerdicht, o.; it — sacro,
de goddelijke comedie v. (v. Dante); —essa, f.
slecht, prullerig dichtwerk, o.; —etto, in. kl.
dichtwerk, kort gedicht, o.; —izzare, v. n.
dichtwerken, gedichten maken ; —one, m.

lang getrokken, lang uitgesponnen dichtwerk,
o.; —sia, f. poesie, dichtkunst, v.; —1i'rica,
e'plca, dramma'tica, didasca'lica,

lyrische, epische, drammatische, leerende dichtkunst, v.; gedicht, v., poesie, v.; dichtwerk,
gedicht, 0.; le —e del Goethe, de gedichten, dichtwerken van Goethe ; dichterlijke gedachte, poesie ; in quei versi c' è vera —,
in deze verzen is echte poesie, echt dichterlijk
gevoel ; fantaisie, hersenschim, m.; lasciamo
da parte le --e e veniamo sul sodo,

laat ons alle hersenschimmen ter zijde laten
en tot de zaak komen ; pop. cantar — , improviseeren, korte verzen voor de vuist maken;
—sia'ecia, f. slecht gedicht, o.; —sina, f.
kl., lief, sierlijk gedicht; —iu'ecia, f. klein,
onbeduidend gedicht ; —siuola, f. kl. gedicht,
gedichtje, versje, o.
Poeta, m. dichter, m.; —cesareo, hofdichter
(vr. in Oostenr.); — di teatro, theaterdichter; pop. rondtrekkend volkszanger, m.; —
stracciapone, arme, armzalige brooddichter ; (am. dweepend, hersenschimmen najagend
mensch ; —a'ccio, m. slechte, pruldichter;
—ale, agg. h.z.d. als poetico ; —ante, M.
Z. onder —are, v. n. dichten, in dichtmaat
— è imitatore del Foscolo, in zijn manier van
dichten volgt hij Foscolo na; p. pres. —ante,

schrijven, verzen maken ; nel

dichtend ; sost. m. verzenmaker, rijmelaar, m.;
—astro, m. slechte dichter ; verzensmid,
rijmelaar, pruldichter, m.; —eggiare, v. n.
h.z.d. als —are ; —esco, agg. ais poetico,
maar in veracht. beteek.; —essa, f. dichteres;
—ezzare, v. n. h.z.d. als —eggiare.
Poe'tiea, f. poetiek, leer v. der dichtkunst ;
—o, agg. tot de dichtkunst behoorende, de
dichtk. betreffende ; dichterlijk; locuzione
—a, dichterlijke uitdrukking, v.; senso
dichterlijke zin ; estro —, vena —a, dichterlijke begeestering, v., - aanleg, m.; licenze
—cche, dichterlijke vrijheden, mv.
Poetino, m. dichtertje o. (zoowel wat gestalte
als bekwaamheid betreft); —izzare, v. a.
in een dichterlijk gewaad hullen, in dichterl.
vorm brengen ; in verzen brengen ; —one, m.
groote, beduidende dichter in. (meestal in iron.
zin); —o'nzolo, —u'eeio, —u'colo, m.
onbeduidend maar ingebeeld dichter, verwaande rijmelaar, m.; —ria, f. h.z.d. als
—,

poetica.
Poffare ! uitroep van verbazing ; is 't mogelijk ! ook in samenv.; —eddio ! — ii
mondo — il cielo ! hoe is 't in 's hemels

naam mogelijk !

Poggetto, —ettino, m. heuveltje, o., klein(

hoogte, v.

Po'ggia, f. (Mar.) ratouw o. aan stuurboordzijde ; stuurboord, o; a — e ad orza, var

stuurboord naar bakboord; van rechts naaf
links.
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Poggialuolo. m. heuvel-, bergbewoner, m.;
—are, v. n. —rsi, v. riO. in de hoogte stij-

gen, opstijgen, opklimmen, zich verheffen ;
steunen; v. a. — la persona, zijn lichaam
steunen ; — un Bolpo, een slag toebrengen ;
(Mar.) v. n. afhouden, afvallen, loeven ; poggia ! houd af; van een kant sterk waaien
(wind); il vento poggiava ad essi in
eontrario, zij hadden een sterken tegenwind ; —ata, f. afhang, m., wand, m.; questa
— è tutta coperta di neve, deze heuvelwand is geheel met sneeuw bedekt ; (Mar.)
afhouden (v. d. wind); loeven; —0,m. hoogte,
v., heuvel, m.; —m olo, m. kleine hoogte, v.,
kleine heuvel, m.; prov. quando la mamma
ha passato ii —, non si rammenta
piel del figliuolo, uit het oog uit het hart;

duin, zandduin v. (aan zee); borstwering, leuning, v.; zingkoor, o.
Pogo, voor poco.
Poli! interj. bah! foei !
Poi, po', ave daarna, vervolgens, alsdan,
later ; cosi disse e -- se ne aiidó, zoo
zeide hij en daarop ging hij heen ; fam. e— ?
en verder ? en wat dan ? —che en poichè,
nadat, sedert; dewijl, daar; da quel tempo
in —, van dien tijd af, sinds dien tijd ; o
primo o —, vroeg of laat, vroeger of later;
o prima o —, tutti dobbiamo morire,

wat vroeger of wat later, we moeten toch
allen sterven; fam. addio,a —, vaarwel, tot
later, tot wederzien ; po' poi, eigenlijk, in
den grond ; sost. m. il —, het daarna, later
komende; bisogna pencare al —, men
moet ook denken aan hetgeen. daarna komt ;
II. maar, daarentegen, evenwel ; egli è
buono, tu — sei cattivo, hij is goed, maar
gij zijt stout.
Pogo'nia, (Zool.) baardvogel, -visch, m.
Poiana, f. (Omit.) gewone buizerd, m.
Poiare, v. n. h.z.d. als poggiare.
Pola, f. (Omit.) h.z.d. als gazza.
Pollacca, f. (Mus.) polka, v. (zekere dans);
poolsche jas, met bont omzette jas, v.; —,
(Mar.) soort vrachtschip o. met drie masten
op de Midd. zee ; —o, agg. poolsch ; sost. m.
Pool, Polak, inwoner m. van Polen.
Polare, agg. (Geogr.) tot de polen behoorende;
regioni, maxi —I, poolstreken, -zeeën, mv.;
circolo — , poolcirkel, m.; circolo — artico
en antartico, noord- en zuidpoolcirkel, m.;
— ità, f. (Fis.) polariteit, v.; —izzare, v. a.
(Fis.) polariseeren; —izzazione, f. (Fis.)
polarisatie, v. (bijv. van 't licht).
Polca, f. (Mus.) h.z.d. als polacca ; —chista,
m. fam. fat, gek, m., rnodepop, v., pronker, m.
Poledra, puledra, f. vrouwelijk veulen; —o,
in. veulen, o.; jong, nog niet afgericht paard, o.
Pole'ggio, m. Z. pile'ggio ; —, m. (Bot.) Z.
pule'ggio.
Pole'inica, f. polemiek, kunst v. om een we-

tenschappel. strijd te voeren ; wetensch. strijd,
m.; —ico, agg. polemisch; strijdend, aanvallend ; la parte —a di an trattato,
het polemisch gedeelte eener verhandeling;
sost. m. polemicus, wetenschapp. strijdvoerder, m.; —ista, in. h.z.d. als —ico ; —o'nia,
f. (Bot.) blauw speerkruid, o.
Polena, f. (Mar.) boegbeeld, o., scheepssnavel, m.
Polenda, —ta, f. polenta, v.; dikke brij, v.,
brood, o.; koek v. uit maïs- of kastanjemeel;
la — si affetta con nn filo, de polenta

sn ij dt men met een draad ; —a'io, m. iem.
die voor anderen de polenta maakt ; polentakneder; lig. arme drommel, m.; —ina, f. Id.
polenta, v.; —one, m. polenta-eter, m.; langzaam, log persoon, m.
Pole'sine, m. deltaland. o.; Polesini, pl. aan
de mondingen van den Po gelegen landen.
Poliandria, f. polyandrie, veelmannerij, v.
Polia'ndria , f. (Bot.) polyandria, v. (13de
klasse in het stelsel van Linens); —a'ndrico,
agg. (Bot.) polyandrisch, veelmannig.
Poliantea, f. (Lett.) bloemlezing v. (uit verschillende schrijvers vert. opstellen); lexicon, o.
Poliarchia, f. poliarchie, v.; regeering, heerschappij van velen ; —a'rchico, agg. poliarchisch, op een veelheerschappij berustend.
Poli'bio, m. (N. pr. stor.) Polibius ; —ca'rpo,
m. (N. pr.) Policarpus, m.; cle'to, in. (N. pr.)
Policletus, m.; —cli'nica, f. (Med.) polikliniek, stadskliniek, v.; —cli'nico, agg. poliklinisch ; —cro'mo, —croma'tico, agg.
veelkleurig; —do'ro, m. (N. pr. stor.) Polidorus, m.; —e'dro, m. (Geom.) veelvlak, o.;
—fe'mo, m. (N. pr. mit.) Polyfemus, m.;
—fonia, f. polifonie, veelluidendh.; —gala,
f. (Bot.) kruisbloem, v.; —gamiaa, f. plygamie, veelwijverij, v.; (Bot.) polygamen (23e kl.
van 't stelsel van Linens); —i'gamo, m. man
die met meer vrouwen leeft ; agg. in veelwijverij
levende ; (Bot.) polygamisch ; —glotta, m.
poliglot, kenner van veel talen ; —glotto, agg.
poliglottisch ; in veel talen vervat ; la Bibbia
—a, de poliglottenbijbel, veeltalige bijbel;
—gonare, agg. veelhoekig; —gonato, m.
(Bot.) h.z.d. als frassinella; —i'gono, m.
(Geom.) veelhoek, m.; — regolare, regelmatige veelhoek, m.; (Fort.) veelzijdige, gesloten
schans, v.; —, (Bot.) duizendknoop, m., —grafla, f. (Lett.) veelschrijverij, v.; geschrift o.
over verschillende onderwerpen ; gra'fico,
agg. over veel onderwerpen handelend; —i'grafo, m. veelschrijver ; schrijver m. van
werken over versch. onderw.; schrijfmachine,
v.; i'istore, m. veelkundige, op verschillend gebied ervaren geleerde; matig, f.
veelweter, o.; —me'trico, agg. (Lett.) poemetto —, in verschillend versmaat geschreven gedicht, o.; i'metro, m. gedicht in
verschillende versmaten ; polimetrum, 0.; i'mito, agg. (Arclieol.) veeldradig; drappi
1, bontgeweven kleeren (uit Egypte alkomstig); —morfismo, m. (Scient.) polimorfisme,
o., veelstaltigheid, v.; —morfo, agg. veelstaltig, polimottisch.
Polinemo, m. (Zool.) vingervisch, m.
Poline'sia, f. (Geogr.) Polynesië, o.; —e'sio,
m. Polynesiër, in.
Polinice, in. (N. pr. stor.) Polinices, m.
Poli'nnia, f. (N. pr. mit.) Polyhymnia, v. (de
zangrijke, een der Musen).
Polino'niio, m. (Alp.) polinoom, m., veeldeelige grootheid, v.; agg. polinomisch, veeldeelig;
teorema — , polinomisch stelsel, o.
Polio, m. (Bot.) berggamander, m.; —ipetalo,
agg. (Bot.) veelbladerig; —ipo, m. (Zool.)
poliep, veelvoet, veelarm, m ; (Chir.) poliep,
vleeschuitwas, m.; —ipo'dio, m. (Bot.) gemeene nachtvaren, m.; —iposo, agg. (Chir.)
poliepachtig ; —ire, v. a. en afgel. Z. pulire;
sarcia, f. (Med.) overgroote zwaarlijvigh.;
iri'tmo, agg. (I1Ius.) veelvuldig van rythmus
veranderend ; isarcia, f. (Med.) vleezigheid, vetzucht, v.; —isenso, agg. (Lett.) veel.
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zinnig, voor verschill. beteekenissen vatbaar ; 1 kippenmarkt, v.; —a'io, m. kippenhok, o.,
—isi'llabo, agg. (Grain.) veellettergrepig ;
-stal, m.; boomen waarin de vogels gaan sla—i'store, m. h.z.d. als poli'istore ; —itepen ; andare a —, gaan slapen, roesten (van
ania, m. theater o. voor dagvoorstellingen ;
hoenders); de slaapplaatsen opzoeken (van
—ite'enieo, agg. politechnisch, veel wetenvogels); scherz. naar bed, de kooi gaan ; fam.
schappen, kunsten omvattend ; istituto
star bene a —, een goed, gemakkelijk
politechnische school, v.; —iteismo, m. polileventje leiden; slidicio come un baston
da —, zoo vuil als een kippenstok ; eascar
theïsme, veelgodendom, o.; vereering v. van
veel goden; —iteista, m. politheïst, aanbidda —, in armoede vervallen ; tetter i piedi
in —, de voeten op een stok, lat., staaf zetder van veel goden ; —itei'stico, agg. politheïstisch, de vereer. van veel goden betreff.;
ten ; —aiuolo, m. kippen-, gevogeltehande—itezza, f. Z. pulitezza ; -^i'tiea , f.
laar, poelier, m.
politiek, staatswetenschap, staatkunde, v.; la Pollanca, f., —o, m. h.z.d. als tacchina,
— ha le sue leggi generali e flsse,
—o; —are, v. n. h.z.d. als rampollare ;
de politiek heeft bare algemeene en vaste
—a'rio, m. (Archeol.) oppasser, verzorger der
wetten ; — interna, esters, binnenlandsche,
gewijde of offerhoenders ; hoenderoppasser, m.;
buitenl. staatkunde; staatsmanswijsheid, v.;
—astra, f. jonge kip, hen v. die nog niet
in algemeenen zin : wereldkennis, slimheid in
gelegd heeft; mesthoen, o., poularde, v.;
den omgang; sluwheid, berekende slimheid;
—astrina, f. kl. mesthoen, 0.; —astriere,
non è — lo seoprirsi subito, het getuigt
in., —a, f. h.z.d. als ruffiano —a, —astro,
niet van slimheid zoo in eens zijn kaarten
m. jonge haan, jonge mesthaan, m.; —astrone, m. groot gemest, - mesthoen, o.; fig. h.z.d.
bloot te leggen ; geschrift, werk o. over staatkunde; la Politica di Aristotele, de
als —astrotto in. klein mesthoen ; fig. onerPolitiek van Aristoteles ; —iticamente, avv.
varen jongmensch ; onnoozele sul, m.
uit, in staatkundig opzicht; overeenkom- Pollebro, agg. tot niets dienstig, deugend;
stig de wetten, regelen der staatkunde; —itisost. m. deugniet, onnut, m.
cante, agg. politiseerend ; ragazzaglia —, Polleria, f. hoendermarkt, -kweekerg, v.
over politiek hazelende kwajongens ; sost. m. Polle'zzola, f. fijne kiem, scheut, v., jonge
politieke tinnegieter, politiseerder ; —iticaswortel, m.; fig. aver una — di dietro, een
tro, m. politicaster,onbekwame, onverstandige
vooroordeel hebben.
staatsman ; —i'tico, agg. de staatkunde, Po'lliee, m. duim, groote teen, m.
-kunst betreffende ; politiek ; arte —a, staat- Pollina, f. hoenderdrek, m., mist, v.; —aro,
kunst; scienze —cche, staatswetenschapm. h.z.d. als. pollaiuoio ; —o, sost. klein
pen ; giornale — e letterario, staat- en
hoen, hoentje, 0.; — agg. tot het hoen behooletterkundig dagblad, 0.; economia —a,
rende ; pidocehi —i, (of —i pl.) boender-,
staathuishoudkunde, v.; fig. sluw, geslepen,
kippeluizen, mv.
berekend ; sost. m. politicus ; aan de staats- Po'lline, m. (Bot.) pollen, stuifmeel, o.
aangelegenheden deelnemend man ; —iti- Potlino, m. moeras, moerassig land, o., drijcone, m. zeer sluwe, berekende politieke
vend eiland, o.
persoon.
Polissena, f. (N. pr. mit.) Polyxena.
Polito, agg. Z. pulito.
Polio, m. hoen, o. (als soortnaam); —ï, pl.
Poli'trico, in. (Bot.) steenbreek, v.
hoenders, het pluimvee, 0.; tiene uit branco
Polizia, f. politie, v., staatstoezicht, o.; zekerdi —i, hij houdt een toom kippen ; manheids-, veiligheidsdienst, m.; — governativa,
giare un — arrosto, een gebraden hoen
municipale, staats-, gemeentepolitie ; corpo
eten; — d'India, kalkoen, m.; fig. essere
di —, politiekorps, 0.; la — segreta, de
un — onervaren zijn; (am. andare a lette
geheime politie, V.; la — edilizia, de bouwquaudo i —i, met de kippen naar bed gaan ;
politie, v., bouwtoezicht, 0.; trasgressioni
cono'scere i suoi —i, z ij n volkje kennen ;
di —, politieovertredingen, mv.; staatsvorm,
essere un - freddo, vreesachtig zijn, geen
m., staatsinrichting, v.; —lesco, agg. tot de
tegenwoordigheid van geest hebben ; essere
politie behoorende; modi —schi, politiecome i —i di ulercato, als de marktkippen
manieren ; —lotto, m. politieagent, m.
(zeer verschillend van prijs) zijn; far ridere
Po'lizza, f. briefje, o., klein bewijs, o.: le
i —i, iets zeer grappigs zeggen ; portare i
sentenze delle Sibilla erano scritte
—i, den koppelaar spelen ; prov. chi ha —i
in tante —e, de uitspraken der Sibylle waren
ha pipite, elke goede zaak heeft een onaanop kleine briefjes geschreven ; korte brief, m.;
gename zijde ; ragazzi e —i non si trdi
canibio,
(Com.) —
vano mai satolli, kinderen en hoend ers
wissel, wisselbrief;
kas , bankaanwijzing, cheque, v.; — d'assihebben nooit genoeg ; jong, o. (van een dier),
curazione, verzekeringspolis, V.; — liUt
jong hoen, o.
tuante, open polis, v.; pand-, lommerdbriefje; Pollolare, v. n. Z. pullulare.
itnpegnè l'orologio e poi venclette la, Polloncello, m. jonge, teere scheut, v.; —owe,
hij bracht zijn horloge in den lommerd en
m. scheut, v., stek, m.; —oneto, m. bootudaarna verkocht hij het briefje, o.; nommer o.
kweekerij, v., slaghout, o.
in een privaatloterij ; — di carico, vracht- Pollu'ccio, m. ellendig, mager hoen, o.
brief, m.; (Mar.) cognossement, 0.; fam. non Poul ti ce, m. (N. pr. mit.) Pollux, m.
poter le —e, zich nauwel ij ks (van zwakte) Polluto, agg. bevlekt, bezoedeld ; —uzione, f.
op de beenen kunnen houden ; —ina, f. kl.
pollutie, bevlekking v. door onvrijwillige zaadbewijs, o., kl. polis, v.; klein briefje; (Eccles.)
storting; bevlekking, vlek, v.
biechtbriefje, o.; (Com.) douanebericht, -avies, o. Pollu'zola, f. h.z.d. als poloncello.
Polla, f. waterader, springbron, v.
Polmenta'rio, m. vaas v. met engen hals.
Pollacone, m. (Mar.) boegsprietzeil, o.
Polinento, m. Dijspijs, v., vleeschgerecht, o.
Polla'ggio en —ante, m. pluimgedierte, ge- Polrnonare, agg. (Anat.) de longen betrefvogelte, o.; tnercato di —i, kieken- of
lende; infianttnazione —, longontsteking
—,
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v.; —a'ria, f. (Bot.) longkruid, o.; —e, m. Poltra, f. h.z.d. als gamba ; —a'cchio, m.

h.z.d. als polledro.
(Anat.) long, v.; fam. consumare, spotare
un —, zich de longen uit het lijf praten ; Poltri'ecio, m. slecht, hard, armoedig bed, o.;
—ire, v. n. zich in het bed omkeeren, in 't
(Zool.) — mariiio, h.z.d. als potta marina ;
bed woelen (niet om te slapen maàr uit lui—ea, —ia, —ite, f. (Med.) longontsteheid); fig. — nell' ozio, in ledigheid leven;
king, v.
—0, agg. traag, lui, slaperig ; laf, schuw ;
Polo, m. pool, m., eindpunt van een as ; —1
della terra, aardpolen ; altezza, elevasost. m. bed, o., legerstede, v.; —ona, f.
arm-, leuningstoel, m.; —ona'eeio, m.
zione del —, poolshoogte, v.; (Fis.) —i
onuitstaanbaar lui mensch, m.; —ona'gmagnetici, magnetische polen ; polen van
gine, f. lui-, traagheid, v.; lafheid, bangigeen magneet; — positivo e negativo,
heid, v.; —oncello, m. kl. luiaard, m. (van
positieve en negatieve pool.
kind.); —oncina, f. sierlijke, kleine leuningPolo'nia, f. (Geogr.) Polen, o.
stoel ; —onciona, f. groote gemakkelijke armPolpa, f. vleezige deelen van 't eierlijk Iich.;
stoel, m.; —oncion e, m. groote luiaard, zeer
vleesch, o.; — di polo, kippevleesch, o.; ha
lui mensch, m.; —one, app. lui, traag, slapemangiato la — per sè e a me ha larig, besluiteloos ; laf, bang ; sost. —, in. —ona,
sciato l'osso, het vleesch heeft h ij zelf
f. traag persoon, luiaard, m., lafaard; fare
opgegeten en mij heeft hij de beenderen overla figura del —, zich als een lafaard, oud
gelaten ; mi prese un granchio in una
wijf gedragen ; —oneggiare, luieren, leeg—, een kreeft heeft mij in de kuit geknepen ;
loopen,
den luiaard spelen ; --oneria, f. lui-,
vleezig
gedeelte
der
vruchten,
vruchten(Bot.)
traagheid, leeglooperij, v.; —onescaniente,
vleesch ; la — del prese, het vleesch van
avv. op luie, leegloopende wijze ; —onesco,
den perzik ; (Farm.) toebereid vruchtenvleesch,
moes van vruchten; la — di tamnarindo
agg. leegloopend, lui, traag ; —onia, f. li z.d.
als —oneria ; —oniere, m. h.z.d. als —one.
è un purgante non disgi,istuso, het
tamarindemoes is een niet slechtsmakend pur- Poltru'eeio, m. jong veulen, o.
geermiddel, o.; fig. kern, pit, v.; in questa Poluine, m. droge kastanjeschalen, mv.
discorso c' è molta —, in deze redevoe- Polve, f. h.z.d. als —ere ; fig. sterfelijk Itch.,
ring zit veel pit, veel degelijkheid; prov.
o.; —ento, a —, avv. tegen den wind belasciare la — e l'osso in unie impresa,
schut ; —era'ccio, m. kolenstof, o.; gedroogde
schapemest, v.; —era'io, agg. stofmakend ;
in een onderneming alles verliezen : —a'eeio,
m. kuit, v.; onderste lid o. van den duim ;
prov. Gennaio — enipie il granaió, een
—a'eeione, m. fam. groot en zeer dik boek, o.;
droge Januari vult de graanschuur ; —era-acciuolo, m. (Macell.) stuk spiervleesch ;
mento, in. stofje, stofdeeltje, 0.; —erare,
onderste lid o. v. d. duim ; fam. dikke pap,
v. a. Z. iinpolverare ; —ere, f. stof, o.;
strade piene di —, straten vol stof, stoffebrei, v., dik opgesmeerde kalk, v.; —aecinto,
agg. dikvleezig ; gambe —e, beenen met
rige straten ; spegnere la —, het stof neerdikke kuiten ; —astrello, m. binnenste of
slaan ; nuvolo di —, stofwolk, v.; la— del
vleezige gedeelte der onderste vinger- of teensepolcro, bel stof, de asch van het graf ;
leden ; sto tutti i giorni a consuinarini
poeder, 0.; caffé in —, fijn gemalen koffie;
I —i scrivendo, ik zit den geheelen dag
tabacco in — . fijne snuif, v.; — di riso,
mijn vingers krom te schrijven ; —etta, f.
rijstmeel, o.; — da detail, tandpoeder, 0.; —
vleeschballetje, o.; far —e di uno, iem. in
di cipria, toiletpoeder, 0.; -- pirica, of
stukken bakken; — , vergiftigd trok m. (voor
alleen — , buskruit, o.; — senza faro,
honden die men dooden wil); dar la —, verrookloos buskruit, o.; caricare, tirare a
giftigen ; fig. prendere la —, zich door een
—, niet los kruit laden, schieten ; camera
lokmiddel laten vangen ; fam. sterke berisping,
della —, kruitkamer, v.; zand, o.; orologio
v., hard verwij t, o.; —ettone, m. fam. dik
a —, zandlooper, -uurwerk, o.; alzar la —,
boek met weinig beteekenenden inhoud ; —0,
stof opwerpen ; fig. onrust veroorzaken ; manm. (Zool.) zeespin, v. (soms ook voor polipo
dare una cosa in —, iets tot poeder,
gebr.); —oso, —uto, agg. vleezig ; gambe
meel stampen, malen; fig. geheel verwoesten,
—e, dikke beenen, mv.
vernietigen; scuotere la — a qd., iem,
Polseggiare, v. n. slaan (v. d. pols); —ino,
den mantel uitvegen, iemand goed afrossen ;
m. handboordje o. (aan hemden); manchetten,
dare, gettare la — negli occhi, zand
v.; —ista, m. in 't herkennen der ziekten
in de oogen strooien ; om den tuin leiden, bezeer ervaren geneesheer; —0, m. pols, m.,
driegen ; tirare fin che nno ha —, alle
polsslag, m.; — debole, forte, disteso,
ten dienste staande middelen aanwenden ;
duro, zwakke, sterke, sluipende, harde pols
m. prov. chi ha pia — pul tira, we zulof polsslag ; frequenza di —, jagen o. v. den
len eens zien wie het verst komt, wie het 't
pols ; faccia sentire it —, laat den pols eens
langst uithoudt; —erente, Z. —eroso ;
voelen ;
toccare 11 — a qd., iem. den
—eriera, f. kruithuis, o., -molen, m., -magapols, op de tand voelen ; senza batter —,
zijn. o., werkplaats van een vuurwerkmaker;
terstond; tastare il —, den pols voelen; —erifi'cio, m. kruitmolen, m., -fabriek, v.;
porta seinpre un cerchio d'oro al —,
—erina, f. fijn stof, o., fijne poeder, o. (gezij draagt altijd een gouden armband om den
neesmiddel); —erino, o. strooizand o. (om
pols ; (Macell.) zijstuk, o.; fig. kracht, spierinkt te doen dragen); zandkoker, m., kolestof,
kracht, v.; negoziante di —, degelijk koopo.; levantsche loogasch, v.; (Artigl. stor.) panman ; poeta di —, krachtig, energiek dichter ;
kruit, 0.; (Apr.) droog land, o.; —, h.z.d. als
opera di —, krachtig, degelijk werk.
orologio a polvere ; —erio, m. menigte
Polta, f. bouillon, m., brei, pap, v.; —i'glia, f.
opgewarreld stof, stofwolk, v.; —erista, m.
brei, v., moes, 0.; straatvuil, o., slijk, o.; —1kruitfabrikant, m.; (Mil.) vuurwerker,
glioso, agg. vuil, slijkerig, papperig.
—erizza'bile, agg. tot poeder, stof te wrijPo'ltava, f. (Geogr.) Pultowa, o.
ven ; --erizzamento, o. het tot poeder wrij-
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ven, pulvertseeren , -erlzzare, v. a. tot
poeder, stot wruven , met stor, poeder bestroolen , v. n. -rsi, v. rill. tot poeder, stof
worden, poedervorm aannemen ; p.pass. -ato,
tot poeder gewreven ; -erizzato.'e, m.iem.
dietot.poeder stampt,maalt , -e.·izzazioDe,
f. wrijving v. tot poeder, stet, pulveriseerlng,
v.; -erODe, m. groote hoeveelheid opgejaagd
stot, stotwolk, v.; -eroso, agg. stofflg, met
stot bedekt, bestoven; -erlilente, agg.
(Scient.) storvormig , -vi'glio, m.fijnstor,0.;
- da guerra, nuskrutt, 0.; reukkussentje,
0.; -iDO, m. flln dons, 0.; klein zacnt nootdkussen,0.; -vi'scolo, m. stotdeeltje, storje, 0.;
(Bot.) stuifmeel, o.
POIDa, t. appel, m., -granata, raDcia,
granaat-,oranjeappel, m.; -a'ceo, agg. appelachtlg, tot de noomvrucuten nenoorende ,
-a'io, m., -a'.'lo, m. ootttuln,boomgaard,
m.; -ata, f. pomade, zalf, v.: -ato, agg.
met appel-, oofthoomen begroeid; -e en
mezzopome, m. (stor.) rene,kampplaats v.
(in Flor.); ballo -, oude boeredans, v.; -e,
m. h.z.d. als - 0 ; -ella, agg. color -,
appelgroen,o.; -ellato, agg. met appelvorm,
plekken, cavallo baio di bianco,
bruin paard metwltte vlekken , - dl nero,
appelscntmmel, m.; -ello, m. appeltje, 0.; kl.
hoogte, v.: (Anat.) wangueen, o.
Pemera'uta, f. (Geogr.) Pommeren,o.; -a'nlo, pommersch; sost. Pommeraan, m.
Pomerldtann, agg. namlddagsch ; Ie ore -e,
de namiddaguren, mv.; -iggio, m. namiddag, m.
Pome'.'io, m. (Archeol,) aan beide zijden van
den stadsmuur onbebouwd gelaten rUimte;
(Fort.) ruimte v. tusschen muur en gracht.
POllleto, m. h.z.d. als -a'rio.
Poulfo'lige, f. (Fond.) zinkbloem, 0.; (Med.)
blaasachtige huiduitslag, m.
Po'lnice, f. (Min.) puimsteen, m. en 0.; m. provo
phi. arido che la -, gierig, knekerig; -cial'e, V. a. met pUimsteen afschuren,polijsten,
glad maken; -ciatura, f. wrijving, polijsting V. met puimsteen ; -cioso. agg. pUimsteenachtig, ruw, poreus.
POlnicnltnra, f. ooft-, fruitteelt,v.; -idol"O,
-odoro, m. (Bot.) paradils-, goudappel, tn.;
tomaa.t, v.; cOI!sel'va di -I, tomaten~~es,
0.; -Jere, -Jero, m. h.z.d. als -a .'10;
-i'fero, agg. ooftbrellgend, -dragend; -0,
m., -a en -e, f. (Bot.) appelboom, fruit·,
ooftboom, m.; appel, ro., boomvrucht, v.; -I,
pI. ooft; vi no di -I, appelwijn, m.; fig. knop,
m.; - della spada, degenknop, m.; rijksappel, m.;(Anat.) - d' Adalno, Adamsappel,
schildkraa kbeen, 0.; fig. - di discordia,
twistappel, m.; -ologia, f. leer v. van, wel'k
O. over de ooftteelt, v.; Pomona, f. (Mit.)
Pomona, v. (godin van de ooftteeIt); -oso,
agg. ooftrijk, ooftbrengend; il - autunno,
de vruchtrijke herfst, v,
POlllpa, I. f. pracht, v., praal, m., luister. ro.;
Ie -e fllllebri, lijkplechtigheden ; feeste}\1ke
optocht, m.; fig. ijdelheid, pralerij, v.; fare
qc. pel' pllra -, iets uit enkele pralerij
doen; lion ailla far - di se, hij houdt
er niet van veel ophef van zichzelf te maken;
II. pomp, spuit, v.; la - dei pOlllpieri, de
spuit vande brandweer; - 3 vapore, stoombrandspuit, v.; (Mus.) uittrek, m., schuif V.
(van blaasinetr.); -are, V. a. pompen; -a'tico, agg. h.z.d. als -oso; -eggiare, v. n.
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pronken, pralen, ophet maken , -rsi, v. rill.
ztcn ergens mee opsleren, oppronken,
PODlpei, m. (Geogr. store) Pompei, 0.; -eiano,
agg. pompeisch , -0, m. (N. pr.) Pompejus, m.
POlllpiere, m.pompler, urandweerman, i -I,
de nrandweer, v.
Po'mpilo, m.(Zool.)loodsmannetje, o.(z. vtsch).
POlllposalllente, avv. op weelderige, prachtige, pralende, pronkerige wijze; -osita, 1.
pronkzucnt, prachtlievendheid, v.; weelde,
pracht, v., pralerij, pronkerll, v.; -oso, agg.
pronkend, pronkzuchtig, pralend, pronkend;
stile -, hoogdravende stijl; U0l110 - ed
arrogante, blullend en aanmatigend mensch.
Ponce, m. punch, v.; - bianco, punch van
rhum of cognac; - rosso, p, van kermlslikeur; -tUI'CO, kotllepunch: eonserva di
-, punchextract; -iIlO, m pons]e, 0.• punch.
Pondare, v. n. h.z.d. als pouder-aee; -era'bile, agg. weegbaar, -abilita, f. weegbaarheid, v.; -eral'e, v. n. wegen, eenzeker
gewtcht henben , v. a. wegen, atwegen : fig.
overleggen, lang overwegen. sellza - i I'iseht, zonder de gevaren te overwegen ; p. pass.
-ato, atgewogen , agg. overwogen , -el'atamente, avv. op weI overtegde wljze ,
-eratezza, f. overleg, 0., voorztcntlgh, v.;
-erativo, agg. te overwegen, tot overweging, overleg dienende; -e.'atore, m. overweger, overlegger, m.; -eraziolle, f. nauwkeurig overleg, 0.; overweglng, v., atwegtng, v.;
-erosita, f. zwaarte, gewichtigheid, V.;
gewicht, 0.; -eroso, oyg. zwaar, gewichtig,
zwaarwegend.
Pondi, m. pI. (Med.) mal del -, roodeloop,
m., hevige diarrhee; -io, m. h.z.d. als DIal
dei pondi.
POlldo, m. gewlcbt,o., last, m.; fig. iI Dlo.'tal
-, het sterfelijk lichaam, O. (D.); beteekenis,
v., belang, gewicht, 0.; portal' -, van groot
belang, gewicht zijn; pond, 0.; i -i, de gewichten van de weegschaaI.
Ponente, m. streek V. van zonsondergang,
1-Vesten, 0., westewind, m.; fig. westel.landen,
mv.; a -, westelijk, naal', op het Westen;
prov, gobbo a - luna crescente, met
de ronding naar 't 1-Vesten is de maan wassend; -tello, m.lichte westewind, m.;-UDO,
agg. van uit het Westen komend.
PO'nere, V. a. Z. porre.
Ponga, f. krop m. (del' vogels).
POllicaso, avv. gesteld, aangenomen dat .. ,
Ponitnellto, m. het zetlen, leggen, plaatsen;
- del sole, zonsondergang, ro.; -itore, m.
plaatsel', zettel', steller,ro.; - di leggi, b.z.d.
als legislatore; - itlt)'a, f, b.z.d. als
-ill1ento.
Ponnese. peonese, m. (Mar.) onderstuurman, m.
Ponso, agg. hoogrood, ponceau; sost. m.hoogroode, ponceaukleur, V.
Ponta, f. Z. punta; -a'g&io, m. bruggegeld~ 0.; -a'io, m. bruggenbouwer, brugwachter, m.; -ale, ffi. (~lar.) hoI o. (van
't schip); -are, V. n. steunen, stutten;
v. a. - 13 lancia, de punt van de lans
tegenhouden; fig. -i pie al 01111'0, de
voeten tegen de muur steunen; dl'ukken, met
al de zwaarte ergens op drukken, leunen;
ookvoorponza.'e gebruikt; -ata, f.ruimte
v. aan den wand ofmuur die de scbildervan
zijn stelling kan bereiken; la parete e
molto alta, e per intonacarla ci
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vorranno sel —e, de muur is zeer hoog, I Popinone, m. h.z.d. als ghiottone.
om haar te kalken moeten wij zesmaal de Po'plite, m. (Anat.) kniebuiging, v.; —eo, m.

(Anat.) kniebuigspier, v.

stelling veranderen.

Popte, m. brug, v., overbrugging, v.; — movi- Popola'ccio, m. gepeupel, gemeen volk, o.;
—a'glia, f. als plebaglia, gentaglia ;
bile, girante, a levatoio, beweeglijke - ,
—ano, agg. tot het volk behoorende ; geboren,
draai-, ophaalbrug, v.; — amnericano of
wonende in ; Solone fu — d'Atene, Solon
lospeso, hangbrug, v.; — portabile, draagkwam uit het Atheensche volk voort ; sost. m.
bare, verplaatsbare brug; — d'otri, brug op
(Star.) onderhoorige, gehoorige tot een po
luchtdichte zakken ; archi, cosce, pile,
polo, (gemeente, distrikt); volkskind, uit het
spallette del —, bogen, leggers, pijlers,
volk geborene; i —i, het volk o. (in tegenleuning v. d. brug ; testa di —, bruggehoofd,
stelling v. d. hoogere standen ; (Pol. stor.)
o.; far —, tot brug dienen, als verbindingslid

aanhanger m. van het volk, v. d. volkspartij ;
dienen ; handje geven, op elk. schouders gaan
(Eccles.) parochiaan ; una sua —a, een zijner
staan (om ergens over te kunnen klimmen);
parochianen ; —are, v. a. bevolken, bevolfam. fare il — d'oro ad alcuno, iemand
keren ; —rsi, v. ritl. zich bevolkeren, bewoners
zeer gunstige yoorwaarden stellen ; (Mur.)
krijgen ; le solitudini si popolarono
stelling, v., steiger, m.; —stabile, vrijstaande
d'anacoreti, de woestijnen werden bevolkt
stelling ; — a collo, aan den muur bevestigde stelling.
met kluizenaars ; p. pass. —ato, bevolkt ; agg.
volkrijk ; — agg. tot het volk gehoorende, het
Ponte'fice, m. (Archeol.) pontifex, oppervolk betreffende, volks ...; incostanza
priester, m.; — massiino, opperste der
de onbestendigheid, wispelturigheid v. 't volk ;
priesters, pontifex maaimus (bij de Rom.);
educazione — volksopvoeding, v.; — usi,
(Eccles.) prelaat, bisschop; ii somnio —, de
Paus, m.
costumi, volksgebruiken, zeden ; voor 't volk
begrijpelijk, populair; letture —i, volksPonticello, m. kl. brug, v., brugje, o.; (Mus.)
voordrachten, mv.; astronomia —, popukam m. (der snaarinstrum.); (Arm.) — del
facile, beugel m. van 't geweer ; — della
laire, voor 't volk geschreven sterrekunde, v.;.
spada, beugel aan het degengevest ; (Magn.)
aura —, volksgunst, v.; musica — , popukl. metalen beugel m. (aan 't paardentuig);
laire, in den volkssmaak vallende muziek, o.;
—icino, m. bruggetje, o.; vonder, m.
—aresco, agg. populair, volks... (maar in
niet gunstige beteek.); —arità, f. volkseigenPonticità, f. wrang-, zuurheid v. van vruchten ; po'ntico, agg. zuur, wrang ; (Geogr.)
aardigheid, v.; bemindheid v. bij 't volk, popupontisch ; --iere, m. (Mil.) pontonnier, m.
lariteit, v., voorkomendh.; (Star.) aanhoorigheid
Pontificale, agg. (Archeol.) hoogepriesterlijk;
tot een gemeente, distrikt; gemeenterecht, o.,
(Eccles.) bisschoppelijk, pauselijk ; sedia —,
poorterrecht, o., -schap, 0.; —arizzare, v. a.
bisschopsstoel, m.; paramenti —1 dell'
populariseeren,voor het volk begrijpelijk, toearcivescovo, pontificale gewaden van den
gankelijk maken ; bij 't volk invoeren, bemind,
aartsbisschop ; caso — , alleen door den paus
bekend maken, populair maken ; —rsi, v. rill.
te beslissen geval, o.; sost. m. (Eccles.) pontizich populair maken, populair warden ; bij
ficale ; godsdienstoef. door een prelaat of den
het volk bemind, bekend, ingevoerd worden ;
la idea delta libertà e della unità
paus in pontificaal gewaad verricht; in —,
si popolarizza seinpre pia, het begrip
in pontificaal, in plechtig ambtsgewaad ; pontificale ; regeling der godsd.oefen. door paus
der vrijheid en eenheid dringt moer en meer
Clemens VIII in een boek vervat ; —ificalin het volk door; —aruiente, are. op volks
mente, ave. in pontificaal of plechtig ambtsdommelijke, populaire wijze ; —azione, f.
gewaad verricht ; —ificare, v. n. pontifibevolking, v., inwonertal, o., bevolkingscijfer,
ceeren, de hoogmis doen (van pret. den paus);
o.; —avventizia, vlottende, niet vaste be—ifieato, m. (Archeol.) hoogepriesterschap,
volking ; volk, o., natie, v. (ook van dieren);
ambt o. van pontifex ; (Eccles.) pausschap, o.;
scharen, mv., menigte, v.; —azzo, m. h.z.d.
pauselijke waardigheid, duur m. van een paus.
als —a'ccio ; —esco, agg. h.z.d. als —aregeering; —ifi'eio, agg. pauselijk, tot de
resco ; —ezza, f. laagheid, gemeenheid v.
pausel. waardigheid behoorende ; Stato
van afkomst; —ino, m. klein, laag, gering
Kerkelijke Staat, m.
volk, o.; volksmenigte ; (Stor.) middeneeuwPontile, m. steiger, m., aanlegplaats v. voor
sche zilvermunt, v.
schepen.
Po'polo, m. volk, o., bevolking v. van een
Pontine, Palude —, f. (Geogr.) Pontijnsche
land, stad, enz ; il — italiano, het ltal.
moerassen, mv.; —i'via , f. (Geogr.) Ponthieu,o.
volk, o.; i diversi —i della terra, de verPorto, m. (Geogr.stor.) Pontus, o.; — Eussino,
schillende volkeren der aarde ; (Eccles.) aanPoutus Euxinus, m.; Zwarte Zee, v.
hoorigen, onderhoorigen van een kerspel of
Pontona'io, m. brugwachter, bruggaarder, m.;
parochie ; parochie, 0.; casa posta nel —
—one, puntone, in. ponton, m.; brugschip,
di San Leonardo, een huis in de parochie
o.; —ura, f. Z. puntura.
van San Leonard gelegen ; (Polit.) volk, o. (in
Ponzainento, m. het drukken, persen, o.;
tegenst. van adel); è un uomo del —, hij
—are, v. n. drukken, persen, veel moeite
is een man uit het volk ; antico del —,
doen (bijv. bg de ontlasting); barensweeën gevolksvriend, o.; reggersi a —, eene demovoelen ; lang over iets werken, op iets blokken ;
cratische regeering hebben ; (Stor.) le arti
v. a. la ponzó due anni, ma è riuscita
del —, de volksgilden, mv.; menigte, volksbene, hij heeft er twee jaar over getobd,
menigte ; guarda, quaiito —, zie eens wat
geblokt, maar 't is hem ook goed gelukt;
een volk, menigte volks; il — minuto, het
—atura, f. h.z.d. als —amento.
geringe volk ; mod. prov. 11 — e il commne,
Ponzina, f. pop. voor gallina.
de geheele wereld, iedereen, Jan en alleman ;
Po'nzio, m. (N. pr. star.) Pontius, m.
prov. voce dl —, voce di Dio, de stem
Populo, m. h.z.d. als pupillo.
des volks is de stem Gods ; a — pazzo
,
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prete spiritato, zoo heer zoo knecht;
poco —, poca predica, loon naar werk, 0.;
—, (Bot.) h.z.d. als pioppo ; —oloso, agg.

genoemd ; — terrestre, pissebed, v.; fam.
star eheto e fermo come un — grat-

tato, zich niet roeren, onbeweeglijk blijven
volkrijk, sterk bevolkt.
staan ; —0, m. jonge varken, o.; —one, m.
Popooa'ia, f. meloenenveld, 0.; —aio, m.
fam. vuil, onzindelijk persoon, zwijn (alleen
meloenenverkooper; —cino, m. kl. meloen,
in fig. beteekenis).
m.; —e, m. (Bot.) meloen, m.; — vernino, Porcheggiare, v. n. zich als een zwijn gewintermeloen, m.; scherz. bult, v., bochel, m.;
dragen ; zwijnerijen bedrijven ; —ere'ccio,
guarda che po' po' di —! zie eens wat
agg. het zw ij n betreffende, van 't zwijn, varken
een bult! —ella, f. halfrijpe meloen, m.; fig.
voortkomende ; spiede — everspeer, v.;
domoor, ezel, m,
—eria, f. zwijnerij ; vuile, gemeene zaak,
Poppa, f. achtersteven, boeg m. (v. 't schip);
handeling ; fare, dire delle—, zwijnerijen,
barcaiaolo da —, gondelier, m.; aver il
gemeene dingen doen, zeggen; slecht uitgevento in —, de wind van achter hebben,
voerd werk, o.; (Agr.) veel schade aanbrenvoor den wind gaan; fig. voorspoed, geluk
gende hagelslag, m.; —eriuola, f. kleine,
hebben.
onpassende handeling v. of gezegde, 0.; —etta,
Poppa, puppa, f. borst, v. (moeder-); tepel, v.;
f. speenvarkentje, 0.; —ettaio, m. verkooper
uier m. (van koeien, geiten enz.); le venue
van geslachte speenvarkentjes ; —ettame, m.
un tumore alla — sinistra, zij kreeg een
menigte speenvarkentjes ; —etto, m. jong
gezwel aan de linkerborst; dare la —, de
varken, o., big, m.; —ettuolo, m. fam. en fig,
borst geven, zogen ; voler la —, naar de
kl. zwijntje, kl. smeerpoesje.
borst verlangen; levarlo dalla —, (het Porcile, m. zwijnenstal, m., varkenshok, 0.;
kind) van de borst gewennen ; fam. che
agg. zwijnachtig, het zwijn, varken betreffende;
poppa ! wat lekker! /1g. zijde; (Bot.) — di
fig. -- diletto, zwijnachtig vermaak ; —ina,
venere, zeer zachte en fijne perziksoort;
f. zwijn, varken o. (als slachtvee); zwijne-,
a'ione, m. (Agr.) wilde scheut, v.; —are
varkensvleesch, 0.; il mercato in questa
en puppare, v. n. zuigen, de borst nemen;
stagione abbonda di —, in dit jaargetijde
quel birnbo non farebbe altro che —,
komt er veel varkensvleesch aan de markt ;
dit kind zou niet anders willen doen dan aan
la -- è rincarata, het varkensvleesch is
de borst liggen, zuigen ; opzuigen ; fig. inzuiopgeslagen, duurder geworden ; —ino, agg.
gen, drinken ; p. pres. —ante, zuigend ; sost.
varkens ..., zwijne ...; carne —a, varkensm. zuigeling, m.; —ata, f. eens zuigen, het
vleesch ; bestie —e, varkens (als slachtvee);
aan de borst liggen ; —atina, f. het maar
occhio —, varkensoog o. (in verhouding tot
even aan de borst liggen, zuigen ; —ato'io,
bet gelaat zeer klein oog); (Bot.) pane —,
m. gummizuiger, m., zuigdesch, v.; kl. zuigvarkensbrood o. (paddestoel); fungo — of
bevel, m.; —atoia, 1. pop, v., —atore, m.
alleen —, eetbare paddestoel ; —inoso, app.
zuigend kind, o., zuigeling, m.; —ina, f. kl.
zwijn , beestachtig; vuil, vreetachtig, gulzig.
sierlijke borst, v.; — agg. pere —e, ronde, Porco, m. (Zool.) zwijn o., (als soortnaam)
appelvormige peer, v.; —uta, agg. met groote,
varken, o.; (man. varken of beer verso ; gevolle borsten; wellustig.
sneden varken of mestv. maiale ; vrouwel.
Poppese, agg. tot het achterschip behoorende;
varken of zeug troia); — salvatico, wild
sost. m. achtermasttouw, m.; —iere, m.
zwijn, o.; — spino, egel, in.; un branco
(Mar.) achterbootsman, gondelier, m.
di —ci, een kudde zwijnen ; fig. zwijn (als
Populare, agg. Z. popolare.
scheldwoord), vuil, onzindelijk, gemeen, liederPopu'leo, agg. van den populier komend ; —a
lijk man ; non ti confondere con quel
fronde, populierloof, takken ; —eone, m.
—, laat je toch niet met dat zwijn, dien ge(Farm.) populierzalf, V.; po'pulo, m. Z.
meenen kerel in ; piè di —, koevoet, m.,
popolo.
breekijzer; fam. grasso come un —, zoo
Por, afk. voor porta.
zoo dik, vet als een varken ; m. prov. aspetPorare, v.n. door de poriën dringen,doorsijpelen.
tare ii — alla ghianda of alla querPorca, f. (Agr.) rug m. van de voor; far le
cia, de gunstige gelegenheid afwachten ; fans.
—che, voren trekken.
far la vita del beato —, een lui, gemakPorca, f. (Zool.) vrouwelijk varken, o.; zeug,
kelijk leven leiden ; far l'occhio, del —,
zoog, 0.; fig. vuile, ontuchtige vrouw, v.;
kleine oogjes maken, de oogera toeknijpen (als
—a'ccio, —acciaccio, —accione, m.
teeken v. wantrouwen); voler 1'unto senza
vuil, gemeen zwijn, o. (alleen fig. gebr.); —acammazzare 1! — , groote winst willen
ciuolo, m. fam. vuil kind, 0.; —a'io, m.
hebben zonder er iets voor op te offeren ;prov.
zwijnen-, varkenshoeder, -drijver, -handelaar,
— pulito non fii mai grasso, vieze varm.; —amente, avv. op zwijnachtige, gemeene,
kens worden niet vet; of wel : groote fortuiliederlijke wijze ; —are'ecia, f. varkenshok o.
nen worden zelden op eerl. wijze verkregen ;
(voor de zeug en haar biggen); —astro, m.
(Zool.) pesce — , bruinvisch, m., ook gejong varken, o., big, m.; —ella, f. jong vrouw.
naamd: de boer met zijn varkens; — agg.
varken, o.
leelijk, slecht, vuil ; — maiale ! uitroep. van
Porcellana, f. porselein, 0.; un bel servito
teleurstelling : beroerde boel ! beroerde tegendi —, een fraai porseleinen servies ; — della
valler ! ; —ona'ccio, m. fam. en fig. gemeene,
China, di Sassonta, Chineesch, Saksisch
vuile, liederlijke kerel ; —one, m. zeer onporselein; figurine di —, porsel. beeldjes;
welvoegelijke, vuile kerel, m.; —ume, m.
porseleinpapier, 0.; —, (Nat.) porseleinslak, v.;
hoop varkens ; fig. en fans. zwijnerij ; vuile,
walgelijke, gemeene zaak of handeling.
(Bot.) portulak, m.; —etta, f. (Nat.) porseleinslak, v., ook : soort zeekrab, V.; —ino, m. Po'rfido, m. (Min.) porfier, o.. purpersteen, m.;
kl. varken, varkentje, o., big, v.; speenvarken ;
fans. essere come leccare —, niets baten,
geheel en al nutteloos zijn ; essere di —,
fig. vuil, onzindelijk kind, 0.; (Zool.) — d'Inhard, gevoelloos als steen zijn; —i'reo,
dia, Guineesch biggetje, gewoonlijk marmotje
,
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—i'rico, agg. porfieren ; van, uit porfier.
Po'rfiro, porfi'rio, m. Z. po'rfido.
Po'rgere, v. a. uitstrekken, aan-, toereiken,
geven ; porgitni cotesto libro, rei4 mij
dat boek eens aan ; — la nano a qd.,
iem. de hand reiken ; — il braeeio a una
signora, een dame den arm bieden ; fig.
— aiuto, consolazione, hulp, troost bieden ; — occasione, gelegenheid geven ; —
orecchio, het oor leenen ; — gli occhi, de
oogen, blikken richten, zien ; — la inorte,
dooden, ombrengen ; — credenza, geloof
schenken ; assol. voordragen ; oratore clie
11011 sa —, een redenaar die niet weet voor
te dragen ; un bel —, on mal —, een goede,

slechte voordracht ; manier v. van voordragen ;
—rsi, v. rifl. naderen, naderbij komen ; zich
vertoonen ; —rsi mansueto alle prighiere altrui, zich gewillig voor de beden
van anderen betoonen, z. uitstrekken ; p. pass.
porto, aangeboden ; parole --e, geuite
woorden ; —imento, in. het aanreiken, aa nbieden, uitstrekken ; —itore, m. aanbieder,
aanreiken, m.
Porisma, m. (Log. en Geom.) h.z.d. als co-

rollario.
Pornografia, f. pornographie, vuile, gemeene
schrijverij, v.; —witco, agg. pornographisch,

vuil, gemeen geschreven.

Poro, in. (Fis.) porie, v., kl. opening tusschen
de moleculen van een lichaam ; I'acgua
penetrando per i —i del legname, lo
fa marcire, het in de porien van 't hout
dringend water, doet het rotten ; (Bot.) porie v.
in de celhuid; (Anat.) porie, opening v. in de
huid ; zweetgaatje, o.; nel caldo si aprono
i —i e si suda facilniente, door de

warmte openen zich de huidporiën en men
zweet lichter; —osith, f. poreusheid, V.;
groote overvloed aan porien of openingen;
(Fis.) poreusheid, doordringbaarheid (der lich.);
—oso, agg. poreus, vol gaatjes.
Po'rpora, f. (Zool.) purperslak, v.; sap o. van
de purperslak ; purperkleur, v., purper, 0.,
purpergewaad, 0.; vestito di —, in purper
gekleed ; la— regia, het koninkl. purper, o.;
fig. kardinaalswaardigheid, la sacra -- of
la — cardivalizia); è stato insignito
della sacra, h ij is met bet gewijd purper

bekleed geworden, d.w.z. hij is kardinaal geworden ; rood o. der wangen ; la — del vino,
het purper v. d. wijn ; (Med.) purperkoori.s, V.;
roodvonk, o.; —ato, agg. in purper gekleed,
gepurperd ; sost. m. purperdrager, kardinaal,
m.; it collegio dei —I, het collegie van
kardinalen ; —o, f. h.z.d. als —a; —eggiare,
v. n. in 't purper vallen, eenigszins de purperkleur hebben ; v. a. purper verven ; —ina, f.
(Chixn.) purperine, v., kraprood, o.; —lno, agg.
purperen, purperkleurig ; fig. guance labbra —e, purperroode wangen, lippen ; —o, m.
h.z.d. als —a.
Porpreso, m. Z. propreso.
Porra'ccia, f. b.z.d. ais pantano ; —a'ceo,
agg. lookachtig ; look-, grasgroen : —a'ia, f.
moerassig land, o.; —a'io, agg. (Bot.) cipolla
—a, bieslook, o.; —ata, f. gerecht van look;
guastare la —, de pap bederven, de plannen verijdelen.
Porre, v. a. zetten, leggen, plaatsen, stellen,
brengen ; ho posto gli scaffali netla
lala, ik heb de boekenkasten in de zaal geplaatst; — la prima pietra d'un edifi-
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zio, den eersten steen van een gebouw leggen;
por nnano, de hand leggen ; —amore, beginner) lief te krijgen, te beminnen ; — si lenzio, stilzwijgen opleggen ; —meute, opmerken ; fig. — termine a qc., ergens een einde
aan maken ; ponete fine alle lacrime,
maak een einde aan die tranen; — in disparte, da canto, apart, ter zijde leggen ;
— in oblio, in dimenticanza, in vergetelheid brengen, aan de verg. overleveren;
— in dubbio, in twijfel trekken ; — in non
cale, niet tellen, niet voor veel waard, in tel
houden ; — in giuoco, in derisione, belachelijk maken ; — rimedio, hulpmiddel
verschaffen, verhelpen; porsi in capo, in
animo, zich iets in 't hoofd, in den zin stellen ; pool, poniamo, veronderstellen wij
eens, laat ons eens aannemen dat...; — le
fondainenta, den grond, grondslag leggen;
— una fabbriea, een fabriek oprichten ;
— le nova, de broedeieren onder de kip
leggen ; —i bachi da seta, de zijwormen
op een nieuw leger zetten ; vaststellen, bepalen, bevelen ; la legge pone che tutti
devono pagare, de wet bepaalt dat allen
moeten betalen ; il regolamento pone
cosi, e cosi sla, het reglement schrijft het
zoo voor, en zoo zal het zijn ook; aannemen,
veronderstellen, zich verbeelden ; (Pokt.) —
una candidatura, een candidatuur stellen;
—i proprj denari al sei, al sette, zijn

geld tegen zes en zeven percent uitzetten ;

porsi, v. rid. zich zetten, zitten gaan, liggen
gaan, staan gaan ; si ponga tosti, ga daar

staan, neem daar plaats, zet u daar neer;
dove s' è ella posta ? waar is z ij gaan
zitten ? --rsi a nu' opera, zich aan het
werk begeven, zetten ; —rsi a fare, beginnen te doen ; —rsi in difesa, zich te weer
stellen ; —rsi con qd., zich met iem. inlaten ;
in iem.'s dienst treden ; fig. —rsi gil, zich
geheel aan een zaak wijden ; p. pass. posto,
geplaatst, gelegd, gezet enz.; agg. parole mal
poste, slecht aangebrachte woorden ; prov.

casa fatta e vigna posta non si sa
quanto ti costa, een nieuw gebouwd huis
en een pas aangelegde wijngaard vragen alt ij d

nieuwe uitgaven ; bepaald, vastgesteld.

Porri'gine, f. (Med.) hoofdzeer, o.
Postoebe, gesteld, aangenomen dat ...
Porretta, f. h.z d. als porro, m.; —ina, f.
knol m. van de look ; (Agr.) jonge scheut, v.
(vooral v. eiken); —inc, p1. kastanjehakhout o.

(voor palen); —lno, m. jonge, fijne look, m.

Porro, m. I. (Bot.) look, m., prei, v.; fam.
inangiare il — dalla coda, van achter af, verkeerd beginnen ; é una buceia
di —! dat is verbazend ; m. prov. predicare
ai —i, voor doove ooren preeken ; II. wrat, v.;
ha le mnaui pieni di —i, bij heeft de handen
vol wratten ; —oso, agg. vol wratten.
Porta, (pl. —i en —a), m. drager ; lastdrager,
pakdrager, m.
Porta, f. deur, poort, v.; uit-, ingang, m.; —
principale, hoofdingang, m., -deur, v.; —
niaggiore d'una chiesa, hoofddeur eener
kerk ; stipiti, architrave, soglia della
--, deurpost, m., -balk, m., -drempel, m.; Tinposte of battenti della —, deurvleugels ;
—a battenti, vleugeldeur, v.; —a cristalli,
glazendeur, v.; bussare alla — , aan de
deur kloppen; scherz. una casa scappa
dalla — , een buis heeft een veel te groote
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deur; — segreta, falsa, geheime poort,
men heeft een mand fruit gebracht ; vettuingang, deur ; — maestra, hoofdpoort (van
rino, portami alle Caseine, koetsier,
een stad), hoofddeur (van een huis); — da
breng mij naar de Cascienen ; il pedagogo
soccorsa, nood-, hulpdeur ; la — di strada,
porta a spasso I signorini, de huisde straat-, voordeur ; a —e aperte, met open
onderwijzer gaat met de jongeheeren wandedeuren ; a —e chiuse, met gesloten deuren ;
len ; dragen, aan hebben (kleeren); porta
aprire le —e ad aleuno, iem. in zijn huis
seinpre abiti nerf, hij draagt altijd zwarte
toelaten, opnemen ; Fig. in een vereeniging opkleeren ; non .ho portato la borsa, ik heb
nemen ; de deuren voor iem. openen ; dare
mijn beurs niet bij mij ; queste due fainila — a qd., iem. laten binnenkomen ; tenere
glie portavano la stessa arme, deze
la — a qd., iemand den toegang beletten ;
beide families voerden hetzelfde wapen ; fq.
m. prov. essere alla — co' sassi, op het
verdragen, dulden ; le tribolazioni di
punt zijn iets ten einde te brengen ; geen tijd
questo mondo bisogna portarle in
meer te verliezen hebben ; fam. sfondare
santa pace, de moeielijkheden van deze
una — aperta, een open deur willen openwereld moet men geduldig dragen ; — in
rennen ; zoeken te bewijzen wat reeds lang
regalo qc., iets ten geschenke brengen ;
bewezen is ; (Mar.) —e di prua, verbindingsmeevoeren ; molte legna portava la
deuren tusschen voor- en achterdek ; schotplena, bet hooge water voerde veel hout
deuren ; —e di nu bacino sluisdeuren ;
mede ; — la notizia di qe., het bericht,
(Anat.) vena — poortader, v.; (Geogr.) le
de tijding van iets brengen ; — ordini, coPorte di ferro, de IJzeren Poort (aan den
mandi, bevelen, orders overbrengen ; — un
Donau); (Teol.) le —e d'inferno, de poorten
eseiiipio, een voorbeeld aanhalen ; lavoro
der hel ; monding, v.; le Bette —e del Nilo,
che porta della spesa non poco, een
de zeven Nijlmonden; 11 sole esce dalla
werk dat geen geringe kosten veroorzaakt, na
—, de zon gaat op; —abanda, m. indecl.
zich sleept ; — disonore, schande, oneer na
vaan-, banierdrager, m.; —abandiera, m.
zich sleepen ; (Arit.) overhouden (bij de optelindecl. vaandeldrager, m.; —a'bile, agg.
ling); — amore, odio a qd., iem. haat,
draagbaar ; —acappe, m. h.z.d. als —anianliefde toedragen ; — opinione de meening
telli ; —aeappelli, m. indecl. hoededoos, v.;
toegedaan zijn ; — tin parere, zijn gevoelen
—acaustico, m. (Chir.) buisje voor het bijtuiten, doen kennen ; — esperienza, bij
stift, o.; —a'ccia, f. slechte, vervallen deur,
ondervinding weten ; —vla, wegnemen, stev.; —a'cqua, in. indecl. h.z.d. als acqualen ; lam. begunstigen, voortrekken ; — inlolo ; —afacelle, m. indecl. fakkeldrager,
nanzi alcuno, iem. begunstigen, den voorm.; —afasci, m. indecl. h.z.d. als porta, m.;
rang geven; (Teat.) — bene la propria
—afiaschi, m. tlesschenmand, v., -drager,
parte, zijn rol goed spelen, opvatten; Fig.
m.; —afo'glia, knecht die het leger voor 't
sluw te werk gaan ; voorzichtig, bij de hand
vee gereed maakt, bladstrooier, m.; —afogli,
zijn ; — in ballo qd., iem. voor den gek
—afo'glio, m. portefeuille, v., brieventasch,
houden; (Mar.) — la voce, de stem moduv.; Fig. ministriëele portefeuille ; il — dell'
leeren ; v. n. ver strekken, reiken, dragen ;
Interno, de portel. van Binnenlandsche
l'occhio nil porta anehe due miglia.
Zaken; —afuoco, m. (Mil.) lont, v.; --agimijn oog reikt zelfs twee mijlen ; i nuovi
berne, m. (Mil.) riem m. van den patroonfucili portano fino a duernila metri,
tasch ; —aguidone, m. (Mil. star.) slanderde nieuwe geweren dragen tot tweeduizend
drager, m.; —alapis, m. potloodhouder, m.;
meter; —rsi, v. rifl. zich begeven, zich be—alegna, m. houtaanbrenger, m.; —ale'tvinden, zich gedragen ; si porta molto
tere, in. brievenbesteller, postbode, m.; —amale, hij gedraagt zich zeer slecht; p. pass.
mantelli, —o, m. mantelzak, m.; valies, o.,
—ato, gedragen, gebracht ; agg. gedragen,
reiszak, m.; —amento, m. het dragen, brenreeds gebruikt (kleeren); essere — per (in)
gen, 0.; houding, lichaamshouding, v.; gang,
bocca, door allen besproken worden, over
loop, m.; uomo di nobile —, een man van
alle tongen gaan.
deftige houding; Fig. gedrag, o., manier van Portareca, m. molenaarsknecht, m.; —arioptreden, leven, (meestal in pl.); 1 suoi —1
tratti, m. portretstander, m.; —asigari, m.
sono degni di lodi, zijn gedrag verdient
sigarenstander, m.; —astanghe, in. stangallen lof ; (Mus.) stemvorming, stem, v.; vinriem, m.; volg. en fig. liefdesmakelaar; —agerzetting, houding v. der hand (bij 't spelen),
stecchi, m. tandenstokerbusje, -vaasje, o.;
van den voet (bij 't orgelspel); —ainoc—ata, f. last, m., dracht, v.; vracht, bevrachchette, m. snuiterbakje, o.; —anionete, m.
ting, v.; scheepslast, m., tonneninhoud, m.;
geldbeursje, geldtascbje, o., portemonaie, v.;
bastimenti di poca —, schepen van ge—aniorso, m. gebitriem, m.; —ante, m.
ringe tonnemaat; gewicht van een kogel,
(Cavall.) pas, pasgang m. van 't paard ; fam.
kruitlading ; draagkracht, draagwijdte, v.; i
en fig. prendere il -- wegloopen ; boos,
cannoni di campagna ora hanno una
ontevreden weggaan ; —antina, f. draag— di cirque milla rietti, de veldstukken
stoel, m.; —antino, m. draagstoeldrager, m.;
hebben tegenwoordig een draagkracht van
(Vetr.) uitschepper m. der vloeib. glasmassa ;
vijfduizend meter; fig. draagwijdte, strekking,
—aorologio, m. horlogestander, m.; —av.; gewichtig gevolg, o.; la deliberazione
pentie, m. penhouder, m.; —apolli, m. en f.
presa ebbe niaggior — ehe non si
liefdesmakelaar, koppelaar, m.
eredette, de genomen beslissing had verdere
Portare, v. a. dragen, brengen, weg-, aanstrekking dan men wel had gemeend ; (Med.)
brengen, wegvoeren, meenemen ; fu portato
— di sangue, bloedaandrang, m.; opbrengst
a casa a braccia, hij werd op de armen
v. (van den oogst), inkomste (uit vermogen);
in huis gedragen ; — fuori un bambino,
voortbrengsel, 0.; bekwaamheid, vermogen, o.;
met een klein kind in de open lucht gaan ;
a mia —, uit al mijn krachten ; uoino di
hanno portato un panier di frutta,
—, man van invloed; (Stor.) opgave van de
,
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opbrengst v. d. oogst, van den veestapel, enz.; Portogallo, m. (Geogr.) Portugal, 0.; —ghese,
agg. portugeesch; sost. m. een Portugees.
—ati'ecio, agg. van ergens anders gebracht;
aangevoerd ; terreno — , rolsteenen, mv., rol- Portola'ndia, f. (Geogr.) Portland, o.
aarde v. (van de bergen gerold); —atile, agg. Portolano, portulano, m. (Mar.) stuurman,
draagbaar, gemakkelijk te dragen ; ponti —i,
m.; scheepshandboek, o.; opgave der verschillende havens; —, h.z.d. als portiere ; —odraagbare, verplaatsbare bruggen ; farmacia
latto, m. (Mar.) voorroeier, m.; —olio, in.
—, zak-, huisapotheek, v.; dizionario —,
h.z.d. als ampolliera ; —onaio, m. h.z.d. als
zakwoordenboek, o.; —ativo, agg. b.z.d. als
—atile ; —ato, agg. en p. pass. v. portare;
portinaio; —one, m. groote-, hoofddeur,
poort. v.; —o'rio, m. h.z.d. als pedaggio ;
sost. m. lichaamsvrucht, v.; fig. vrucht, v.,
—ua'rio, agg. de haven betreffende; gaopbrengst, v., voortbrengsel, o.; —atore, m.,
—trice, f. brenger, drager, overbrenger;
belle —rie, haventol, m.; lavori —rj,
havenwerken, mv.; —ulano, m. Z. —olano ;
date ii libro al — di questo biglietto,
geef het boek aan brenger dezer mede ; toon—uoso, agg. rijk aan havens; — ulacca, f.
der, m.; titoli a —, titels, acties aan toonder
(Bot.) Z. porcellana.
(niet op naam); bode, pakdrager, m.; — a Porzana, f. (Omit.) Z. voltalino.
cercine, a fume, lastdrager die op het hoofd, Porzioncella, f. klein gedeelte, kl. aandeel, 0.;
—one, f. deel, aandeel, o., portie, v.; la preda
op den rug draagt ; —atura, f. het dragen,
se la divisero per egual —, zij verdeelbrengen, overbrengen, wegbrengen, o.; draag-,
bestelloon, o.; manier om het haar, den haard
den de buit in gelijke deelen ; portie, hoeveelte dragen ; gedrag, o., houding, v.; —avasi,
heid eten ; a quella trattoria fanno —i
abbondanti, in dien restaurant geeft men
m. bloemenpotstander, m.; —avento, m.
groote porties ; —oniere, m. deel-, aandeelwindkast v. (van orgels); —avivande, bordenbak, m.; — voce, m. spreekbuis, v., spreekhebber m. (in een zaak).
trompet, v.; fig. iem. die alleen herhaalt wat Posa, f. rust, v., stilstand, m.; non aver —,
anderen hem voorgezegd hebben.
geen rust hebben; pauze, onderbreking, v.;
Portello, m. deurtje, 0.; — nel portome, een
senza — , zonder onderbreking ; (Arte.) pose,
deurtje in de groote deur of poort; (Mar.)
houding, v., stand, m.; —ace'nere, m. aschgeschutpoort, v.
bakje, o.; —amento, m. het plaatsen, zetten,
Porte'ndere, v. a. h.z.d. als prognosticare ;
leggen, o.; —, b.z.d als posa; basis, v., grond—ento, in. voor-, wonderteeken, o.; wonder,
slag, m., voetstuk, o.; —autolle, m, haard0.; daraiino segni e —i, er zullen teekestel, o.; —anza, f. h.z.d. als posa ; —aomnen en wonderen geschieden ; fig. buitengebrelli, m. parapluiestandaard, m.; —apiano,
woon werk ; — di ingegno, een wonderbaar
m. opschrift op balen enz. om voorzichtig te
vernuft, o.; —entosamente, avv. op wonderbehandelen ; voorzichtig ! ; scherz. langzaam,
bare, buitengewone, bovennatuurlijke wijze ;
bedaard mensch, m.; —apiedi, m. voet—entoso, agg. wonderhaar, buitengewoon.
bankje, o., voettrede, v.
Porteria, f. spreekkamertje o. (bij of in kloos- Posare, v. n. leggen, plaatsen, zetten, op-,
ters); evole, agg. h.z.d. als —abile ; —ineerleggen ; posa costi la valigia, leg
cale, m. h.z.d. als —icato ; —icare, v. n.
het valies hier neer ; dove l'ho a — ? waar
met portieken, zuilenhallen versieren ; p. pass.
moet ik het zetten, leggen ? ; af-, neerleggen;
—ato, roet een zuilenhal versierd ; sost. m.
posa piano ! voorzichtig, niet omkantelen!
zuilenhal, -gang, v.; —icciuola, f. kl. deur,
— le armi, de wapens neerleggen ; — l'av.; deurtje, poortje, 0.; —ichetto, m. kleine
bito di prete, het priesterlijk gewaad aflegzuilengang, voorhal, v., portiek, o.; —icing, f.
gen ; — l'animo, de gemoederen geruststellen;
h.z.d. als —icciuola.
macchina c it e mal posa, slecht geplaatste
Po'rtico, m. (Arch.) portiek, m. en 0.; zuilenmachine ; — in pace, in vrede rusten ;
hal, v., bogengang, v., voorhal, v.; fam. fare
andare a —, ter ruste gaan ; rustig, kalm
il — dietro la casa, geheel verkeerd banworden ; ophouden, uitscheiden ; non posa
delen ; —iera, f. portière, v., deurvoorhangdi pensare, hij houdt niet op met denken ;
sel, o.; m. prov. non esserci — per uno,
fam. piglia e posa, hij arbeidt niet
vrijen toegang tot een huis hebben ; fam.
groote onderbrekingen ; laten rusten, bezinken ;
portierster, deurhoedster, v.; zuster-portierster
questo vino bisogna lasciarlo —, men
v. (in kloont.); —iere, m. portier, deurwachmoet dezen wijn wat laten liggen, rusten;
ter, m.; —Ina, f. (Mar.) vloeddeur, v.; —i(Arte.) een bepaalde pose, houding, stand aannaio, m., —a'ia, f. portier, m., portierster v.
nemen ; poseeren ; — in falso, niet goed in
(in kloosters).
evenwicht zijn ; fig. zich een zekere houding
Porto, agg. p. pass. van porgere.
geven; een deftig uiterlijk aannemen, poseePorto, I. m. dragen, brengen ; draagloon, o.;
ren ; —rsi, v. rifl. zich plaatsen, leggen, stelporto, o., briefport, o.; franco di —, franco ;
len ; qui non c' è luogo dove —rsi,
d'arme verlof o. om wapens te mogen
bier is geen plaats om te zitten ; dove ti
dragen ; —, I. m. haven, v.; — naturale,
sei posato ? waar zit gij ? gli uccelli si
artificiale, natuurlijke, kunsthaven, v.; seaposano, de vogels zetten zich, laten zich
vare nn —, een haven graven, aanleggen ;
ergens op neer ; le mosche si posano
capitano di —, havenmeester,m.; —franco,
sulle carogne, de vliegen zetten zich op
vrijhaven, v.; fig. toevluchtsoord, 0.; fig. conhet aas; (Gram.) nelle parole sdrucciole
durre a buon — un lavoro, een werk
l'accento si posa sulla antipenultima
tot een goed einde brengen ; essere a un
sillaba, in de woorden met een slepender
buon —, in de haven aangeland zijn ; essere
uitgang komt het accent op de voorlaatste
in —, in veiligheid zijn ; toecare il —, aan
lettergreep te staan ; ophouden, eindigen;
't einddoel zijn ; fam. uina casa è un — di
tutti si posano al sonar d'un flschio,
mare, een buis is van alle goederen der
allen houden op bij 't klinken van een gefortuin rijk voorzien.
fluit (D.); p. pass. —ato, gezet, geplaatst, enz.;
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agg. gezet, rustig, gelaten, bedaebtzaam ;

—Ma, f. het op-, inhouden, o.; het nederlaten,

zitten gaan ; plaats waar de vogels zich nederzetten, rustplaats, v.; bezaksel, bezinksel, o.;
(Mus.) pause, v., rustpunt, o.; couvert o. (vork,
lepel en mes); adopra seinpre le —e di
argento, hij eet altijd met zilveren couvert;
—atamente, avv. op bedaarde, kalme enz.
wijze; —atezza, f. kalmte, bedaard-, bedachtzaamheid, v., gelatenheid, v.; —ato,
p. pass. van are; —ato'io, m. plaats om te
zitten, te rusten (van vogels); zitstokje o. (in
vogelkooi); —atu'ccia, f. slecht, waardeloos
couvert, 0.; —atara, f. het plaatsen, o., plaatsing, v.; het nederzetten, leggen enz.; bezinksel, bezaksel, o.
Posca, f. (Med.) drank m. uit azijn en water;
omslag, m., compres o. van az ij n en water.
Po'scia, avv. later, daarna, vervolgens, alsdan;
—chè, avv. daar, dewijl, ofschoon.
Poscrai, avv. overmorgen.
Poscritta, —o, m. naschrift, postscriptum. o.
Posdammese, m. (N pr. etn.) Postdammer;
—mo, m. (Geogr.) Postdam, o.
Posdiluviano, agg. na den zondvloed geschied ; —doenani, avv. overmorgen ; —domattina, avv. overmorgen vroeg.
Pose'vole, agg. tot rust geschikt.
Positivamente, avv. op positieve, bepaalde,
uitdrukkelijke, stellige wijze; zonder twijfel,
zeker; verró —, ik kom zeker; —isino, m.
(Fitis.) positivisme, o.; aanneming van alleen
het bewezen gedeelte van een leer ; —ista,
m. positivist, m., aanhanger van het positivisme ; —ivo, agg. positief, vast bepaald,
stellig, bewezen, op ervaring berustend, werkelijk ; certezza —a, positieve zekerheid, v.;
scienze —e, positieve, exacte wetenschappen, mv.; è un fatto —, 't is een zeker,
bewezen feit; fig. persoma —a, positief,
helderdenkend, zich niet aan 't onzekere boudende persoon ; (Giur.) legge —e, vastgestelde, ingevoerde wetten ; diritto — wettelijk
recht, o. (tegenover —naturale, natuurrecht);
precetto — bepaald bevel, voorgeschreven
gebod, voorschrift, 0.; (Teal.) religione —a,
positieve, geopenbaarde godsdienst, m.; (Gram.)
oggettivo —, b ij v. naamw. in den stellenden
trap ; (Mat.) positief, met het plus-teeken voorzien getal, o.; quialita —a, positieve-, plusgrootheid, v.; sost. m. it —, het positieve, het
zekere, werkelijke ; di —, zeker, zeker
en gewis.
Positura, 1. ligging, plaatsing, v., bouding, v.;
—zione, f. ligging, houding, plaatsing, v.;
(Mil. plaatsing, stelling opstelling v. (van een
troep); cacciare 11 nemico da tutte le
sue —i, den vijand uit al zijne stellingen
verdrijven ; fig. levensstaat, m., -verhouding, v.;
positie, v., betrekking, plaats ; non ha ancora trovato una — hij heeft geen betrekking, positie gevonden ; falsa —, valsche
positie, valsch standpunt, o.; — d'uina questione, opwerping, stelling van een vraagstuk,
o.; (Giur.) eedoplegging, v.; negó 11 debito,
io gli detti le —1, h ij ontkende de schuld
en ik vorderde hem op den eed ; (Astr.) angolo di —, liggingshoek, m.; (Mat.) regola
di falsa —, invoeging van een aangenomen
grootheid in de plaats van de gezochte ; (Metr.)
samenkomen van twee medeklinkers, waardoor een korte lettergreep lang wordt.
Posli'niinlo, m. (Giur.) terugkeer m. tot den
,
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,

POS
vorigen rechtstoestand ; recht o. om in het
vaderland terug te keeren.

Posna'nia, f. (Geogr.) Posen, o.
Poso, m. b.z.d. als posa en ozio ; (am. onder-

breking v. der pijn.

Po'sola, f. kruisriem m. aan het pakzadel ;
fig. en (am. last,druk, m.; con questa — sull'
anima è andato nel mondo di lis, met

dien last op het geweten is hij de andere
wereld ingegaan ; ha avuto una belles
een groote slag, ongeluk heeft hem getroffen ; —oliera, f. h.z.d als —a ; —olino,
m. staartriem, m.
Posologia, f. (Med.) bepaling van de hoeveelheid toe te dienen geneesmiddelen ; dosiologie,v.
Pospasto, m. nagerecht, dessert, o.; laatste
gerecht, o.
Pospon imento, m. achterstelling, v.; —orre,
v. a. achterstellen ; verder, later, naar achter
zetten, stellen ; il legatore ha posposto
alenini logli, de boekbinder heeft eenige
bladzijden te veel naar achter geplaatst; fig.
achterstellen. minder achten ; verwaarloozen,
buiten acht laten ; uitstellen, verschuiven ;
—sitivo, agg. (Gram.) achtergeplaatst, aangehangen ; —sizione, f. achteraanzetting,
achterstelling ; verwaarloozing, verschuiving,
v., uitstelling, v.
Possa, f. macht, kracht, sterkte, v.; werkzaamheid, v., vermogen, o.; a tutta —, uit alle
krachten, met alle macht ; o vana gloria
delle uinane —e, o ijdele roem van het
menschelijk kunnen, o.; —asza, f. macht,
kracht, v.; principe di gran —, zeer machtig vorst, m.; veleno di gran —, sterkwerkend vergif ; a tutta —, met alle krachten, uit alle macht.
Possedente, Z. onder ere, v. a. bezitten,
hebben, in zijn bezit hebben ; — nu' arte,
una scienza, een kunst, wetenschap
volkomen meester zijn ; una passione
possiede uno, een hartstocht heeft iemand
geheel in zijn macht; heeft bezit van tem.
genomen, iem. overmeesterd ; — yin luogo,
een plaats bewonen ; —rsi, v. rill. zichzelf
meester z ij n, zich beheerschen ; p. pres. —elite,
bezittend; sost. m. h.z.d. als possidente ;
—imento, m. bezit, o., bezitting, v.; —itore,
m., —trice f. bezitter, m., -ster, v.
Possendo, voor potendo ; —nte, h.z.d als

--,

—

potente.
Possessioncella, f. kl. bezitting, v.; —lone,
f. bezit, o.; aver in — qc., iets in zijn bezit

hebben ; bezitting, v., landgoed, o.;—ivo, agg.
(Gram.) bezittelijk; pronome — bezittelijk
voornaamwoord ; —o, m. bezit, o.; nel —
della libertà, in 't bezit der vrijheid;
prendere — entrare in —, bezitnemen,
in 't bezit treden ; fig. prendere — d'una
carica, een ambt aanvaarden ; bezitting, v .,
eigendom, m., landgoed, o.; ha molti —1 in
Sicilia, hij' heeft veel bezittingen in Sicilië;
1 —i della Corona, de kroon-, domeingoederen; —ore, m., bezitter, eigenaar, m.;
—o'rio agg. (Giur.) possessoir, het bezit
betre ffende.
Posse'vole, agg. h.z.d. als —1'bile, agg.
mogelijk ; — ma non probabile, mogel ij k
maar niet waarschijnlijk ; doenl ij k, uitvoerbaar; lavoro che non è — onuitvoerbaar
werk, 0.; non so se saris —a farsi, ik
weet niet of het mogelijk, te doen is; (Eilos.)
mogelijk, voor werkelijkheid, verwezenlijking
,
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sona a —, ik heb hem nog iem. afzonderlijk
vatbaar ; geen innerlijke tegenspraak bevatachterna gezonden ; di —, regelrecht, rechttende; II — intelletto, het vermogen ohlo
farb
stracte denkbeelden te vormen ; fava.
streeks ; fig. terstond, onmiddellijk ; di questa
in tutti i modi —1, ik zal het als 't eenigszóó groot (met vergezellende handbeweg.);
zins mogelijk is, doen ; il minimo —, zoo
ha yin capo di questa —, hij heeft een
het
mogelijke,
zijn
klein mogelijk ; fare i1—,
hoofd zóó groot; a — di... ter wille van ...;
best doen ; oltre al —, al het mogelijke;
a mia, tua —, volgens mijn, uw believen,
esser tra i —1, onder het bereik der mogewensch ; a cuii —, om wiens wille.
lijkheid ; fuor de' —1, onmogelijk ; —! is 't Posta, f. planting, v., planttijd, m.
mogelijk ! al —, zooveel als mogelijk is; Postale, agg. de post betreffende, tot de post
—ibilità, 1. mogelijkheid, v.; doenbaar-, uitbehoorende, post ...; servizio —, postdienst,
voerbaarheid, kracht, macht, v., vermogen, 0.;
m., -inrichting, v.; francobolli —i, postcose che vincono la umana —, dingen
zegels, mv.; cartaline —1, briefkaarten, mv.;
vaglia —, postwissel, m.; tassa —, briefdie de menschelijke kracht te boven gaan ;
questa spesa è superiore alla mia —,
port, 0.; carozza —, postkar, - wagen, m.;
vagone — postwagen m. (in spoortreinen);
deze uitgave gaat mijn vermogen, kracht te
boven ; —ibilrnente, avv. zoo veel mogelijk,
convenzione —, wereld-postverdrag, 0.;
zoo mogelijk, mogelijk.
postconventie, v.; segreto —, post-, briefgePossidente, m. bezitter, bezittende, vermogend
heim, o.; uuflizio — postkantoor, o.; eassa
man, m.; grondeigenaar, m.; app. bezittend ;
postspaarbank, v.; sost. m. postverzending,
ordini religiosi —i, geestelijke orders die
v., brieven, mv.
grondbezit hebben ; —one, m. groote, rijke Postare, v. a. (Mil.) uitzetten, opstellen (schildgrondbezitter, eigenaar, m.; —n'ccio, m. kI.
wachten, gelederen); —rsi, v. rilt. z. plaatsen,
grondeigenaar,eigenaar, bezitter, m.; —den za,
opstellen, een plaats, stelling innemen.
f. bezitrecht, o.; klasse der huis-, grondeige- Postcommu'nio, m. (Liturg.) postcommunie,
naars; la piecola — va a manco a
v. (gebr. gebed na de communie).
manco a sparire, de kleine eigendom, het Posteggiare, v. a. beloeren ; het spoor, op
kleine grondbezit verdwijnt langzamerhand ;
den voet volgen ; v. n. met de post reizen.
—dere, v. a. Z. possedere ; possuto, f. Posteinastro, m. postmeester, -houder, m.;
voor potuto ; p. pass. van potere.
—mato, —matoso,
I. Z.
Posta, f. bepaalde zit-, rustplaats ; plaats, v.;
—apostemato, —toso, —zione.
e gli angeli diêr volta suso alle Postergale, m. (Eccles) Id. op het altaar geposte, en de' engelen keerden naar hun plaats
plaatste verhooging tot uitstelling van reliin den hooge terug (D.); plaats, standpl. v. (op
kwien ; —are, v. a. achter zich werpen, laten ;
markten); box, m. (in paardenstal); (Cate,.)
verwaarloozen ; in den wind slaan ; geen acht
standplaats, post (v. jagers); mettersi, stare
op geven.
alla —, op zijn plaats gaan staan ; stare Po'steri, m. pl. nakomelingen ; het verre nain —, op den loer staan, in hinderlaag liggen;
geslacht, o.; --lore, agg. er achter zijnd,
posthuis, o., wisselplaats v. voor postpaarden ;
achterst, achter ; la parte — d'un palazzo,
post, v., postwagen, m.; sono partito con
het achtergedeelte van een paleis ; later, laterla —, ik ben met de post, den postwagen
komend, later gebeurd ; sost. m. scherz. achvertrokken ; —rurale, postkar, m.; postkanterste, o.; —iorità, f. het later, achterliggen ;
toor, o.; brieven-, paketpost, v.; le Poste
het later zijn ; --iorunente, avv. van achteRegie, de Koninklijke postdienst, ni.; imren, aan den achterkant, later, na ; — ità, f.
piegati di —, Postbeambten, mv.; ministro
nakomelingschap, v.; la, f. Z. postierla.
delle Poste dell' Inmpero germanico, Posti'ccia, f. (Mar.) dol, m. (pen, inkeping
D. rijkspostmeester ; spedi re, ricevere per
voor de roeispanen); iare, v. a. boomen
—, met de post verzenden, ontvangen ; metplanten ; —io, agg. nieuw, later bijgekomen ;
tere la lettera alla —, den brief op de
kunstmatig, valsch, onecht; denti, capelii
post brengen ; andare alla —, naar de post
— i, valsche tanden, haren ; voorloopig, tijdegaan ; fermo in , poste restante ; manco
lijk ; altare , tijdelijk - , rust - altaar, o.; a ,
di Germania, de D. post is
oggi la
op kunstmatige (niet natuurl.) wijze ; — sost. m.
vandaag niet aangekomen; vo a prendere
(Apr.) land waarop jonge booroen gekweekt
la —, ik ga mijn brieven aan de post afhaworden ; boomkweekerij, v.
len ; spese di —, correspondentiekosten, mv.; Posticiattolo, m. ellendig nest, o.; armzalig
(Giuoco.) inzet m. (bij 't spel), bank, v.; tenere
dorp, 0.; —lno, m. aardige, lieve plaats, v.;
la —, de bank houden, den inleg ontvangen ;
aangenaam dorp, goede, nog al goede be(Eccles.) tientje o. (v. d. Rozenkrans); rosario
trekking, v.
di chique —e, rozenkrans van vijf tientjes; Postleipare, v. a. verschuiven, tot later uitdire ul na — di rG`ario, een tientje v. d.
stellen, den datum later stellen ; p. pass. —ato,
rozenkrans bidden ; (Cons.) post m. (in een
als agg. later betaald ; paga —a, later, na
rekening); (Mil.) voor posto, h.z.d. als ordiden bepaalden termijn uitbetaalde bezoldiging ;
nanza, oppasser m. (van een officier); archi—atamente, avv. later, na het bepaalde
buigio a — of da —, op de vork gelegd
tijdstip, 0.; —azione, f. uitstelling, verschuimusket; vork-musket, 0.; afspraak, samenving, v.; — di una solennità, verschuiving
komst, v.; darsi la — di essere insieme,
van een feest ; — della paga, te late, acheen samenkomst (rendez-vous); bepalen ; la
terstallige uitbetaling.
— del sole, de ondergang der zon ; (Med.) Posthere, m. postmeester, -houder, m.
h.z.d. als postema ; (Mus.) stemhoogte, v.; Postieri, avv. eergisteren.
voetstap, m.; b ij w. uitdruk k. a
of a Postierla, f. (Mil. star) uitvalpoort v. (in
bella —, met voorbedachtheid; a farlo a
een vesting).
—, om te plagen, ten trots van; a —, afzon- Postiglione, m. postiljon, m., postwagenrijder,
derlijk, apart; ci ho mandato una perm.; (Mar.) aviesjacht, o.
—,
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Postilla, f. postille, v.; randbemerking, korte I Potatore, m. snoeier, uitdunner m. (v. boomen);
verklaring, v.; fig. le —e debill (del nostri
—ara, —azione, f. het uitdunnen, besnoeien
visi), de zwakke afbeelding van onze trekken ;
o. (van boomen, enz.); afgesneden takken, afval
—are, v.a. door korte randaanteekening, noten
o. van het snoeien ; snoeitijd, m.
ophelderen ; —atore, m. verklaarder, schrij- Potazzina, f. (Ornit.) pop. voor cinciarella,
ver van korte randaanteekeningen, noten;
onder cincia.
—atura, f. bet maken van randaanteekenin- Poteca, f. h.z.d. als bottega.
gen ; korte verklaring, v.
Potenta'rio, —ato, m. machthebber, heerPostime, m. planting, v., boomkweekerij, v.;
scher, potentaat, m.; —ente, agg. machtig,
krachtig, vermogend, invloedrijk ; sost m. i —i,
bezinksel, bezaksel, o.
Postino, m. postbode, brievenbesteller, m.
de machtigen ; i —1 della terra, de machPostlimi'nio, m. Z. posliminio.
tigen, grooten der wereld ; —entemente, avv.
Posto, I. agg. Z. p. pass. Van porre ; —, II.
met alle kracht, uit alle macht ; van groote
kracht, invloed; uomo che sente — gli
sost. m. post, plaats, stand-, zitplaats, v.;
muta — a coteste seggiole, geef deze
affetti, door de gevoelens machtig aangegrepen mensch ; —enza, f. kracht, macht,
stoelen een andere plaats; mettili in
sterkte, v., vermogen, 0.; — di mente, d'inquesto — , zet ze bier neer ; a tavolo gli
gegno, ziels-, geesteskracht, v.; la — di
dettero il primo —, zij gaven hem aan
Dio, la — divina, de macht van God, de
tafel de eerste plaats; serbatemi ii —,
bewaar mijn plaats, houd mijn plaats vrij;
goddelijke macht ; werking, v.; veleno di
molta —, krachtig werkend vergif, 0.; —
fammi nu po' di —, maak me wat plaats,
della parola, de kracht, macht des woords ;
ruimte; prendere poco —, weinig plaats
la — dell' oro, de macht, invloed van het
innemen ; (Mil.) post, m., stelling, v. (van een
goud ; aver — su qualcuno, invloed op
schildw.); abbandonare il —, zijn post
iem. hebben ; (Polit.) de mogendheden, volken ;
verlaten ; prendere i —1, de stellingen inla Germania è ora — di prim' ordine,
nemen ; oord, o., streek, v., plaats, v.; abita
in un brutto —, hij woont in een leelijke
Duitschland is tegenwoordig een mogendheid
streek ; fig. betrekking, v., plaats, v., post, m.,
van den eersten rang ; — navale, zeemogendheid ; (Filos.) werkende, voortbrengende kracht,
ambt, o., waardigheid, v.; ha chiesto un —
alle Strade ferrate, hij heeft een plaats
v.; — ed atto, werkingskracht en daad ; le
—e della mente, de krachten, vermogens
bij de spoorwegen gevraagd ; ha ottenuto
van den geest; —e conoscitive, intelletun — di maestro, hij heeft een betrekking
tive, erkenningsvermogen; le ultime —e,
als onderwijzer gekregen ; —gratuito, vrijde laagste zielskrachten (d. w. z. het enkele
plaats, kostelooze plaats, v.; essere al suo
opnemingsvermogen der ziel); (am. fare una
—, op de rechte plaats zijn ; stare al suo
—, op zijn plaats blijven, zich niet met andere
cosa con tutte le —e dell' animo e del
oorpo, al zijn krachten van geest en lichaam
dingen bemoeien ; se lossi al suo —, als

ik in zijn plaats was; —chè of posto che,

7,. onder porre.
Postremo, agg. laatste.
Postribolare, agg. tot een hoerenhuis, publiek
buis behoorende ; lingua'ggio —, bordeel,
gemeene taal, v.; —i'bolo, m. bordeel, hoerenbuis, publiek huis, o.

Postulante, m. en f. verzoeker, m., -ster v.
(om een ambt); —ato, m. (Log. en Mat.)

postulaat, 0.; onbewezen, aan te nemen vooropzetting, v.; —azione, f. verzoek, o., bede, v.,
eisch, m.
Po'stumo, agg. nageboren, na den dood des
vaders geboren ; fig. na den dood achter-, nagelaten (werken); sost. m. achterling, nageborene, m.
Postara, f. Z. pontura.
Postutto, al —, alles bijeengenomen, in alle

manieren.

Pota'bile, agg. drinkbaar ; acqua —, drinkwater, 0.; (Med.) oro — , gouddrank, m.;
—a'ggio, —a'cchio, m. soep, v., dunne,
vloeibare spijs, v.; —agione, f. Z. —azione.
Potaiuolo, m. tuin-, snoeimes, o.; —aiuento,
m. Z. —atura ; —are, v. a. besnoeien, af-

snijden, snoeien, dunnen (boomen, planten);

— 'tango, — corto, lange, korte scheuten
staan laten ; —a corona un albero, van

een boom alleen de kroon laten staan ; snijden,
door-, afsnijden.

Potassa, f. (Chim.) potasch, v., koolzure kali,
N.; - caustica, bijtende potasch; —ico,
agg. potaschhoudend ; sali —ei, koolzure
kali-zouten ; clorure —, chloorkali, 0.; —1o,
m. (Chim.) kali, potassium, 0.; loduro dl —,

Joodkalium, o.

ergens voor inspannen ; (Mat.) macht, v.;

seconda —, tweede macht, m.; inalzare un
numero alla seconda —, een getal in de

tweede macht, het kwadraat verheffen ; (Mec.)
bewegende kracht ; — d'una macchina in
cavalli, paardenkracht eener machine ; (Stor.
fior.) genootschap, o., vereeniging, v.; in ,
naar vermogen ; —ziale, agg. (Filos.) potentiaal, werkende kracht hebbend; slechts in 't
vermogen, niet in de daad voorhanden ; (Gram.)
particelli —i, rededeeltjes, die aan het woord
de beteekenis van een mogelijkheid geven ;
(Clair.) caustici —i, met een verborgen
kracht werkende bijtmiddelen ; sost. m. (Mat.)
potentiaal, m.; —zialità, f. (nos.) potentialiteit, v.; in het vermogen, niet in de werking
liggende eigenschap ; —zialmente, avv. naar
't vermogen, de kracht; —ziato, agg. met het
vermogen, de kracht tot iets uitgerust.
Potentilla, f. (Bot.) ganzerik, m.
Potere, v. n. kunnen, vermogen, in staat zijn;
met de kracht, de begaafdheid tot iets uitgerust zijn ; vorrel ma non posso, ik zou
wel willen maar ik kan niet; non — phi,
niet meer kunnen ; non ne poteva piu
dal ridere, ik kon niet meer van 't lachen;
v. a. chi pub una cosa e chi una altra,
de een kan dit en de andere dat ; certe cose
non si possono dire, sommige dingen kan
(mag) men niet zeggen ; questo non si potè
fare, dat mocht men niet doen ; si pub ?
is 't geoorloofd ? mag ik ? (binnenkomen); vada
addietro, non si pub, ga achter uit, bier
kunt (moogt) gij niet door ; kunnen, vermogen,
kracht, vermogen, invloed hebben ; chi pià
sa phi pub, hoe meer men weet, des te meer
—
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kan men; kennis is macht; pub molto in
corte, hij vermag, heeft veel invloed aan 't
hof ; non ne — eon uno, met iem. niet
overeen kunnen stemmen ; potra anehe
essere, 't kan z ij n, 't is mogelijk ; verrb
pia presto cie potrb, ik zal zoo spoedig
komen als ik kan, ik kom zoodra als ik zal
kunnen ; q canto so e posso, na beste
weten en willen ; potevano essere le
diece, 't kan ongeveer tien uur geweest zijn;
v. a. — tu na eosa, kunnen dragen, opheffen,
tillen ; uithouden, uitstaan, verduren ; corte
fatiche comincio a non poterle pia,

sommige vermoeienissen begin ik niet meer
uit te houden ; — arme, de wapens kunnen
d ragen ; non — la vita, zich niet meer op
de beenen kunnen houden ; (am. non poterla
acldosso, zich ergens niet over heen kunnen
zetten, iets niet kunnen verdragen ; m. avv.
a pia itoti posso, uit alle kracht, met alle
inspanning van krachten; a raio —, naar
mijn vermogen, zooveel ik kan.
Potere, m. het kunnen, vermogen, o.; macht, v.,
bevoegdheid, v., invloed, m.; questa eosa
eccede i limfti del mio — , dit gaat buiten de perken mijner bevoegdheid, macht;
cadere in — del nemico, in de macht
des vijands vallen ; ha molto — sull'
animo suo, hij heeft veel invloed op zijn
gemoed ; (Polit.) macht, v.; — seuza limiti,
onbeperkte (regeerings)macht; abuso di —,
misbruik van macht, gezag ; —', pl. volmacht,
v.; pieni —i , voile machtsbevoegdheid, v.;
veriffcazioni dei —i, onderzoek o. der bevoegdheid ; parvenire al —, aan de regeering
komen ; ambizione del —, heerschzucht,
zucht om aan de regeering te komen.
Potestà, f. m. podestà ; — , f. macht, v.,
gezag, o.; essere sotto la— di qd., onder
iem.'s macht, gezag staan ; aver la — di .. .,
het in zijn macht hebben om ... (7eol.) —a,
pl. de Machten. pl. vierde rij der Engelen;
—adi, f. pl. (Teal.) h.z.d. als —a, pl.; —eria, f.
1.. podesterf a ; —essa, f. Z. podestessa.
Potinmento, in. h.z.d. als potere of posauza.
Poti'ssimo, agg. voornaamste; cagione —a,

voornaamste reden, hoofdreden, v.
m. het drinken, o., drank, m.

Poto,

Potta, f. volg. vrouwelijk geslachtsdeel, o.
Potta, f. h.z.d. als potestà ; prov. essere it
Potta di Modena, zich zeer groot voordoen.

m. troebel mengsel, o. (am.
vuil, o., vuile pap v. op de straten ; fig. slecht
uitgevallen, uitgevoerd werk, o.; knoeierij, v.,
knoeiwerk, o.
Potnlento, agg. (Med.) drinkbaar, als drank
in te nemen.
Po'vera, f. arme vrouw, bedelares, v.; —a'ccio, m. arme drommel, m.; —a'glia, f. arm
volk, o.; -- amente, avv. op armoedige, ellendige wijze ; —ello, —etto, m. arme kerel, m.
(medelijdend. uitdrukk.); —ezza, f. h.z.d. als
povertà ; —ino, m. h.z.d. als —ello ; —o,
agg. arm, behoeftig; fam. — in canna of
pia — di San Quiintino, dood-, straatarm;
— di spirito, arm van geest; beat' i —1

Pottini'ceio,

di spirito, per° che loro è il reame
del cielo, zalig zij die arm volgens den geest

zijn, want hun behoort het rijk der hemelen;

— a quattrini, krap bij kas z ij n, niet veel
geld om handen hebben ; pittura —a di
colorito, schilderij waaraan bet koloriet ontbreekt; una —a cura di cainpagna,
ITALIAANSCH-NEDERLANDSCH.
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eene arme dorpsparochie; —i guadagni,
geringe verdiensten ; terreno —, onvruchtbaar, dor land; uit desinare —, een karig
maal ; scherz. lingua —a, populaire, volksuitdrukking, spreekwijze, v.; — me ! ik arme !
wee mij ! pover' uomo, arme kerel, arme
dwaas, m.; sel un pover' uomo, je bent
een ezel, een lummel ; alla —a, op armzalige, behoeftige wijze; faogni colsa alla
—a, hij doet alles even zuinig, armoedig;
Bost. m. arme; — vergognoso, schamele
arme, m.; bedelaar; c' è un' — all' uscio,
er staat een bedelaar aan de deur; armoede,
v.; esserci del —, armoedig er uitzien;
cadere in —, in armoede vervallen ; —one,
m. geheel verarmd mensch, m.
Povertà, f. armoede, v.; venire in —, in
armoede vervallen ; karigheid, schaarschheid,
geringheid, v.; — delle raccolte, schaarschheld v. d. oogst; — d'ingeguo, di Idee,
geestes-, weinig gedachten, gebrek aan gedachten ; (am. en iron. kleinigheid, v.; ha la
— di venti millioni, hij bezit de kl. van
twintig millioen ; soccorrere la —, de
armoede, de armen ondersteunen, helpen.
Pozioncella, f. kl. drankje, geneesmiddel, 0.;
—one, f. (Med.) drank, m., drankje, o.; —ore,
agg. (Gier.) gewichtig ; tijdelijk en gerechtelijk
bevoorrecht ; —orita, f. tijdelijke en gerechtelijke voorrang, m., bevoorrechting, v.
Pozza, f. waterplas ; plas, poel, m.; strada
piena di —e, straat vol plassen ; — di
sangue, bloedplas, m.; la lorda —, de vuile
poel, m. (de Styx) (D.); —a'echia, —a'nghera, f. vuile waterpoel, modderpoel, m.;
(Cacc.) drekplaats v. (van 't wild); fig. verwarring, v., slechte toestand, m.; non so come
uscire da questa —, ik weet niet hoe ik
mij uit dien warboel, dien poel moet redden;
—etta, f. kleine poel, plas; fig. kuiltje o. in
wangen of kin kleine holte, v.; —etto, m.
zinkputje, waterputje, o.; (Fond.) kleine kuil v.
voor 't gesmolten metaal.
Pozzo, m. put, m.; — delle miniere, mijnput, m., onderste laag der Hel (D.); — artesiano, artesische put, m.; — sivaltitoio,
zinkput, m., afvoerput o. voor 't regenwater;
—nero, secreetput, ni. riool, o.; (am. — di
San Patrizio, nooit uitgeputte bron, nooit
leeg wordende geldbeurs ; fam. esser un -seeco, een arme drommel, m.; altijd van de
hulp van anderen moeten leven ; —olana, f.
(Min.) puzzolaanaarde, vulkanische tuf, v.;
—nolo, m. kl. put, m., kl. mijnschacht ; naso
a —, neus met zeer wijde neusgaten.
Prace, f. (Agr.) h.z.d. als porea.
Praga, f. (Geogr.) Praag, 0.; Praghese, m.
Prager, inw. van Praag.
Pragma'tico, pramma'tico, app. pragmatisch ; algemeen nuttig, leerrijk ; den gang der
zaken, de regeering regelend ; editti —i,
pragm. besluiten ; (Stor.) la —a sanzione,
de pragm. sanctie, v.; —a'tica, f. pragmatiek,
zaakkennis, v., gang m. der zaken ; questo
è di —, zoo verlangt de gang van zaken het,
zoo is bet gebruikelijk; (Stor.) verordening
ten algemeene nutte; aanwijzing voor de
regeeringswijze.
Pran'dere, v. n. eten, smullen, zich voeden ;
—so, p. p. gespijsd ; agg. verzadigd ; —dio, m.
maal, o., maaltijd, m.; —za'ccio, m. slecht,
armoedig maal, 0.; —zare, v. a. eten ; het
middagmaal gebruiken ; —zetto, —zettino,
,
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m. kl., maar goed maal, 0.; kI. gastmaal, kl.

maaltijd, m.; —zo, middagmaal, -eten, 0.;
avanti —, voormiddag ; dopo—,namiddag;
gastmaal, o., maalt ij d, m.; dare un gram —,
een grooten maaltijd geven; invitare a —,
ten eten, ten middagmaal noodigen ; oggi ei
ho —, van daag heb ik menschen te eten ;
— di parata, gastmaal, o.; —zone, m.
groote, rijke maaltijd, m.; —zu'eelo, m. armzalig maal, o., karig gastmaal, o.

Pra'sino, —ssino, agg. groen, appelgroen ;
—sine, m. h.z.d. als prassio, m.; (Min.)
praser, m.; looksteen ; (toot.) als marrobbio.
Prataiuola, f. Z. gallina —, onder —nolo,

agg. op de weide groeiend, levend ; (Omit.)

gallina —a of alleen —a, dwergtrapgans, v.;
(Bof) fango —, gewone champignon, m.
Pratelliiia, 1. (Bot.) ganzebloempje, madeliefje,
o.; —ello, —ellino, m. kl. weide, v.; —ense,
agg. op de weide groeiend ; fiori, piante —i,
weidebloemen, gewassen ; —eria, f. groote
weide ; (Geogr.) le Praterie, de Prairiën

(van Amerika).

Pra'tlea, f. praktijk, uitoefening, uitvoering,
behandeling, V.; far la — of le —che,

praktiseeren, de geleerde wetenschap uitoefenen ; fig. far le —e ls e, zich alle moeiten
geven ; ervaring, ondervinding, v.; uon10 di
molta —, man van veel ervaring ; — e teorica, praktijk en theorie ; aver una gran
-- degli affari, groote ervaring, bekwaamheid in de zaken hebben ; aver poca — del
mondo, weinig wereldkennis hebben ; prendere — di qe., iets leeren ; mettere in —
qe., iets in praktijk, in uitvoering brengen ;
gebruik, o., gewoonte, v.; è — commune ed
anticm il far tost, het is een algemeen
en oud gebruik zoo te doen ; zaak, aangelegenheid, onderneming, V.; eondusse a
boon termine questa —, hij bracht deze
zaak tot een goed einde; fam. liefdesbetrekking, vrijerg v. (meest in ongeoorl. beteekenis);
è una sua —, 't is een lief van hem ; h ij
houdt met haar aan ; omgang, m., verkeer, o.;
ha eattive —che, hij heeft slechte kennissen, slechten omgang, m.; (Mar.) binnenloopen
(van een schip); dare, negare --, het verlof
om te lossen toestaan, weigeren ; vergadering,
v., raad, m.; radunare Tina —, een raadsvergadering, den raad bijeenroepen ; --che,
praktijken ; sluwe, listige handelingen, manieren ; in —, in de praktijk, de uitvoering, di
zonder verdere complimenten ; la — fa
11 maestro, de oefening maakt den meester;
—a'bile, app. uitvoerbaar, aanwendbaar,
doenbaar, praktisch ; gente non —, lieden
met welke men niet moet omgaan; begaanbaar (v. wegen); —abilità,, f. uitvoerbaarheid,
bruikbaarheid, doenl ij kheid, begaanbaarheid,
N.; —abilmente, avv. op praktische, doenlijke wijze; —a'eeia, f. slechte, weinig opbrengende praktijk, v.; tam. slechte liefdesverhouding, v.; —a'ccio, m. onkundige, onverstandige prakticus, m.; —ante, p. press.
van —are, uitvoeren, gebruiken, uitoefenen,
aanwenden, tot uitvoering, in aanwending
brengen ; praktisch uitoefenen ; non bisogna
solo predieare la virtet ma anche
pratiearla, men moet de deugd niet alleen
prediken, maar haar ook beoefenen ; — la
giustizia, de , rechtspleging uitoefenen ; assol.
praktiseeren ; e avvoeato una non pratica, hij is advokaat maar praktiseert niet,
—,
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oefent de praktijk niet uit ; aanbrengen, iets
maken ; nel viloto del pilastro pratte°
una scaletta, in de holte van den peiler
bracht hij een trapje aan; — alcuno, met
tem. omgang hebben, vertrouwelijk verkeeren ;
— uiia donna, met een vrouw bngeoorl.
omgang hebben ; assol. — bene, male,
goeden, slechten omgang hebben ; — un
luogo, op een plaats verkeeren, een plaats
dikwijls bezoeken ; pratica le bische, hij
verkeert veel, komt veel in speelholen ; —
alcuno in qc., iem. ergens in onderwijzen,
mee vertrouwd maken; p. pres.—ante, uitvoerend, uitoefenend ; agg. praktiseerend ; giovane — leerling m. in een ambtel ij k bureau,
ziekenhuis ; —chetta, f. kl. praktijk, geringe
ervaring; —chezza, f. h.z.d. als —ea.
Praticello, m. kleine weide, v.
Pra'tico, app. ervaren, bedreven, praktisch ;
uo10 —, praktisch, ervaren, bedreven man ;
essere — della strada, den weg goed
kennen ; l'invenzione è bella e —a, de
uitvinding is mooi en praktisch ; rimedj
werkzame geneesmiddelen ; mediciiia —a,
praktische geneeskunde; ingegno —, praktisch verstand, 0.; sost. m. prakticus, praktis.
geneesh.; beoefenaar, uitoefenaar, m.; —one,
m. groote prakticus, geneesheer m. wiens
hoofdzaak de praktijk is ; —u'eela, f. geringe
ervaring, bedrevenheid, v.
Pratito, —ivo, —io, agg. als weide gehouden ; terreno — weidegrond, m., weiland, 0.;
luogo erboso e ben —, zeer kruid- en
grasrijke plaats, v.; piante —e, weidegewassen, mv.
Prato, m. weide, v.; --- naturale, artificiale, natuurlijke, kunstmatige weide, V.;
—olina, f. (Bot.) h.z.d. als prateliina ;
—oliiio, m. (Bot.) h.z.d. als prataiuolo ;
—oso, agg. rijk, overvloedig aan weiden;
grasrijk.
Pravamente, avv. op boosaardige, goddelooze
wijze ; —ità, f. verdorvenheid, boosheid, goddeloosheid, V.; —0, agg. verkeerd, slecht, boos,
goddeloos ; —e dottrine, goddelooze, verwerpelijke leerstellingen.
Pre', verk. voor prete ; —aceennare, v. a.
vooraf aanduiden, een wenk geven ; —adami'tleo, agg. voor Adam bestaande ; preadamitisch ; —allegato, agg. vroeger vermeld, boven aangehaald ; —ambolare, v. a.
een voorrede, inleiding maken ; —amboletto,
m. korte inleiding, voorrede, v.; —a'mbolo,
m. voorrede, inleiding , v.; (am. ve lo dito
senza tapti —i, ik zeg het u zonder omwegen ; dopo un lungo —, na lang heen
en weer praten ; —avvertire, v. a. vooraf
waarschuwen, in kennis stellen ; —avviso,
sost. m. voorafgaande kennisgeving, bekendmaking, v.
Prebenda, f. (Eccles.) prebende, v.; voorraad
m. (levensmiddelen en geld); krijgsvoorraad,
m.; rantsoen o. voer (v. e. paard); —a'rio, m.
bezitter m. eener prebende ; stifts- domheer,
m., gestichtsarme ; —a'tico, m. h.z.d. als —a;
—ato, agg. met een prebende begunstigd ;
ost. m. h.z.d. als —a'rio.
Pretare, v. a. Z. pregare ; —lamente, avv.
slechts bij uitzondering, voorloopig, voorwaardelijk, tijdelijk ; —beta, f. voorloopigheid, onzekerheid ; —a'rio, agg. tijdelijk, tot herroeping toe aangesteld ; van het goeddunken van
den gever afhankelijk; nfficio —, voorloopige
,

,
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betrekking, v., onzeker ; lo stato della
Europa 6—, de toestand van Eur. is onzeker.
Precauzione, f. voorzichtigheid, behoedzaamheid, V.; voorzorg, voorzerginaatregel, m.;
usare tutte le —1, alle voorzorgmaatregelen nemen.
Precaziene, f. h.z.d. als preghiera.
Prece, f. bede, v., gebed, o.; —i per i morti,
gebeden voor de overledenen.
Precedente, agg. Z. p. pres. van —ee'deré ;
—eutemente, avv. vroeger, voor, vooraf;
—enza, f. voorafgaan, o., voorrang, m.;
dispute per la — tra gli ambasciatori, twisten over den voorrang onder de
gezanten; avere la —, den voorrang hebben;
ook fig. de voorkeur hebben ; gang, m.. verloop m. (eener zaak); in —, h.z.d. als —cutemeute ; —e'dere, v. a. voorgaan ; lo procedeva di pochi passi, hij ging eenige
schreden voor hem ; v. n. voorafgaan, vooruitloopen ; fig. den voorrang hebben ; far —,
vooruitzenden, vooraf zeggen ; p pres. —ente,
voorgaand, vooraangaand ; agg. vorig, voorafgaand ; nou avenue in quell' anno, ma
nel —, 't gebeurde niet in dat ,jaar, maar in
't voorafg.; sost. m. i —i d'un accusato,
het vorige leven, de precedenten van een
beschuldigde ; i —1 d'una causa, de gronden eener rechtszaak ; p. pass. —uto, —cesso,
voorafgegaan ; agg. vroeger.
Precellente, agg. h.z.d. als eccel .lente ;
—elso, agg. zeer verheven, zeer hoog ; —essione, f. het vooraf-, voorgaan, 0.; (Asir.)
processie, v.; voortgaan der nachteveningen ;
—essore, m. h.z.d. als autecessore ; —ettare, v. a. voorschrijven, gebieden, bevelen ;
voorschriften geven ; (Giur.) een gerechtelijk
betalingsbevel doen toekomen ; se non lui
paga, to fo — dal tribunate, als gij mij
niet betaalt, zal ik er u door de rechtbank
toe dwingen ; — qd., iem. onder toezicht der
politie ste ll en ; p. pres. —ettante, als sost. m.
bewerker van een gerechtelijk betaalbevel;
p.pass. —ettato, als agg. onder toezicht der
politie gesteld ; —ettatore, m., voorschrijver,
uitvaardiger van bevelen ; —etti'bile, agg.
voorschrijfbaar; als bevel, voorschrift op te
stellen ; —ettista, ro. opsteller m. van voorschriften ; —ettativamenie, avv. bij wijze
van voorschrift ; —ettivo, agg. tot voorschrift
dienend, een voorschrift, bevel bevattend ; in
Inodo — , bij wijze van voorschrift ; —etto,
in. voorschrift, bevel, o.; far —, gebieden,
voorschrijven ; — affermativo, gebod, 0.;
—negativo, verbod, o.; feste di —, geboden
feestdagen ; leer, v., aanwijzing, v., voorschrift,
o.; —i grainruaticali„ grammaticale regelen ; (Giur.) gerechtelijk bevel tot betaling ;
mandare un —, een bevel tot betalen
uitvaardigen ; politietoezicht, o.; ebbe il —
delle veeti quattro, bet werd hem verboden na zonsondergang het huis te verlaten ;
—ettorato, m. ambt o. van opvoeder, onderwijzer ; —ettore, m. uitdeeler van voorschriften, leeringen; onderwijzer, leeraar; huisonderwijzer, m.; —ettoria, f. als rettoria
of prefettura.
Preci'dere, v. a. wijden, afsnijden, verkorten,
verminken, onderbreken, verhinderen.
Preci'ngersi, v. rifl. h z.d. als accingersi ;
—into. m. omvang, m., afgesloten ruimte.
Preeipitalnento, m., —asza, f. naar beneden-, afwerping, v., val m. naar omlaag,
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afstorting, v.; —are, v. a. met geweld naar
omlaag werpen, stootgin ; naar beneden slingeren ; cacciè Lucifero dal Paradiso
e lo precipitó nell' Inferno, hij joeg
Lucifer uit het Paradijs en slingerde hem in
de hel ; fig. overhaasten, verhaasten ; (Chim.)
neerslaan, precipiteeren ; v. n. naar beneden
storten, vallen ; precipitó nell' abisso,
hij stortte in den afgrond ; —rsi, v. ritl. zich
werpen, storten (op iets); tutti si precipitarono al baffetto, allen wierpen zich op,
stormden naar het buffet; fig. in zijn verderf
loopen ; (Chim.) —rsi, neerslaan, een neerslag
vormen ; p. pass. —ato, afgevallen, afgestort;
agg. overijld, overhaast ; sost. m. (Chim.) neerslag, m., precipitaat, 0.; blanco, wit kwikzilverprecipitaat, bijtende kwik ; — rosso,
kwikzilveroxyde, rood precipitaat, o.; —atamente, avv. op overijlde, overhaaste wijze;
—azione, f. overijling, overhaasting ; voorbarigheid ; (Chim.) precipitaatvorming, v.; —e,
avv. met het hoofd voorover ; agg. h.z.d. als
—oso ; —e'vole, agg. hals over kop vallend ;
steil naar beneden vallend; fig. onstuimig,
onoverlegd, overijld ; —osaiueute, ave. op
overijlde, haastig, onbedachtzame wijze;
—oso, agg. steil naar beneden vallend, afstortend ; steil ; onstuimig, met gewekt vallend ; un — torrente, een wild, onstuimig
afvallende stroom ; vento —, onstuimige
wind ; fuga —a, onstuimige, wilde vlucht, v.;
fig. overijld, haastig, onoverlegd ; gevaarlijk,
roekeloos ; fauno nu giuoco — , zij spelen
een gevaarlijk spel ; spese —e, roekelooze,
ten ondergang voerende uitgaven.
Precipiziare, v. n. h.z.d als precipitare;
—i'zio, m. steile helling, v., steile plaats, v.,
afgrond, m.; la capra va sicura sopra
ogni —, de geit klimt op elke hoogte, steilte;
fig. ondergang, m., verderf, o.; andare in —,
in zijn verderf, ongeluk loopen ; [am. groote
hoeveelheid, overvloed, menigte ; un — di
libri, een overvloed van boeken ; in —, hals
over kop; blindelings, in overijlde, ondoordachte wijze ; è Ito gijl a —, h ij is hals over
kop in zijn verderf geloopen ; [am. a —, in
groote hoeveelheid.
Precipuameute, avv. voornamelijk, hoofdzakelijk ; —uo, agg. voornaamste.
Precisamentei avv. op bepaalde, nauwkeurige, juiste wijze; juist, nauwkeurig ; le cose
stanno — cosi, de zaken staan juist zoo;
ma che la cose sta cosi ? — ! maar staat
de zaak werkelijk zoo ? zeker ! —are, v. a.
nauwkeurig, juist, bepaald aangeven, uitdrukken ; —lone, — HA, f. nauwkeurigheid, juistheld, v., duidelijkheid, kortheid, bondigheid,
zekerheid, scherpe onderscheiding, v.; nessuno to lapeva dire con — , niem. kan
het met zekerheid zeggen ; arm! di —, strumenti —, zeer nauwkeurige dragende, werkende wapenen, instrumenten ; —iso, agg.
nauwkeurig, zeker, bepaald, stellig, kort, bondig ; notizie —e di un fatto, nauwkeurige,
stellige berichten over eene gebeurtenis; parole —e, stellige, bondige woorden ; juist
afgewogen, juist ; sono tre libbre —e,'t is
juist, precies drie pond ; venue alle due —e,
hij kwam stipt om twee uur; fate. uomo —,
stipt, nauwkeurig man ; —, afgesneden, afgescheiden. onderbroken.
Precitato, aqg. vroeger, eerder vermeld, genoemd ; it — autore dice altrove cosi,

PRE

740

PRE

voornoemde schrijver zegteldersbet volgesde. I lluitmaken, als buit wegvoeren, uitplunderen ;
Preclaro, agg. scbitterend, beerlijk; I' aUra
pl'edarono tntte Ie eose nloblll ehe
letizia, eae m' era giia Dota - 3 cosa,
trovaroDe. zij roofden aile losse goederen
de andere hemelscbe ziel, die ik reedsin haar
die zij vonden , (Mar.) - una nBy"e, eeo
beerlijkbeid keDde (D.); raUi -i, scntuerende
schip kapen, -atore, m.,-atrice, f. buitdaden, mv.: 1I0mo -, uitmuntend man;
maker, roover, plunderaar, m., - i di naoopere -e, voorlretIelijke werken, roemrijk,
fl'agio, strandroovers , -i, pI. roordterea,
roemruchtig.
-vogels,mv.; agg. popolo-, roofzuclltig Yolk,
Precht'dere, v. a.. alslulten, versperren, berootvolk, 0.; uecelli -i, rootvogets, mv.;
letten, tegennoudea, afsnijden (den weg).
-ato'rio, agg. rootachug, -zucbtlg.
Preeo, m. b.z.d. als prego en preghiera. Predeeessore, m., -ora, f. voorganger m.
Precoee, agg. vroeg rijp, voor den tijd rijp;
(ineenambt); i nostri - I, onzevoorvaderea,
morte -, vroegtijdige dood, m., illgegllo
voorcangers, voorouders, mv,
-, vroegrijp verstand, 0.; -enlente, avv. Prederunto, agg. eerder gestorven.
voor den tijd; onnatuurlllk vroeg zich ont- Predella, f. voethank, -trede, v.; la terra e
wikkelend; opel'a - data fnol'i, a1 te
la - de' pledl mlet, de aarde is de
overhaast uitgegeven werk; -ita, f. vroeg rusthank mijner voeten , nachtstoel, m.• bril,
l'ijpheid, vroegtijdigbeid.
v.; voet m. van het altaar, salire la -, bet
Precogitare, v. a. vooraf bedenken,overwe- altaar hetreden, biechtstoel, m.; mod, provo
gen, -gitaziolle, f. veorargezaan overleg, sonare Ie -e dietro a uno, iem. acuter
0.; -glliziolle, r. vooratgaande kennis,vooraf
zljn rug bepraten; -, f. handtoom, m.; -iIlO,
verkregen erkentenis: -gno'scere, v. a. en
m. kl. bankje,kindersloeltje, 0.; (am. portare
atgel. Z. preeonoseere.
uno a -, lem. handiedraag doen; -u' eeta,
Preeeneette, agg. vooraf gedacht, idee -e,
f. n z.d als -illO, vooralin de bet. portare
vooropgevaue gedachten, meemngen;sdegno
UIIO a -e.
-, lang gekoesterde toorn, m.; sost. m. voor- Prederia, f. roof, m., gerootd goed, o.
opgevat denkbeeld, vooroordeel; vooratgegane Predesttnare, v. a. vooruit bepalen , uitverkiezen, predesttneeren , egli fll predestikennis, voorkennls, v.
Precone, m. heraut, m.,openbaaromroeper, m.; nato a eompfere quest' oper-a, Ilij werd
-o'nio, m. aankondiging, nekendmaktng, v.,
uitverkoren om dit werk ten einde te brengen, era predestlnato ehe fosse eesi,
openbare lot, m., verbeerlijking, v.; -onizzare, v. a. openllik bekendmaken , roemen,
het was voorafnepaalddat bet zoozon moest,
prijzen , (Eccles.) de benoeming van een bisp. pass. -ato, voorbestemd, gepredestineerd ;
schop plechtig verkondigen; fll pl'econizagg. essel' - a qc., tot ietsgeschapen, voor
zato al'civescoro .n Siena, hij werd tot
bestemd, geroepen zijn; sost.m. uitverkorene;
i - i non POSSOltO perire, de uitverkoaartsbisschop van Siena benoemd, ~epreconi
renen kunnen niet verlQren ~aan; -ativo,
seerd; -ollizzato.·e. m. verheerlijker, lofagg. vooraf bepaald; decreto - di Dio,
prijzer; openbal'e lofredenaar, m.; -onizzavoorllitbepaaldraadsbesluitGods; -aziolle,
ziolle, f. (Eccles.) pl'oconisatie, plechtige
benoeming v. tot bisscllop.
r.• -no, m. voorbestemdheid, predestinatie,
Preoolloscellza, f.,-inaento, m.voorwetenuitverkorenheid.
schap, voorerkenning, v.; -o'sce.'e, v. a. Predeternlinare, v. a. (Teol.) vooraf regeleD,
vooraf welen, vooraf erkennen.
bepalen; --azione, f. (Teol.) voorafbepaling
Precordiale, agg. (Anat.) tot de hartstreek,
v. (v. d. mensch. wil door God); -etto, agg.
en p. pass. Z. onder p.'edire.
.
hartkuil behoorende; -dj, m. pl. (Anat.) de
het hart omgevende deelen; bartstreek, V., Prediale, agg. (Giur.) tot den grond, bodem
behoorende; bet grondbezit betretfende; serhartkuil, ".
Preco',·..e, v. n. "001'-, vooruitgaan, loopen;
vita --I, op het grondbezit rustendservituut;
v. a. voorgaan, voorkomen; fig. precorse
tassa -, grondbelasting', v.
gli aventi COB" acuto I'ensie..o, door Pre'diea, 1. preek, predicatie, prediking, v.;
zljn scherp "erstand Hep hij de gebeurtenissen
verkondiging v. van Godswoord; sentire la
vooruit; -coritore, m., -trice, f. voorloo-, de preek bijwonen; it duonlo suona
per, m., -ster, v.; -corso, m. Z. p. pass. v.
a -, de ·domkerk Juidt voorde preek; predi-correre; -ellrsione, f. het voorloopen,
catie; (am. baston'are come sonar a-,
voorgaan; -cursore, agg. voorloopend, voor- er maar in denblindeoplos slaan; (am. strafafgaand; segni -i d'lIna nlalattia, voor- predicatie,berisping,vermanlng, v.; fagli til
un po' di - a qllel ragazzo, Deem dien
teekenen eener ziekte; sost. m. voorlooper;
(Teol.) il PreeuI'sore, de Voorlooper van
jongen eens wat onderhanden, leeshemde les
eens op; (am. aver preso posto alla-,
Christus, d.w.!. Johannes de Dooper; (Mil.)
i -i, de voorboede, v.
zekeren naam, zekerepositie hebben verworPreda, f. buil, V., roof,m., prooi, V.: si spartiyen ; provo poco popolo, poca predica,
l'OIlG la -, zij verdeelden den huit onder
aHe waar is naar zijn geld; -a'bite, agg.
elk.; (Mil.) krijgsbuit,V.; diriUo di -, recht
voor'de preek te gebruiken; sost. (Log.)II -,
op plundering, op buit; mettere a - una
het afgeleide al~emeen begrip; -."lento, m.
cltta, een stad plunderen; (Mar.) buil; dibet prediken, preeken, 0., preek, v.; (Log.) wat
ehiarare per buona -, iets tot buit veriem. toegedicllt, toegepastkan worden; eigenschap,V., categorie, V.; (am. essere in buono,
klaren; nccelli di -, roofvogels, mv.; fig.
dare qc. iu - a qd., iem. iets ten prooi
cattivo - d'UIlO, bij iem. in een goed,
geveu; darsl in -, zicb prijs, ten prooi slecht bJaadje staan; voordracbt, 0., overwegeven; ia - al phi .Inaro dolcre, de ging, 'V.; essere in -, op de voordracht gebracht. in overweging genomen; -ante, m.
bitterste droofheid tel'\ prooi; -ace, agg. roofzuchtig, -gierig; -allaellto, m. buitmaking, Z. onder -are, V. n. preeken, een preek
plundering, V., roof, m.; -are, v, a. rooven, bouden; v. a. - la parola di Dlo, bet
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woord Gods verkondigen ; — l'avvento, la ( Pre'dito, agg. uitgerust, voorzien van.
quaresinia, de advent-, vastenpredicaties Predizione, f, voorzegging, voorspelling, v.
houden ; fam. —a braccia, voor de vuist Predoininanza, f., —inio, m. voorbeerschen,
preeken, zonder voorbereiding pr.; m. prov.
overheerschen, overwicht, o., overhand, v.;
— bene e razzolar male, goed preeken
overheerschappij, v.; il — delta forza sul
en slecht doen : smetti un po' di —, hod
diritto, de overmacht van 't geweld op 't
nu eens op met je gepreek ; strafpredicaties
recht ; —are, v. n. overheerschen, de overhouden, berispen, knorren ; della inattina
heerschappij, overmacht, het overwicht, de
alla sera non fa altco cue —, van den
overhand hebben ; in lui predomina la
ochtend tot den avond doet bij niet anders
bile, de toorn, baat heeft bij hem de overdan preeken; — ai porri, al deserto, voor
hand ; v. a. — qd., iem. overmeesteren ; p. pres.
doove ooren preeken ; — qe., iem. luid prij—ante, overheerschend.
zen, roemen; — sè stesso, zijn eigen roem Predone, m. roover, m.
verkondigen ; (Log.) h.z.d. als affermare ; Preele'ggere, v. a. vooraf verkiezen ; voorp. pres. —ante, predikend ; sost. m. prediker,
trekken, de voorkeur geven ; —lezione, f.
predikant, m.; —, m, h.z.d. als predica;
voorafgegane verkiezing; voorkeur, m.
—ato, m. (Log. en Gram) predikaat ; accor- Preesistente, agg. Z. —ere ; —eiiza, f.
dare 11 soggetto col —, het onderwerp
vooraf bestaan, vroeger bestaan, 0.; —ere,
met het predikaat in overeenstemming brenv. n. vooraf, bestaan, voorbestaan ; p. pres. en
in
—,
gen ;
betreffende, besproken ; —atora,
agq. —eiste, vooraf bestaande.
f. iron. zedepreekster, v.; —atore, m., predi- Preessere, v. n. aan de spits staan, heerschen.
ker, geloofsverkondiger ; Ordine dei Pre -. Prefato, agg. vooraf vermeld voormeld, voordicatori, Orde der Predikheeren ; Domininoemd; —a'zio, m. (Eccles.) prefatie v. (geb.
caner-orde, v.; fam. preeker, m.; iem. die op
onder de Mis); scherz. h.z.d. als prefazione,
zalvenden, preekenden toon spreekt; tu sei
f. voorrede, v., voorwoord, 0.; —oncella, f.
un bravo —, ma ron nil converti, gij
korte voorrede, v.
preekt heel mooi, maar ge zult me niet be- Prefenda, profende, Z. prebenda.
keeren ; —atorello, m. onwetende, onbedui- Preferenza, f. voorkeur, v., voorrang, m.;
dende prediker, m.; —atoresa, f. h.z.d. als
dare la —, de voorkeur geven ; voortrekking,
—ora ; —ato'rio, aqg. tot de preek behoor.;
partijdigheid, v.; a —, met voorliefde, bij voort0 0 0 — , preektoon, m.; —azione, f. predikeur; di —, h.z.d. als piuttosto; —i'bile,
king, v., het prediken, predikambt, o.; la —
aqg. verkieslijk, de voorkeur verdienend ; —icomincia a divenir faticosa per lui,
bilmente , avv. bij voorkeur, liever ; —imenhet prediken begint hem moeielijk te vallen ;
to, m. het voortrekken, liever hebben ; —ire,
—Ghetto, m. korte preek, v.; —chino, m.
v. a. voortrekken, de voorkeur geven, liever
korte toespraak of preek, v.
hebben ; — di fare qe. piuttosto che
Predicimento, m. vooraf-, vooruitzegging, v.;
qualch' altra, liever het eerre dan het
—itore, m. vooraf-, vooruitverkondiger, -zegandere doen ; p. pass. —ito, voorgetrokken ;
ger, m.; —ona, f. zeer lange preek, v.; —one,
sost. m. it —, la —a, de lieveling, m., -ge, v.;
m. groote preek, groote strafpredikatie, v.;
ella sara sempre la —a, gij zult altijd
—ozzo, m. niet lange preek zonder veel behoogst welkom zijn.
teekenis ; /1g. strafpredikatie, v.
Prefettessa, f. vrouw van den prefect ; —etPrediletto, agg. Z. onder —ligere; —lezitino, m. prefect van kl. gestalte; —izio, agg.
one, f. voorliefde ; —ligere, v. a. voorliefde,
tot de prefectuur behoorende ; palazzo — ,
-keur hebben ; voortrekken ; tra tutti i
paleis, gebouw o. van den prefect; prefectuur,
poeti predilige Dante, bij geeft aan Dante
v.; —etto, m. prefect, in ; sotto —, onderde voorkeur hoven alle andere dichters; preprefect; — di una biblioteca, hoofddilesse il Sgliuolo minore, hij trok zijn
bibliothecaris; — degli stndj, prefect, opjongsten zoon voor ; p. pass. -- letto, bijzonzichter der studies ; opperste schoolraad ;
der bemind ; agg. questo è il mio autore
(Eccles.) — del Saero Collegio, voorzitter,
—, deze is mijn lievelingsschrijver ; egli era
prefect van 't collegie van Kardinalen ; il
11 info —, hij was mijn lieveling.
Cardinale — della Segnatura, de KarPrediinostrazione, f. voorbewijs, o., voorafdinaal-prefect van het opperste Kerkelijke gegaande opheldering, verklaring, v.

Pre'dio, m. (Gier.) stuk grond, stuk land, o.
Predire, v. a. voorzeggen, vooraf verkondigen,
vermelden, voorspellen ; git predisse la
sua morte nel mese, hij voorspelde hem

dat hij binnen de maand zou sterven ; vaststellen ; p. pass. —etto, agg. voornoemd ; nel

-- anno, in voornoemd, voormeld jaar ; per

le —e ragioni, om voornoemde redenen ;
—disporre, v. a. vooraf bepalen, regelen,

vaststellen ; bekwaam, bedreven, geschikt ma-

rechtshof; pref., kameropzichter (in seminarian
enz ); — nel foro divino (D.), prefect van
't goddelijk gerechtshof n.l. de Paus; —ettura,
f. prefectuur ; gouverneurschap o. eener provincie; opperst voorzitterschap, 0.; consigliere di —, opperste regeeringsraad, m.;
woning, v., ambt, gebied, regeeringsgebouw o.
van een prefect; (Eccles.) — apostoliea,
apostolische prefectuur (voorzittersch. van een
paus. college).
Pre'fica, f. (.4rcheol) klaagvrouw, v.

ken ; queste eose predispongono la Prefi'ggere, v. a. vaststellen, bepalen ; —
uiente a meglio conlpre'ndere, deze
terinine, een termijn bepalen; —rsi, v. rifl.
dingen maken den geest bekwaam tot beter
zich voornemen, besluiten ; p. pass. en agg.
begrijpen ; —a una nialattia, voorbeschikt,
—isso, meta —a, voorgesteld doel, o.;
vatbaar maken voor een ziekte ; p.pres. —ente,
tempo —, vastgestelde tijd ; —imento, m.
vooralbepalend ; agg. cause —i, de ontvanhet vaststellen, beramen, voornemen, o.
kelijk, vatbaar makende oorzaken; —dispo- Prefiguranieiito, m., —azione, 1. (Teol.)
sizione, f. voorbeschiktheid, ontvankelijkafbeelding, voorbeteekenis, v.; —are, v. a.
making, voorafgaande regeling, v.

afbeelden, een afbeelding zijn, voorstellen.
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Preflnire, v.a. vooraf bestemmen ~ -Iziolle, I
f. voorargaande bestemmtng , -flssiolle, f.
voorargaande hepatlng, vaststelllng.v., -flsso,
p. pass. van -fl'ggere; -foroI3to, allg.
voorargemaakt, gevormd ,

reeds in de kiem

nestaande, -forluazione, f. vorming v. in

den kiem.
PreKa, f. b.z.d. als prego, zestiende kaart v.
in 't oude minchiatespel; --are, v. a. bidden,
smeeken, verzoeken: pregbero il Signore
per Lei, ik zal God voor u bidden; - nn
ADdeo d'un favore, een vrlend eendienst
verzoeken ; asset. bidden; prego, supplieo,
ilia tutto fu in utile, tk bad, ik smeekte,
maar alles was vergeers , - qe. di qd.,
lets van iem. vragen, verzoeken ~ - pace,
om vrede vragen, fame prego Oio che ...
God geve dat ...; tarsi -, zlcn lang laten
bidden, smeeken , -ath'o, agg. biddend, een
gened, verzoek inhoudend; -atore, m. bidder, verzoeker, m.; -3to'rio, agg. tot een
bede, verzoek nehoorende , parole -e,
woorden van 't gebed.
Pregeria, f. h.z.d. als olallevadoria;
-e'vole, agg. prijzenswaardig, kostnaar, vol
waarde; uemo assai -, zeerachtenswaardig man; -evolezza, f. pruzenswaardlg-.
achtenswaardlg-, uitstekend-, kostbaarheid, V.
PI"egheria, f. h.z.d. als preghiera; -e'vole,
agg. h.z.d. als snppliehevole; -Iel"a, f.
goued, 0., bede,V., verzoek, 0.; fal'e - a Oio,
ehe ..., tot God bidden ~ devote -e, godvruchtlge gebeden: fervent! -e, vurige ge-

beden, smeektng, smeekbcde, V., drlngend verzoek, 0.; arrendersi aile -e, zlcn door
smeekingen laten verbidden; -iel"ina, f. kort
gebed, 0., gebedje, 0.; -iero, m. h.z.d. als

--iera, f.
PJ'egia'bile, agg. b.z.d. als -e'vole; -iabilita, f. h.z.d. als -evolezza; -iare, v. a.

schatten, taxeeren, den prijs, de waarde be.palen; schatten,achten,hoogacht.en, -schatten,
in waarde houden; i servigi di qd., iem:s
diensten op waarde wetente schatten; -rsi,
v. rill. zich tot een eel'rekenell; het waardeeren; p. pass. -ato, gescha t, gewaardeerd;
-, agg. kostbaar, gewaardeerd, hoog- geschat;
-atol"e, m. schaUer, m.,taxateur, m., hoogschatter; iemand die iets in waarde houdt,
boog schat.
Pre'gio, m. waarde, verdienste, v., prijs, ro.;
waardevolle eigenschap, gave,v.; lavoro di
grail -, zeer verdienstelijk, kostbaar werk;
roemrijk, zeer te schatten werk, 0.; prijzenswaardige daad, v.; raeeonta i - i degli
altri, lion 11I3i I tlloi, verhaaleens anders
goede daden, maar niet de uwe ~ essel" il del suo paese, de trots, roem van zijn land
zijn; avere, tenere ill -, hoog achten, op
hoogen prijs stellen; farsi un - di ... er
een eer in s,tellen, zich tot eel' rekenen ...;
privaris di -, zichzelf van zijn goeden
naam berooven; loon, 0., vergoecling, v., belooning, v., schadevergoeding, v., prijs, m.,
premie, V.; dare per -, als prijs geven;
-ioso, agg. kostbaal', vol waarde.
Pregione, m. en f. h.z.d. als prigione.
Pregilldicare, V. a. vooraf, overijld, voorbarig
beoordeelen, beslissen; V. n. veroordeelen ;
nadeelig, schadelijk zijn, afbreuk doen; alia tama di qd., iem.'s goeden naam
benadeelen; -·rsi, v. rUl. zichzelf schaden,
benadeelen; p. pres. -ante, vooral beoor-
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deelend; agg. vol veoroordeelen, nadeelig ,
p. pass. en agg. vol vooroordeeten , verdacht,
met een smet beladen , sost. m verdacbte, bij
de poUtie verdacht persoon, -ativo, agg.
een vooroordeel, veroordeeling in zlch bevattend; nadeeltg, scbadelijk; -e'vole, agg.
schadelijk, nadeellg, -Iale, -iziale, agg.
(Giur.) voor de boofdzaak, vooraf te onderzoeken , questione -, pregtudlcieel onderzoek,o.; -izio, m. vooroordeel, vooropgevatte
(meestal verkeerde) meenlng, v.; kleingeestigheld, v.; nadeel, 0., schade, V., voorafheloopen
strat, v.; strarwaardlg vergrijp, v.; -izioso,
agg. h.z.d. als -evole.
PI"egnaute, agg. dracntlg,zwanger , fig. zwaar,
veelzeggend, vrucntbaar, vol beteekenis ; sost.
f. zwangere vrouw, v.; -anza, -ezza, f.
zwangerscnap v. (v. vrouwen), drachtigbeid V.
(v. dleren), -0, agg. zwanger, dracntig, fig.
opgevuld, VOl; groot, zwaar.
PI"eaO, priego, m. bade, v., gebed, O.
Pregustare, v. a. voorat proeven, smaken ,
-atore, m. (Archeol.) voorproever, proever,
m., -azione, t., -0, m. voorsmaak, m.,
voorgevoel, O.
Prelndicato, agg. b.z.d. als sem-alndteaeo ;
-tendere. V. a. vooraf verstaan, hooren :
-trodllrre, V. a. vooraf invoeren, -leiden.
Preire, V. n. h.z.d. als precedere,
Prelsto'rfee, agg. voorgesctnedkundig, prehistortscn.
Prelata, f. overste, prlorin, V.; -esco, agg.
de prelaten betrettende , -i'zio, agg. tot de
waardigheid vanprelaat behoorende , digllita
-a, waardigheid van prel., -0, m, (Eceles.)
prelaat, m., overste, hooggeplaats persoon, m.;
-lira, f. prelatuur, V., ambt, waardigheid,
positie van prelaat; -zione, f. (Giur.) voorkeur, V., recht o. van voorkeur, bev-oorrechling, v., voorrang, m.
Prelegato, m. (Giur.) voorafgaande macht,
volmacht. v., prelegaat, o.
Prelevare, V. a. vooraf nemen, hetTen, attrekken.
Preleziolle, f. inleidende voorlezing; openings·
rede, v.
PreUare, v. n. strijden, oorlog voeren, strijd
leveren.
Prelibare, V. a. proeven, voorar proeven, genieten; -ato, GOg. vanuitmuntenden smaak;
fig. uitmuntend, kostclijk; -azione, f. voo;proeven, 0., voorsmaak, m., -linJinare, a~.
voorloopig; den eigenl.inhoud voorafgaand;
inleidend; sost. m. -i, m. pI. preliminairen;
vool'loopige punten 'Van overeenkomst, v.; -.
di pace, vredespreliminairen; - i oiiUa
scienzA fisiea, 'Voorloopige kundigbeid voor
de natuurkunde.
Pre'lio, m. gevechl, 0., slafl:, m.
Prelodato, agg. voornoemd; vooraf roemrijk
vermeld; -hl'cere, V. n.voorlichten; --In'..
dere, v. a. (Mus.) preludeeren, als io!~hHng
spelen; fig. a,)s inleiding doen diene'l,h.t~l\!d.en;
v. n. als preludium spelen; -In'd.~o, m. (lUus.)
voorspel, preludiurn, 0.; fig. inleidiog, voorrede,
V., voorteeken, o.
Prematllrameute.. avv. op voorbarige, overijlde wijze; -urita, f. vroegrijpheid, V.; voorbarigheid,V.; -UI'O, agg. vroegrijp, voor den
ted; fig. vervroegd, vroegtijdig, voorbarig,
overijld.
Premeditare, V. a. vooraf bedenken, overleggen; p. pass. -ato, vooral bedacht; agg.
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opzettelijk, voorbedachtelijk , omici'dio —,
moedwillige, voorbedachte doodslag, moord,
m.; —atamente, avo. op voorbedachte, overlegde wijze ; —azione, f. voorbedachtheid,
overlegdheid, v.; i giitrati hanno eseluso
la —, de gezworenen hebben de voorbedachtheid niet aangenomen.
Pretnentovare, -rato, Z. sopramentovare, —ato.
Pre'mere, v. a. drukken, persen ; een drukking
uitoefenen ; uitdrukken, uitpersen ; — un 11muone, een citroen uitpersen ; — la mano
al petto, de hand tegen de borst drukken;
una scarpa nil preme, een schoen drukt,
knelt mij; onderdrukken, op den grond drukken, ergens op rusten ; /1g. una cosa mi
prentaa, iets gaat mij ter harte ; se ti preme
la vita, als 't leven u lief is; impers. non
nil preme punto di lui, er ligt m ij niets
aan hem gelegen ; v. n. ergens op drukken,
zwaar op iets liggen, rusten ; dorate trawl
premono su martnoree colonne, vergulden balken rustten op marmeren zuilen;
dringen, opdringen ; fig. uitmaken, van gewicht,
beteekenis zijn, dringend zijn ; p. pres. —ente,
drukkend; agg. tromba — ed aspirante,
zuig- en perspomp, v.
Pretnessa, 1. (Log.) premiese, v.; vooropgezette
stelling, v., voorzin, m.; —esso, p. pass. van
—e'ttere, v. a. vooruitzenden ; voorafplaatsen, -brengen.
Pretnia'bile, app. te beloonen, door een belooning te erkennen ; —are, v. a. door een
belooning erkennen; beloonen, den pr ij s, de
premie toekennen ; bekronen (op tentoonstell.);
p. pass. —ato, bekroond, met een prijs begiftigd ; —ativo, agg. beloonend, een belooning bevattend ; —atore, m. belooner, m.;
—azione, f. belooning, uitdeeling v. van belooningen, prijzen ; primeering, bekroning, v.
Premibaderne, m. indeel. stopbus v. (aan
stoomwagens).
Pre'mice, agg. breekbaar, tusschen de vingers
te breken ; — imento, m. het drukken, persen.
Preminente, agg. uitstekend, hoog aangezien;
—enza, f. voorrang, m., voorkeur, v.; —e
onorifiche, eervolle onderscheidingen, bevoorrechte betrekkingen.
Pre'tnio, m. voorrecht, o.. onderscheiding;
gunst, v., prijs m. (voor overw. in prijskampen);
il primo — delle corse, de eerste prijs
bij de wedrennen ; distribuzione di —1,
prijsuitdeeling, v.; belooning, vergoeding, v.;
bestraffing, straf, wedervergelding, v.; buitengewone prijs, m., premie, v.; imprestito a
—j, premieleening, v.; ha vinto il primo
— della lotteria, hij heeft den boogsten
prijs in de loterij gewonnen; (Mar.) — marltimo, bodemerijpremie, v.
Premissione, f. vooruitzending, v.
Pre'mito, m. drukken, persen, o.; drukking,
persing, v.; —nra, f. het drukken, uitdrukken,
uitpersen, o.; uitgeperst sap, o., - vocht, o.
Preini'zia, f. Z. primizia.
Preinonire, v. a. vooraf waarschuwen ; vermanen ; —azione, f. voorafgaande vermaning,
herinnering, waarschuwing, v.
Premorienza, f. (Giur.) vooraf ingetreden
dood, m.; —ire, v. n. vooraf, eerder sterven
11 figliuolo premori al padre, de zoon
stierf voor den vader.
Pretnostrare, v. a. vooraf aantoonen, - wijzen;
—stratese, agg. (Eccles.) ordine —, pre-
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monstratenser -orde, v.; —ntozione, f. (Scot.)
voorafbepaling v. van den menscheiijken wil;
—mnnire, v. a. vooraf bevestigen, verzekeren ; fig. bewaren, behoeden, vr ij waren ; --rsi,
v. rifl. zich voorzien, verzekeren, beschermen;
—munizione, f. bewaring, voorbehoeding, v.,
verzekering, v.; --nturá, f. gewichtigheid,
beduidendheid, v., ijver, m., ernstig streven, o.,
levendige belangstelling, v.; aver — di qe..,
groot belang bij iets hebben ; bereidvaardig-,
dienstvaardigheid, bereidwilligheid ; darsi —
di qc., grooten ijver voor iets aan den dag
leggen ; far —, zich haasten, beijveren ;
—murosaniente, avo. op ijverige wijze ; vol
belangstelling, op bereidwillige, dienstvaardige
wijze; —muroso, agg. ijverig, vol bela ngstelling, dienstvaardig, bereidwillig; è una
laadre —a, zij is een zeer zorgzame moeder ; —e ricerche, ijverige nasporingen ; dringend, haastig.
Premutare, v. a. de orde omkeeren ; —muto,
p. pass. van pre'mere.
Prenarrare, v. a. vooraf vertellen ; —na'scere, Y. n. eerder, vroeger geboren worden.
Prence, in, , —essa, f. —ipe, m. Z. principe, —essa.
Pre'ndere, v. a. nemen, grijpen, vatten, pakken, halen ; prendi quel libro e portamelo, neem dat boek en breng het mij ; va
a prendermi ii nmantello, ga mijn mantel
balen ; lo prese con le tanaglie, hij vatte
hem met de tang; — per la mano, bij de
band vatten ; — alcutno per 11 petto, iem.
bij de borst pakken, vatten, aangrijpen ; i
ladri sono stati tutti presi, de dieven
zijn allen gepakt, gevat geworden ; lo preserb
i carabinieri, de gendarmen namen hem
gevangen ; furono presi Galdi celdi, zij
werden op heeterdaad betrapt; fig. iem. betrappen ; wegnemen, stelen, rooven ; nou mi
vuol -- al suo servizio ? wilt gij mij niet
in uw dienst nemen ? afhalen ; ti aspetto a
casa, vierai a prendermi, ik wacht u
thuis, kom mij afhalen • innemen, veroveren ;
vangen, schieten (op jacht, vischvangst); raken,
treffen ; gli tirb una fucilata, ma non
prese, hij schoot op hem, maar trof, raakte
hem niet; — il pieno, met de volle lading,
midden in de borst raken ; non vuol — le
medicine, hij wil de geneesmiddelen niet
innemen ; koopen, zich verschaffen, betrekken ;
— posto, spazlo, plaats, ruimte innemen ;
begrijpen, opvatten, opnemen; — a mala
parte nu avvertimento, een wenk kwalijk
opnemen ; l'ha preso meglio eh' io non
credeva, hij heeft het beter opgenomen dan
ik dacht ; — aleutno, iem. weten te nemen,
te behandelen ; — alcuno con le buone,
con le eattive, iem. van de goede, slechte
zijde nemen ; iem. goed, slecht behandelen ;
gil uomini bisogna saperli —, men moet
met de menschen weten om te gaan; —
tnoglie, huwen, een vrouw nemen ; —mina
malattia, een ziekte op den hals halen ; —
fuoco, vuur vatten (verliefd worden); ii
fuelle non prese faoco, het geweer ging
niet af; leenen, ontvangen, opnemen ; ha
preso centotnila franchi al Banco di
Napoli, hij heeft honderdduizend frank bij
de Napelsche bank geleend; — una casa,
een buis huren ; — un costume, un vizio,
een gewoonte, ondeugd aannemen ; —aria,
lucht scheppen ; — vento, zich met lucht op-
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gereedmaken ; —rsi, v. rifl. zich voorbereiden,
vullen ; prende lucciole per lapterne,
gereedmaken ; —rsi di amict, zich van
hij neemt appels voor citroenen, laat zich beet
nemen ; — una strada, een straat inslaan ;
vrienden voorzien ; p. pass. voorbereid ; agg.
prendi la pia corte, neem den kortsten
la cena è —a, het avondmaal is gereed ;
weg ; (Mar.) — terra, landen, aan land gaan ;
sost. m. (Chim. en Anat.) preparaat, o.; —a—a, (met opvolgenden infinitief) beginnen ;
tivo, app. tot voorbereiding dienend, voorbereidend ; sost. m. voorbereiding, v., -bereidsel,
presi a scrivere questo lavoro, ik begon dit werk te schrijven ; — forma, vorm
o.; —i di guerra, krijgstoerustingen, mv.;
—ato, m. (Chim. en Anat.) preparaat, o.;
aannemen ; — amore, liefde opvatten ; —
—atore, m. voorbereider, inrichter, gereedpiede, voet vatten ; — coraggio, moed
maker ; (Chim. en Anat.) preperateur, m.;
vatten ; — sonno, inslapen ; — maraviglia,
—ato'rio, agg. voorbereidend ; studj —i,
zich verwonderen ; — alcuno in odio, in
voorber. studiën ; scuole —e, voorbereidingsistima, iem. beginnen te haten, te hoogachten ; — di mira qe., iets als doel, mikscholen ; —azione, f. voorbereiding, v.; (Chim.
en Anat.) het prepareeren van chem. of anat.
punt nemen ; prendersela con uno, met
preparaten ; preparaat, o.
iem. oneenigheid beginnen ; prendersela,
iets kwal ij k nemen ; v. n. wortel vatten ; — Prepensare, v. a. h.z.d. als premeditare ;
—ponderanza, f. overwicht, o.; —ponde-di fumo, di strivato, rookerig, aangebrand
rare, v. n. het overwicht hebben ; overwegen ;
smaken, rieken ; — per una strada, een
fig. meer beteekenis, kracht, werking hebben ;
straat inslaan ; a quel povero pazzo ogni
overtreffen ; p. press. —ante, overwegend
tanto gli prendono le furie, die arme
app. foiza —, grootere kracht.
gek heeft elk oogenblik aanvallen van woede
of razernij ; —rsi, v. recip. elk. in de haren Preporre, v. a. voor-, vooraanzetten, plaatsen ;
— qd. a qe., iem. aan 't hoofd van iets
vliegen, met elk. plukharen ; met elk. overeenzetten, het toezicht, bevel, de leiding geven ;
komen, het eens zijn ; p. pass. preso, geno— qd. a nu nfficio, iem. tot hoofd eener
men, gevat, gegrepen enz.; agg. — d'amore,
afdeeling benoemen ; fig. de voorkeur geven,
verliefd ; — dal vino, dronken ; — dal
boven iets stellen ; —positivo, agg. (Gram.)
sonno, ingeslapen, slaapdronken ; posto
voor te zetten ; vocale —a, eerste klinker
già preso, reeds ingenomen plaats.
van een tweeklank ; partieella —a, voorPrendi'bile, agg. neembaar, inneembaar;
zetsel, voor te zetiep woord ; —posito, m. Z.
—imento, m. het nemen, pakken, 0.; —itore,
preposto ; —positura, propositura, f.
m., —trice, f. nemer ; over-, af-, aan-, inne(Eccles.) proostdij, v., waardigheid, v., ambt o.
mer, m.; (Corn.) d'una cambiale, wisselvan proost; —positurale, agg. eene proostdij
nemer ; (Mar.) —a cauubio marittimo,
betreffende
of er toe behoorende ; —posibodemerijnemer, m.; —itoria, f. loterijkanzione, f. (Gram.) voortzetsel, o.; —possente,
toor, o., -bank, v.
app. h.z.d. als prepotente ; —posteraPreneste, m. (Geogr. star.) Preneste, o.
mente, avv. in verkeerde, omgekeerde orde ;
Prenome, m. (Archeol.) voornaam,m.; —inato,
—posteria, f. regeering v. over een provincie,
agg. voornoemd, vroeger genoemd, vermeld.
stadhouderschap ; —postera, agg. verkeerd,
Prenotare, v. a. vooraf aanmerken, opmerken ;
in verkeerde orde opgesteld ; ongelegen, ontij—tazione, f. voorbemerking, v., boeking, v.
dig ; —posto, p. pass. van preporre ; — m.
op een vroegere plaats ; —zione, f. voorafof proposto, in. (Eccles.) proost, deken, m.;
gaande kennis.
—potente,agg. overmachtig, machtiger dan de
Prenunziare, v. a. vooraf aankondigen, vooraf
andere; veelvermogend, gewelddadig, heerschverkondigen, voorzeggen ; —atore, m. voorafzuchtig, eigendunkelijk, eigenbaatzuchtig ; raverkondiger, voorspeller ; —azione, f., —io,
gazzo —, overmoedige bengel, m.; fare ii
m. voorspelling, voorzegging, v.
— col deboli, aanmatigend tegenover (le
Prenza, f., —o, m. als principessa, —cape.
zwakken handelen ; è un — bello e bnono,
Preoccupare, v. a. vooraf bezetten, innemen;
't is een onbeschaamd mensch; —poteiitefig. — alcuno, uitsluitend iem. bezig houden ;
'iiente, avv. op heerschzuchtige, gewelddadige
den geest geheel en al innemen ; p. pass. —ato,
wijze ; —potentone, m. [am. zeer heerschvooringenomen ; --azione, f. voorafgaande
zuchtig, gewelddadig mensch ; —potenza, f.
bezetting, inneming, v.; (Rett.) voorzetting van
overmacht, gewelddadigheid, onbeschaamdh.,
een eerst later komend rededeel ; fig. voorinv., misbruik o. van gezag; aanmatigende,
genomenheid, bevangenheid v. (van oordeel,
heerschzuchtige enz. handelwijze ; — nobi
zin), vooroordeel, o., bezorgdheid, v., zorg, m.;
lesca, adell ij ke aanmatiging, v.
stare in woltor — per tin figliuolo,
Prepu'zio, m. (Anat.) voorhuid, v.
groote bezorgdheid voor een kind hebben.
Preonorato, app. bijzonder, buitengew. geëerd. Prerogativa, f. voorrecht, o., privilegie, prerogatief, o., eigenschap, v.; abolire ogni
Preopinaute, m. (Pari.) voorgaande spreker,
alle privilegies afschaffen ; —e della Com.; —ordinare, v. a. vooraf regelen, inrichrona, prerogatieven, voorrechten der kroon
ten ; —ordinazione, f. voorafgaande bepa—amente, avv. ingevolge een bijzonder voorling, regeling, bestemming, v.
recht ; —azione, f. h.z.d. als —ativa.
Preparamento, m. het voorbereiden, o., voorbereiding, prepareering, v.; —are, v. a. voor-, Prerutto, agg. h.z.d. als dirupato.
toebereiden ; inrichten, gereedmaken ; — tutto Presa, f. het nemen, pakken, grijpen, vatten, o.;
tanaglie da —, grijptang, v.; inname,
il neeessario per la partenza, al bet
verovering, v.; gevangenneming, v.; (Mar.)
noodige voor de reis gereedmaken ; —I bauli,
kaping, v., buitmaking, v., buitgemaakt schip,
de koffers pakken; va' a — la cena, ga
0.; vangst, v., jachtbuit, v.; can da —, jachthet avondeten gereedmaken ; fig. voorbereiden ;
hond, m., greep, m.; ha nu tal — che è
—i giovani per 1'esame, de jongelieden
impossibile uscirgli di inano, hij heeft
voor het examen voorbereiden ; (Anat.) prepazulk een sterken greep dat het onmogelijk is.
reeren, een anat. preparaat maken ; (Farm.)
—

--,
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lijk, terstond werkend, plaats hebbend ; —are,
uit zijn banden te komen ; una — di sale,
v. a. aanbieden, voorstellen, voorleggen, onder
di tabacco, een greep zout, een snuifje, o.;
de oogen brengen, toonen ; aanbieden, over(Farm.) dosis, v.; een poedertje, 0.; fig. en fam.
aver usia — di minchione, een ezel ge -handigen; fig.— un vantagglo, een voordeel aanbieden ; persona e lse presenta
noemd worden ; handvat, hengsel, o., steel, v.,
poco, een persoon die weinig voorkomen
greep, m.; fig. dar —, gelegenheid, vat geven ;
heeft ; (Mil.) — le armi, het geweer presenc' è —, er is vat, een aanvattingspunt, o.;
teeren ; present' armi ! presenteert 't gedikke lap, klein kussen voor 't aanvatten van
weer ! — uso a un benefizio, iem. voor
bet strijkijzer, kwezel, v.; (Idraul.) sluis, afvoereen prebende voordragen, aanbevelen ; — batopening, v.; vast worden, binden o. (van den
taglia, een veldslag aanbieden ; (Com.) —
mortel); far — , vast worden, drogen, kleven,
una eambiale, een wissel presenteeren ;
vasthouden ; vast aaneenhechten ; fam. ve—rsi, v. rifl. zich vertoonen, iem. onder de
sire, essere alle —e, handgemeen worden,
ooges treden, verschijnen, zich zien laten ;
zijn ; elk. in de haren vliegen ; (Agr.) una—
—rsi candidato, als candidaat optreden ;
di terra, een stuk, strook land ; keus, v.;
fig. il destro, au' occasione si presenta,
aver la —, de keus hebben ; di prima —,
bet geschikte oogenblik, een gelegenheid biedt
terstond, op den eersten blik ; --a'cchio, m.
zich aan ; —atore, m. voorsteller, aanbieder,
(Agr.) ijzeren dwarsstang m. van de schup
(om den voet op te zetten).

Presagimento, —a'gio, m. vooruitreden, o.;

overhandiger ; toonder, bezitter (van een gelds
waardig papier); —azione, f. voorstelling,

voorgevoel,o., voorbeduiding, v., vermoeden, 0.;

aanbieding, overhandiging, v., voordracht, be-

deren als de beste verkiezen.

tijdgenooten, de menschen van onze dagen

noeming v. (van iem. in een prebende); —1, pl.
beambte, plaats waar de openlijke oorkonden
overhandigd
worden.
voorspellen, voorzeggen ; aanduiden, wijzen,
duiden op, laten raden ; —o, agg. voorziend, Presente, I. agg. tegenwoordig, aanwezig, voor
de oogen hebbend ; eerea i1 calannaio e
voorspellend, voorgevoelend.
l'ha —, hij zoekt naar den inktkoker en heeft
Presame, m. stremsel, o., leb, v.
hem vlak voor zijn neus, onder de oogen ;
Presantifieato, app. (Eccles.) saerifizio —,
ero — quaudo accadde quel fatto, ik
voorviering van het opstandingsfeest ; viering
was er bij tegenwoordig toen het voorviel ; i
v. van den Goeden Vrijdag.
deputati —1, de aanwezige afgevaardigden ;
Presapere, v. a. vooruit weten.
— ! present ! hierzoo ! fig. pericolo — , dreiPresbiopia, f. (Med.) verziendheid, verzichtiggered gevaar ; essere —a sè stesso, bij vol
heid ; —bite, —a, in. verziende, presbiet, m.
bewustzijn zijn ;Panne —, dit jaar, het huidige
Presbiterale, agg. priesterlijk ; —ato, m.
jaar ; gli aomini —1, de huidige menschen ;
(Eccles.) priesterlijke waardigheid, v.; priesterla — letteratura, de hedendaagsche litteschap, 0.; —ianismo, m. presbiterianisme, o.,
ratuur; le guerre —1, de oorlogen der
leer, secte der niet bisschoppelijke Engelsche
nieuwere tijden ; (Gram.) tempo — of alleen
protestanten ; —Iano, m. presbiteraan, m.;
—, tegenwoordige tijd m. (van 't werkwoord);
niet-bisschop. Engelsch protestant ; —io, m.
sost. m. het tegenwoordige, o., de tegenwoorpresbiterium, 0., priesterkoor, o., v. de priesters
dige tijd, m., het heden, o.; ii — solo è in
bestemd gedeelte der kerk, o.. kerkeraad, m.
nostro potere, alleen bet heden is in onze
Presbitisnio, m. (Med.) b.z.d. als presbiopia.
macht ; i —i, de aanwezigen ; fig i —1, de
Presce'giiere, v. a. uitverkiezen, onder meerfar —, een voorgevoel hebben, vermoeden ;
—ire, v. a. aankondigen, vooraf verkondigen,

Pre'seia, f. haast, v.; all', in —, op haastige

wijze, in aller haast.

Presciente, agg. vooraf wetend ; —enza, f.

voorwetenschap (Gods); het vooruitzien, o.;
kennis v. der toekomst.

Prescl'ndere, v. a. afzien, ter zijde laten, een

uitzondering maken.

Prescire, v. n. h z.d. als presapere ; —ito,
agg. vooraf geweten ; sost. rn. verdoemde, voor

de verdoemenis bestemde ziel.

Presciutto, m. Z. prosciutto.
Prescri'bere, —i'vere, v. a. voorschrijven,
verordenen ; begrenzen, beperken ; (Giur.) ten
gevolge van verjaring verwerven ; p. pass.
—itto, voorgeschreven ; agg. (Giur.) verfaard.;
sost. in. voorschrift, o., verordening, v.; —itti'bile, agg. (Giur.) verjaarbaar ; —ittivo, agg.
(Giur.) een verjaring aangevend ; — itto, Z.
onder —ivere; —lzione, f. voorschrift, o.,
verordening, v.; (Giur.) verjaring, v.
Presedere, v. n. en assol. voorzitten, het voor-

— me, te, in mijne, uwe tegenwoordigheid ;
al —, in dit oogenblik ; per 11 —, voor 't
oogenblik, tot heden ; — II. m. geschenk, 0.;
—tenrente, avv. tegenwoordig, nu, voor 't
oogenblik ; — timento, m. voorgevoel, o.; ho
il — che ..., ik heb een voorgevoel dat ...;
—tino, m. klein geschenk, o.; —tire, v. a.
vooraf voelen, voorgevoelen, vermoeden ; —za,
f. tegen woordigheid, v., aanwezigheid, v.; gettone, medaglia di —, presentiepenning, m.;
het voorhanden zijn, aanwezigheid, v.; —
d'aninio, di spirito, tegenwoordigheid van
geest ; uiterlijk, o., voorkomen, 0.; persona
di bella —, persoon van schoon uiterlijk ;
aver poca —, weinig voorkomen hebben ;
in —, alla —, in tegenwoordigheid ; in —
dei proposti vantaggi, met het oog op
de voorgestelde voordeelen ; — ziale, aqq.
tegenwoordig; —zialitit, f. tegenwoordigheid,
v.; —ziare, v. a. bijwonen, aanwezig, tegen-

woordig zijn.
zitterschap bekleeden ; presideeren ; de leiding, Presepe, —e'pio, m. stal, m., kribbe, v.;
bijenkorf, v., omsloten ruimte, v.
bet opzicht, toezicht hebben ; —eggenza,
Preservamento, m. bewaring : —are v. a.
h.z.d. als —ideiiza.
bewaren, behoeden, beschermen voor; — la
Presella, f. (Agr.) stuk land, o., akker, m.;
gioventu dalla eoruzione, de jeugd voor
(Magn.) klinktangetje, o.
't bederf beugen ; Dio la preservi da
Presenta'blle, agg. toonbaar, voorstelbaar ;
ogni disgrazia, God behoede u voor alle
presentabel; —aueamente, avv. terstond,
onheil ; behouden ; —ativo, agg. behoedend,
oogenblikkelijk ; —a'neo, agg. oogenblikke-
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bewarend ; sost. m. voorbehoedmiddel, 0.;

andare al pi,i —, dich bij den wind zeilen;
—, m. h.z.d. als pressora ; —ore, m. drukker, m.; —ova'rio, agg. zwart en wit gestipPresi'ecio, agg. uccello — , pasgevang. vogel.
peld ; —nra, f. h.z.d. als pressione ; fig.
,Presidato, m. onder een praeses staand geh.z.d. als prepotenza of oppresslone.
bied ; —ide, m. voorzitter, praeses, m.; (Stor.) Presta, f. h.z.d. als prestito, ook voor agh.z.d. als prefetto ; —identato, m. ambt, o.,
gravio of gravezza gebruikt.
waardigheid, v., ambtsduur m. van een voor- Prestabilire, v. a. vooraf vaststellen, bepazitter of president; —idente, agg. het voorlen ; —mepte, avv. snel, met snel-,vlugheid;
zitterschap bekleedend, voorzittend ; sost. m.
—mento, m. het leenen, 0., leening, v., borvoorzitter, president, m.; il— del consiglio,
gen, o.; --nolne, m. indecl. naamleener, voor—azione, f. behoeding, bewaring, bescher-

clin ;, v., instandhouding, v.

eerste minister, voorzitter v. d. ministerraad;
president. hoofd van een republik. Staat;
—sidentessa, f. presidente, voorzitster, v.;
—idenza, f. voorzitterschap, o., het voorzitten,
presideeren ; (Polit.) alle ambtenaren die bij
de presidentsplaatsen hehooren ; —idenziale,
agg. den voorzitter, het voorzitterschap betreffende; —idiale, agg. van den voorzitter
uitgaand; —idiare, v. a. (Mil.) met eerre bezetting voorzien ; —i'dio, m. bezetting, v.,
garnizoen, o.; fig. hulp, bescherming, v.; (Med.)
terstond helpend geneesmiddel, 0.; —ie'dere,
v. n. Z. presedere.
Presignare, v. a. vooraf teekenen.
Prestna, f. kl. dosis, kl. hoeveelheid v. (van
een geneesmiddel).
Pre'sio, m. h.z.d. als pre'gio • —sistimazione, f. hoogerschatting, voorkeur, v.
Presinone, m. (Apr.) voorloopwijn, m.
Pre o app. Z. p. pass. van prendere.
Presontuoso, —onzione, Z. presuntuoso,
,

—unzione.
:Presta, f. gedrang, gewoel, 0.; far —, drin-

gen, opdringen ; met aandrang verzoeken ;

haast, v., onrustigheid, v., persing, v.; carta
senza —, ongeperst papier; pers, v.; —a
inano, idraulica, hand-, hydraulische pers,
v.; mettere in —, in de pers leggen ; boekdrukkerspers, v.; fg. de pers, het couranten-

wezen, o.; —ante, p. pres. v. —are ; —anternente, avv. op dringende w ij ze ; —apoco,
avv. h.z.d. als press' a poco ; —are, v. a.

persen, samendrukken, samenpersen, walsen;
dringen, in de engte dringen ; non nil pressate tanto, dring niet zoo sterk aan, dring
mij niet zoo ; p. pres. —ante, agg. dringend ;
p. pass. —ato, geperst ; agg. carta —a, geperst, gewalst papier ; panni —i, gewalkte
stoffen ; —atura, f. het persen, samendrukken, o., persing, walsing, v.; —ezza, f. nabijheid, v.; —i'bile, agg. persbaar, samendrukbaar: —ibilità, persbaarheid, v.; —ione,
f. het drukken, persen, o.; drukking, persing,
v.; — dell' aria, atinosferiea, luchtdrukking, v.; — della corrente, del gas, door
den stroom uitgeoefende drukking ; persing
van het gas ; arnesi fatti a —, druk-, persinrichtingen ; lig. druk m. (op den wil).
Presso, p. pass. van premere • —, agg. b ij ,
nabij ; stammi — blijft dicht naast mij ;
farsi —, naderkomen, treden ; b ij naast ;
son qui — di te, ik ben hier in uwe nabijheid; stare — il signore N. N., b ij mijnheer N. N. wonen ; ongeveer, ten naaste bij ;
— a mille lire, ongeveer duizend Iire; in
vergelijking met, vergeleken b ij ; avv. a on
di —, of press' a poco, ongeveer. bijna,
ten naaste b ij ; — che of pressoechè, bijna ;
esser — a fare qc., op 't punt staan iets
te doen ; per la pia —a, laq s den kortsten
weg ; sost. m. nabuurschap, nabijheid, v.; sul
— del unattino, bij 't begin v. d. dag ; (Mar.)
,

geschoven persoon, m.; fig. stroomah, m.;

—ante, agg. voortreffel., ultra untend; —anza,
f. voortreffel ij kheid, uitmuntendheid, v.; —anziare, v. a. met een belasting bezwaren ;
—are, v. a. leenen, borgen, uitleenen ; gi ft
prestai cento lire, ik leende hem honderd
lire ; — libri, boeken leenen, uitleenen ; assol.
nessono gli vuol pilt —, niem. wil hem
meer leenen, borgen ; fig. verleenen ; — moto,
hulp verleenen, helpen ; — fede, geloof schenken, gelooven ; —giuramento, den eed afleggen ; — culto ad uno, iemand vereeren;
— la via, de middelen, de gelegenheid verschaffen ; —rsi, v. rifl. zich ergens toe leenen,
laten gebruiken ; — a pro d'uno, ten gunste

van iem. optreden ; zich eigenen, passen, ergens
voor dienstig zijn ; pros. chi presta perde
l'amieo e il denaro, wie leent verliest den
vriend en het geld ; chi presta tempesta
e chi accatta fa la festa, wie geld uitleent loop t gevaar en wie het ontvangt viert
feest ; —atore, m. leener, m.; —atura, f.
h.z.d. als —ainento ; —azione, f. h.z.d. als
—amento; last, m.; schatting, belasting, v.
Prestere, m. bliksemstraal, v.; hevige storm-,
wervelwind, m., orkaan, m.
Prestezza, f. snel-, vlugheid ; haast, ijlvaardigheid, v.
Prestidigitatore, m. goochelaar, m.; —azione, f. goochelarij, goochelkunst, v.
Presti'gia, f. Z. presti'gio ; —iare, v. a.
door voorspiegelingen, drogwerk misleiden;
—iatore, m. goochelaar, in.; — i'gio, m.
goochelwerk, drogwerk, o., misleiding, v.; door
tooverkunst verkregen voorspiegeling; ginoc h i di —, goochelkunstjes, mv.; /1g. prestige;
betoovering, tooverkracht, bekoorlijkheid, v.;
il — della forza, de groote invloed der
kracht ; rialzare ii —, de betoovering vernietigen ; ook : het prestige herstellen ; —ioso,
agg. door voorspiegeling, tooverkunst, drogwerk bereikt ; bedriegelijk, misleidend, verblindend, betooverend.
Prestino, agg. eenigszins snel, vlug ; fate —,
haast u wat; tamelijk vroeg ; weldra ; si
alza —, h ij staat tamelijk vroeg op.
Prestita, f., —o, m. leening, v.; dare in —,
leenen, uitleenen ; chiedere un —, een leening aanvragen, iets te leen vragen ; — di
stato, — con prernj, forzato, staats-,
premie-, gedwongen leening; contrarre tin
—, een leening aangaan.
Presto, m. leening, v.; trovare denaro a
—, geld te leen vinden ; bank van leening;
polizze del Presto, beleeningsbriefjes,
lommerdbriefjes; inipiegato al Presto,
ambtenaar van den lommerd.
Presto, agg. snel, schielijk, vlug ; geschikt, geeigend, dienstig ; gunstig; avv. vlug, spoedig,
terstond,; rispondi —, antwoord spoedig,
vroeg ; e troppo —, 'tt is te vroeg ; e seinpre
—, 't is nog vroeg; si alza prestissimo,
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hij staat zeer vroeg op ; far , zich haasten, I
spoeden ; si fa a criticare, met de kritiek
is men spoedig gereed ; ben , zeer spoedig ;
presto presto, zeer snel, vlug; prov. e
bene non stanno insieme, snel en goed
gaan zelden samen ; (Mus.) zeer vlug (te spelen).
—

—

—

—

Presunlenza, Z. presunzioue;

—

il'inere,

v. a. vooropzetten, veronderstellen, vermoeden, aannemen ; non ne ho certezza, ma
lo presumo da eerti segni, ik ben er
niet zeker van, maar ik vermoed het volgens
sommige teekenen ; v. n. zich aanmatigen,
vermeten, wagen ; del proprio ingegno,
zich veel op zijn verstand inbeelden ; p. pass.
unto, vermoed ; agg. ingebeeld, verwaand,
op een vermoeden berustend, vermoedelijk;
unii'bile, agg. te vermoeden, aan te nemen,
te veronderstellen ; untivameute, ace.
vermoedelijk ; —llntivo, agg. vermoedelijk,
verondersteld ; bilancio , vermoedelijke
balans, v.; conto , omslag der rekening
unto, p. pass. van il'anere ; untllosamente, avv. op aanmatigende wijze, vol
aanmatiging; uutnosetto, agg. een weinig
aanmatigend, verwaand ; --antaosità, f.
aanmatiging, verwaa ndheid, v.; verwaand karakter, o.; —untaoso, agg. aanmatigend,
verwaand, ingebeeld ; unzione, f. ongegronde meening, veronderstelling, v., vermoeden, o.; (Gier.) op waarschijnlijkh. berustende
ineening, v.; aanmatiging, verwaandheid, ingebeeldheid, ingenomenheid v. met zichzelf;
overdreven eigenwaarde; —unzioso, h.z.d.
als alntaoso.
Presuola, f. (Bot.) walstroo, 0.
Presupporre, v. a. vooropzetten, vooraf aannemen ; osizione, f. vooropzetting, veronderstelling, voorloopige aanneming, V.;
osto, m. h.z.d. als osizione.
Presura, f. het nemen, grijpen, pakken, vatten, o., gevangenneming, buitmaking, kaping,
v., vangst, buit, v., greep, m., handvat, o.
Pretacchioue, m. dikke priester, dikke paap,
m.; a'ccio, m. slechte, onwaardige priester,
m.; a'io, m. priestervriend. rn.; a'ria, f.
menigte priesters ; papentroep, m.;
ato, m. h.z.d. als presbiterato ; azzuolo, m. onbeduidend priestertje, nietig
paapje, o.
Prete, m. priester, geestelijke, m.; farm en dispr.
paap, zwartrok, rn.; si fece , hij werd
priester ; un branco di
1, een schaar
priesters ; vestire da --, het priesterkleed
dragen ; — spretato, afgevallen priester ; uit
den priesterlijken stand getreden persoon ; lam.
zi' — , heeroom ; prov. sbaglia il
al
altare, een ieder kan zich wel eens vergisspretato e cavol riscaldato
sen;
non fu mai balono, van een afgevallen
priester en opgewarmde kool komt nooit iets
goeds; (Zool.) pesce , sterrekijker (zekere
zeevisch).
Pretelle, f. pl. steenen gietvormen voor tinnen
borden enz.; patronen ; fig. gettare in ,
iets zeer snel en goed doen.
Pretendente, m. Z. ond. prete'ndere, v. a,
zijn recht doen gelden, beweren, aanspraak
maken, aanspraken doen gelden; — una
parte del patrimonio, een deel van het
yermogen verlangen ; — di aver ragione,
verbeelden dat men gelijk heeft; pretende
di comandarmi, hij meent dat hij mij bevelen kan ; — un tale prezzo, een zekeren
—

—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

prijs verlangen ; ebbene, quanto pretende ? goed dan, wat verlangt gij er voor?
qe. of a qc., naar iets streven, trachten,
dingen naar; — in qe., meenen ergens in
bekwaam te zijn ; pretendersela, zich veel
solore di qe. ad una eosa,
inbeelden ;
iets ergens door zoeken te bemantelen ; p. pres.
—ente, bewerend; sust. m. pretendent, aanspraakmaker op, werver naar de kroon;
vrijer, lem. die naar de hand van een meisje
dingt, m.; tensione, tendenza, f. aanspraak, aanspraakmaking, het doen gelden van
aanspraken ; aver del'le su un possesso,
aanspraak maken op eene bezitting ; aanmatiging, verwaandheid, ingebeeldhei d , v.; se la
—

—

—

—

—

— bastasse egli sarebbe dottissimo,

als verwaandheid voldoende was, zou hij zeer
geleerd zijn ; vordering, v., eisch, m., vraag, v.;
ensionoso, ensioso, agg. vol aanspraken, aanmatiging, ingebeeldheid; enso,
p. pass. van endere ; ensore, m. aanspraakmaker, werver, eischei, en.
Preteria, f. h.z.d. als preshiterato.
Preterire, v. a. voorbijgaan, ter zijde, onvervuld, onafgedaan laten; — un patto, een
overeenkomst niet naleven, opvolgen ; — un
comando, een bevel niet uitvoeren, een
gebod overtreden ; v. n. zijn werking, uitwerking missen ; vergaan ; —e'rito, m. verledene,
o.; (Gram.) verleden tijd, m.; volg. it , het
achterste, o.; erizione, f. (Reet.) niet vermelding, verzwijging.
Preteruie'ttere, v. a. terzijde laten, nalaten,
uitlaten (een plaats in een tekst); missione,
f. overslaan, o., achterwegelating, uillating, v.
Preternaturale, agg. tegen-, onnatuurlijk;
tegen de natuur zondigend, strijdend.
Pretesa, f. aanspraak vordering, v.; e indiscrete, onbescheiden aanspraken ; recedere dalle e, van zijne aanspraken,
'vorderingen afzien.
Preteseo, agg. priesterlijk, overeenk. de gebruiken van den priesterlijken stand.
Preteso, p. pass. van prete'ndere.
Pretessa, f. Z. sacerdotessa,
Prete'ssere, v. a. voorgeven, tot voorwendsel
nemen, als voorwendsel gebruiken ; vergoelijken, bemantelen, verontschuldigen.
Pretesta, f. (Archeol.) pretexta, v.; met purperen
rand omzoomd opperkleed der voorname kinderen in Rome; ato, app. met de pretexta
gekleed ; (Lett.) la tragedia a, de Rom.
nationale tragedie.
Pretesto, m. voorwendsel, o., schijngrond, m.,
uitvlucht, o.; frivole, futile, nietig, flauw
voorwendsel, o.; è un — per non pagare,
't is maar een uitvluchtje om niet te betalen;
lnendicare 1, schijngronden, uitvluchten
bij de haren er bij slepen.
Pretignaolo, m. h.z.d. als prettazzuolo;
ino, m. jonge, nette geestelijke, priester, m.;
agg. priesterlijk, overeenkomstig het karakter
eens priesters; ram. essere un po' , een
weinig kwezelachtig zijn ; one, m. groote,
dikke geestelijke ; onzolo, m. h.z d. als
—

—

—

—

—

—

—
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pretazzuolo.
Pretore, m. (Stor.) pretor, m. (rom. magistraatspersoon), rechter, in., veldheer, m.; — oria,
— ara, f. pretuur, v., waardigheid, ambt van

pretor; rechtszaal, v., ambt o. van rechter,
gerecht, 0.; oriano, agg. (Stor. rom.) pretoriaansch; la coorte a, pretor. cohorte,
v.; tavola a, veldmeterstafel, v.; sost. m.
—

—

—
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I Pretoriani, de Pretorianen ; —o'rio, agg. Previdente, agg. h.z.d. alsj prevedente;
pretorisch, tot het pretorium, de gerechtszaal
—enza, f. het vooruitzien, o., voorzichtigheid,
behoorende; sost. in. woning, v., ambtsgebouw
v., voorzorg, m.
van den pret.; gerechtshof ; (Mil.) plaats voor Pre'zio, app. vooruit-, voorafgaand ; dopo
de tent v. d. veldheer, de legioensadelaar en
—a lettura, na voorafgaande lezing ; si
het krijgsgerecht ; kamp der pretorianen.
farà — avviso, men zal het na voorafgaand
Pretosello, —se'molo, m. (Bot.) h.z.d. als
bericht doen.
prezzeinolo.
Previsione, f. het vooruitzien, vooruitzicht, o.;
Pretozzolo, m. Z. pretucolo.
vooruitgeziene, o.; —iso, agg. vooruitgezien;
Pretto, agg. rein, zuiver, onvermengd; fig.
chè saetta —a vien pul lente (D.), een
panla un — Horentino, hij spreekt zuiver
vooruitgezien, voorzien ongeluk treft minder
llorentijnsch ; è una —a bugia, 't is een
zwaar; isto, p. pass. van prevedere;
zuivere leugen ; puro e —, geheel, op en top
—osto, m. Z. preposto.
dezelfde; —anlente, avv. op zuivere, onver- Pre'zio, m. h.z.d. als prezzo ; —osamente,
valschte wijze.
avv. op kostbare, voortreffelijke wijze ; —0Pretucolo, m. h.z.d. als pretazzuolo.
sità, f. kostbaar-, kostelijkheid, voortreffelijkPrevalenza, f. overwicht, o., overmacht, v.;
heid, v.; —oso, agg. van groote waarde, vol
—ere, v. n. overtreffen, het overwicht, de
waarde, kostbaar, kostelijk ; pietre —e, edelovermacht, de overhand hebben ; de overwingesteenten, mv.; metallo —, edel metaal, o.;
ning behalen, overwinnen, overmeesteren;
fig. voortreffelijk, uitmuntend, zeer nuttig;
non prevarranno coutro di lei le porte
aenicizia —a, hooggeschatte vriendschap, v.;
dell' inferno, de poorten der hel zullen
fam. fare ii —, farsi —, zich zeer gezocht
haar niet overweldigen; —rsi, v. rifl. zijn
maken, zich zeer laten bidden.
overwicht, overmacht doen gelden ; zijn voor- Prezza, f. Z. prezzo ; —a'bile, agg. Z.
deel, nut trekken ; (Com.) —rsi dell' i1npregiabile; —a'eeio, m. veel te hooge of
porto, het bedrag opstrijken ; p. pass. —valso
te lage pr ij s, m.; —are, v. a. schatten, den
en —valuto.
prijs bepalen ; —rsi, h.z.d. als pregiarsi ;
Prevaricanlento, m. plichtverzuim, 0.; hanatore, m. schatter, taxateur, m.
deling, v., vergrijp o. tegen de ambtstrouw ; Prezze'nlolo, m. (Bot.) peterselie, v.; m. prov.
ontrouwheid, v.; —are, v. n. zijn plicht veressere, entrare come il — nelle polgeten, tegen zijn ambtsplicht handelen ; van
pette, tot niets dienen, het vijfde wiel aan
den rechten weg gaan ; un eassiere preeen wagen zijn.
varica, een kassier pleegt ontrouw ; — dalla Prezze'vole, agg. h.z.d. als prezza'blle en
fede, van 't geloof afvallen ; v. a. — li dieei
pregiabile.
comandamenti, de tien geboden overtre- Prezzo, m. pr ij s, m., waarde, V., loon, o., beden ; —atore, m. iem. die zijn plichten verlooning, V.; — oorrente, prijscourant, v.; —
zuimt, tegen z ij n ambtsplicht handelt ; overmedio, gemiddelde prijs ; ultimo —, uiterste
treder m. van een gebod; —azione, f.
prijs; a eard —, duur; 111eritare
plichtverzuim, o., -oyertreding, v.; overtreding
de moeite waard zijn; rompere ii —, den
prijs verlagen ; intrest, rente, v.; il — di
van een gebod, een voorschrift ; ontrouwheid
v. in een ambt.
cinque per cent() è giusto, een intrest
Prevedenza, f. Z. —imento, —isione ;
van 5°/% is billijk ; lavorare a —, op dag—edere, v. a. vooruit zien ; p. pres. —edelste
loon werken ; —olare, v. a. voor een been —eggente, vooruitziend; agg. voorzichtig;
paalden prijs huren, werven ; sica'rio
—edi'bile, agg. wat men vooruit kan zien;
—ato, gehuurde moordenaar ; —ato, agg.
—edinlento, m. vooruitziendheid, voorziendte koop, veil.
held, v., vooruitzicht, o.; —eggenza, f. Z. Pria, avv. vroeger, eerder; —che, alvorens.
prevedenza ; —enilneuto, Z. preven- Pri'amo, m. (N pr. lett.) Priamus, m.
zione ; —enire, v. a. qd. iem. voorkomen ; Priapeo, agg. metro —, priapische versmaat,
qc., iets eerder, vroeger doen ; — un'
v.; —a'pico, agg. priapisch ; den Priapus
obiezione, una domanda, een tegenwerbetreffende ; fig. ontuchtig ; —ap.isnlo, m.
ping, een vraag voorkomen (d.w.z. beantwoor(Med.) priapisme, o.; Priapo, m. (N. pr. mit.)
den eer zij gedaan is); vooruit iets doen weten;
Priapus m. (god der vruchtbaarheid en der
vi prevengo che se venite stersera,
geilheid); tuin-, veldgod ; pri'apo marino, m.
11011 mi ei trovate, ik zeg u vooruit, dat
(Zool.) zee-egel, m.; tripang, m.; —olito, m.
wanneer gij heden avond komt, gij m ij niet
(Min.) priapussteen m. (s. kalksteenvorming).
thuis vindt.
Priega, f., —o, m. Z. preghiera.
Preventivanlente, avv. op voorkomende Prie'1nere, —eta, —ete, Z. prelnere,
wijze ; voorloopig, vooruit ; —vare, v. a.
pietra, prete.
vooruit bepalen (een som); vooraf berekenen, Prigiona, f. gevangene, v.; —are, v. a. Z.
schatten ; —vo, agg. voorkomend, verhoedend ;
imprigionare ; —cella, f. kl. gevangenis,
conto, bilancio —, geraamde som, balans
V.; —e, f. gevangenis, v., kerker, m., gevan(van 't budget); raming v. der kosten (voor
genschap, v.; fig. donkere, duistere kamer, v.;
gebouwen enz.); (Giur.) eareere —a, voorfam. tutti sono in — per la stessa causa,
loopige hechtenis, v.; censura —a, prevenallen verkeeren in 't zelfde geval ; m. prov.
f.
het
voorkomen,
voler il pegno in mano e 1'uonlo in
tieve censuur, v.; —zione,
—, alleen onder de zwaarste voorwaarden
voorbehoeden, beletten, o.; vooringenomengeld leenen ; rompere la —, uit de gevang.
beid, v., vooroordeel, o.; —uto, —ento,p. pass.
ontsnappen ; agy. gevangen, krijgsgevangen;
van prevenire.
Prevertere, prevertire, v. a. omkeerera ;
sost. m. gevangene; —eria, —ia, f. gevangek maken ; — una deliberazione, een
genschap; —tere, —0, m. gevangene, arresbesluit verwerpen ; —imento, m. h.z.d. als
tant, krijgsgevangene.
Prigni'zia, f. (Geogr.) Priegnitz, o.
sovvertimento.
—

—

--

PRI

749

PRI

Prillare, v. n. snel in een kring ronddraaien ; I (Stor. rom.) centurio, aanvoerder m. van den
eersten manipel.
fig. -- tin hallo, een snelle, draaiende dans
uitvoeren ; —0, m. snelle draaing, wenteling Primisla'via, f. (Geogr.) Prezlau, o.
Priinis, in —, m. avv. h.z.d. als primieraom zichzelf.
mente; —issimo, app. in — luogo, in de
Prima, avv. eerst, te voren, vroeger, vooraf,
allereerste plaats.
eerder, liever ; di —, vroeger, eertijds ; i
tempi di —, de vroeger tijden ; per la —a Primitivamente, avv. in den beginne, van
den beginne af ; fam. vroeg, vroegt ij dig ; —ivo,
volta, voor de eerste maal ; quanto, come
agg. oorspronkelijk, eerst, primitief; senso
—, zoodra als ; non è phi quel—,l'iiomo
— delie parole, oorspronkelijke beteekenis
da —, hij is niet meer de man van vroeger ;
stille —e, in —, da —, eerstens, in den
der woorden ; parola tea, stamwoord, oorspronkelijk woord, 0.; vita —a, eenvoudig
beginne; a tiitta — , alla —, a Bella —,
terstond in den beginne ; bij den eersten blik,
leven ; costunii —1, oorspronkelijke, eenvoudige zeden ; fam. persona —a, eenvoudig,
op 't eerste gezicht ; verrà quanto —, ik

zal terstond, zoo spoedig mogelijk komen ;

onbeholpen persoon, m.

co ni c — lo vide, nauwelijks zag hij hem ; Primi'zia, f. eerstelingvrucht, v., eersteling,
m. v.; eerste poging, v.; la — che Cristo
non — giunto in Roma, nauwelijks te
lasei• dei viearj snot, de eerste der
Rome aangekomen ; (Eccles.) prime, eerst
plaatsbekleeders die Christus achterliet (n.l.
kanon. uur ; (Com.) — di cambio of alleen
Petrus); stamvader, m. (D.).
—, eerste-, prima-wissel ; —accetto, m. kl.
veeren kussen, o.; —a'ccio, m. h.z.d. als Primo, agg. eerste, voornaamste, hoogste,
piunia'ccio ; al —, terstond, op den eersten
opperste ; vroegere ; sost. m. de eerste, voornaamste enz.; i —i (D.), de stamouderes ; le
blik, aanloop ; --acciuolo, h.z.d. als —ac—e creature (D.), de eerste schepselen (de
cetto ; —achè en prima che, alvorens ;
Engelen); ai —1 della settimana, in de
—a'ggio, m. (Corn.) premiegeld, 0.; —a'io,
eerste dagen der week ; minuto —, minuut,
agg. h.z.d. als primo ; in la — a vita, in
den eersten levenstijd ; l'anima —a, de
v.; materia — , grondstof, ruwe stof, v.; di,
al — tratto, sul —, stille —e, in den
eerste mensch, m., Adam; da, alla —,h.z.d.
eersten tijd, in den beginne, terstond, eerst;
als da, — alla prima; —aiuola, f. voor
al bel —, terstond in 't begin; —oge'nito,
de eerste maal barende; —e, pl. in de lente
ooiende schapen ; —amente, —ariamente,
app. en sost. eerstgeborene, m.; —ogenitore,
avv. in de eerste plaats, voornamelijk, vooral ;
m., —trice, f. stamvader, m., -moeder, v.;
—ogenitura, f. eerstgeboorte, eerstgeboorte—a'rio, agg. hoofdzakel ij k, hoofd ..., voorrecht, o.; —ola, f. (Bot.) sleutelbloempje, o.,
naamste ; scuola —a, lagere school, v.;
primula, v.; —onato, m. eerstgeborene, m.;
—asso, —ate, m. eerste, voornaamste, rn.;
(Eccles.) primaat, opperste aartsbisschop van—opilo, m. Z. primipilo; —ordiale, app.
oorspronkelijk, eerste, oer ....; studj
een gewest ; Principe —, prinsbisschop m.
(in Oostenrijk); —ati'ccio, agg. tijdig, vroegaanvangs-, eerste studiën ; —o'rdio, m. oorsprong, aanvang, m., ontstaan, o.; essere sal
tijdig, vroegdragend, vroeg ; —ato, m. pri--j, nog in het ontstaan zijn ; i —j della
maat, o.; eerste, hoogste plaats, v., voorrang,
civiltà, de eerste beginselen v. d. beschaving.
m.; tenere il — in qc., den voorsten rang
hebben, de eerste zijn in iets;— politico, Prince, m. Z. principe; —ipa, f. Z. —ipessa; —ipale, app. hoofdzakelijk, voorde opperste leiding in de staatkunde; —avera, f. lente, v.; fig. jeugd, v.; equino'zio
naamst, hoofd ...; scopo —, hoofddoel, 0.;
di —, lente-nachtevening, v.; prov. una ronsost. m. patroon, meester, principaal ; (Giur.)
dine non fa —, een zwaluw maakt de lente
eerste bezitter, in.; (Corn .) hoofdsom, v.; (Mus.)
niet ; —averile, app. lente ...; Hori —i,
principaal, o , hoofdregister o. van 't orgel;
—alita, f. hoofdzakelijkheid, v., voorra ng, rn.;
lentebloemen, mv.; —averina, f. (Bot.) ganzeeerste, voornaamste plaats, v.; —almente,
bloempje, madeliefje, o.; —azia, f. h.z.d. als
—ato ; —aziale, agg. tot het primaat beavv. hoofdzakelijk, voornamelijk; —are, v. n.
hoorende ; —eggiare, v. n. den voorrang,
gebieden, beerschen, een voorname plaats
de voorhand, de overhand hebben ; aan de
innemen, den beer, gebieder spelen ; —ato, m.
vorstendom, 0., -rang, m., heerschappij, v.; fig.
spits staan, de eerste zijn, uitsteken (boven
anderen); —ano, app. h.z.d. als —iero ;
voorrang, m., overwicht, 0.; leidende, over- ità, f. vroegere tijd, v.; het vroeger zijn ;
heerschende positie ; de eerste plaats, v.; opper-o, agg, h.z.d. als priniitivo.
heerschappij, v.; (Teol.) —ati, derde orde der
Prinievo, agg. tot de eerste jaren, de jeugd
Engelen, vorstendommen ; —e, m. eerste, voor-

behoorende, jeugdig.
Primice'ria, f., —iato, m. (Eccles.) waardigheld van primicerius, dombeer; —io, m.
(Eccles.) primicerius ; oppergeestelijke, dombeer, oudste ; — del notari, oudste der
notarissen.
Primiera, f. priemspel o. (kaartspel met vier
kaarten); —a'ccio, m. slag m. (in 't priemspel); —ainente, avv. eerst, in den beginne ;
ten eerste; —ante, m. priemspeler, m.; —o,
agg. eerste, vroegere ; di —a, eerstens ; —u'ccie, m. h.z.d. als —a'ccio.
Primige'nio, app. oorspronkelijk; nomo —,
oermensch, rn.; —para, f. voor de eerste
maal barende ; —pllare, app. (Stor. rom.) tot
den eersten manipel behoorende ; —pilo, m.

naamste, aanzienlijkste; vorst, prins, kroonprins, bevelhebber, m.; — di una republica,
opperhoofd, o. eener republiek; i —i d'una
eitta, de voornaamsten, aanzienlijksten eener
stad ; i —I celesti, de Engelen; il — degli
Apostoli, de Prins der Apostelen (Petrus);
— regieante, regeerend vorst, m.; — sovrano, souverein vorst, onbeperkte heerscher, m.; — ecclesiastico, — seciilare,
geestelijk, wereldlijk vorst, In.; kroonprins, m.;
—elettorale, keurvorst ; —ducale, hertogelijke erfprins; —, agg. città —, hoofdstad;
edizione —, eerste, voornaamste uitgave v.
(van een werk); —eseaniente, ave., —esco,
app. vorstelijk, prinselijk ; fig. aria —a,
vorstelijk uiterlijk, 0.; delizie —che, weel-

PRI750
derige vermaken, mv.; —essa, f. prinses,
vorstin; vrouw, dochter v. van een vorst;
—essina, f. jonge vorstin, dochter van een
vorst, prinses, v.; —iamento, m. begin, o.,
aanvang, m.; —lante, m. beginner, aanvanger, m.; —care, v. a. beginnen, aanvangen;
een begin, aanvang maken ; —iativo, agg.
beginnend, aanvangend ; —iatore, m. beginner, aanvanger, m.; —10, m. begin, o., aanvang, oorsprong, m.; far — a qe., iets beginnen, aanvangen ; 11— e la sine, het begin
en het einde ; oorzaak, v.; quell'ainore fu
ïl — di tutte le sue sciagure, deze liefde
was de oorzaak van al zijn ongelukken ; bron,
v., uitgangspunt, begin, o., oorsprong, m.; Dio
è il — di tutte le rose, God is de oorsprong, bron, bet begin van alle dingen ;
grondstelling, v., beginsel, o., leer, v.; —i,
grondbeginselen ; —j della grammatica,
grondbeginselen der spraakleer ; (Cuc.) —j, pl.
voorgerechten, eerste gerechten (na de soep):
m. avv. a, al, in, sot —, in den beginne, bij
't begin, den aanvang ; sin da bel —, van
voren af aan; —otto, m. vorst van een zeer
kleine staat, m.; —u'ccio, m. onbeduidende
vorst of prins; —isbecche, —ecco, m.
prinsmetaal, o.
priora, f. (Eccles.) priorin, v.; —ale, —a'tico, agg. tot de waardigheid van prior behoorende ; ehiesa — , prioraatkerk, v.; —ato,
m. (Eccles.) prioraat, o., waardigheid. v., ambt
o. van prior, kloosteroverste ; duur m. van het
prioraat ; —e, m. (Eccles.) prior, m., overste
van een klooster ; (Stor.) prior, overste der
regeering (in Flor.); Dante In del —i, Dante
was een der prioren ; —i delle arti, oversten der gilden ; —i della parte bianea,
asera, leider, aanvoerder van de partij der
Zwarten, Witten ; prior m. van een ridderorde ; —ia, f. h.z.d. als —ato ; (Eccles.) parochiekerk onder een prior ; priorei, v.; —ista,
m. (Stor.) register, o., naamlijst der Prioren
der Flor. repubi.; —ità, f. het ouder zijn, voorgaan, voorrang hebben ; voorrang m., prioriteit, v., voorrecht, o.
priseo, agg. oud, voormalig.
prisma, m. (Geom. en Fis.) prisma ; —a'tieo,
agg. prismatisch.
pristi, f. h.z.d. als pristriee ; —lno, agg.
voormalig, vorig, vroeger ; ristituire in —,
in den vroegaren toestand terugbrengen.
pritaneo, m. (Archeol.) Prytaneum, o. (in
Athene); pri'tano, m. pritaan, m. (een der
vijftig raadslieden in Athene).
privagione, f. Z. privazione ; —arnento,
m. berooving, v.; wegnemen, onttrekken, 0.;
—asza, f. vertrouwelijkheid v. met hoogerstaande personen ; gunst v. van een vorst;
—are, v. a. berooven, iem. iets onttrekken,
ontnemen ; — qd. dell' onore, del eredito, iem. van zijn eer, krediet berooven ;
—rsi di qe., zich van iets berooven, zich
iets ontzeggen ; —rsi della vita, zichzelf
bet leven benemen ; si è privato di ogni
divertimento, hij heeft van elke ontspanning
afstand gedaan; —ato, p. pass. beroofd;
—ata, f. privaat, secreet, o.; —atamente,
avv. op geheime, vertrouwelijke, bedekte wijze ;
in vertrouwel. kring ; —ativa, f. uitsluitend,
persoonlijk recht ; ha la — del sale, hij
heeft den alleenverkoop van 't zout; uitvindingspatent, o., uitsluitend recht daarvan gebruik te maken ; —ativo, agg. beroovend,
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onttrekkend, uitsluitend ; yendita —a, alleenverkoop, m.; uitsluitend recht van verkoop;
(Gram.) particelle —e, een ontkenning,
uitsluiting beteekenend rededeeltje; —Ivainente, avv. uitsluitend, met uitsluiting van
anderen ; —ato, agg. ambteloos, zonder ambt,
geheim, privaat, bijzonder, eigendommelijk ;
persona —a, privaat, ambteloos persoon ;
vita —a, privaatleven, (geen publiek, ambtel.
leven); maestro privaat-, bijzonder leermeester, m.; gabinetto — del re, privaat,
bijzonder, geheim kabinet des Konings; soldato —, gemeen soldaat, m.; — sost. m. privaat persoon ; tornare —, tot het privaat,
bijzonder leven terugkeeren ; — , avv. h.z.d. als
privatamente ; —atore, m., —trice, f.
beroover, m., beroofster, v.; —azione, f. berooving, onttrekking, v., verlies, 0.; — della
vista, verlies van het gezicht; ontbering, v.,
gebrek, o.
Privigno, m. stiefzoon, m.
Privilegiare, v. a. een privilege, voorrecht
geven ; bevoorrechten, privilegieeren ; — qe.
a qd., iem. iets geven ; — una terra ad
uno, iem. met een gebied beleenen ; p. pass.
—ato, met een privilege begunstigd, bevoorrecht ; ordine —a di persome, bevoorrechte stand; altare —, geprivilegieerd, met
bijzonder aflaten begunstigd altaar, o.; eredito —, geprivil., voorranghebbende schuldvordering ; —io, m. privilege, o., voorrecht, o.,
bijzondere begunstiging, v., voorkeur, V.; -j,
pl. privilegies ; libro stampato eon —reale, met koninkl. privilege gedrukt boek, 0.;
(Giur.) voorrecht, o., voorrang m. van een
schuldvordering; — d' una terra, beleening,
v. met een gebied.
Privo, agg. beroofd, ontbloot van, zonder; —
di ragione, krankzinnig ; — di vita, levenloos ; — di notizie, zonder tijdingen.
Prizzato, m. Z. brizzolato.
Pro, m. winst, v., genot, voordeel, 0.; a cite --,
waartoe dient het; sperde ma senza —,
bij geeft veel uit, maar zonder eenig nut;
far —, tornar a —, dienen, nuttig zijn;
baten ; buon —! smakelijk eten ! bnon —
ti faccia, moge het tot uw geluk dienen ;
of ook : wel gefeliciteerd ; — e eontro, voor
en tegen; sost. il — e il eontro, het voor
en het tegen ; pro', voor prode ; —avo,
—avolo, m. over-grootvader, m.; —ava,
—avola, f. over-grootmoeder, v.;—ba'bile,
agg. waarsch41nlijk, vermoedelijk ; —babilismo, m. (Zool.) probabilisme, o ; —babilista, m. probabilist, m.; —babilità , f.
waarschijnlijkheid, mogel41kheid, v.; (Mat.)
calcolo della —, waarschijnlijkheidsrekening; (Teol.) h.z.d. als —babilisino ; —babilmente, avv. op waarschijnlijke wijze.
Probainente, avv. op rechtschapen wijze;
—are, v. a. Z. provare ; —a'tico , agg.
—atiea, f. (Stor. Eccles.) piseina —a, vijver
m. waarin de offerdieren gewasschen werden ;
—ativo, agg. bewijzend ; —ato'rio, aqq.
(Giur.) tempo — onderzoektijd, m.; —azione, f. onderzoek, o., onderzoeking, v.; proeftijd, v.; h.z.d. als prova.
Pro'bbio, m. h.z.d. als obbrobrio.
Probità, f. rechtschapenheid, eerlijkheid ; —1viri, pl. mannen van vertrouwen ; goêmannen,
mv.; zaakkundigen, mv.
Problema, m. strijdvraag, v., op te lossen
vraagstuk, o.; (Mat.) probleem, vraagstuk, o.;
,
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risolvere un —, een vraagstuk oplossen ;
raadsel, o., moeielijke vraag, v.; —a'ticamente, avv. op problematische, onzekere
wijze ; —witco, agg. problematisch ; twijfelachtig, onbeslist, onopgelost; earatteri —ei,
raadselachtige karakters ; (Mat.) tot het vraagstuk behoorende ; —ino, m. licht op te lossen
vraagstuk, o., taak, v.
Probo, aqg. rechtschapen, eerlijk, braaf, goed.
Probo'seide, f. snuit v. van den olifant, van
sommige insecten.
Procaece'vole, agg. b.z.d. als industrioso ;
—a'cchia, f. (Bot.) portulak, v.
Proca'eeia, (pl. —1 of indeel.) in. bode, m.,
venter, m.; — f. h.z.d. als —amento, m. bet
verkrijgen, verschaffen, streven, najagen, 0.;
—are, v. a. verschaffen, verkrijgen, erlangen ;
najagen, streven naar iets; verwerven, op den
hats halen; p. pres. agg. —ante, roerig, bedrijvig ; —atore, m. bewerker, verwerven,
najager, m.; —ara, f. bode, loopvrouw, v.
—ano, m. h.z.d. als procaeeia ; fam. fare i
—, in voortdurende beweging, alle banden vol
hebben ; fig. winstnajager, iem. die op alle
voordeelen bedacht is ; —0, m. bemoeiing,
moeite, werkzaamheid, v.; winst, v., voordeel,
nut; far —, b.z.d. als —are.
Proeace, agg. in-,,opdringend, driest, brutaal;
—a'cia, —acita, f. in-, opdringendheid ;
driestheid, onbeschaamdheid; —auto, m.
h.z d. als proemio.
Proccianameute, auv. h.z.d. als prossimamente ; —ano, agg. h.z.d. als prossiino.
Proccurare, v. a. h.z.d. als proeurare.
Proeedenza, f. handelen, o., handelwijze, v.;
—ere, v. n. vooruit-, voorwaarts gaan, schrijden, loopen, bewegen, vorderen ; stappen, gaan ;
loopen (van water); vooruitkomen ; fig. vlug
vooruitgaan, goed vorderen, voortgaan ; te
werk gaan ; (Giur.) — eontro aleuuo, tegen
tem. gerechtelijk optreden, handelen ; — a qe.,
iets beginnen, ergens toe overgaan ; fig. handelen, doen, zich gedragen ; procedi bene e
poi non abbi paura d'aleuno, doe wel
en vrees niemand ; —a bene, goed vooruitkomen, gedijen ; — oltre in qe., met een
zaak door-, verder gaan ; —innento, m. voortgang, m., verder gaan, o.; fig. handelwijze, v.,
doen, 0., gedrag, o.; —para, f. (Giur.) gerechtelijk vervaren ; proceduur, v., rechtsgang, m.,
handelwijze, v., gedrag, o.
Procella, f. storm, stormwind, orkaan, m.;
onweer, o.; onheil, groot gevaar, 0.; —a'ria, f.
(Omit.) kl. stormvogel, m.; —oso, agg. stormachtig ; door den storm, den wind bewogen ;
stormbrengend ; moltitudine —a, stormachtige, woelige menigte, v.
Pro'ceri, m. pl. de voornaamsten, hoogstgeplaatsten, rnv.; —ita, f. hoogte, v., slankheid,
v., hooge groei m. (van gewassen); —o, agg.
van hoogen groei, slank, hoog, lang.
Processa'bile, agg. aan een proces te onderwerpen ; voor 't gerecht te dagen, waard aangeklaagd te worden ; —are, v. a. aan een
proces, gerechtelijke handeling onderwerpen,
voor 't gerecht dagen ; gerechtelijk vervolgen;
fam. — qd., iem. sluw en listig ondervragen,
uithooren ; —ante, giudiee —, de een proces
inleidende rechter ; onderzoeksrechter, m.;
—ionalnnente, avv. in plechtigen optocht;
—ionare, v. n. in processie, in plechtigen
optocht gaan ; —lone, f. (Eccles.) processie, v.,
ommegang, m.; — del Corpus Domini,
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processie op Sacramentsdag ; passa la —
de prof. komt voorbij ; andare in —, in de
proc. meegaan ; fam. menare qd. in —,
iemand door de stad, de straten rondleiden ;
randare a — qe., iets onder zijn bekenden laten rondgaan ; (Teol.) — dello Spirit()
Santo, voortkomst v. d. H. Geest uit den
Vader en den Zoon ; —ivo, agg. voortschrijdend ; den vooruitgang bevorderend ; —0, ni.
voortgang, m., vervaren, o., handelwijze, v.;
voortschrijden, o., vooruitgang, m.; in — di
tempo, in de toekomst, na verloop van tijd ;
ontwikkelingsgang, m., proces, o.; — ehimico,
chemisch proces, o.; (Giur.) proces, gerechtelijk
vervaren, o., rechtzaak, v.; istituire un
een proces aangaan ; —verbale, procesverbaal, ambtelijk bericht, o.; protokol, 0.,
proces-asten, mv.; risulta del — che ...,.
uit de akte blijkt dat ...; fam. genie, roba
da —, lieden van slechten naam ; uitschot, o
galgekost, m.; (.4nat.) beenaanwas, o.; p. pass.
van proeedere ; —uale, agg. (Giur.) bet
proces betreft.; —ara, f. h.z.d. als proeedura.
Proeidenza, 1. het afvallen, afstorten; (Med.)
uit-, verzakking v. (van een orgaan).
Proci, m. pl. Z. provo.
Proeinto, m. omgording, v., krijgstoerusting, v.;
essere in —, bereid, gereed zijn ; op 't punt
zijn ; mettersi in —, zich gereedmaken,
toe-. uitrusten.
Procione, m. (Astr.) Procyon, m. (ster in 't
beeld v. d. kl. hond).
Proelssione, f. Z. processione.
Proclama, in. plechtige bekendmaking, uitroeping, v., proclamatie, v.; -are, v. a. proclameeren, plechtig bekendmaken, uitroepen,
verkondigen ; —atore, m. bekendmaker, verkondiger, m.; —azione, f. proclamatie, afkondiging, bekendmaking, v.
Prociive, app. bergafgaand, afhangend, steil,
afvallend ; fig. geneigd, overhellend ; sost. m.
h.z.d. als
f. afhang, m., steilte, v.; fig.
geneigdheid, overhelling, v., neiging, v.
Provo, m. vr ij er, werver, m.; —oio, m. Z.
proquoio.
Proco'ndilo, m. (Anat.) knobbel m. van een
gewricht.
Proconsolare, agg. (Stor. rom.) proconsulair,
de waardigheid, het ambt van een proconsul
betreffende ; —olato, m. proconsulaat, rom.
stadhouderschap, o.; —ole, —olo, m. p ro
ambtenaar die over de benoeming -consul,rm.tadheofbvlr,m.;
(Stor. Tor.) ambtenaar die over de benoeming
en de controle der notarissen gesteld was ; fig.
satraap, gewelddadig heerschar, m.
Proco'pio, m. (N. pr.) Procopius.
Proerastinare, v. n. tot den volgenden dag
verschuiven ; —azione, f. verschuiving v.
tot den volgenden dag ; uitstel, o., vertraging, v.
Procrea'bile, apg. voortbrengbaar; —amento, m. voortbrenging, v.; het voortbrengen, o.; —are, v. a. voortbrengen, telen,
voortplanten ; —atore, m., —trice, f. voortbrenger, vader, m., -ster, moeder, v.; —azione, f. voortbrenging, teling.
Proeuoio, m. Z. proquoio.
Procara, f. bezorging v. van een openbare of
bijzondere zaak ; volmacht, procuratie ; —
generale, algemeene volmacht, v.; (Giur.)
— regia, koninkl ij ke procureurschap, rijksadvocaat, m.; —are, v. a. zorgen, zich bemoeien, trachten naar ; verschaffen, helpen;
fam. —rsi qe., zich iets op den hals halen;
.
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regeeren, leiden ; — la republica, aan 't
hoofd der republiek staan ; —rsi, v. rifl. zich
verzorgen, zijn wonden verbieden; V. n. opletten, op zijn hoede zijn ; (Giur.) een zaak
vertegenwoordigen, het ambt van procureur
uitoefenen; —atessa, f. (Stor. Venet.) vrouw
v. van den procurator der Venet. republiek;
—atia, —ato'ria, f. (Stor. Venet.) ambt, o.,
waardigheid, woning v. van een procurator
der Venet. repub.; —atore, m. bezorger,verschaffer ; beheerder, gevolmachtigde, m.; (Co rn .)
procuratiehouder, m.; (Giur.) procureur, zaakverzorger ; — del poveri, procureur der
armen ; — regio, koninkl-, rijksprocureur ;
— generale, procureur-gener.; (Stor. Venet.)
procurator, m., ambten. der vroeger Ven. rep.;
—atriee, f. bezorgster, verschafster, v.; —aziome, f. bezorging, verschaffing; zaakverzorging, procuratie, v.; (Eccles.) onderhoud. o.
der op ambtsreis z ij nde prelaten ; (Stor. Venet.)
h.z.d. als —atia, —erffa, f. h.z.d. als —atia;
—0, m. h.z.d. als —azione.
Procruste, m. (N. pr. mit.) Procrustes, m.;
letto di —, Procrustes-bed, o.; /1g. beperkende,
dwingende vorm, regel.
Proda, f. I. kust, v., oever, m., strand, 0.;
strook m. lands; rand, m., uiterste einde, o.,
zijde, v.; (Agr.) aan de zon blootgesteld bed ;
beg, v.; racela alla —, vogelvangst met
aan de beg opgehangen net; (Mar) m. avv.
navigare proda proda, altijd langs de
kust varen ; II. h.z.d. als prora of prua,
fig. snavel m. der roofvogels..
Prodagnola, f. (Calz.) rand m. van bet voorblad der schoenen ; —alolo, agg. aan den
rand, den oever groeiende.
Prodano, m. (Mar.) stag, m.
Prode, agg. wakker, moedig, koen, dapper ; —
sost. m. nut, voordeel, o.; a suo —, tot z ij n
voordeel ; intrest, rente, v.; —einente, avv.
op wakkere, moedige wijze.
Prodeggiare, v. n. (Mar.) langs de kust
varen ; — e'ggio, — ese, m. (Mar.) boegkasteel, 0.; zekere munt die als scheepstol werd
betaald.
Prodezza, f. dapperheid, v., moed, m., wakkere,
moedige daad of onderneming, v.
Prodicella, —cina, 1. kl. rand, m., kl. heg, v.

Pro'dico, agg. Z. —go.
Prodiere, in. bootsboegman ; boegriem, m.;

vooruitvarend, leidend schip, o.

Prodigalità, f. groote vrijgevigheid, verkwisting ; —alizzare, —are, v. a. en n. ver-

kwisten, verspillen.

Prodi'glo, m. wonderteeken, wonder, o.; won-

derbare zaak, v., verschijning, v., monster, m.;

—osità, f. wonderbare, buitengewone, zeldzame daad v. of gezegde, o.; —oso, agg.

wonderlijk, wonderbaar, buitengewoon, zeldzaam, zonderling.

Pro'digo, agg. 'verkwistend ; sost. m. verkwis-

ter, doorbrenger, m.

Proditore, m.verrader, m.; —oriamente, avv.
op verraderlijke wijze ; —o'rio, agg. verraderlijk ; —izione, f. verraad, o., trouweloosb., v.
Prodittatore, m. (Stor. rom.) prodictator, m.;
—»ra, f. ambt, o.. duur m. v. een prodictator.
Prodomo, m. opzichter m. van bet hospitaal

der Malth. ridders.

Prodotto, m. en p. pass. Z. onder produrre.
Pro'dromo, m. voorlooper, voorbode, m.; (Med.)

voorteeken o eener naderende ziekte; (Lett.)
inleiding, voorrede, v.
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Produ'eere, v. a. Z. produrre ; —uei'bile.
agg. teelbaar, voortbrengbaar ; —ueimento,

m. het voortbrengen, 0.; voortbrenging, v.;
verlenging v. eener lijn ; —ucitore, m. voortbrenger, teler, m.
Produomo, m. dapper, degelijk man, m.
Produrre, v. a. voortbrengen, telen, kweeken ;
voorleggen, toonen, aanwijzen; opbrengen;
veroorzaken, aanleiding geven ; (Geom.) verlengen, door laten loopgin ; —rsi, v. rifl. zich
vertoonen, zien laten ; voorkomen, gebeuren;
p. pres. —rente, voortbrenger ; sost. m. producent, voortbrenger, m.; p. pass. —otto,
voortgebracht; sost. m. het voortgebrachte,
voortbrengsel, produkt, o.; 1 —i della natura, de voortbrengselen der natuur; —I
ehimici, chemische, scheikundige produkten,
mv.; —1 nostrali, inlandsche produkten,
voortbrengselen ; (Arit.) produkt, o., opbrengst,
v.; —utti'bile, agg. voortbrengbaar; —uttivita, f. voortbrengingskracht, vruchtbaarheid,
scheppende kracht, produktiviteit, v.; —uttivo, agg. voortbrengend, scheppend, vruchtbaar, veel opbrengend, productief ; spese
— a, winstbrengende uitgaven ; —uttore, m.,
—trice, f. voortbrenger, m., -ster, v., producent, m.; schepper, m.; --uziome, f. voortbrenging, opbrengst, v.; la — d'un paese,
de voortbrengselen van een land ; l'eeeesso
della — sopra la consuinazione, de
voortbrengst overtreft het gebruik ; de overproductie, v.; het voorbrengen, aanvoeren o.
(van getuigen, bewijzen); (Anat.) verlenging v.
van een orgaan.
Proeggiare, A. n. (Mar.) tegen d. wind zeilen.
Proenuiale, agg. tot de voorrede behoorende,
tot voorrede dienende ; — care, v. n. een voorrede, inleiding maken ; —io, m. voorrede, inleiding, v.; —izzare, h.z.d. als — fare.
Proezza, f. h.z.d. als prodezza.
Profanamente, avv. op wereldsche, onheilige,
onwaardige wijze ; — amento, m., — azione,
1. ontwijding, ontheiliging, schending, v ; /1g.
verlaging, profanatie, misbruiking, v.; —are,
v. a. verwereldlijken, tot wereldsche doeleinden gebruiken ; ontw ij den, ontheiligen, misbruiken, schenden, profaneeren ; p. pass. —ato,
ontheiligd, onteerd, ontwijd ; —atore, m.
—trice, f. ontwijder, ontheiliger, schender,
misbruiker, m., -ster, v.; —ità, f. onheiligheid,
wereldschheid ; fig. wereldsche gezindheid, v.;
gebrek aan eerbied voor het heilige, het eerbiedwaardige, profaniteit, v.; —0, agg. ongeheiligd, ongewijd, wereldsch, profaan ; distinguere le rose saere delle —e, de heilige
(gewijde) dingen van de wereldsche (profane)
onderscheiden ; fig. onedel, laag, gemeen ; (Stor.
rom.) oningewijde (in de mysteriën); oningewijd (in de wetenschappen), leek m. op 't gebied eener wetenschap.
Profato, m. grondstelling, v., axioma, o.
Profenda, f. rantsoen o. haver voor een paard ;
soort oude korenmaat, v.; —are, v. a. met
haver voeren, het rantsoen haver geven.
Proferare, v. a. Z. proferlre ; —enza, f.
h.z.d. als oferta ; —i'bile, agg. uitspreekbaar, wat zich laat voortbrengen ; —imento,
m. bet uitbrengen, uitspreken van woorden;
uitspraak, v.; —ire, v. a. uitbrengen, uitspreken van woorden ; — besternmie, vloeken,
verwenschingen uitbraken ; plechtig uitspreken, verkondigen ; kond doen, openbaar maken ; aanbieden, aanreiken ; —rsi, v. rifl. zich
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aanbieden, voordoen ; —ta, f. aanbod, o;
aanbieding, v., geschenk, 0.; bod, opbod, o.,
—to, p. pass. —ire.
Professa, f. geestelijke zuster die de gelofte
heeft afgelegd, non, v.; —are, v. a. openl ij k
bekennen ; professa la Pede cattolica,
hij bekent openlijk zijn katholiek geloof, o.;
— masslnle, leerstellingen verkondigen ; -illl
al te, een beroep uitoefenen ; (Eccles.)
—i voti, de geloften afleggen, z ij n professie
doen ; — gratitu'dine, dankbaarheid betuigen ; —rsi , v. rill. bekennen, uitspreken ; mi
professo silo devotissimo N. N. (aan
slot van brieven), ik verblijf, heb de eer te
zijn uw zeer toegenegen N. N.; —atore, m.,
—trice, f. bekenner, beliider, m., -ster, v.;
—ione , f. openlijke bekentenis, bekenning,
verklaring, kennisgeving ; — di fede, geloofsbekentenis, belijdenis ; far — d'umiltà, teeken van zijn onderwerping geven ; (Eetles.)
aflegging der kloostergelofte, professie, v.;
uitoefening v. van een beroep ; beroep, o.; —
di medico, di avvoeato, beroep van geneesheer, van advokaat; far la — di beccamorti, doodgraver zijn; ladro di —,
dief van zijn beroep zijn ; —ionista, in. uitoefenaar van een beroep, iem. die een kunst
enz. als beroep uitoefent; —o, voor —ato,
p. pass. van —are; --o, agg. (Eccles.) de
gelofte reeds afgelegd hebbend ; sost. m. monnik, kloosterling M. die de geloften heeft afgelegd ; —ora, f. mevrouw professor, d.w.z.
vrouw die op professoraten toon spreekt;
—orale, —oriale, agg. den professor, openLaren leeraar betreft'., professoraal; grado
—, rang m. van professor ; —orato, m. ambt
van prof., openb. leeraar; professoraat; duur
m. van het professoraat ; —ore, m. bekenner,
belijder, geloofsbelijder, m.; — della povertà,
iem. die gelofte van armoede heeft afgelegd;
—, professor, leeraar; — di filosofla, di
medicina, professor in de wijsbegeerte, de
geneeskunde ; —orino m. kl. nette, jonge
professor; —o'rio, agg. h.z.d. als —orale;
—orone, m. groote, beroemde professor, in.
.Profeta, m. profeet, ziener, voorspeller, m.;
i —i, de Profeten (van 't 0. Test.); il —, de
Profeet (n.l. Mahomed); fam. sono stato —,
ik heb het wel vooruitgezegd, voorspeld ; prov.
nessuno è — Wella sua patria, niemand
is profeet in zijn eigen land ; —tale, —tico,
agg. profetisch, voorspellend; spirito —ico,
voorspellende, profetische geest, m.; —tare,
—tizzare, v. a. voorspellen, profetiseeren;
vooraf aankondigen ; —tessa, f. profetes,
zienster, waarzegster, v.; —ticamente, avv.
op voorspellende, profetische wijze, op profetischen toon.
Profetti'zio, agg. (Giur.) van den vader, de
vaderlijke linie afstammend.
Profetto, m. Z. prolitto; —oso, agg. voordeelig, winstbrengend.
Profezi a, f. profetie, voorspelling, v.; aver 11
dono della —, de gave der profetie, der
voorspelling hebben.
.Profferare, Z. proferireg —enza, f. Z.
proferta; —ere, v. a. Z. proferire; —ire,
veel voor proferire gebruikt ; p. pass. profferito; —erta, Z. proferta.

I kend ; —cuo, agg. nuttig, dienstig, voordeelig ;
—gurare, v. a. geluk maken ; —lamento,
m. uitteekening in profiel ; omzooming v. van
den rand ; —lare, v. a. in profiel, van terzijde
teekenen ; ontwerpen, in schets, omtrekken
teekenen ; (Sari.) den zoom omnaaien, versieren ; p. pass. —ato, in profiel geteekend ; agg.
paso —, scherp geteekende, fijne neus, m.;
—lassi, f. (Med.) voorbehoeding, v.; —latoio,
m. ciseleerstift, v., voegnagel, m.; —la'ttico,
agg. (Med.) prophilactisch, voorbehoedend
(middel); —latura, f. profielteekening, v.;
—filo, m. profiel, o.; zij-aanzicht, o., doorsnede, v., grondteekening, v.; ritrarre in —,
in profiel voorstellen ; randversiering, omranding, omzooming, v.
Profime. m. (Agr.) ploegboom, m.
Prolitta'bile, agg. voordeelig, dienstig, nuttig,
winstgevend; —are, v. n. Winst, voordeel,
nut hebben, profiteeren ; voortgang maken,
iets bereiken, tot iets komen ; nuttig, voordeelig, dienstig zijn ; — c_i qc., ergens nut uit
trekken, zijn voordeel doen met iets ; —e'vole,
agg. Z. —a'bile; —evolnlente, avv. op
nuttige, voordeelige, winstbrengende wijze;
—0, in. winst, v., nut, voordeel, profijt, 0.;
trare — di qc., ergens voordeel, profijt van
trekken ; far —, voortgang, vorderingen maken ; ulettere a —, ten nutte maken, nuttig
aanwenden, benuttigen; riuscire a —, tot
voordeel, nut strekken.
Profi'zio ! wel bekomme het u! proficiat!
Profligato, age. op den grond geworpen, op
den grond liggend ; verward.
Proflu'vio, m. uitstrooming, v., overvloed, m.,
menigte, v.; (Med.) strooming, storting, v.; —
di ventro, diarrhee, v.; — di lagrilne,
tranenvloed, m.; fig.— di parole, woordenvloed, stroom m. van woorden.
Profonda, —dità, f. diepte, hoogte, v.; fig.
— del lapere, grondige, diepe kennis, wetenschap, v.; --amente, arc. diep; arrare
diep omploegen ; commosso, diep geroerd ;
—anaento, m. verzinking, v.; het invallen,
inzinken, verzinken, 0.; —are, v a. verzinken,
de diepte zinken, instorten ; —rsi, v. rill.
verzinken, op den bodem, in den grond zakken,
zinken ; zich ergens in verdiepen ; v. a. onderdompelen ; uitgraven, uitbaggeren ; h.z.d. als
approfondare ; —atamente, avv. diep,
in de diepte, diep er in; —azione, f. uitgraving, verzinking, verdieping, v.
Profo'ndere, v. a. vergieten, uitgieten ; verkwisten ; in preghiere, zich in smeekingen, gebeden uitputten ; p. pass. —uso, verkwistend, overmatig vrijgevig ; —dezza, f.
diepte; h.z.d. als profondità; —do, agg.
diep, diepgaand, hoog; colore —, donkere
kleur, v., ondoorgrondelijk, grondig; studio
—, grondige studie, v.; notie —a, zeer donkere, diepe nacht, m.; tenebre —e, diepe,
dichte duisternis,v.; —a ignoranza., grove
onwetendheid; sost. m. diepte, v.
Profosso, m. (Mil.) provoost, kerkermeester,
in.; provoost-geweldige, m.; —fugo, agg.
vluchtig, ronddolend, vaderlandsloos; sost. in.
vluchteling, banneling, m.
Profurnanlento, m. het parfumeeren ; —are,
N. a. parfumeeren, met welriekende geuren
'Proffidioso, Z. perfidiosó ; proffilare, Z.
vervullen ; —rsi, v. ritl. zich parfumeeren;
profilare.
p. pass. —ato, geparfumeerd ; agg. serbinl
,Proficia'bile, als profite'vole; —ciente,
tutto —1, geparfumeerde gekken, kwasten
agg. winnend, voortgang makend, vervolma—ataulente, avv. op geparf. wijze; met
'
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11 lavoro fa assas —, het werk gaat goed
parfums, welriekende stoffen ; zorgvuldig ; fam.
op vrijgevige, onbekrompen wijze; —More,vooruit; voortschrijdende ontwikkeling, v.;,
groei, m.; 11 — d'una malattia, bet toe-—atuzzo,
m.
m., —trice, f. parfumeur, m.;
nemen eener ziekte; in — di tempo, na
geparfumeerde gek, m.; —eria, 1. kunst om
verloop van t ij d, later.
parfumeriën te maken ; parfumerie-fabrikatie,
v. a. verbieden, beletten, verhindeProibire,
v., -winkel m.; parfumerie, v.; —ico, m. h.z.d.
ren ; p. pass. en agg. —lto, verboden ; itivo r.
; - sera, f. reuk-, odeurfleschje, o.;
als —o
agq. verbiedend, een verbod bevattend, ver—iere, m. fabrikant van welriekende wateren,
hinderend, belettend ; —store, m., —trice, f.
parfumeriën ; —0, m. welriekendheid, v., parfum, 0.; welriekende olie, v., water, o.; man-verbieder, beletter, m., -ster, v.; —izione, f.
verbod, beletting, verhindering, v.
dare —I, naar parfums rieken ; —oso, agg.
Prolciente, agg. (Scient.) slingerend, werpend;
welriekend, naar parfums riekend.
sost. m. de beweging gevende stoot, kracht;
Profii'ndere, Z. profondere ; —usanienstoot, m.; —lettare, v. a. werpen ; — Isomte, avv. op verkwistende wijze ; spende —,
bra, schaduw werpen ; op een vlakte voorhij geeft met volle banden uit; overvloedig,
stellen, overdragen ; plan-, grondvlakteekenen ;
breedvoerig; —usione, f. verkwisting. al te
—lettile, —izio, m. geworpen, geslingerd
groote vrijgevigheid, v.; overvloed, m., Menigte,
voorwerp, o.; (Artigl.) projectiel, o ; (Arch.)
v.; —Uso, p. pass. v. profondere, agg. vervooruitspringend gedeelte, o ; —ietto, agg
kwistend ; overmatig, overvloedig.
geworpen, geslingerd ; sost. m. h.z.d. aIs —etProgenerare, v. a. h.z.d. als generare ;
tile ; —iettura, f. (Arch.) h.z.d. als oggetto ;
-nie, 1. geslacht, o., stam, m., afkomst, v.;
—iezione, f. (Mec.) bet werpen, slingeren, o.;.
fam. voor genia, boos, vervloekt geslacht, o.;
la forza di —, de werpkracht, v.; (Geom.)
—nito, agg. h.z.d. als generato; —nitore,
projectie, v., schets, v., ontwerp, o., voorstel
m., —nitriee, f. stamvader, m., -moeder v.
ling, afbeelding v. (ee ri er figuur) op een vlakte
(van een geslacht); voorvader, in.; i nostri
of vlak ; — dell' ombra, schaduwbeeld, o.;..
—1, onze voorvaderen, voorouders.
(Arch.) uitkraging, v., voorsprong, m., vooruitProgettare, v. a. voorstaan, voorstellen, ontstekend gedeelte (aan gebouwen).
werpen, bedenken, verzinnen ; het project, plan
maken; —lno, m. kl. plan, kl. voorstel, m.; Prolagare, —o, Z. prologare, —o.
—ista, m. plannenmaker, m.; —0, in. plan, Prolasso, m. (Med.) het uittreden van weeke
deelen uit het lichaam, prolapsus, m.
ontwerp, project, voorstel, o.; fa an ueonte
di —1, ma non ne eseguisce ateuno, Prolatare, v. a. uitbreiden, uitstrekken, verwijden ; —ato, agg. uitgesproken, uitgebracht;
hij maakt een menigte plannen, maar voert er
w ij d, ruim, uitgestrekt ; —atore, m. uitspregeen enkel van uit.
ker, m.; —azione, f. uitspraak, voordracht, v.;
Proginnasina, m. voorbereidende lichaamshet uitbrengen, uitspreken.
oefening, v.; fig. voorbereiding, v.; —a'stico,
—

.

..

Prole, f. nakomelingschap, v., kinderen, mv.; .
agg. voorbereidend, vooroefenend.
geslacht, o., stam, m.
Progiudieare, v. a. en afl. Z. pregiudicare.
Progne, f. (N. pr. mit.) Prokne ; fig. zwaluw, v. Prolegato, m. onder-stadhouder m. in de vroegere prov. v. der Kerkelijke Staten.
Pro'gnosi, f. (Med.) prognose, v.; oordeel o.
over het verloop eener ziekte; —osticare, Prolego'meni, m. p1. prolegomena, voorbe-merkingen, uitvoerige inleidingen.
pronosticare, v. a. vooruit weten, kennen,
vermoeden, voorspellen ; —o'stico, agg. (Med.) Prolepsi, —lessi, f. (Rett.) prolepsis, v.; bet ,

prognostisch, bet verloop eener ziekte aangevend ; sost. m. voorteeken, o., voorspelling,

vroeger nemen van een rededeel ; vooraf, bij
voorbaat beantwoorden van een tegenwerping ;

.

(Med.) vroeger intreden o. (v. een koortsaanval).
v., voorzegging, v.; i —i sul tempo, weervoorspellingen ; il — si è compiutameiite Proletariato, m. proletariaat; stand der bezitloozen ; armen-, arbeidersbevolking, v.; —a'avverato, de voorspelling is punt voor punt
rio, m (Stor. rom.) proletariër, m.; arme,
uitgekomen.
onbemiddelde, bezitlooze ; proletariër.
m.
programma,
o.,
openlijke,
Programma,
blootlegging, Proli'fero, agg. (Bot.) spruitend ; —fleare,
schriftelijke bekendmaking,

v. a. kinderen, nakomelingen telen, voortbrenbekendmaking v. van de grondbeginselen ; —
gen ; (Bot.) scheuten, spruiten zetten ; —fico,
delle leste, feestprogram, 0.; — musicale,
agg. talr ij ke nakomelingschap voortbrengend,
muziekprogram, 0.; aanwijzing der elkander op
vruchtbaar, zich sterk vermeerderend.
te volgen muzieknommers.
Progredimento, in. het voortschrijden, 0.; Prolissamente, avv. met groote uitvoerigheid,
omhaal van woorden ; —ità, f. breedsprakig-,
voortgang, m., verloop, o.; —ire, v. n. voortbreedvoerig-, woordenrijkheid, v.; uitgestrektschrijden, vorderingen maken, toenemen ; —esbeid, lengte v. (v. d. tijd); —0, agg. breedsione f. voortschrijding, vordering, v., voortsprakig, woordenrijk ; uitgebreid, lang.
gang, m.; (Arst.) progressie, v.; toeneming,
opklimming, v.; (Mus.) progressie, ontwikkeling Prologare, v. n. een voorrede, inleiding maken, geven ; met veel omhaal spreken ; —avan een mus. figuur in verschillende toontore, m, iem. die een voorrede geeft, houdt;
aarden ; —essista, m. begunstiger, bevor—heggiare, —izzare, v. n. h.z.d als —are;
deraar m. van den vooruitgang ; progessist, m.;
—petto, —hino, m. kleine, korte inleiding,'
agg. partito —, de partij van den vooruitgang,
voorrede, v.; —hista, m. houder van een
progressistische partij ; —essivamente, avv.
voorrede, inleiding, v.; pro'logo, m. voorin vooruitgaande, trapsgewijs opklimmende
woord, o., voorrede, v.; openingsrede, v., -georde ; — essivo, agg. voortschrijdend ; in bedicht o. (in 't oude drama); fig. en scherz.
paalde volgreeks zich ontwikkelend, trapsgeeerste gerecht o. b ij een maaltijd.
w ij s opklimmende; tassa —a stalla riechezza mobile, progressieve inkomsten- Prolongare, v. a. en afgel. Z. prolungare.
belasting, v.; —esso, m. bet vooruitgaan, Proloo uio, m. als assioma of massima.
voortschrijden, verder gaan, o., vooruitgang, m.; Prolu'dere, v. a. beginnen (te spreken).
,
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belofte bevattend ; giuratnento — , plechProlunga, f. verlengtouw, 0.; —a'bile, agg.
tige eed, rn.
verlengbaar • (Com.) prolongeerb.; ---anientu,
m., — zione, f. verlenging, verschuiving, v.; Promo'bile, agg. h.z.d. als peruiut'abile.
Promonto'rio,
m. voorgebergte, o.; in zee
are,
—
prolongatie,
v.,
vertraging, v.; (Com.)
loopende landtong, v.
v. a. verlengen, langer maken ; — la vita,
het leven verlengen ; verschuiven ; — una Proniosso, m. sost. en agg. Z. onder proniuo'vere.
festa, een feest verschuiven, op een anderen
dag stellen ; — la conversazioiie, het ge- Prouzotore, m. bewerker, aanstoker, bevorderaar, begunstiger, rn.; — o'vere, v. a. Z.
sprek zeer lang rekken ; — qe., iem. ophou— rnuovere; — ovirnento, m. en prontoden ; — rsi, v. rifl. langer worden, eerre verzione, f. het bevorderen, o., bevordering, v.,
lenging vormen, zich in de lengte uitstrekken,
begunstiging, v.; esarui di — e, promotie-,
zich verlengen ; duren, zich uitstrekken ; — rsi
bevorderingsexarnen; promotie, v.
in fare qe., voortgaan met iets te doen ;
Promulganiento, m., — azione, f. openbaar— atamente, avv. voor langen tijd ; durare
making, afkondiging, bekendmaking ; — are,
—, zeer lang duren ; — ativo, agg. verlengend,
v. a. openbaar maken, bekend maken, afkonuitstellend ; — atore, in. verlenger, uitsteller,
diging v. (van wetten); ii papa prornulgo
draler, terughouder, m.
il domma dell' infallibilità, de paus
Prolusione, f. voorrede, inleiding, v.; inleidend

kondigde het leerstuk der onfeilbaarheid af
gedeelte, o.
ativo, agg. bekendmakend ; atore, m.
Prolu'vie, f. vloed, m., overstroomifig, V.;
afkondigen, openbaarmaker, verkondiger.
(Med.) diarhee, v.
Promuo'vere,
v. a. bevorderen, den stoot
Promeiiio'ria, f. kort gedenkschrift, korte
aanteekening, v., ambtelijk bericht, 0.
gei en, begunstigen ; — una guerra, een
oorlog aanstoken ; bevorderen, benoemen (in
Pro'mere, v. a. openbaren, openbaar maken,
een ambt); (Eccles.) la causa d'un santo,
kond doen, blootleggen, verklaren.
de zaak ee ri er heiligverklaring voorstellen,
Proinessa, f. belofte, v., toezegging, v.; — di
aanhangig maken ; p. pass. grosso, bevorinatrimonio, huwelijksbelofte; borgtocht,
m.; schriftelijke verbintenis, promesse, v.;
derd ; sost. m. bevorderde, benoemde, m.;
gli ultinii i sono invitati dal re,
stare alle e, zijn woord houden ; romde laatst bevorderden zijn door den Koning
pere la —, zijn woord breken ; —essione, f.
z. —issione; — essivo, Z. —issivo ; uitgenoodigd.
Promutare, v. a. en afgel. Z. permatare.
—esso, p. pass. van —e'ttere.
Proine'teo, m. (N. pr. mit.) Prometheus, m.; Pronao, m. (Arch.) voorhof m. (v. e. tempel).
Pronatore, ajq. museolo , spier v. die
agg. la scintilla —a, de vonk van P.
den handrug naar voren draait; aztone,f.
Prome'ttere, v. a. beloven, toezeggen, verzekeren ; aluto, hulp beloven ; /'am. —
(Anat.) naar voren draaiing der hand.
Roma e 'ronia, mail e inonti, gouden Pronepote, nlpote, m. ackterkleinzoon,
bergen beloN en ; doen erwachten, doen hopen ;
afstammeling, m.
è un ragazzo clie proniette neolto da Pronità, f. neiging, geneigdheid v. naar voren ;
o, voorwaarts geneigd, vooroverhangend;
sè, 't is een knaap die veel belooft, veel van
diep gebogen, geneigd, gezind.
zich doet hopen ; verzekeren, er voor instaan;
vi prornette c it e è cosi, ik verzeker u dat Pronome, m. voornaamwoord, o.; finale,
het zoo is; — una ragazza, een meisje
agg. het voornaamw. betreffende; inato,
—
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ten huwelijk beloven, met een meisje verloven ;
agg. beroemd, roemrijk bekend, zeer gezien.
— rsi, v. recip. elk. iets beloven ; — rsi, v. rifl.
Pronosticare, enz. Z. prognosticare.
zich verloven ; — rsi qe. da qd., zich veel Prontaniente, avv. met bereidwilligheid ; onvan iem. beloven, voorstellen ; p. pres. — eiste,
middellijk; — are, v. a. h.z.d. als iniportubelovend ; —, app. veelbelovende, groote vernare ; — , aansporen, aandrijven; — ezza, f.
vlugheid, snelheid, geschiktheid, levendigheid ;
wachtingen gevend ; p. pass. — esso, beloofd;
la terra — a, het beloofde land, 0.; verloofd;
bereidwilligheid, ongedwongenheid, losheid, v.;
„i Prornessi Sposi" roinanzo del Manprov. — non aura sprono, een bereidwilzoni, de »Verloofden" roman van Manzoni;
lige geest behoeft niet aangespoord te worden ;
— ettirnento, m. h.z.d. als — issione ; — et— itudine, f. h.z.d als — ezza ; — o, agg.
More, m., — trice, f. beloven, m., beloofster,
bereid, gereed, voor de hand, bij de hand,
v.; ggran — raro rnantenitore, die veel
bereidwillig ; lo spirit() è — , rna la carne
belooft houdt weinig.
è inferrna, de geest is gewillig, maar het
vleesch is zwak ; flink, vlug, behendig, snel ;
Prominente, agg. vooruitspringend ; — ereza,
f. vooruitspringing. v., verheffing, verhooging
— a ubbidienza, oogenblikkelijke gehoorzaamheid, v.; klaar, gereed ; il desinare è
v. (hij de opperel.); — e zigomaticlie, jukbeenuitsteeksels, mv.; vooruitspr. gedeelte, o.
—, het eten is gereed, klaar ; (Mi/4 — I! maakt
vaardig ! (tot het vuren); (Ferrov.) — i ! geProniinistro, m. (Slor.) — dolle arm i, minister van oorlog (v. d. Kerkel. Staat).
reed ! al klaar ! (Arte.) licht, levendig ; vendere a - - i contanti, alleen tegen comptante
Prorniscuarnente, avv. op vermengde wijze,
betaling verkoopen ; aver in — . bij de hand
zonder onderscheid ; — are, v. a. h.z.d. als
Ha,
f.
vermenging, ondereeninescoiare ; —
hebben; — ua'r'io, m. (Lett.) handboek, o.,

menging, v., verwarring, v., gemeenschap, v.;
hulpboek, o., naslaanboek, o.
0, aug. vermengd, ondereengemengd; (Gram.) Pronir'ba, f. (Archeol.) geleidster der bruid,
bruidsjuffer; (Mit.) Pronnha, bijnaam van
penere , verschillend geslacht, o.; niatrinionio , gemengd huwelijk, o.
Juno als huwelijkstichtster of van Bellona als
huwelijksverstoorster; 0, rn. den bruidegom
Pt oniissione, f. belofte, toezegging, v.; terra
di , land van belofte ; ivo, agg. belovend,
begeleidend man, huwelijksgetuige, ook : huweeen belofte bevattend ; ore, m. h.z.d als
lijktichter.
—nieltitore; —o'rio, agg. belovend, een Pronunciare, Z. —ziare, f.; —zia, f. uit—

—
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spraak, v.; fig. — del futiiro, voorspelling j vigio di lei, geheel tot uw dienst bereid;
der toekomst ; (Giur.) uitspraak, bekendmaking
--ensità, f. geneigdheid, lust, v.
v. van 't vonnis ; —a'bile, agg. uitspreekbaar; Propiainente, —ieta h.z.d. als propriagemakkelijk, licht uit te spreken ; —agione, f.
mente, —ietà.
b.z.d. als dichiarazioiie; —are, v. a. uit- Propileo, m. (Archeol.) voorhal, zuilengang
spreken, duidelijk spreken ; 11 bambino
v. (van de Akropolis te Athene) Propyleum, o.
comincia a —, het kind begint duidelijke Propina, f. geschenk o. in geld (dat buiten
woorden te spreken ; uitbrengen (woorden);
het examengeld aan een professor gegeven
bekendmaken ; (het vonnis) vellen, uitspreken;
wordt); fooi, v., drinkgeld, o.; —are, v. n.
goed doen uitkomen ; —rsi, v. rifl. zijn meening
toedrinken, op de gezondheid drinken; v. a.
te kennen geven, zich uiten ; p. pass. —ato,
— un veleno, een vergif toedienen; —suitgesproken ; agg. uitgesproken, beslist, sterk
tore, m. ingever m. van een vergif.
uitgedrukt, sterk voorkomend ; muscoli —1, Propinquità, f. nabijheid ; naaste verwantsterk uitkomende spieren ; suono —, open,
schap, v.; —quo, agg. nabij, naverwant ; sost.
breed uitgesproken woord ; —, sost. m. uiti —i, de verwanten, naastbestaanden, mv.
spraak, v., oordeel, 0.; i —1 della scienza, Pro'pio, Z. pro'prio.
de uitspraken der wetenschap; —ativo. agg. Propiziare, v. a. gunstig stemmen, genegen
uitsprekend, beslissend ; —atore, m., —trice,
maken, innemen ; —ativo, agg. gunstig stemf. uitspreker, verkondiger, m. -ster, v.; —amend; —atore, m. bemiddelaar, verzoener,
zione, f. h.z.d. als —zia.
m.; —ato'rio, agg. (Teol.) sacrifizio
Propaga'bile, agg. uitspreidbaar, voortplantzoenoffer, o.; sost. m. deksel o. van de bondsbaar; —ainento, m., —azione, f. voortkist ; —azione, f. (Teal.) verzoening, v., geplanting, verbreiding, verspreiding, uitbreiding,
negenmaking, v.; giorno di —, verzoendag,
v.; —anda, f. Propaga nde v. (door p. Urbanus
m.; —0, agg. genegen ; gunstig gestemd, gunVIII in Rome gest. congregatie tot uitbreiding
stig gelegen, gunstig.
des geloofs), vandaar : verspreiding eerier mee- Pro'poli, f. bijenkorf, v.; kleef-, stopwas, v.;
ning, propagande, v.; far —, propagande
voorbouw m. in de bijenkorf.
maken (voor een meening, uitvoering enz.); be- Proponente, m. Z. ond. proporre; —o'nere,
keeringswoede ; — repubblicaiia, republiv. a. h.z.d. als proporre ; —oni'bile, agg.
keinsche propagande, woeling, v.; —andista,
voorstelbaar; —onimeiito, m. doel, plan,
m. propagandist, m., verspreider van meeninvoornemen, besluit, voorstel. 0.; —onitore, m.,
gen, rondreizend redenaar, woelgeest, m.;
—trice, f. voorsteller, proponent,
—are, v. a. verspreiden, verbreiden v. (van Propo'ntide, f. (Geogr. star.) Propontis, v.
meeningen, leeringen); — le dottrine libe- Proporre, v. a. voorstellen, opwerpen, opperen,
rali, de liberale leerstellingen verspreiden;
voorleggen, -dragen ; — una questiore, un
— notizie, nieuwtjes verspreiden ; — la
diibbio, een vraag twijfel opwerpen, oppepestileiiza, de ziekte verder verspreiden,
ren, in 't vooruitzicht stellen; — una casa,
propageer.; vermeerderen, voortplanten, kweeeen huis (te buur) aanbieden ; iem. voor een
ken ; —rsi, v. rifl. zich verspreiden, zich
ambt voordragen ; —rsi, v. rifl. van plan zijn,
voortplanten ; la luce si propaga con
voornemen ; zich voorstellen, besluiten (iets te
grande rapidità, het licht plant zich met
doen); prov. l'uoino propoiie è Dio
groote snelheid voort; —atore, m. verspreidispone, de mensch wikt en God beschikt;
der, verbreider, voortplanter.
p. pres. —onente, voorstellend ; sost.m. (Pari.)
Propagginainento, m., —azione,f. (Apr.)
voorsteller, proponent, m.; l'onorevole —,
bet afleggen, in den grond leggen van scheude geachte voorsteller ; persoon die voor een
ten, afleggers; bet levend begraven met het
ambt is voorgedragen ; proponent, m.; p. pass.
hoofd naar beneden (vroeg. doodstraf); —are,
—osto, voorgedragen ; agg. essere — per
un ufficio, voor een ambt voorgedragen zijn ;
v. a. afleggers, scheuten maken, door afleggers,
voorgezet, voorgeplaatst.
scheuten vermeerderen, voortplanten ; levend
begraven met het hoofd naar beneden ; —rsi, Proporziona'bile, app. geschikt om in eene
v. rifl. afleggers, scheuten geven, zich vermeerverhouding gebracht te worden ; —ale, app.
deren ; —atore, m. tuinier die afleggers,
in verhouding staand, geproportioneerd ; panti
—1, de in een bepaalde verhouding tot elk.
scheuten in den grond bevestigt ; —e —agine, f. aflegger, m., scheut, v., bevruchting,
staande deelen ; tassa —, proportioneele bev.; fig. geslacht, o., nakomelingschap, v., kind,
lasting; sost. (Mat.) la —, de proportionale;
0.; (Anat.) vertakking, v.; le —i, de uitloopers
—alità, f. evenmaat v. in de verhouding ;
mv. (van een gebergte); —o, m. h.z.d. als
proportionaliteit; —alinente, avv. in ver—1ne in de beteekenis van geslacht, 0.; nahouding, evenredig; —are, v. a. in de juiste
komeling, m.
verhouding tot elk. brengen ; naar elk. richten,
Propalare, v. a. bekend, openbaar maken;
afmeten; — l'imposta alla rendita, de
verklappen, rondbazuinen ; —atore, in. verbelasting naar het inkomen regelen ; p. pass.
breider, verklapper, uitbazuiner, m.; —azione,
—ato, afgemeten ; app. evenredig, in goede
f. openbaar-, ruchtbaarmaking, verbreiding, v.
verhouding, geproportioneerd ; fatezze --e,
Prope, avv. nabij, in de nabijheid.
regelmatige trekken ; —atamente, avv. op
Propede'utico, avv. propedeutisch, voorbeevenredige, geproportioneerde w ij ze, in gel ij ke
reidend.
verhouding ; —atore, m. iem. die de juiste
Probenda, f. Z. prebenda ; —e'ndere, v. n.
verhouding, het evenwicht herstelt ; afpasser,
neigen, overhellen; —ensanienta, m. h.z.d.
afmeter, m.; —e, f, verhouding, evenredigheid,
als premeditazione ; —eusare, v. a .b.z.d.
overeenstemming, proportie, evenmaat, v.;
als premeditare ; —ensione, f. neiging, v.;
bisogna che ci sia — tra la colpa e
— alla inusica, neiging, lust voor de mula pena, er moet overeenstemming, verhouziek ; —enso, agg. vooroverhangend, -neigend;
ding tusschen bet misdrijf en de straf bestaan;
fig. lust, neiging hebbend; tutto — al sererstare in —, in verhouding staan ; omvang,
,

,
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dom, m.; — letteraria, letterkundige eigenm., grootte, v.; (Mat.) —aritmetica, geodom, m.; reeare in sua -. z. iets toeëigenen,
metrica, rekenkunstige, geometrische proin zijn bezit brengen ; —a'ria, f., —o, m.
portie, verhouding ; compasso di —, proeigenares, v., eigenaar, m.; bezitter ; — di
portiepasser, m.; m. avv. in, a —, in, naar
casa, huisheer, m.; è uno dei pia grands
verhouding; —e'vole, app. h.z.d. als —ato.
—j, hij is een van de grootste grondbezitters,
Propo'scide, f. Z. probo'seide.
eigenaars.
agg.
voorsteilend
;
—o'sito,
Propositivo, agg.
h.z.d. als proposto, p. pass. van proporre ; Pro'prio, agg. eigen, eigenaardig, bijzonder,
toebehoorend ; ciasenllo è padrone in
— m. besluit, voornemen, plan, doel, o.; fare
casa —a, ieder is meester in zijn eigen huis;
— di..., zich voornemen om ...; a che —,
di nlano —a, eigenhandig; helle sue —e
waarom ? met welk doel ? fam. uomo di —,
mani, eigenhandig over te reiken ; poule
handelend mensch m. die van zijn doel bewust
—, eigennaam, m.; qualita — , eigendommesenza
-,
zonder
is ; onderwerp, o., stof, v.;
lijk, er aan verbonden eigenschap ; geëigende,
vast plan, doelloos ; stare al —, bij het onderdienstig, geschikt, passend ; werkelijk, waar;
werp blijven ; useire da, toruare in —,
senso —, ware, werkelijke beteekenis, v.;
van zijn onderw. afwijken, bij het onderwerp
zelf, in eigen persoon ; è lui —, hij is het
passen ; a —, het onderwerp betreffend ;
zelf ; ubbidite a lui come a me —, gerispolldere a —, op de vraag antwoorden ;
hoorzaamt hem als ware ik het zelf; zuiver,
gepast, ter gelegener tijd antwoorden ; a —,
zindelijk, net, rein ; sast. m. eigendommelijkjuist van pas, op 't goede oogenblik ; fare
beid, v., eigen, o., eigendom, m., vermogen, o.,
a —, gelegen komen, passen ; aan het doel
bezitting, v.; campa del —, hij leeft van zijn
beantwoorden ; assol. di —, overigens ; a —,
fortuin ; lo sovviene del —, hij ondersteunt
a propos, om 't niet te vergeten ; di —, ijverig,
hem uit eigen middelen ; essere tenuto del
ernstig; foor di —, geheel niet bij te pas
met zijn vermogen aansprakelijk zijn ;
ten
opzichte
komend ; ijl — di qe. of di qd.,
m. prov. lasciare it — per l'appellativo,
van iets of iemand ; a — di quel servitore,
bet zekere voor het onzekere laten ; geëigende,
noll ne ho bisoguo, wat dien knecht bepassende zaak, v.; it pia — sarebbe ...,
treft, zoo heb ik hem niet meer noodij; ; —tara,
bet beste zou zijn ...; in —, op bijzondere,
f. h.z.d. als prepositura ; T-izione, f. voorstel, o., voorslag, m.; aanbieding, v.. aanbod,
o.; fare una —, een voorstel doen, bewering;
-- vera, falsa, ware, valsche bewering. v.;
zin, m.; (Gram.) -- seulpliee, composta,
enkelvoudige, samengestelde zin ; — principale, secondaria, hoofd-, nevenzin, m.;
(Mat.) stelling, v.; 1'alltica e la Iluova —.
het Oude en het Nieuwe Testament.
Proposta, f. voorstel, o.; la — parve buona
e fu accettata, het voorstel behaagde en
werd aangenomen ; (Pari.) a — del deputato B., op voorstel van den afgevaardigde
B.; -- di legge, wetsvoorstel, 0.; lettera
di -- e di riposta, voorstel- en antwoordbrief ; —, huwelijks-, handelsvoorstel, aanbod,
o.; m. prov. nou ogni — uderita riposta,
niet elk voorstel is een antwoord waard; plan,
voornemen, o.; —a'tieo, — ato, m. h.z.d. als
prepositura; —o, agg. en p. pass. v. proporre ; sost. m. plan, voornemen ; —. m. h.z.d.
als preposto, aanvoerder, opperhoofd ; il
gran —, de groote aanvoerder (de duivel) (D.).
Propreso, m. omvang, omloop, m., district, o.;
—etore, m. (Stor. rom.) pro-pretor, m., stadhouder eener provincie.
Proprianlente, avv. eigenlijk, in eigenlijken,
den waren zin ; werkelijk, inderdaad ; la cosa
sta — cosi, de zaak verhoudt zich werkelijk
zoo; —are, v. n. en —rsi, v. rill. hardnekkig op zijn stuk staan ; iets vast en zeker
beweren, staande houden.
Proprietà, f. I. bijzondere eigenschap, eigenaardigheid, bijzonderheid, v.; l'impenetrabilità è una — della materia, de ondoordringbaarh. is eene bijzondere eigenschap
der materie ; —à fisiche, chilniche, physische, chemische eigenschappen, mv.; la —
dei vocabile, del stilo, de nauwkeurigb.,
juistheid, het treffende der uitdrukkingen v. d.
stijl ; zuiverheid, reinheid, zindelijkh., netheid,
v.; II. eigendom, m., bezitting, v.; —a urbane,
rurali, bezittingen in de stad, op het land ;
-- privata, pubblica, Ilazionale, bijzondere of private, openbare, nationale eigen-

eigenaardige wijze ; bijzonderlijk, vooral ; in
eigen persoon ; avv. voor —iallleute ; ne
avevo — bisogno, ik had het werkelijk
noodig ; qui non si sa — nulla, hier weet
men waarlijk niets ; —one, Tam. inderdaad,
werkelijk ; wis en zeker ; ma sta — cosi ?
— ! maar is bet werkelijk zoo ? wis en zeker !
Propugna'colo, m. schutsweer, v., schetsmuur, m., wal, m.; fig. bescherming, schutse,
v.; verdediging, v., bolwerk, o.; —are, v. a.
verdedigen, voor iets strijden, voorstaan ; —i
diritti del popolo, voor de rechten van
't volk strijden ; —atore, m. voorvechter,
kamper, verdediger, ni.; istituzione —trice
dell' onore della patria, een instelling
die de eer des vaderlands hooghoudt; —azione, f. verdediging, v., bescherming, v., het
strijden (voor iets).
Propulsare, v. a. b.z.d. als respingere;
—ulsione, f. (Scient.) voorw aartsdrijving
l'elice è nu mezzo di -- per le navi,

de schroef is een middel om de schepen voorwaarts te drijven, te doen bewegen ; —ulsore,
m. voorwaartsdrijver, propulsor, m.
Proquestore, m. (Stor. ron;.) proquestor,
questor m. in de provincies.
Proquo'io, m. vee-, geiten-, schapenstal, sn ;
veekudde, meierij, v., geitenel 0. dat de herders dragen.
Prora, f. (Mar.) boeg, steven, m.; da poppa
a —, langs het geheele schip ; schip, o.
Proroga, —azione, f. verschuiving, v., uitstel, o., verdaging, v.; —a'bile, agg. uitstelbaar, verdaagbaar, o.; —are, v. a. verschuiven, verlengen, verdagen, verleggen ; —ativa,
f. Z. prerogativa.
Proro'mpere, v. 0. uitbreken, uitbarsten,
ontaarden ; —imento, m. gewelddadige uit-

barsting, uitbreking, v.

Prosa, f. proza, o., v.; ongebonden rede, v.,

verhandeling v. in proza, ongebonden stijl ;
le —e, de prozawerken, mv.; fig. ondichterlijk,
droog maakwerk, o.; nuchterheid, v.; teatro
di —, tooneelspeelgebouw, o. in tegenstelling v.
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t. melodrauiico, opera ; —a'ecia, f. slecht

—eico, agg. (Kett.) op de wijze van een ver-

fig. nuchter, alledaagsch ; sost. m. prozaïsche
toon, m , prozaschrijver, m.; —aicamente,

Prospera, f. (Eccles.) leuning v. van den koor-

geschreven proza ; —a'ico, agg. prozaïsch •

persoonlijking gehouden, prosopopeisch.

stoel ; koorstoel, m.
avv. op prozaïsche, droge, nuchtere wijze ; Prosperamente, avv. op gunstige, voorspoedige, gelukkige wijze ; onder gunstige omstanwijze, o., alledaagschheid, nuchterheid, o.;
digheden ; —are, v. a. geluk, zegen brengen ;
prozaïsme, o.; —are, v. n. hi proza schrijven ;
tot aan 't geluk helpen, doen gedijen ; v. n. gev. a. fig. — qd., iem. foppen ; —aria, op
dijen, goeden wasdom hebben, door 't geluk
langzamen, zaivenden toon spreken.
begunstigd zijn ; — in salute, in gezondheid
Prosa'pla, f. geslacht, o., familie. v.
leven ; il coinmercio prospera, de handel
Prosasticità, f. prozastijl, m., eigenaardigbloeit ; p. pass. —ato, begunstigd, gedijd ;
heid van het proza ; —a'stico, app. prozaïsch,
—e'vole, agg. h.z.d. als prospero ; —evoltot het proza behoorende ; —atore, m. prozamente, avv. h.z.d. als prosperamente;
schrijver, m.
—erità, f. geluk, voorspoed, gedijen, welProsce'nio, m. tooneel, 0.; plaats v. waar de
varen, 0.; — dell' industria, bloei m. der
tooneelpelers zich bevinden.
nijverheid; eta, tempo di —, bloeitijd, m.,
Proselo'gliere, —ciorre, v. a. bevrijden,
-periode, v.; gezondheid, sterkte, v.; —o, agg.
losspreken, vrijspreken, ontslaan (van een eed,
gewenscht, gunstig, voorspoedig ; navigare
belofte); —oglimento, m. los-, vrijspreking,
con — vento, met gunstigen wind varen ;
bevrijding, v.
in goede gezondheid zijnd, welvarend, sterk,
Proscingamento, m. drooglegging, -making,
vroolijk ; bambino—, voorspoedig kind ; —a
uitdroging, v.; (Med.) uitdroging, opdroging,
vecchiezza, krachtige ouderdom, m.
v.; —are, v. a. uitdrogen, droogleggen, -ma- Pro'spero, m. (N pr.) Prosper, m.
ken, v.; drogen laten ; il tramontano Prosperoso, app. van goede gezondheid,
prosciuga troppo il terreno, de noordebloeiend, krachtig.
wind droogt den bodem te zeer uit ; —rsi, v. rid. Prospettare, v. n. voor zich, in de verte zien ;
droog worden, drogen, uitdrogen.
v. n. naar een richting gekeerd zijn, liggen ;
Prosciutto, m. barn, m., hesp, v.; —crudo,
ergens uitzicht op hebben ; —icaunente, avv.
cotto, rauwe, gekookte ham; 1'osso del —,
in perspectief ; —ico, agg. perspectief ..; linee
bet hamspeen, o.; fam. cavarsi, levarsi
—e, perspectieve lijnen ; —iva, f. perspectief,
la sete col —, een zaak door verkeerde
0.; vergezicht, o., perspectiefteekening, v.; teemiddelen willen verhelpen ; uno ha gli
kening, voorstelling van in 't verschiet liggende
oeehi foderati di —, iem. heeft ontstoken
voorwerpen; —aerea, luchtperspectief, veroogleden.
schiet, 0.; studiare la —, het perspectief
Pi•oseritto, app. en sost. Z. p. pass. van probestudeeren ; in —, in 't verschiet; in perscrivere ; — More, m. verbanner, m.; i'
spectief ; scherz. uitzicht, o , verschiet, o.;
vere, V. a. tot ballingschap veroordeelen,
—ivainente, avv. volgens de regelen van het
verbannen, in den ban doen, vervolgen ; p. pass.
persp.; —ivista, m. perspectief teekenaar, m.;
—itto, verbannen, in den ban gedaan ; agg.
—ivo, agg. perspectief ...; zich in 't verschiet
pattriota —, vervolgde vaderlandslievende;
vertoonend ; tegenover liggend ; pittore
soet. i —i politici, de politieke vluchtelingen,
perspectiefschilder ; —0, m. uitzicht, vergebannelingen ; —izione, f. verbanning, verzicht, verschiet, o.; het tegenoverliggende, o.;
volging, v., ban, m.
il — di Napoli, het gezicht op Napels ; 11
Prosecuzione, f. voortzetting, v., vervolg, 0.;
— del tempio, het gezicht op den tempel,
— d'una strada, voortzetting, doortrekking
ëe aanblik des tempels ; overzicht, o.; — delle
v. van een weg.
entrate e delle uscite, overzicht van ontProseggiare, v. n. h.z.d. als prosare in de
vangsten en uitgaven ; prospektus, m.; vooreerste beteekenis.
loopige, het onderwerp in 't kort uiteenzettende
Proseguire, —guitare, v. a. voort-, doorzetaankondiging.
ten, verder vervolgen ; v. n. voortgaan (met te Prossima'io, m. h.z.d. als —ano, m. naaste.
zeggen, te doen); — in servizio, in den
naverwante, aanhoorige, m.; —amente, avv.
dienst blijven ; —gui,nento, m. het voortin de naaste nabijheid, in den naastere tijd,
zetten, vervolgen (van een werk); verloop, o.,
binnenkort, zeer kort geleden, laatstleden ; fig.
vervolg, o.
ten naastebij, bijna; , —anità, —anza, f.
Proselitismo, m. proselietenrnakerij, v ; beb.z.d. als prossimita; —are, v. a. b.z.d. als
keeringszucht, v.; —lito, m. proseliet, nieuwapprossinaare; —azione, f. h.z.d. als apbekeerde, m.
prossiinazione; —ezza, —ità f. naaste
Prose'rpina, f. (N. pr. mit.) Proserpina, v.;
buurschap, naaste nabijheid ; groote gelijkheid,
i 1 ratio della —, de roof van P.
verwantschap, v.; — di idee, gelijkheid, overProsetta, f. klein prozawerk, o.; —etto, m.
eenstemming v. der gedachten; in --, in de
b.z.d. als motto; —ista, m. h.z.d. als pronabijheid ; —o, agg. nabij, dichtbij ; aanstaand,
atore ; —siego, m. in —, verder beneden;
toekomend ; mese —, aanstaande, toekomende
—illagismo, m. prosillagisme, o.; gevolgmaand ; Wella —a settirnana, in de voltrekking die andere gevolgtrekkingen vooropgende week ; laatste, jongste (tijd); la settima
zet ; —one, m. lang, vervelend prozawerk, o.
—a passata, de laatst verloopen week • di,
Prosodia, f. prosodie, v.; leer v. van de bein — tempo, binnenkort; sost. m. naaste,
tooning bij 't spreken.
evenmensch, m.; amore dell' —, naasteliefde,
v.; prov. il primo — è sè stesso, ieder is
Prosontuoso, agg. Z. prosuntuoso.
Prosopopea, f. (Rett.) vermenschelijking, v.;
zichzelf het naast.
voorstelling van het levenlooze als persoon; Prostata, f. (Anat.) voorstanderklier, v.;
prosopopee ; fig. gemaaktheid v. in 't spreken
—a'tieo, agg. (Anat.) tot de voorstanderklier
of voordragen ; bombastische uitdrukking ;
behoorende.
—aisino, m. prozaïsche uitdrukkings-, schrijf-

—
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Proste'ndere, v. n. en --rsi, v. rill. zich uit-

v.; protest, verzet, verweer, rechtsvoorbehoud,
strekken, zich op den grond werpen, een voeto.; le continue —e del papa contro
val doen; —rsi iu parole, breedsprakig,
l'occnpazioee di Rouma, de voortdurende
woordenrijk worden.
protesten van den paus tegen de bezetting van
Prosternare, v. a neder, op den grond werRome ; fare una —, protesteeren, in verzet
pen; zwak, krachteloos maken; —azione, f.
komen ; —ante, m. protestant ; agg. protenederwerping, v., het ten gronde slaan ; —e'rstantsch ; —antisino, m. protestantisme, 0.;
nere, v. a. h.z.d. als —ernare; —rsi, v. rill.
—are, v. n. met beslistheid, kracht verzekezich uitstrekken ; fig. zich verootmoedigen.
ren, verklaren ; protesto di non voler
Pro'stesi, f. (Gram.) prosthesis, v.; voorplaatacconsentire al trattato, hij verklaarde
sing van een lettergreep of lett. voor een woord;
dat h ij zijn goedkeuring aan het tractaat niet
—eso, aqg. en p. pass. van prostendere ;
wilde geven ; protesto dinanzi Dio, ik
—e'tieo, agg. (Gram.) vocaboli —i, door
verklaar voor God ; protesteeren, zich verzetvoortzetting van een lettergreep gevormde
ten, verzet aanteekenen ; v. a. verzekeren, bewoorden.
tuigen ; (Com.) — una cambiale, een wissel
Prostituire, v. a. openlijk prijsgeven ; aan
protesteeren ; (Giur.) — daunt ed interessi
ontucht overgeven, prostitueeren ; /ig. onteeren,
ad uno, iem. voor volle schadevergoeding
gemeen, verachtelijk maken; —rsi, v. rill.
verklagen ; — un' eccezione, verzet aanzich prijsgeven, aan ontucht overgeven, prostiteekenen ; —rsi, v. rill. zich bekennen, vertueeren ; p. pass. — ito, prijsgeven ; agg. donna
zekeren ; p. pass. —ato, geprotesteerd ; sost.
—a, geschandvlekte, onteerde vrouw ; —im. (Giur.) geprotesteerde, persoon tegen wien
tuta, f. prostituée, publieke vrouw, hoer, v.;
een wisselprotest is opgemaakt ; —atore, m.
--ituzione, f. onteering, schending, prijsgeiem. die protesteert, in verzet, in verweer komt;
ving (van 't eigen lichaam), prostitutie, v.,
—ato'rio, agg. een protest, verzet bevattend;
beroepsmatige ontucht, hoererij ; — della
sacrilizio — verzekerings-, betuigingsoffer;
coseienza, veilbieding van 't geweten.
sost. m. protest-, verweerschrift, 0.; —azione,
Prostramento, m., —azione, f. nederwerf. verzekering, betuiging ; protestatie, v., verping, v., voetval, m.; fig. verval, o., verzwakweer, o.; (Com.) — d'una cambiale, proking, v.; — di forze, verval van krachten ;
testeering v. van een wissel; —o, m. protest,
—are, v. a. neerwerpen, op den grond werverzet, verweer, o.; (Com.) wisselprotest. o.;
pen ; —rsi, v. rill. zich op den grond werpen,
— per inancato pagamente, mancata
zich neer-, voor de voeten werpen ; si prostro
accettazione, protest wegens niet gedane
e lo adoró, hij wierp zich neer en aanbad
betaling, niet gedane acceptatie ; essere
hem ; p. pass. —ato, neergeworpen ; agg. uitritornato sotto —, onder protest teruggestrekt ; fig. vervallen, verzwakt ; —o, agg.
gekomen (wissel); andare in —, geprotesteerd
h.z.d. als —ato, p. pass. —are.
worden ; spese di —, protestkosten, mv.;
Prosui'mere, v. a. Z. presuunere.
— h.z.d. als protesto.
Prosuntuoso, aqg. en afgel. Z. presuntuoso. Protettivo, agg. beschermend, tot bescherming
Prosuo'cero, m., —a, vader of moeder van
dienend ; —etto, p. pass. van prote'ggere;
den schoonvader of schoonmoeder.
—ettorale, agg. beschermend, begunstigend ;
Protagonista, m. eerste strijder, voorvechter;
—ettorato, agg. beschermheerschap, proteceerste tooneelspeler, voorsteller van de hoofdtoraat, o., begunstiging, v.; (Polit.) ambt o.
rol, m.; hoofdpersoon, held m. (in een dramavan protector (onder Cromwell); —ettore, m.,
tisch werk).
—trice, f. beschermer, begunstiger, bevorPro'tasi. f. (Lett.) eerste gedeelte, begin o. (van
deraar, m., ster, v.; ha potenti — I, hij heeft
't gr.) drama ; inleiding , v.; voorstuk o. van
machtige beschermers, voorsprekers ; beeen dichtwerk); (Gram.) voorzin, m ; —a'tico,
schermheer, beschermheilige, schutsheilige, m.;
agg. de inleiding, het voorstuk betreffende ;
(Polit.) protector m. (titel van Cromwell);
scene —che, voorspel, inleidend tooneel, o.
—ezione, f. bescherming, v., beschutting,
Prote'ggere, v. a. beschermen, behoeden, beschutse, hoede, ondersteuning, begunstiging,
schutten, verdedigen ; in zijn hoede, onder zijne
gunst, v.; in Italia tutto si fa per —,
bescherming nemen ; bewaren ; —eggitore,
in Italië verkrijgt men alles door protectie,
m. Z. —ettore.
begunstiging; aria di —, beschermend geProteiforone, agg. proteusachtig ; veelvormig,
laat, o.; (Polit.) h.z.d. als —ettorato ; proiu alle gedaanten te veranderen.
tectoraat, beschermheerschap ; it re acProte'udere, v. a, naar voren uitstrekken;
cettó la — dell' esposizione, de Koning
—rsi, v. rill. zich naar voren buigen.
aanvaardde het beschermheerschap van de
Protelo, m. trektouw, o.
tentoonstelling; —ezionismo, m. (Polit.) proProteo, m. (N. pr. mit.) Proteus, in.; fig. è un
tectionisme, beschermend stelsel (door invoervero —, hij is een echte Proteus, een zeer
rechten); —ezionista, m. protectionist, aanveranderlijk man; i Protei politici, de
hanger van een beschermend tolstelsel.
politieke weerhanen.
Pro'tino, m. stok, m.
Protervamente, avv. op onbeschaamde, Proto, m. overste, opperste, eerste, m.; voordrieste, wijze ; —via, f. onbeschaamd-, driestwerker, meester m. (in een fabriek); (Stamp.)
heid ; halsstarrigheid, v., trots, m.; —vo, aqg.
meesterknecht m. (in een drukkerij); — cano'aanmatigend, onbeschaamd, driest, brutaal,
nico, agg. libri —I, de onbestreden kanon,
hardnekkig, weerbarstig, halsstarrig.
boeken v. d. Bijbel ; —collare, v. a. in het
Pro'tesi, f. (Chir.) protesis, v.; aanzetting van
protocol opnemen, inschrijven ; ambtelijk ineen kunstmatig lid, inzetting van een kunstschrijven, aanteekenen ; —collista, m. inoog; (Gram.) h.z.d. als prostesi.
schrijver in de registers ; —collo, m. protocol,
Proteso, p. pass. van proteiidere; sost. m.
o., protocolboek, -register, o.; aver i —i,
uitstrekking, v., uitbreiding, v.
notarieele bevoegdheid hebben, notaris zijn ;
,Protestes, f. verzekering, openlijke verklaring,
archief o. der notarieele bescheiden ; (Polit.)
,
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tekst m. der diplomatieke verhandelingen;

carta da —, officieel-, kanselarijpapier, 0.;
—fisico, —medico, m. eerste geneesheer m.

(in hospitalen); —ijlha, f. (Min.) protogien o.,
(kalkachtig graniet); —logfa, f. leer v. van de
grondwaarheden, grondbegrippen; — naester, m. eerste meester m. (in een gilde);
— niartiro, m. eerste martelaar m. (bijnaam
v. d. H. Stephanus); - nota'riato, m. ambt
van protonotaris ; — nota'rio, m. eerste geheimschrijver ; — aposto'lico, protonotaris
aan het pausel. hof; protocolvoerder in de
consistoriën ; — parente, m. eerste vader,
(Adam) m.; —plasma, tn. protoplasma, oerschepsel, o.; (Nat.) cellichaam, o.; —plaste,
m. (Teal.) eerste Schepper, Vormer, m. (God);
(Nat.) protoplast, o., protoplasme van een cel ;
—plasto, agg. eerst geschapen, gevormd,
(Adam); — quamquam, m. ram. allesweter,
albedil, m.; fare it —, alles beter willen
weten ; —tipo, m. prototype, v.; eerste beeld,
0.; model, voorbeeld, 0.; eerste afdruk, m.;
—zoi, m. pl. (Nat.) protozoën ; oerdiertjes, mv.
Protra'ere, —trarre, v. a. uitrekken, rekken,
in de lengte trekken ; langer maken ; voorttrekken, slepen ; —azione, f. uittrekking, in
de lengte trekking, v.; verlenging, v., uitstelling, vertraging, v.
Protiiberaiite, agg. vooruitstekend, naar voren
tredend; —asza, f. (Anat.) aanwas, o., uitsteeksel, o., knobbel, m.; (Med.) ringvormige
opzwelling, buil, v.; (Astr.) —e, f. pl. protuberansen ; gloeiende waterstofmassa's in de
fotosfeer van de zon ; —are, v. n. vooruitsteken, uitsteken, een uitwas vormen, opzwellen.
Protutore. m. toeziende voogd, m.
Prova, f. proef, v., eerste poging, v.' bewijs, 0.;
fare una —, een proef doen ; venire alla
—, tot de proef, bet bewijs komen ; venire
alla — con qd., zich met iemand meten;
mettere alla —, op de proef stellen ; non
reggere alla —, de proef niet doorstaan ;
far buona —, goed uitvallen ; proeftijd, m.,
probeering, v.; fare le —e, in den proeftijd
zijn ; prendere a — un servitore, een
knecht op de proef nemen ; fig. beproeving, v.,
bittere ervaring ; sono dure —e per quella
povera vedova, 't zijn harde beproevingen
voor die arme weduwe; (Scuol.) examen, o.;
—e seritte, orali, schriftelijke, mondelinge
examens; passare le —e, door zijn examens
komen ; essere bocciato nelle —e, door
zijn examens zakken ; (Stamp.) —e (of —e di
stampe), drukproeven, mv.; (Mat.) proef v.
(op een som); (Giur,) bewijs; — in contra'rio, tegenbewijs, o., getuige, m.; le —e erano
quarante, er waren veertig getuigen ; offrire —e, getuigen b ij brengen ; heldendaad,
dappere, moedige daad, v.; a —, m.avv. tegen de
proef bestand ; le volte delle polveriere
sono latte a -- di bomba, de gewelven
van de kruithuizen zijn bomvrij; a —, op
proef, om te probeeren ; amico a tutta
beproefde vriend ; essere a tutta —, overal
dezelfde zijn; a —, om strijd; per —, bij
ondervinding ; m. prov. alla — si seortica
l'asino, in 't gevaar leert men den mensch
kennen ; —a'bile, agg. op de proef te stellen,
te beproeven, probeerbaar; te bewijzen. bewijsbaar ; —abilità, f. bewijsbaarheid, v.;
—are, v. a. beproeven, probeeren, proeven ;
prova se questo vino e buono, proef
—,
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eens of deze wijn goed is ; — yin fuelle, een
geweer probeeren ; — sin servitore, een
knecht op proef nemen ; fig. op de proefstellen,
beproeven ; ervaren, ondervinden ; bewijzen,
aantoonen ; provai la mio innocenza,
ik bewees mijn onschuld ; tutto cib nou
prova nulla, dit alles bewijst niets ; v. n.
proeven doen ; ged ij en, goed groeien ; —rsi,
ritl. probeeren, zich moeite geven, de proe f
nemen ; non mi ei provo iieauehe, ik
probeer het in 't geheel niet; p. pass. —ato,
beproefd ; agg. bekend, bewezen, openbaar;
prova —a, onomstootelijk bewijs ; genie
—a, beproefde, vertrouwde lieden ; —atainente, avv. op beproefde, bewezen wijze ; —ativo,
agg. bewijzend ; —atore, m. beproever, proever, probeerder ; —atiira, f. kaas v. uit buffetmelk ; —azione, f. Z. prova.
Proveeclarsi, v riil. h.z.d. als provvedersi
en approtitarsi ; —e'celo, m. h.z.d. als
profitto.
Provedenza, f. h.z.d. als provvidenza;
—edere, v. a. h.z.d. als provvedere.
Provenda, f. mondbehoefte, v., levensmidde-

len, o. mv.

Provene'glne, m. middeleeuwsche munt, v.
Provenenza, f. her- , afkomst, voortkomst,
afstamming, v.; merel di incerta —, waren
van onzekere herkomst ; —imento, m. h.z.d.
als avvenimento ; —Ire, v. n. afstammen,

her-, voort-, afkomen ; oorsprong, m., ontstaan
hebben, ontstaan; vooruitkomen, gedijen,
groeien ; p. pres. —lente, voortkomend, afstammend ; agg. komend, gekomen.
Provento. m. opbrengst, rente, v., inkomen, o.;
winst, v.; —}vale, m. gemeenteontvanger, m.
Provenza, f. (Geoegr.) Provence, o ; —ale, agg.
provensaalsch ; lingua —, provensaalsche
taal ; sost. m. Provensaal, inw. v. Provence;
aleggiare, v. n. prov. spraakeigenaardigheden gebruiken; —alismo, m. provensalisme, o., prov. spraakeigen.
Proverbia'ecio, m. slecht, onwaar spreekwoord, o ; —iale, agg. spreekwoordelijk ;
modo — spreekwoordelijke uitdrukking, v.;
—ialmente, avv. op spreekw. w ij ze ; als een
spreekwoord gebruikt ; —iare, v. a. uitlachen,
bespotten, uitschelden, met gemeene woorden
overladen; —io, m. spreekwoord, o.; — comune, een gewoon spreekw.;— non falla,
een spreekw. een waar woord ; 't spreekwoord
liegt niet ; (Bibl.) I Proverbj di Salomon e,
de Spreuken Salomons ; giuoco de' —j,
spreekwoorden raden ; —, beleediging, v.;
scheldwoord, o.; in —, per —, spreekwoordelijk ; —ioso, agg. vol spreekwoorden, beeldrijk; scheldend, bespottend, beleedigend ; —
Ista, m. iemand die veel spreekw. gebruikt ;
spreekwoordenverzamelaar ; —iu'ccio, m, kl.
onbeduidend spreekwoord.
Provese, m. (Mar.) land-, boegvesting, v.,
scheepslijn, v.
Provetta, f. (Mus. en Teat.) korte, voorloopige
proef; pianoproefstuk, o.
Provetto, agg. bejaard, op gezette leeftijd;
ervaren ; sost. m. bejaard man ; ervaren kunstenaar, reeds ver gevorderd leerling, m.
Prove'vole, agg. h.z.d. als proba'bile.
Provianda, f. (Mil.) mondvoorraad, m., levensmiddelen, o. mv., proviant, o.
Provieariato, m. ondervicarisschap, ambt
van plaatsvervangend vicaris, m.; —a'rio, m
onder-, plaatsvervangend vicaris.
,
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Providenza, —eiste, —do, Z. provvigregazione, hoofdbeheerder, administrateur denza, —eiste, —do.
eener orde ; —ito'ria, f. inspecteurschap, o.;.
Provigione, f. Z. provvislone.
utamente, avv. op voor-, omzichtige wijze ;. .
Provirrca, f. Z. (Bot.) Z. pervinca.
met verstand, overleg.
Provi'ncia, f. provincie, v., landschap, 0.; Provvidamente, avv. met behoedzaam-, voorland, o.; eittà di —, provinciestad; fig.
zichtigheid ; —eiste, agg.voorziend, verzorgend
viaggiare in lontane —e, in verre landen
—entemente, avv. op voorziende wijze.
reizen ; gebied, o.; (Eccles.) bepaald aantal Provvidenza, f. vooruitziendheid, voorziening,:
klooster der zelfde orde onder een provinciaal ;
v., voorzichtigheid, voorzorg, v.; la divina —,
—lalato, m. waardigheid v. van provinciaal
de goddelijke Voorzienigheid, v.; essere sirra
(eener kloosterorde); —iale, agg. tot een pro—, een zegen, een groot geluk zijn ; — , h.z.d.
vincie behoorende ; provincie ..., provinciaal ;
als provvisione ; —iale, agg. door de voorconsiglio
, provinc. raad, m.; (Eccles.)
zienigheid bepaald, providentieel ; fam. gelukconcilio, sinodo — . provinciaal concilie,
kig, zegenbrengend.

provinciale synode; sost. m. bewoner eener Pro'vvido, agg. omzichtig, vooruitziend, verprovincie, provincieman, m.; (Eccles) provinstandig, wijs ; -- consiglio, w ij ze raad, m.;
ciaal m. (eener kloosterorde); 11 padre —, de
la —a Sventara, het wijze, hoewel harde
pater-provinciaal.
noodlot, o. (Manz).
Provino, m. dichtheidmeter, vochtmeter, m.; Provvigione, f. Z. —isione ; —isare, v. a.
probeerblad, 0.; (Teat.) kleine proef, v.
Z. improvvisare ; —ionare, v. a. bezolProvislone, f. Z. provvisione.
digen, een loon, soldij geven ; voederen, voeProvoca'bile, agg. wat te voorschijn kan geren ; —ato, agg. bezoldigd, betaald ; sost. m.
roepen worden; —amento, m. Z. —azione;
i —1 del Cornnne, de gemeenteambtenaren,..
—are, v. a. te voorschijn roepen, aanleiding,
mv.; —isione, f. het voorzien, o., verzorging, .
oorzaak geven ; (Med.) — il sudore, het
aanschaffing, v., provisie, v., mondvoorraad, o.,,
zweeten bevorderen, zweet te voorschijn roelevensmiddelen, o. mv.; fare le —I, inkoopen
pen ; prikkelen, aansporen, uitvorderen, provodoen ; fare molta — di vino, een grooten
ceeren, uitdagen ; — it popolo alla somvoorraad wijn opdoen; betaling, v., loon, o.,
mossa, het volk tot oproer aanzetten ; —
soldij, v.; — per il viaggio, vergoeding voor
scandali, ergernissen verwekken ; — a un
de reiskosten ; (Cont.) provisie, v.; a quel
consiglio, tot een raadsvergadering oproebanco per tali sconti pigliano di —
pen ; p. pass. —ato, te voorschijn geroepen,
l'uno percento, aan die bank neemt men
verwekt ; agg. opstokend, uitdagend ; —ativo,
voor sommige disconto's een percent provisie ;
agg. uitdagend, provoceerend ; (Med.) verwekm. prov. avv. per nrodo di —, voor nu,
kend ; rimedj —1 di sudore, zweetdrijvoor korten tijd, voorloopig ; —ioniere, —givende middelen ; —atore, m. , —trice, f.
oniere, m. proviaut-, provisiemeester, m.;
uitdager, ophitser, opstoker ; medicarnento
beheerder, aanschaffer van den voorraad, de
— del voniito, braakmiddel, o.; —ato'rio,
levensmiddelen; leverancier ; —o en proviso,
agg. een uitdaging, ophitsing, opstoking bevatagg. vooruitgezien ; sost. m. h.z.d. als i'inrtend; cartello —, uitdaging v. (tot tweegeprovvisare ; a non —, onvoorzien, onvervecht); —azioncella, 1. geringe ophitsing,
moed; —ore, in. Z. provveditore; —oriverwekking, prikkeling, v —azione, f. prikamente, avv. voorloopig, bij wijze van proef ;
keling, aanhitsing, ver-, opwekking, V., aan—orietà, f. voorloopigheid, v.; tijdelijke,
stoking, v., uitdaging, v.; (Geur.) beroep o. (op
voorloopige waarneming van een ambt, 0.;
een hoogere instantie).
—o'rio, agg. voorloopig, provisoir ; ordinaProvosto, m. h.z.d. als prepogto.
rnento —, voorloopige regeling, v.; governo
Provvedere, v. a. voorzien, verzorgen, ver—, voorloopig(e) bewind, o., regeering, v.
schaffen, bezorgen ; —i ligliuoli di una Provvista, f. aanschaffing, v., inkoop, m., bet
buona educazione, de kinderen Bene goede
aanschaffen, 0.; far le —e del caffé, dello
opvoeding bezorgen, geven ; voorbereiden, voorzucchero, een voorraad koffie, suiker opbereidselen maken ; opdoen, bewaren, ophoodoen ; —0, agg. Z. p. pass van provvedere.
pen, beschouwen, betrachten ; v. n. voorzorgen Prozio, in. oud-oom, m.; —a, f. oud-tante, v.
nemen ; zijn gedachten, zorgen richten (op Prua, f. (Mar.) h.z.d. als proza ; —ato, agg.
iets); bedacht zijn ; —rsi, v. rifl. zich voorzien,
nave —a, schip o. dat op den kop ligt, met
zich aanschaffen ; — da qe., zich ergens
grooten voorlast.
voor in achtnamen ; p. pass. —eduto, —visto, Prudente, agg. verstandig, slim, voorzichtig;
voorzien, verzorgd ; agg. uitgerust, voorzien ;
—enza, f. verstand, o., slimheid, v., doorvoorzichtig, omzichtig, slim ; sost. m. i —1, de
zicht, o., voorzichtig-, omzichtigheid, v.; bewelgestelden, vermogenden ; —enza, f. Z.
zonnenheid, terughouding, v.; —! voorzichtig!
provvidenza; —igione, f., —imento, in.
bedaar wat ! iron. vrees, bangigheid, v.;
het voorzien, verzorgen, o.; voorzorg, m., voor—enziale, agg. verstandig, door het verstand
zichtigheid, omzichtigheid, slimheid, v.; —itoingegeven, voorgeschreven.
rato, m. ambt, o., waardigheid, v., ambtstijd Pru'dere, v. def. alleen in den 3den persoon ;
van een beheerder ; schoolinspecteur, m.; —ijeuken, krieuwelen ; mi prude una gamba-,
tore, m., —trice, f. verzorger, in., leveranmijn been jeukt; mi prude qui, 't jeukt
cier, m.; — di earbone, de kolenleverancier,
me hier ; fam. a urro prudono le maai,
m., beheerder, provisor, m., inspecteur, m.;
iem. jeuken de handen (om te slaan); fig. mi
— generale delle dogane, hoofdinspecteur
toeco proprio dove mi prude, hij raakte
der douanen ; — di una università, curator
mij juist op deze plek ; —ore, m. jeuking,_
eener hoogeschool ; (Stor.) Provveditore,
krieuweling, v.; —ura, f. gejeuk, gekrieuwel, o.
(booge ambten. der Venet. Rep.); — generale Prueggiare, v. n. (Mar.) den steven, boeg.
da terra e da mare, hoofdaanvoerder der
wenden ; voor den wind zeilen ; — al vento,
land- en zeemacht; (Eccles.) — d'uria contegen den wind zeilen ; —io, m. (Mar.) het.
.;
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wenden van den steven, het voor den wind I ger van zulk een stelsel ; —o'logo, m. psychioloog, m.
zeilen.
Pru'gna, f. pruim, v.; —e secche, gedroogde Psi'lio, m. (Bot.) vlooienkruid, o.
pruimen ; —o, m. pruimenboom, m.; —ola, f. Pso'rico, aqg. (Med.) tegen de schurft helpend
(geneesmiddel).
sleepruim, v.; —olaio, m. met sleedoorns bezette plaats, v.; —olo, m. (Bot.) sleedoorn, m.; Pteroda'ttilo, m. (Nat.) versteend, voorwereldlijk hagedis- en vleermuisachtig dier; pte—o'lo, —uolo, tn. (Bot.) pruimezwam, m.
rodactylus, m.
Prnina, —oso, Z. brina —oso.
Prima, f. Z. prugna ; —aio, m. doorn- Ptisi, f. (Med.) Z. tisi.
boschje, doornig struikgewas, o.; /1g. verwarde, Pubblica'bile, agg. openbaar te maken, wat
openbaar, publiek kan gemaakt worden;
ingewikkelde zaak, v.; —albo, m. (Bot.) h.z.d.
—amente, avv. openbaar, in 't publiek ;
als bianco speno; —awe, m. droge doorn—ano, m. (Archeol.) pachter m. der staatstakken, - doornboscbje, 0.; —ata, f. doorninkomsten (in 't oude Rome), publicaan, tolheg, v.; —azzino, m. h.z.d. als prugnolo;
pachter, m ; —are, v. a. openbaar maken,
—ella, f. (Bot.) h.z.d. als tnorella; (Tess.)
openlijk verkondigen ; verkondigen, publiceegeschoren wollenstof, v.; —0, m. doornstruik,
ren ; — una legge, een wet afkondigen ;
m., doorn, m ; un campo pieno di —i, een
- un libro, een boek uitgeven ; rondvertelveld vol doorns; stekel van der, doornstruik;
len (praatjes); — i beni, de goederen verbeurddoorn, m.; n1' è entrato yin — in un piede,
verklaren ; —atore, m. openbaarmaker, beik heb een doorn in den voet gekregen ; prov.
kendmaker; uitgever, m.; —azione, f. openogni — fa siepe, alle beetjes helpen ; fig.
baarmaking, afkondiging, publiceering, v.;
esserti un — in un occhio, een doorn in
uitgave v. (van boeken enz.); belle ed
't oog zijn ; /1g. stare sui —i, op doornen,
elegante —, een fraaie en sierlijke uitgave ;
heete kolen zitten, zeer ongeduldig zijn ; prov.
verbeurdverklaring ; —ista, m. leeraar, kenvoler far d'un — un melarancio, van
ner m. van het staatsrecht; schrijver m. van
iets meer maken dan er minzit; —oso, agg.
staalswetenschappelijke, staatkund. werken;
vol doornen, doornig, met doornen bezet.
—ïïtà, f. openbaarheid, v.; algemeene bekendPruova, f. Z. prova ; —o, a —, daarnaast,
heid, v.; dica pia adagio, non facci a
daarbij (D.).
—, spreek wat zachter, hang den boel niet
Pruri'gine, f. h.z.d. als —Ito ; —iginoso,
aan de groote klok.
agg. jeukend; prikkelend, brandend (op de
tong); —ire, v. n. h.z.d. als prudere ; —ito, Pi'bblico, agg. het geheele volk betreffend,
openbaar; 1'interesse —, het algemeen bem. sterk jeuken, krieuwelen ; (Med.) jeukbonlang, o.; ufticio — , openbaar ambt, o.; diken, mv.; fig. hevige begeerte, kitteling, v.;
ritto —, staatsrecht, o.; ediflzj —1, openbare
groote lust, v.
gebouwen, o. mv.; la forza —a, de openbare
Prusora, avv. dikwijls, herhaalde malen.
macht, politie, v.; lavori —i openbare werPru'ssia, f. (Geogr.) Pruisen, o.; —iano, agg.
ken ; i —1 lavori, dwangarbeid, m.; (Gier.)
Pruisisch ; sost. rn. Pruis, in.
ministero —, openbaar ministerie, o.; donna
Prussiato, eaa. cyaan-, blauwzuurverbinding,
—a, publieke vrouw, lichtekooi, v.; publiek-,
v.; — giallo di potassa, geelbloedloogzout,
algemeen bekend; algemeen ; sost. m. het
o ; berlij usel; blauw, 0.; pru'ssiico, agg. (Claim.)
publiek,
volk, o., gemeente, v.; staats-, geacido —, pruisisch-, blauwzuur, o.
meentewezen, o.; in —, in 't openbaar, publiek;
Pru'zzia, 1. (Med.) jeuking v. op de huid.
niettere al — una cosa, iets over straat
Psainme'nite, m. (N. pr. stor.) Psamenites, m.
brengen, algemeen bekend maken.
Egypt. Koning); —e'tico, m. Psameticus, m.
Pube, m. (Anat.) schaam-, Venusheuvel, m.;
(Egypt. Koning).
manbaarheid, puberteit, v.; —ere, agg. manPse'udo, valsch, onecht alleen in samenstelbaar, geslachtelijk rijp zijn ; —rtà, f. manlingen ; — dottore, — filosofo, — profeto,
baarheid, puberteit, geslachtsrijpheid, v.
enz., valsche dotter, wijsgeer, profeet, in.
Pseudoinorfo, agg. (Min.) corpi —i , pseu- Pn'blico, m. en afgel. Z. pubblico.
domorfische lichamen ; —ni mo, agg. een pseu- Paco, f. (Aar.) entscheut. entloot, v.
doniemen, verdichten, aangenomen naam dra- Puccetto, m. vuistslag, m.
gend ; sost. m. pseudoniem, verdichte, aangeno- Padente, f p1. geslachts-, schaamdeelen, o. mv.;
—ibondo, agg. schaamachtig, beschaamd;
men naam eens schrijvers.
—icamente, avv. op schaamachtige, kuische,
Psiche, 1. (N. pr. mit.) Psyche, v.; psiche, f.
eerbare wijze ; —ici'zia, f. schaamachtig-,
(Scient.) ziel, v., geest, m.; groote staande en
kuisch-, eerbaarheid, v.; —i'eo, app. schaamdraaibare spiegel, m., psyche, v.; —iatro, m.
achtig, kuisch, eerbaar; parole —ce, eerkrankzinnigen-arts, m ; —iatria, f. (Med.)
bare woorden, o. mv.
psychiatrie, geneeskunde der verstandsziekten,
v.; —ia'trico, app. psychiatrisch ; genezing Pudino, m. (Cuc.) pudding, m.
Pudore, m. schaamte, v., schaamtegevoel, o;
der geestesziekten betreffende.
schaamachtig-, eerbaarheid, v.; — virginale,
.Fsi'chico, app. geestig, psychisch ; den geest,
maagdelijke schaamachtigheid, eerbaarheid,
de ziel betreffende ; malattie —clie, ziekten
v.; persona senza —, persoon zonder
van den geest, zielszieklen, mv.; —ofl'sica,
schaamtegevoel.
f. psychiophysiek, o.; —ofl'sico, agg. den geest
en het lichaam betreffende; —ologia, f. Puerile, agg. den knapen-, jongensleeftijd betreffende ; anni giuocchi —i, jongensphychiologie, zielkunde, v., zielleer, v.; —olojaren, -spelen ; kinderl., kinderachtig ; —ilità,
gicamente, avv. van een psychologisch
f. kinderachtighdid, v.; kinderuitdrukking, hanstandpunt genomen, beschouwd ; —olo'gico,
delwijze, v.; sono —a da fare vergogna,
agg. psychiologisch, tot de zielkunde behoodat zijn kinderachtigheden om zich over te scharende; de werkzaamh. der ziel betreffende;
men ; —ilunente, avv. op kinderachtige wijze;
—ologismo, m. (Fis.) op de psychiologie
—i'zia, f. kinderl., knapenleeftijd ; kindschh.,v.
gegrond stelsel, o.; —ologista, m. aanhan,
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Pite'rpera, f. kraamvrouw, v.; —ale, agg.
kraamvrouwe...;; febbre —, kraamvrouwenkoorts, v.; —e'rio. m. kraambed, kinderbed,
o.; kraamtijd, m.; stette male per tinto
il tempo del —, zij bevond zich gedurende
den geheelen kraamtijd zeer slecht; kind, o.,
jonggeborene, m.; (Med.) —i, kraamzuivering,v.
Pufiino, m. (Omit.) papegaaiduiker, m.
Puga, f. Z. puca.
Pugilato, m. (Archeol,) vuistkamp, m., vuistgevecht, 0.; —latore, m. vuistvechter, m.;
—le, m. h.z.d. als —ato en —atore; —11o,
m. zooveel als men met twee vingers vatten
kan, greepje, o.; twee vingers vol.
Paa'glia, t. inzet m. (bij 't spel).
Pu'glia, f. (Geogr.) Apulië, o.; —fiere, agg.
apulisch; sost. m. Apulier, m.
Pugna, f. slag, m., gevecht, 0.; —navale,
zeeslag, m.; meestal in fig.; fam. prenderci
una —, ergens over in strijd geraken ; —ace,
agg. strijdlustig, tot den strijd uitgerust;
—lare, v. a. met den dolk verwonden ; —lata,
f. dolkstoot, -steek, m.; —ale, m. dolk, m.,
dolkmes, o.; —are, v. n. strijden, vechten,
kampen, slagleveren ; fig. bestrijden, tegenspreken, tegenstreven ; streven (n. iets); —ata,
f. een vuistvol ; —atore, m. vechter, hamper,
strijder, m.; —azzo, m. kl. gevecht, kl. treffen,
o.; —ellino, m. hl. vuist-, handvol ; —el l°,
m. een handvol, zooveel men in de gesloten
hand kan houden; —ere, v. a. en afhel. Z.
pu'ngere ; --ere'ccio, agg. puntig, gepunt,
met scherpe punt; als wapen te gebruiken ;
—crone, m. h.z.d. als pungiglione ; —etta,
f. lap m. (tot het aanvatten van 't strijkijzer);
—etto, m. h.z.d. als —ello en —lno, m. kl.
vuist, v., vuistje, o.; kindervuistje, o.; kinderspel o. waarbij men de vuisten op elk. zet en
telkens er onder uit trekt ; —iti'ecio, m. h.z.d.
als struggimento; aver il — in qe.,
ergens aanspraak opmaken, zich veel ergens
op laten voorstaan ; (Cacc.) plek v. waar het
wildzwijn gewond is ; —itopo, m. (Bot.)
muizedoorn, m.; —o, m. (pl. —i en —a, 1.
gesloten hand, vuist, v.; aver la spada in
—, het zwaard in de hand hebben ; fig. aver
i n — qe., iets in zijn macht hebben ; chi udere, serrare le —a, sterven; — della
spada, greep, m., gevest o. van het zwaard;
handvol, m.; een kleine hoeveelheid, v.; un —
di soldati, een handvol soldaten ; slag m.
met de vuist; fare a' —i, elk. vuistslagen
geven ; fig. en fam. elkander tegenspreken, in
tegenspraak zijn ; fig. è come dare un —
in cielo, iets doen wat onmogelijk, vergeefsch
is ; di niio, di taco —, met zijn, uw eigen
band geschreven ; —olare, v. a. h.z.d. als
pungere of stimoiare ; —olo, —solo, m.
li.z.d. als —ello, —etto ; —oro, m. (Star.)
kl. stuk land, o. (zoodat een handvol zaad genoeg is om het te bezaaien).
Pula, f. kaf, o.; doppen van het graan.
Pail^e, f. (Zool) vloo, v.; —aquatica, watervloo, v.; — d'arena, zandvloo, v.; sehiaacciare una — , een vloo knippen ; polvere
per le —i, vlooien-, insektenpoeder, o.; fam.
noioso quante le —i, onuitstaanbaar
lastig ; fig. en fam. anettere a qd. una —
nell' oreechio, hij heeft achterdocht opgevat ; fam. occhi di —, zeer kleine oogera;
questo donna sa fare gli occhi alle
—i, deze vrouw verricht het fijnste werk;
color —, vlookleurig ; prov. clie donne
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col cani si lever colle —i, die met een
bond slaapt, staat met vlooien op; il snorso
delta — non da noia all' elefante, een
groot man behoeft de beeten der kleinen niet
te duchten.
Puleella, f. jong meisje, juffertje, 0.; —a'ggio,
m. maagdendom, m., maagdelijkh., v.; —etta,
f. jong meisje, 0.; —ona, f. oude jongejuffrouw,
v.; —oni, avv. ongehuwd, als oude vrijster, v.
Puisesecca, f. kneep v. in de huid; fare le
—e a un bambino, een kind in de wangen
knijpen, iem. een kneep (in den arm) geven.
Puleilaio, m. plaats v. vol vlooien, vl.nest,o.
I'aalcinelia, m. polichinel, hansworst, m.,
grappenmaker, m.; fare il —, zijn woord niet
houden ; (Giuoc.) hoogste winst v. in een kaartspel ; m. prov, il segreto di —,.een openbaar
geheim, o.; een aan allen bekende zaak, v.;
—rata, f. hansworstenstreek, m., grappenmakerij, v., domme streek, m., belachelijk gezegde, o.; (Teat.) opvoering in een poppenspel,
marionettentheater ; —otto, m. als polichinel
verkleed persoon ; pol-masker, o.
Puleino, m. kuiken ; la chioccia coi —i,
de kloek met haar kuikens ; ona covata di
—1, een broed kuikens ; fam. essere au pulcin nella stoppa, een kuiken in den dop
zijn, zich nog niet weten te helpen; esser
come un pulcin bagnato, er als een natte
kip, zeer ontdaan uitzien.
Puleioso, agg. vol vlooien.
Puleritu'dine, f. schoonheid, v.; —cro, agg.
schoon ; lo mondo —, de schoone wereld,
d.w.z. de hemel (D.).
Puledro, m., —a, f. Z. poledro.
Pule'ggia, f. (Mec.) katrol, riemschijf, v.; (Mar.)
blok, o., klamp, m.; — lissa, vaste katrol, v.
Pule'ggio, m. (Bot.) pulegium, rn.; —, (Mar.)
eind varens, eind scheepvaart, o.; fam. pigliar
zich uit de voeten maken ; vertrekken,
afvaren; dare il —, het verlof tot afvaart geven.
Pulenda, f. en afhel. Z. polenda; —ezza,
agg. Z. —e'ggio.
Pulgato, m. twee vingers breedte, v.; duim, m.
Pu'lica, —ga, f. luchtglaasje o. in 't glas.
Puli'caria, f. (Rot.) h.z.d. als psillo.
Pulice, f. Z. pulee.
pulinnentare, v. a. glad maken, polijsten; de
laatste hand leggen (aan een werk); —iinento,
m. het polijsten, gladmaken, glanzen, politoeren ; marmo di bel —, marmer met fraaie
polijsting; — aceeso — grosso, lijn, grof
glansslijp, 0.; —ire, v. a. reinigen, schoonmaken, zuiveren, poetsen ; — le searpe, de
schoenen poetsen; — it giardino, de tuin
wieden; puliseeti le maai, wasch uw
handen ; polijsten, glanzen, gladmaken, gladslijpen ;• ruota da —, gladschaaf ; gladschaven, -vijlen ; —a secco, met schuurpapier,
poetspoeder poetsen ; fig. de laatste bewerking
doen ondergaan ; fig. —i costuani del popolo, de volkszeden fijner maken, beschaven ;
fig. — qd., iem. vleien, pluimstruiken ; p. pass.
—ito, gereinigd, gezuiverd; glad, gepolijst ; —
agg. rein, zuiver, zindelijk ; letto —, schoon
bed ; cainicia —a, schoon hemd ; persona
—a, zindelijk mensch, m.; fig. . coscienza
—a, zuiver, rein geweten, 0.; eerbaar, eerlijk;
farla —a, door de mazen van de wet sluipen, iets slim aanleggen zoodat men niet betrapt kan worden ; cavarsela, levarsela
—a, er heelhuids uitkomen ; farla —a ad
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uno, iem. bedriegen ; iron. pulito ! je bent 1 gersi la mavo in una slepe, de hand
me een fijne kerel ; — avv. op nette, zuivere
in een doornhaag steken ; — Ia vena, aderwijze ; lavoro uuolto —,zeer net, zeer goed
laten ; branden, een brandende, stekende pijn
uitgevoerd werk ; sost. m. gladde, zuivere, zingevoelen ; aansporen, de sporen geven (een
deljke plaats, v., weg, m.; useire al —, de
paard); fig. iem. krenken, steken geven, aanhinderpalen verm41den; nnettere al — uno
sporen ; prov. tra came e signa nessuno
scritto, een geschrift in 't net overbrengen ;
vi pugna, in twist tusschen nabestaanden
—, v. a. h.z.d. als punire.
moet men zich nooit mengen ; p. pres. —ente,
Pulisciorecchi, m. indecl. oorlepeltje, o.; —
stekend, bijtend, prikkelend; agg. freddo
penne, m. indecl. pennenwisscher, m.; -een bijtende, scherpe koude, v.; sapore
piedi, m. indecl. voetenkrabber, m., voetmat,v.
bijtende, wrange smaak, m.; /1g. parole —i,
Punta, f. reiniging, v.; dare una — a qe.,
bijtende, scherpe, stekelige woorden ; desiiets schoonmaken, reinigen ; —amente, avv.
derj —1, brandende begeerten, mv.; p. pass.
op zuivere, nette, zindelijke wijze; m et zorgpanto, ges. ken; agg. — nel tenero, sul
vuldigheid, zorg; zonder schade te lijden;
vivo, op de gevoelige plaats getroffen; —
cavarsene —, er zonder schade afkomen ;
daft' amore, door liefde bevangen ; prov.
—ezza, f. zuiverheid, reinheid, zindelijkheid,
asino — convien che trotta, een geprikv.; sierlijkheid; beleefdheid, welopgevoedheid,
kelde ezel moet wel loopen.
hoflijkheid, v.; —ina, f. oppervlakkige, haas- Pungigliato, —ione, m. stekel m. (v. insekt.),
tige reiniging; —lno, agg. zindelijk, net, van
doorn in. (van struiken); h.z.d. als pungolo ;
zindelijkheid houdend; —ore, m., —trice, 1.
fig. prikkel, m., aansporing, v.; —iglioso,
reiniger, polijster, poetser, m., glanzer, m.;
agg. met een stekel voorzien ; doornig ; —i-ura, f. h.z.d. als —imento ; —zia, f.
mento, m. het steken, prikken, o.; fig. prikreinheid, zindelijkheid, v.; far —, schoonkel, m., aansporing, v.; —itivo, agg. h.z.d. als
maken ; oggi si fa grande — in casa,
pungente ; —ito'io, m. stekel, prikkel, m.;
't is vandaag groote schoonmaak in huis;
(Macell.) h.z.d. als aecoratoio; —olare,
—zere, in. (Stor. flor.) uitschrijver m. van
v. a. met den prikkel, prikstok aansporen,
de beleen-, pandbriefjes o. (in den lommerd);
aandrijven ; fig. prikkelen, aansporen ; pit'n-zione, f. h.z.d. als punizione.
golo, m. prikkel, prikstok m. (d. ossendrijvers);
Pullo, agg. zwartachtig, donker.
fig. prikkeling, aansporing, v., prikkel, m.
Pullulainento, m. het kiemen, uitbotter ► ; ont- Puni'bile, agg. strafbaar ; —ibilità, f. strafbaarheid, v.
springen, o., gewemel, o.; —are, v. ii. uitbotten, kierneu, uitspruiten ; ontspringen, op- Pu'nico, app. (Stor.) punisch, phoenicisch,
borrelen ; fig. in groote menigte voorkomen,
karthaagscli ; le guerre —che, de punische
wemelen, krioelen ; i giornalacci puloorlogen ; fig. fede —a, punische trouw, v.
lulano in ogni parte, de slechte dagbladen
(d.w.z. trouweloosheid); (Bot.) mela —a, h z.d.
als melagrana.
duiken van alle kanten op; —ativo, agg.
virttl —a, kiemkracht, v.; —azioite, P. h.z.d. Punienza, f. h.z.d. als penitenza ; —igione,
als —amento.
f. h.z.d. als —izione ; —imento, in. het
Puimente, m. h.z.d. als polende ; —onare,
straffen, bestraffen, 0.; —ire, v. a. straffen,
agg. Z. polmonare.
bestraffen ; —itàr, f. h.z.d. als —izione ;
Pulpitiuo, in. kleine lessenaar, katheder, m.;
—itivo, agg. bestraffend, straffend; —itore,
in. kleine lessenaar, katheder, m.;
in. kleine lessenaar, katheder, m.; m.;
stoe R e , 0.; (Eccle s.) kansel, preek toel,nn efám.
le g ge tr trice, de straffende
ende twete v.; iz
da clle —i! wat wil die ons zedelessen
one, f. straf, bestraffing, v.; incontrare
houden.
uua -, een straf oploopen, beloopen.
Pulsantino, m. (Orolog.) wijzertangelje, o.
Punta, f. punt, v., spits, v.; — della spades
Polsare, v. n. kloppen, slaan ; pulsano le
d'un ago, punt, spits van het zwaard, van
arterie, de slagaderen kloppen ; —ante, agg.
een naald ; -- d'un albero, top, m., spits v.
kloppend ; arterie —i, slagaderen ; sost. m.
van een boom ; le —e delle dita, de vinger(Mus.) slaginstrument o. (trommel); —azione,
toppen, mv.; dal capo alla — dei piedi,
1. het kloppen, slaan, o., klopping, v.; (Med )
van kop tot teen, van 't hoofd tot de voeten ;
polsslag, m.; (Mus.) trilling v. eener snaar;
le quattro —e del tavolino, de vier hoe-eggiare, v. n. h.z.d. als polpitare;
ken van de tafel; (Tess.) —e, pl. uitgepunte,
—ilo'gio, m. h.z.d. als pulsintetro, m.
getande kanten, v. mv.; (Orolog.) —e, pl.
(Med.) polsmeter, m.
tanden v. mv. (der raderen); (loris.) —, fijne
Pulsatilla, f. (Bot.) wildemanskruid, o.
graveerstift, -naald, v.; (Geogr.) — di terra,
Pulsino, in. h.z.d. als bolsaggine ; —lone,
landtong, v.; (Med.) volg. — of mal di —,
f. h.z.d. als impulso of spinta ; —ometro,
longontsteking, v.; (Pastor)— di bestiame,
m. (Med.) pulsonieter, m., -pomp, v.; —one, m.
kudde v. vee ; — di soldati, troep soldaten ;
sterke stoot, m.
(Mil.) far — of — falsa contro it nemico,
Puiti'glia, f. Z. poltiglia.
een schijnaanval m. tegen den vijand doen
Pulvinare, m. (Archeol.) ligbed, o., ligplaats
(Cacc.) cane da —, staande-,patrijshond, in.;
v. der keizerinnen, der godenbeelden.
(Gioell.) — di diaunante, diamantsplintertje.
Pulvi'seolo, m. fijne stof, o., fijn watero.; a — di diainante, scherphoekig; steek
straaltje, o.
m. (met een wapen); ebbe due —e utortali,
Pulzella, f. meisje, o , Z. pulcella ; —ellona,
hij had twee doodelijke steken ; lig. kommer,
f. oude vrijster, - jongejuffrouw, v.
m., verdriet, o.; utna — nel cuore, een steek
Punga, f. Z. pugna.
in 't hart; la — del desio, de prikkel m.
Pungello, m. aansporing, v., prikkel, m.
der begeerte ; h.z.d. als spunto ; pigliar
Pu'ngere, v. a. en v. n. steken, prikken, pikla —, zuur, kiemig worden; a —, spits, spitstoeloopend ; paletto a — spits, puntig houtje,
ken ; una vetspa mi punse sin dito, een
punwesp heeft mij in den vinger gestoken ;
o.; nuotare di —, met spits naar voren
,
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steunen ; —rsi, v. rifl. zich verschansen ;
gerichte armen zwemmen ; in — di piedi,
—ellatura, f. het stutten, schoren, o., schoorop de punten der voeten, de teenen ; parlare
werk, o.; —eilino, m. kleine schoor, in , kI.
in — di forehetta, zeer gemaakt spreken ;
stut, v.; (Mur. en Falegn.) stut, schoor, v.;
premiere ilno di —, niet iem. ruw, barsch
mettere i —1 a una casa c it e ininaccia
omgaan ; prendere 1111 lavoro di —, met
rovina, schoren onder een buis zetten dat
voltare
le
—e
ijver aan een werk beginnen ;
dreigt in te storten ; retto a forza di —1,
ad aleiino, iem. de spits bieden, iem. tegenalleen door schoren, stutbalken overeind blijtreden ; alla -- del giorno, bij 't aanbreven staan ; essere in —1, gestut zijn, wagken van den dag; —a'ecia, f. slordige steek
gelen, niet vaststaan ; fig. andare avanti
m. (bij 't naaien); (Giuoc.) slecht punt, o., slechte
a forza di —1, zich nog slechts door allerlei
slag, m.; —a'glia, f. slag, m., gevecht, o.;
hulpmiddelen op de been houden ; —ente, agg.
te ll er la —, den vijand de spits bieden ; fig.
spits, puntig ; sost. m. spits werktuig, o.; —ereggere una —, iets met geduld verdrareila, f. kl. punt, spits, v.; —erello, rn, kl.
gen ; —aguto, —aguzzo, agg. toegespitst,
inzet, m.; —eria, 1. (Artigl.) het richten o.
puntig; --ale, m. punt, v., beslag 0. (van een
van 't geschut ; tiro di —, direct schot ;
stok, van de sabelscheede enz.); —aletto, m.
—eruolo, m. prikkel, priem, m.; steekijzer,
kleine, fijne punt, steek, v.; —alii.ente,
o.; (Calzal.) eist, v.; ut. prov. fare d'una
avv. punt voor punt, stipt, stiptelgk ; ferlaiicia 1111 —, iets tot kleine doeleinden gerire —, door steken verwonden ; —amenbruiken, tot geringe verhouding terugbrengen ;
to, m. bet mikken, richten, o.; (Artigl.)
—icolare, agg. puntvormig gemaakt; —ii'scuola di —, richtschool, v.; —are, v. a. de
glia., f. h.z.d. als —aglia.
punten, leesteekens zetten, schrijven ; aanzetten, tegenaan steunen, leunen ; — col petto, Punti'glio, m. punt van eer, o.; stare sul
—, zeer gevoelig op 't punt van eer, op den
colle spalle, de borst, de schouders er onder
verschuldigden eerbied zijn; kwalijknemendzetten (orn op te heffen); fig. zich moeite geven ;
heid, teergevoeligheid, rechthebberij, V.; kleinv. a. steunen, leunen ; — il bastone in
geestig houden aan beleefdheidsvormen; —
terra davanti a sè, den stok voor zich op
puntje, o.; —iglioso, agg. zeer prikkelbaar
den grond steunen ; gli punt° la spada
op 't gevoel van eer; kwalijknemend, kort
al petto, hij zette hem het zwaard op de
aangedraaid, spoedig beleedigd.
borst; —i pugni verso qd., de vuist tegen
iemand ballen ; iemand toornig maken ; — 11 Puntina, f. kl. punt, spits, v.; —e, pl. kleine
eannocchiale, den verrekijker (op iets)
nageltjes zonder kop; schoenmakersnageltjes,
pennetjes ; (Cuc.) vermicelli in den vorm van
richten ; — it eanone, het kanon richten ;
nageltjes
; (Agr.) kl. teere scheut, v.; —1110,m.
staan
blijven
(van,
voor
het
wild);
(Cacc.)
puntje ; m. avv. a —, Z. appuntino ; —i(Giuoc.) op (een kaart) zetten ; — addosso
scritto, m. linnenmerk, o.
a ilno, iem. onderdrukken, iem. belasteren ;
— sopra qe., iets hevig bedillen, critisee- Punto, m. (Geom.) punt, 0.; — di mezzo,
middenpunt o. (eener lijn); i quattro —í
ren ; —rsi, v. rif). hardnekkig op iets staan
cardinali, de vier hoofdpunten, de vier
blijven, zich in 't hoofd zetten ; p. pass. —ato,
hoofdwindstreken ; ii — sul)' i, bet puntje
gesteund ; agg. (Mus.) nota —a, gepuncteerde,
op de i, punt, stippeltje, o.; (Tip.) typographisch
met een punt voorziende noot ; linea —a,
punt, o.; lettera di due —i, letter op twee
stippellijn, v.; met punten, stippels bezet.
Puntarello, —nolo, m. Z. punterello,
punten ; —i nelle pelle, stippeltjes, puntjes
op de huid; — of punto —, punt o. (lees—nol°.
teeken); due i, dubbelpunt, o.; e virgoia,
Puntata, f. steek m. met een puntig voorwerp;
komma-punt, v.; —eseiamativo, uitroepirigsdare —, steken ; stoot m. met de vuist ; (Agr.)
teeken, o ; —interrogativo, vraagteeken, 0.;
steek met de schup ; vaam o. (als lengtemaat);
fig. oogenblik, 0.; (Mus.) punt v. (bij een noot);
(Cacc.) het staan blijven (v. d. bond); (Fabbr.)
plaats, v., plek, v.; lo posai in questo —,
bet scherpen o. van de spade; (Giuoc.) het
ik legde bet op deze plaats ; — di contatto,
zetten, o., zet m. op een kaart ; (Legat.) hechtaanrakingspunt; — culminante, hoogtepunt,
sel, 0., vel, 0.; (Libr.) a flevering, v.; —atamente, avv. h.z.d. als puntualnleiite ;
0.; — del coneorso, vereenigingspunt; —
della luna, stand m. der maan ; punt, o.,
—ato, Z. p. pass. van are; —store, m.
plaats v. (in een schijver); ei sono alciini
(Artigl.) richter, stukrichter, m.; (Giuoc.) in—i che non ho intesi, er zijn eenige punzetter, opzetter, m.; —atura, f. punkteering,
verlenging v. met een halve noot; lager of
ten, plaatsen die ik niet begrepen heb; punt,
hooger zetten van een stern ; richten o. van
deel, gedeelte o. (van een rede, werk); sono
a buon —, ik ben reeds goed gevorderd ;
een kanon ; aanteekenen ; —azione, f. h.z.d.
buon — , cattivo —, gunstig, ongunstig
als —atura ; —azza, f. ijzeren beslag o. aan
een heiblok, o., heipaal, v.; —azzo, in. vooroogenblik, o., gelegenheid, v.; (Sort.) steek, m.;
—1 oorti, — lunghi, lange, korte steken ;
gebergte, 0.; —eggianlento, m. Z. —eggiatura ; —eggiare, v. a. de punten, lees— a fiiza, a strega, a croce, addietro,
cieco, a catenella, hecht-, heksen-, kruis-,
teekens zetten, interpunkteeren ; (Disegn.) de
achter-, voor-, kettingsteek ; assol. mettere
omtrekken eerier teekening op pauspapier
un —, naaien, een steek maken ; (Scuola.)
doortrekken ; stippelen, met puntjes, stippels
—i di nlerito, goede punten, aanteekeningen ;
voorzien ; — una linea, een lijn door punten
aanduiden ; stikken, steken maken (bij'tnaaien);
(Giuoc.) slag, in., punt, o.; segnare i —i,
— nil pezzo, een kanon richten; p. pass.
de punten, slagen aanteekenen ; far il —, den
—ato, gestippeld, gepunt; —eggiatore, m.
eersten slag maken; la rendità è abbassata d'iln , de rentekoers is een punt geadie de interpuncties zet; pointeerder, m.;
—eggiatura, f. interpunctie, leesteekens, v.;
daald; (Arm.) rust v. (van den geweerhaan);
bet stippelen, puncteeren ; gestippeldheid ; —elmezzo —, halve rust, v.; — di visto, ge:bare, v. a. (Falegn.) stutten, schoren, onderzichtspunt, o., oogpunt, o.; — d'onore, punt
—

—

—
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o. van eer; bijes. uitdrukk. a un —,
ter zelfder tijd; a Un dato —, op een vastgestelden tijd ; a —I di luna, met groote,
lange tusschenpoozen ; di tutto —, geheel
en al ; volledig ; preparare qc. di tutto —,
iets geheel gereedmaken ; di — in —; per
—, punt voor punt; in alle bijzonderheden;
di — in blanco, onverziens, zonder voorbereiding; in —, klaar, gereed; la casa
non è autora in —, het huis is nog niet
in orde; in — di niorte, den dood nabij,
op 't punt van te sterven ; essere in — di
fare qc., op 't punt staan iets te doen ;
overdrachtel. uitdrukk. aver unpiu del diavolo, nog slechter als de duivel
z41n; cogliere un —. de gelegenheid aanvatten; far —, er een speld bij steken, een
punt hij zetten, er mee uitscheiden ; niettere
alcuno al —, iem. boos maken ; pigliare
in — una vivanda, een spijs den juisten
tijd laten koken; una vivanda è in —,
een spijs is juist van pas, goed bereid ; pigliare ii peggio —, een zaak van de
slechtste zijde opvatten ; qui sta il —, hier
ligt de knoop, de zwarigheid ; stare a — e
v irgola, zeer stipt zijn ; prov. per un —
Martin perse la coppa, Z. onder toppa.
Punto, m. geringe iets, o., kleinigheid, v.;
weinigje, o., greintje, o.; se ha punto punto
di coseienza dovrà confessarlo, als
hij maar een greintje geweten heeft, moet h ij
bet bekennen ; avv. in verbinding met een
ontkenning; volstrekt niets, in 't geheel geen,
niet ; non lo conoseó —! ik ken hem volstrekt niet, in 't geheel niet ; — nulla, niets,
volstrekt niets, geen ; —, p. pass. van pungere ; —olina, f. kl. punt, kl. spits, uitsteeksel, o.; —olino, m. stipje, puntje, 0.; —one,
m. gevelbalk, m.; havenruimer. m., baggermachine, v.; (Mi/.) h.z.d. alspontone, ponton,
brugschip, o.; —, punt, spits, v.; col — della
spada, met de punt van het zwaard ; — avv.
h.z.d. als di punto ; — vale, agg. stipt, nauwgezet, nauwkeurig ; —ualità, f. stipt-, nauwgezet-, nauwkeurigheid, v.; —ualniente, avv.
op stipte enz. wijze; —ulare, v. n. (een gezwel) open, doorprikken ; —unghero, m.
(Ciustr.) lange hechtsteek, lange steek, m.;
—uiazione, f. punktuatie, goede plaatsing v.
der leesteekens ; —ura, f. steek m. (v. insecten
enz.); steekwond, v., prik, m.; (Med.) punctuur,
v.; het doorsteken-, prikken van gezwellen ; stekende pijn, v., steek, m.; fig. — di coseienza,
gewetenswroeging, v.; la — delle rimernbranza, de bitterheid der herinnering ; -e
d'aniueo, zielepijnen, v. mv.; le —e della
came, de prikkels, begeerten v. h. vleesch;
bijtend, scherp woord, o., steek, m.; —uretta,
f. lichte steek, m., lichte pijn, v.; —toto, agg.
gepunt, toegespitst; met stippeltjes, puntjes
bedekt.
Punzecchiamento, m. het prikkelen, het
toebrengen van kleine steken ; fig. fitterij,
hekelarij, het geven van steken ; —iare, v. a.
aanhoudend of veelvuldig kleine steken toebrengen ; speldeprikken geven ; steken, prikken (een dier met een prikkel); — eon le
sprone, de sporen geven ; Tig. ophitsen, opstoken, aansporen ; door scherpe, b ijtende woorden prikkelen, toornig maken ; —io, m. (Zool.)
h.z.d. als punteruolo.
Puuzoncina, m. klein pons- of uitsteekbeitel
of machine —one, m. (Oref) pons-, uitsteek-
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ijzer, 0.; (Leg.) boekbinders-, stempelverguldpers, v.; —, harde slag, tn., slag m. met den
knokkel, de vuist.
Pugazza, f. pop, v.; —azzetto, m. kl. pop,
o.; karikatuur, v.; —azzo, m. pop, v., hansworst, harlekein, m.
Pupilare, v. n. als de pauw schreeuwen.
Pupilla, f. 1. (Anat.) pupil, oogappel, oog, o.;
I1. vrouwel. pupil, pleegdochter, v., minderjarig
meisje, o., onmondig weesmeisje, o.; —are,
agg. veezen of onmondigen betreffende ; amministazione —, beheer van bet vermogen
van onmondigen ; (Anat.) de pupil, oogappel
betreffende ; —etta, f. kl. pupil, v.; —lno, m.,
—ina, f. kl. minderjarige ouderlooze jongen,
m., -meisje, 0.; pleegkind, o.; it tutore e il
—, de voogd en de pupil; patrimonio dei
—I, erfgoed, o., vermogen o. der ininderjarigen ; essere inesso ne' —1, onder voogdijschap, curateele gesteld worden ; uscir de'
—i, mondig, meerderjarig worden ; fig. onnoozel mensch zonder ervaring; —otto, m. jont;
pupil, m.; fig. jong, onervaren mensch, m.
Puppattola, f. pop, v., popje, o.; fam. sierlijk,
lief klein vrouwtje, poppetje, o.
Pu'ppola, f. (Ornit.) Z. bubbola.
Puramente, avv. op zuiver, eerlijke, eerbarg
wijze ; slechts, alleen, bloot ; —are, v. a. h.z.d. .
als nettare.
Purcliè, Z. onder pure, tong. en avv. toch,
nog, ook ; bisogna — campare, men moet
toch eten ; — troppo, maar al te zeer ; helaas !
evenwel, niettemin, toch ; ha risposto di
no, — converrà clie lo faecià, hij heelt
neen gezegd, en toch, niettemin zal hij het
moeten doen ; e —, Z. eppure ; eveneens;
un tavolino di legno e un coniodino-di legco, een houten tafeltje en een kastje
eveneens van hout ; slechts, maar ; non ...

zelfs ... niet ; maar, maar gerust ; gli diie&
—, zeg bet hen maar; faccià —, doe het
maar; se —, als, wanneer ... soms ; se —
viene, fammelo sapere, als hij soms toch
mocht komen, laat bet mij dan weten ; pur,
pure, dan, dan kan het, ging bet nog; se
fosse ricco, pur pure, usa tost povero
come è, als hij rijk ware, dan ging het nog , .

kon het er nog van door, maar zoo arm als
hij is; — che oppurchè, ingeval, verondersteld dat; — di, om ; di finirla, o.n er een
einde aan te waken; — anche, gelukkiger—

wijze, gelukkig ; o —, of, of wel.
Purè, m. moes, o., purée, v.; — di lenti, linzenrnoes, 0.; — di patate, aardappelmoes,

fijngestampte gestoofde aardappelen.

Puretto, m. h.z.d. als sehietto ; —ezza, f.
zuiverheid, helderheid, doorzichtigheid, v.; reinheid, onvervalschtheid, v.
Purga, f. (Med.) afvoerend, purgeerend middel, .
0.; —ghe, p1 maandel jksche zuivering der
vrouwen ; —a'bile, agg. te reinigen, reinig- baar; —agiore en — azione, het reinigen, .
o., reiniging, zuivering, 0.; — dei inetalli,
loutering der metalen ; (Med.) afvoer - , purgeerkuur, v., -middelen, mv.; le —e delle donne , .
de maandel. zuivering der vrouwen ; (Giur.)
— d'ipoteche, aflossing v. van hypotheken
— amento, m. het reinigen, purgeeren, o.;
—ante, agg. en sost. Z. onder —are, m.; .
—antino, m. licht purgeermiddel, o.; — are,

v. a. zuiveren, reinigen, louteren ; bevrijden,
vrijmaken, aflossen ; zich rechtvaardigen ; -

un fosso, een kuil, secreet ruimen ; fig. —
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arm. zulver, rein, onvervalscht, onvermengd; Iatte -, zulvere, onvervalscnte, one.
zonden ontlasten, bevruden , - UII debito,
een scnuld atbetalen , - atenne, iemands gedoopte melk,v.; aria -a, zutvere,beldere,
klare lucht,v.; cavallo di - sangue, volonschuld bewijzen; (Med.) bet ltchaam ontlasten, purgeeren, - II sangue, het bloed bloed paurd, 0.; votbloed, m.; nlollarcltia
zulveren, -rsi, v. rift zlcn reiutgen , ontIas- -a, absolute monarchie, v.; anhno -,
ten, bevruden , - di UII addebito, zichvan
zuiver, rein aemoed, 0.; - di ogui peceato,
een aantij~ing zulveren, zicn recntvuardlgen ,
vrij van aile zonde, smet; una -a I'agazza,
(1l'led.) -rsi. een purgeermiddel nemen ; p.pres.
een rein,onschuldlg melsje, 0.; matematlehe
-ante, relnlgend , agg. afvoerend, purges--e, zulvere,abstracte wiskunde,v.; Ulla-3
rend; rfmedlo - of alleen -, purgeermidInvenztone, een lauter ultvtndsel, uit de
lucht gegrepen lets: questa e -a storia,
del, 0., purgatie, v., (Teol.) Ie 81lillle -I,
de zieten in 't vuaevuur , p. pass. -ato, gedat is zuivere, onvervatscnte gescntedents,
reinigd; agg. sCI'iUi -I, gecorrigeerde, van l)lturPII.'eggi8.'e, v. n. Z. porpo.·eggiare;
fouten gezuiverde geschritten, -atanlente,
-1I'reo" a(Jg. purperen,
avv. op onberlspeluke wijze; -atezza, f. PIt.'ulento, agg. (~led.) etterend, met etter gezuiverheid, onberispelijkheid, v.; vrijzijno.van
vuld, in etter overguand, -eliza, f. (Med.)
fouten of dwalingen (boeken, gescnnrten),
ettenge gesteldbeid, ettertghetd, v.
-ativo, agg. relnigend, afvoerend, purgee- PIIS. m. (Aled.) etter, m., etterstof, v.
rend; sost. m. purgeermlddel, purgutiel, 0.; Pusigllal'e, v. n. na het avondmaal nog een
-ato'io, m. Z. -o.·io; -ato.·e, m.,
weinig eten: -igllo, m. klein avondeten ,
-b'ice, r. relniger, zuiveraar, m., (Lanif.)
stukje o. dat men eenigen tijd na net avondmaul nog gebrulkt.
wolwasscher, m.; (Arch.) h.z.d. als -o'.'io;
-, betuiger, bewuzer m. van de onschuld Pllsilla'lIhne, -0, agg. kleinmoedig, vervan temandi o--ato••·lo.agg.reinig-end. tot
saagd, bloonartlg. tarnartlg , sost. m. nloo-..
reinigingdienend; pena -a, zoenenue strat ,
latnartlg, klelnmoedlg mensch,m.; -hnita, f.
ghI3.·anlento -, reinlglngseed, m.; (Teol.) bloo-, lafhartigheid, v., kleinmoedigheid, v.
vugevuur, 0.; fig. pijn, kwelling, v.; (Arch.) Pusillita, f. engnurtig-, klelngeestlgheld, v.,
atvoerkanaal, 0.; goot,v., riool, 0.; -abu'a, f.
-illo, agg. kl.,gering; kleingeestig, enghartlg.
vulligheid, v., vulle dingen, mv.; vuilnis, 0.; Pusterfa, f. Z. postlerta,
molm, 0., atvoerstonen, mv., (Lanif.) arval, Pu'stola, f. (Jlilell.) etterputstje, v.,Ie -e del
vult o. (bij 't lakenwasschen), loon o. voor vatuolo, pokbtansle, o. mv.; -eUl\, -ina,
't reinigen; -betta, f. klein, zachtwerkend f. klein btaasje, kl.puistje,0.; -oso, agg. met
purg-eermiddel, o.
})laasjes, puistjes bedekt.
Purgo, m. wolwasscherij, v.; nleHe.'e la Plltal'e, v. n.meenen, gelooven, denken; Pllto
lalla in -, de wol naar de wasschel'ij tHencaso, gesteld dat, gesteldhet geval,ingeval;
-ativelliellte, avv. venr.eend, naar geloofd,
gell; -, openbare, pubJieke waschplaats,
bleekerij, v.; fif!. IneUe.·e in - ulla nllova,
verondersteld wordt; -ativo, ago.vel'meend.
een bericht eerst door bewijzen bevestigd wilveronderstel, er voor gellOuden; pad.·e -,
len zien; scherz. sta.·e hi -, zich eindelijk
vermeende vader; Iltnt.·hnonio -. vereens goed wasschen.
meend, verondersteld huwelijk, gesloten zonder
Pllrificalllellto, m. Z. -azione, f.; -- are,
te weten dat bet ongeldig WitS.
v. a. zuiveren, klaren, lauteren; ,'an troehele, Putente, agfl. Z. p. pres. van -pntire; -11'onzuivere bestanddeelen bevrijden;- it "ino,
tido. a(Jg. h.z.d als pnzzolellte; -idore~
den wijnklaren; (Liturg.) omspoeling, reiniging
m. h.z.d. als puzzo; -ife'rio, m. onbevan de kelk; fifJ. - una 1I0tizia, een behoorlijke, onzedelijke zaak,onhehoorlijkheid, o.~
richt bevestigen; -rsi, v. rill. zich reinigen, ram. vuile gesclliedeni~; alia ('alliera c' e
zuiveren; rein, zuiver, schoon worden; -astato lUI - tra due deplltafi, inde Kamer
tivo, agg. reinigend, louterend; tot zuivering,
is een groot schandaal tusscllen twee afgevaardigdengebeul'd; -i'gine, f. (Merl.) soort
klal'ing enz. dienend; -ato'io, m. (Liturg.)
kelkdoekje, 0.; -afore, m., -trice, f. reiscllUrft, 0.; -Iglioso, agg. h.z.d. als puzzoniger, zuiveraar, klaarder, m.; fuoco -,
lente; -ire, v. n. sUnken, kwalijk rieken,
een vuilen reuk, stank verspreiden; (Bibl.)
louterend, reinigend yuur; -azione, f. zuivering, klaring-, loutering, reiniging, v.; la - ad alcllllo, iem. walgelijk, afkeerigWOl'del villo si fa per IIlezzo del chial'o
den; p. pres. -elite, stinkend; -izza, r.
d'UO\TO, de klaring van den wijn geschiedt
h,z.d. als moteta; -olente, agg. h.z.d. als
door eiwit; (Litllrg.) reiniging- van de kelk;
pllzzolente; -rell agg. h.Z.d. als pu'h'ido;
(Eccles.) la - della !tladollna, feest van
-rediue, f. rotheid,bedorvenheid, rotting,v.;
Maria's zuivering, Maria-Lichtmis, v. (2Febr.);
het rot zijn,onthinding v.(vandlerl.lichamen);
- d'una chiesa, opnieuw wijding- van een
la - inlpedi che si I'iconoscesse H
(ontwijde) Kerk; (Giu1'.) gillra.llellto di -,
Inot'to, de staat van ontbinding belette den
doode te herkennen; fig. zedelijke hedorVCnh.,.
zuiveringseed, m.
Purislllo, m. purisme, 0.; overdreven,streven
zedeHike rotbeid, v.; -redinoso, ago. in
naar taalzuiverheid, v.; -ista, m. purist,m.,
verrotting, ontbinding overgaand; -refare,
taalzuiveraar, ro.; -ita, f. zuiverheid, reinv. a. in ontbinding, rotting doen overgaan,
beid, onvervalschtheid, v.; kuischheid; doen rotten; -rsi, v. ritl. roften, verrotten~
della lingua, Z. pttrezza; -itanlsillo,
in rotting. ontbinding overgaan; -otto, verrot. rot; fig. 80cieta -a, bedorveo, rolle
m. puritanismt', puriteinendom, 0.; leer der
pm'Heinen (inEngel.); strengheid v. van zeden;
maatscbappij; -fatte'vole, -i'bile, agrJ.
-itallo, m. (Slo1'. Eccles.) puritein, recbt-,
h.z.d. als corrutti'bile; -fattivo, ag[l.
zuivergeloovige (inEngel); fig. ijveraar m. voor de verrotting bevorderend; - fazione, f.
reinheid van zeden; in de zeden zeer streng
het verrotten, 0.; verrotling, rotling, ontbinding, V.; -reScclIte, agg. in rott.overgaand ;
mensch; fam. een brave Hendrik, m.
1'81linla datle eolpe, de ztel van baar I Pure,
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---rescenza, 1. b.z.d. als —refazione ;
walgelijk, hoerachtig, vuil, gemeen, ontuchtig;
—resci'bile, agg. aan verrotting, ontbinding
gli occhi —I, de geile gogen, mv.
blootgesteld; —rezza, f. h.z.d. als —refit- Puzza, f. etter, v., etterige massa, stof ; —a'czione ; —ridame, —ore, — time, m. becio, m. vuile, walgelijke reuk, m.; —acchidorven, verrot, rottend voorwerp, o.; hoop m.
are, v. n. een weinig stinken ; —are, v. n.
rott. zelfstandigheden, m.; fig. zedel. bederf;
stinken, slecht rieken ; gli puzza il fiato,
—idire, v. n. Z. iniputridire; — rldità,f.
hij stinkt, riekt uit den mond ; -- di qe.,
naar iets rieken, stinken ; scherz. — d'inZ. —redine ; pu'trido, agg. rottend, verrot,
in ontbinding overgegaan ; (Med.) febbre —a,
chiostro, naar inkt rieken, d.w.z. onbetaald
zijn ; lig. — di eresia, naar ketterij rieken ;
rotkoorts, v.; —rilagine, f. in verrotting,
ontbinding overgegane stof, v.; —ire, v. n. Z.
tam. rena cosa non —, zeer gelegen, van,
iniputridire.
te pas komen ; —erello, m. onaangename
reuk, m.; —e'vole, agg. h.z.d. als —olente;
Putta, f. I. meisje, V.; boer, lichtekooi, V.; II.
—0, m. stank, m.; vuile, slechte reuk, in.;
(Ornit.) ekster, m.; lam. darre beccare
— clie ammorba, apesta, een stank om
alla —, een gedeelte van het tot inzet bestemde geld in den zak steken ; fare come
om te vallen ; — di rinchiusa, een kamer-,
.le —e al lavatoio, veel kletsen, konkelen;
huislucht hebben ; volg. fare tin — di unit
cosa, ergens zeer over jammeren, een groot
fig. — scodata, zeer sluw, geslepen mensch,
geschreeuw aanheffen over iets.
m.; —ana, f. gemeene meid, v., gene. vrouwspersoon, o., hoer, v.; —aneggiare, v. n. als Pu'zzola, f. (Zool.) marter, m., stinkmarter,
hoer leven, het hoerebedrijf uitoef.; —anella,f.
m., stinkvlieg, v.; (Bot.) studentenbloem, v.;
turksche anjelier, v.; -, stinkende plaats, v.
(Omit.) kl. waterhoen, o., Id. rat, v.; —aniere,
in. hoerenjager, -looper, zedeloos mensch, m.; Puzzolente, —o, wig. stinkend, een vuilen
--erffa, f. h.z.d. als fanciullaggine ; —ino,
reuk verspreidend ; fig. leel'jk, walgelijk, afm. kleine knaapje, 0.; (Arte.) engelenfiguurtje,
keerwekkend ; —one, m., —ona, f. stinker,
engeltje, o.; —1, naakte knaapjes of engeltjes
m., stinkster, v.; —ore, m., Z. puzzo;
—oso, Z. —olente ; —ura, f. h.z.d. als
op platen ; —0, m. knaapje, engeltje, o. (alleen
putredine of puzzo.
als afbeelding op platen enz. gebezigd); agg.

Q, m. en 1. q, v. in verbind. met ti als kw of
koe uitgespr.; qui, spr. koe-ie of kw-ie.
<Qua, avv. wijst een den spreker nabij zijnde
plaats aan ; bier, hierheen ; vien' —, kom
bier ; —gill (of quaggiui) — su (of quassur),
hier beneden, hier boven ; pia —, meer naar
bier; verso —, naar bier; — eistro, bier
binnen ; -- la piano, bier met de hand; —
il calamaio, bier, hier met den inktkoker;
Pierino —! Pietje, kom hier! ecco —, hier
is bet, hier hebt gij het; — e là, hier en
daar; gira — e là, hij loopt rond, - been
en weer; fig. di —, in deze wereld ; — di là,
in de andere wereld; di — e di là, Uier en
hiernamaals ; di —, hierheen ; di gli che
passi di —, zeg dat bij hierheen moet komen ; prenda di —, signore, sla dezen
weg in, mijnheer! di —, aan deze zijde ; di
— dalle Alpe, aan deze z ij de der Alpen ;
di — e di là, aan beide zijden, hier en daar,
over en weer; in —, naar dezen kant, hierbeen ; in —, in —! langs hier, langs hier!
in — e in là, hierheen en daarheen ; in —
(van tijd) tot heden, tot op dezen dag; da no
mnese in —, sedert, sinds een maand; da
quando in —, sinds wanneer? di piti in
—, sinds lang ; da Dante in —, van Dante's
tijd, sedert Dante; — innanzl, binnenkort,
kort nadien ; in — addietro, kort geleden,
voor korten tijd ; fam. non farsi nè in -ne in là, ergens niets uitmaken, niets om

.geven ; soin - io, ik ben er nog.

Quraccino, m. zoutkoek, m.
Qua'cquero, m. kwvaker, m.; (am. alla —,

zonder veel complimenten.

Quaderletto, m. (Sart.) vierkant lapje onder

de armsgaten van kleederen ; zweetlapje, o.,

sous-bras, m.
Quaderna, f. quaterne ; inzet m. of winst op
vier Hommers in de loterij ; —a'ccio, m.
kladboek, o., aanteekenboek. 0.; —a'rio, agg.
vierdeelig ; numero —, getal vier, 0.; (Lett.)
vierregelig vers, o.; —etto, —ino, m. klein

schrift, klein schoolschrift, o.; —o, m. caterne,
v. (6 velletjes papier); cento —i fanno una
risma, honderd katerntjes maken een riem ;
schoolschrift, schrijfboek, o., teekenschrift ; —
niemoriale, notitieboekje, o.; — di cassa,
kasboek, o.; (Stamp.) — di logli, een boek
(25 vel); (Libr.) h.z.d. als faseicolo, aflevering, v.; register, 0.; fig. — della postra
niateria, samenhang, in., het geheel o. der
stoffelijke wereld (D.); (Giuoc.) dubbelvier, v.;
(A,q r.) vierkant stuk land ; — h.z.d. als —a'rio ;
—u'ccio, m, kladboek, o.
Quadra, f. h.z.d. als —ante ; fig. gesteldheid,
v., aard, m.; dar la — a qd., iem. beetnemen ; (Mar.) vierkant zeil, o.; h.z d. als
squadra; —, (Archeol.) vierkante plaat v.
waarop het ofïervleesch werd gelegd ; —a'bile, agg. wat in 't vierkant kan gebracht worden ; —a'eeio, m. slechte schilderij, v.; —agena'rio, agg. veertig in getal ; digiuno
--, veertigdaagsche vasten, v.; sost. in. veertig-
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jarige, veertiger, m.; —age'sima, f. (Liturg.)
quadragesima-Zondag, in., eerste Zondag in
de vaste ; —agesimale, agg. (Liturg.) h.z.d.
als —esimale ; cibo — , vastespijs, v.; —age'sirno, agg. h.z.d. als quarante'simo;
—amento, m. h.z.d. als —atura ; —angolare, agg. (Geom.) vierzijdig, -hoekig; —a'ngolo, m. (Geom.) vierhoek, m.; agg. h.z.d. als
—angolare; —ante, m. (Geom.) quadrant,
m., vierde gedeelte van den cirkelboog ; (Astr.)
quadrant, m.; graadboog, hoogtemeter, m.;
cijferblad o. (d. uurwerken); —solare, zonnewijzer, m.; stelschroef, v.; (Mon. stor.) kl. rom.
munt, v.; fam. pagare fino all' ultimo —,
tot op den laatsten stuiver betalen ; —are,
v. a. in den vorm van een vierhoek of vierkant brengen ; vierhoekig maken ; (Geom.) den
vlakteinhoud bepalen; il cerchio è iuipossibile a — perfettamente, van een
cirkel kan men onmogelijk juist den vlakteinhoud bepalen ; (Arit.) een getal in 't vierkant,
't quadraat, de tweede macht brengen ; fig. —
la testa, het hoofd aan mathematisch denken
gewennen ; lig. passend, geschikt maken ; v. n.
passen, geëigend zijn ; goed staan ; overeenstemmen ; bevallen, aanstaan ; p. pass. —ato,
in den vorm van een vierhoek gebracht ; agg.
vierkant; spalle —e, breede, vierk. schouders, mv.; lettera —a, groote, dikke letter,
v.; fig. voce —a, sterke stem ; testa ben
—a, geleerde kop, m.; — Wella mepte, verstandig, helder van geest ; (Mat.) numero —,
h.z.d. als —; radice —a di un numero
dato, tweedemachts-, quadraatwortel m. van
een gegeven getal ; (Vet.) denti —I, voortanden ; (Astr.) aspetto — , h.z.d. als quadratni a ; (Geom.) quadraat, o., vierhoek m.
met gelijke hoeken en zijden, vierkant; (Arit.)
— d'un numero, tweede macht, v., quadraat
o. van een getal; (Anat.) kl. vierk. spier, v.;
(Stamp.) quadraat ; (Mil.) carré, 0.; fornnare
carré formeeren ; (Agr.) vierkant stuk
land; di casa, blok o. huizen ; aro, m.
—

—

schilderijenkoopman, m., -handelaar, m.; — ataineute, avv. multiplicare — un numero, een getal in 't quadraat verheffen;

met zichzelf vermenigvuldigen ; —atino, m.
klein vierkant, 0.; kl. vierhoek, m.; (Stamp.)
quadraatje, quadraattijn, 0.; —ato, Z. onder
—are ; —atrice, f. (Geom.) quadratrix ;
—atura, f. verandering v. in een quadraat;
(Geom.) quadratuur, v., bepaling v. van den
vlakteinhoud ; la — del circolo è impossibile, de quadratuur van den cirkel is
onmogel ij k; fam. cercare la — del circolo,
naar de quadrat. van den cirkel zoeken, het
onmogelijke beproeven ; (Asti.) quadratuur, v.;
rechthoekige stelling van een planeet tot de
zon ; het vooraanzicht van een gebouw; vierk.
vorm, m., vierhoekig vak o. (van zolderingen);
— d'un cavallo, romp m. van een paard;
(Orolog.) —e, pl. wijzerwerk, o.
Quadrello, f. (Magn.) voorvijl ; —, m. (pl. —e),
zware, vierkante pijl, v.; groote vierk. naald,
paknaald, v.; vierk. stuk ijzer, vierk. bout, m.;
vierk. baksteen, tegel, m.; in 't algemeen elk
vierkant stuk van eenige stof; (Bot.) lang
cypergras, 0.; —eria, f. schilderijenverzameling, v.; —etto, m. kl. schilder ij , v., kl. vierkant, o., kl. vierk. steentje, o., blok, vierkant
0. op 't schaakbord ; —ezza, f. vierkantigheid,
v,, vierhoekigheid, v.; —iennio, m. tijdruimte
v. van vier jaar ; student na. in 't vierde studieITAL IAANSCH—NEDÉRLANDSCH.
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jaar ; —i'fldo, agg. (Anat.) vierspletig ; —ifogliato, agg. (Bot.) vierbladerig; —Iforme,
agg. vierkant, in den vorm van een vierhoek;
—ifronte, agg. met vier vlakken; —Iga, f.
(Archeol.) rom. wagen met vier naast elk.
gespannen paarden; la — del Febo, de
zonnewagen ; — vierspan, o.; —igato, agg.
nioneta —a, oud-rom. munt, waarop een
quadriga was afgebeeld ; —l'glla, f. quadrielje, v.; ballare una —, een quadrielje
dansen ; ruiterafdeeling v. bij tournooien;
vierkamp, m.; vestito a —e, met blokken
geweven kleed ; —igiati, m. pl. (Giuoc.)
kaartspel o. met vier personen; stoffa a

—!, h.z.d. als a quadriglie ; —ila'tero,

agg. (Geom.) vierzijdig ; sost. m. vierhoek, m.;
(Fort.) vierti. vestingwerk ; de beroemde vierhoek in Italië; —ili'neo, agg. (Geom.) vierlijnig ; —ilungo, m. (Geom.) langwerpig
vierkant, 0.; -e vierhoek, m.; —!lastre, agg.
vier lustra (20 jaar) oud ; sost. m. twintigjarige,
twintiger, m.; —imembre, agg. vierledig;
—imestrale, agg. viermaandelijksch ; spazio , tijdruimte v. van vier maanden ;
—

periodico —, alle vier maanden verschijnend
tijdschrift; —imestre, m. tijdruimte m. van

vier maanden; agg. vier maanden oud ; vier
maanden durend ; —lno, m. kl. schilderij, v.;
vierhoekig vak (in vloeren, in zolderingen);
—ino'mio, m. (Alg.) vierledige uitdrukking,
v.; —ipartire, v. a. in vier deelen verdeelen,
Nierendeelen ; —ipartizione, f. deeling v. in
vier deelen ; vierendeeling, v.; —lreme, f.
(Mar. stor.) vierriemer, m.; galei T. met vier
rijen roeibanken ; —!si'llabo, agg. vierlettergrepig ; —ittongo, m. (Gram.) uit vier
klinkers bestaande lettergreep, v.; vierklinker,
m.; —i'vio, m. (Star.) de vier mathematische
wetenschappen; plaats waar vier straten
samenkomen ; kruisweg, m.; —o, agg, vierkant ; metro —, vierk. meter, m.; fig. rubare
a braccia —e, alles stelen wat iem. onder
handen komt ; stelen wat los en vast is ;
testa

—

a, slimme, verstandige kop ; (Giuoc.)

carte —e, kaarten waarop de vier kleuren
in 't vierkant aangegeven zijn ; (Mat.) radice
—a, h.z.d. als —ata ; (Mil.) kader, o.; prov.
chi nasce tondo, non moor —, wie als

ezel geboren is sterft niet als paard; zijn
natuur verloochent men niet; sost. m. vierkant, o., schilderij, v.; —1 viventl of plastic!,
levende beelden ; (Teat.) slotgroepeering, v.,
kl. venster, o., luchtgat, o.; veld o. (op 't schaakbord); (Falegn.) lavoro di —, bebouwen, bekappen van 't bout ; (Giuoco.) ruiten m. (in
't kaartspel); ruit v. (van vensters); groote
hoofddoek m. (der Tosk. vrouwen); —one, m.
groote schilderij, gr. schilderstuk, o.; (Mur.)
gr. vierk. steenplaat ; plavei, v., fakkel m. (van
wit was); grove linnenstof, v.; —otti, m.
pl. dubbel vier, twee vieren (in 't dobbelspel); —u'eeio, m. kl. tegel, m., kl. gebakken
steen, vloersteen, m.; —u'mane, agg. (Zool.)
vierhandig; sost m. vierhandig dier o. (aap);
—u'pede, m. (Zool.) viervoetig; sost. m. viervoetig dier, 0.; —uplicare, v. a. met vier
vermenigvuldigen ; —rsi, v. riil. viermaal
grooter worden, zich verviervuldigen ; —uplicazione, f. verviervuldiging, vermenigvuldiging met vier; —n'pllce , agg. viervoudig,
viermaal zoo groot ; sost. m. viervoud, o.;
—uplieità, f. viervoudigheid, v.; qua'druplo, m. het viervoud.
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Quaentro en avv. qua entro, avv. hier bin- I

nen, daar binnen.

Quaggiu, -uso, avv. hier beneden, daar

beneden.

Qua'glia, t (Ornit.) kwartel, v.; re di —e
of re quaglione, kwartelkoning, m.; essere
»na — sopraffina, zeer sluw zijn ; —ia'bile, agg. h.z.d. als coagalabile; —care,
v. n. en —rsi, v. riil. b.z.d. als eagliare,
aeeagliarsi ; —iere, m. (Cacc.) kwartelfluitje, o.; —io, m. h.z.d. als abotnaso.
Qualehe, pron. eenig, sommig, de een of
ander; mi dia — aeconto. geef mij iets, een
of ander op afkorting ; tra — ora tornerà,
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ieder mensch ; — donna, iedere vrouw; —
cosa, elk ding, alles ; in — inodo, op welke
wijze ook, op een of andere wijze; — volta,
telkens, telkenmale.
Qualvolta of ogni —, avv. telkens als.
Quiamoenitto, m. (Bot.) kardinaalsbloem, v.
Quamquam, mod. fan. stare sul —, zich
zeer ernstig, deftig voordoen ; fare 11—, aan
een geringe zaak groote beteekenis geven.
Quando, avv. wanneer, indien, als ; toen ;
door, dewijl ; quand' anehe, al zou ook,
wanneer ook al; — pure, wanneer slechts;
—..., nu eens ... dan eens ...; a— a
—, di — in —, van tijd tot tijd, van tijd en
wijle, soms; — bene, ofschoon, alhoewel;
— verrai da me? wanneer komt ge bij
mij ; eravamo tutti a tavola, — venne
improvvisamente l'amico, wij zaten juist
allen aan tafel, toen onze vriend binnenkwam ;
— che no, — no, zoo niet, ingeval van niet;
sost. m. oogenblik, o., de tijd, m , het wanneer,
0.; tutti siamo eerti di morire, ma il
— è ignoto a ciaseuno, wij weten alien
dat wij eens sterven moeten, maar het wanneer, bet oogenblik is ieder onbekend ; —ehè,
—unque, cong. b.z.d. als —ehe sta, wanneer
ook, wanneer het ook zij.
Quantità, f. hoeveelheid, menigte, v., aantal,
0.; — geometriche, aritmetiche, algebriehe, geometrische, rekenkunstige, algebraïsche grootheden ; (Metr.) lengte of kortheid,
waarde v. van een lettergreep ; (Gram.) avverbj di —, bijwoorden van hoegrootheid,
uitgestrektheid ; (Fis.) — del suono, hoogte
van den toon ; —ativo, agg. de hoegrootheid,
hoeveelheid aangevend, quantitatief ; analisi

ik zal binnen eenige uren terugkomen ; —
d'uno, pron. b.z.d. als qualcuno.
Qualcosa, pron. iets, het een of ander ; tanto
per far —, alleen maar om wat te doen ;
—ellina, —etta, —ina, f. een kleinigheid,
v., iets, een beetje, o.; —u'ecia, f. een onbeduidende kleinigheid, kleinigheidje, v.; —uno,
pron. iemand.
Quale, m. het hoe ; fo pin conto del —
che del quanto, ik let meer op de hoedanigheid dan op de hoeveelheid ; agg. ram.
per la —, uitstekend, uitmuntend.
Quale en qual (voor medekl.); pron. welke,
dewelke, die. dat ; — ... — ..., de eene de
andere ; — diceva dna cosa e — nu'
altra, de een zei dit en de andere dat ; pron.
inter. welke, wat ; qual è quel' animale,
wat is dat voor een dier ? non so — sta nè
come si chianti, ik weet niet wat het is,
noch hoe het beet; è tale — l'ho detto,
't is zooals ik gezegd heb; qual è padre
tal il figlio, zoo de vader zoo de zoon;
a, quantitatieve ontleding, scheikunde, v.
tale e —, juist zoo, op dezelfde wijze ; — esso,
pron. h.z.d. als quale; —i'iica, f. h.z.d. als Quanto, agg. hoeveel, hoe groot; quanti
sono ? hoeveel zijn er? tutti —1 sono
—ifieazione; —ificabile, agg. nader aan
eattivi, allen zijn slecht; --i n'abbiamo
te duiden, te noemen; —ificare, v. a. aanoggi del mese, den hoeveelsten (van de
duiden, de eigenschap uitdrukken ; gil aggettivi qualificano le cose, de bijvoegel.
maand) hebben we vandaag? a —? per —?
voor hoeveel? a — si vende oggi 11
naamw. duiden de eigenschap der dingen aan ;
come si qualifica la sua condatta ?
grano ? hoe duur, voor hoeveel verkoopt
men tegenwoordig het graan ? di — ..., di
hoe zal men zijn handelwijze noemen ; p. pass.
tanto ... , zooveel als..., zooveel ; colt -,
—ato, genoemd, aangeduid, beteekend ; agg.
zooveel er was, zooveel hij had; eon —, met
geëigend, geschikt, passend; uomo —, zeer
alles wat er om en bij is ; sost. m. per — ho
gezien man ; (Giur.) furto —, gequaliliceerde
detto, naar hetgeen ik gezegd heb; da —
diefstal ; diefstal onder verzwar. omstandigho potuto comprendere, voor zooveel ik
heden ; —ificativo, agg. (Gran.) beteekenend,
het heb kunnen verstaan ; — ! esclam. hoezeer !
eigenschappel. aangewend ; —ificazione, f.
beteekening, benaming, betutteling, toekenning,
tanto .. —, even ... als . ., zoo goed als ;
sono galantuomo, — lui, ik ben een eerlijk
bet geven van een naam ; geschiktheid, deugman zoo goed a Is hij of ik ben even deftig
delijkbeid, qualificatie ; (Giur.) verzwaring v.
man als hij ; —chè, quantunque, avv. ofvan een misdrijf.
schoon, alhoewel.
Qualità, f. hoedanigh., eigenschap, v.; (Gram.)
avverbj di —, bijwoorden van hoedanigheid; Quaranta, agg. nun. veertig ; sost. veertig;
ii libro del —, een spel kaarten ; —amila,
fig. waardigheid, v., rang, m., aanzien, o.;
persona di —, persoon van verstand, aanf. veertigduizend ; —ara, f. h.z.d. als —ena;
—ano, agg. pisceli —I, in veertig dagen
zien ; aard, m., soort, v., qualiteit, v.; generi
di prima —, waren van de eerste, beste
groeiende doperwten ; —ena, f. quarantaine,
v.; veertigdaagscbe tijd van waarneming (voor
soort ; — del vivere, levenswijze ; m. avv.
schepen enz. uit besmette plaatsen); —enne,
di — che ..., dier wijze, zoodanig dat ...;
—itativo, agg. de eigenschap, hoedanigheid
agg. veertigjarig ; veertig jaar durend ; —esi mo, agg. veertigste ; sost. m. een veertigste
betreffende, qualitatief ; (Chim.) analisi —a,
qualitatieve ontleding, v.
deel ; —ina, f. reeks van veertig, een veertigtal, o.; ook voor —ena gebruikt; —ore, f. pl.
Qualmente, avv. hoe, op welke wijze.
(Eccles.) veertiguurgebed, uitstelling gedurende
Qualora, avv. zoo dikwijls als, telkens als;
40 uren van 't H. Sacrament ; —ottata, f.
verondersteld dat ...; ingeval, als.
kl. oproer, o., opstootje o. (als in 1848); — agg.
Qualsisia, — sivoglia, pron. welke ook,
nun. acht en veertig ; ram. avere uno a
hoe ook, op welke wijze ook.
carte, van tem. zijn volle bekomst hebben,
Qualunehe, —uno, pron. = giialunque,
iem. niet meer kunnen uitstaan ; sost. m. ii
pron. indeel. elk, ieder; — uomo, een ieder,
—

,

—

of —i, de (48) I
—, het jaar (18)48; (Stor.) i
senatoren der Flor. republiek.
Quare, avv. waardoor, waarom, weshalve;
fam. non sine , niet zonder oorzaak, reden,
v.; enti'gia, f. Z. guarenti'gia.
Quaresima, f. (Eccles.) veertigdaagsche vaste,
v.; fare , de vaste streng houden; fam.
fare un buco Wella , de vaste breken ;
ale, agg. de 4Odaagsche vaste betreffende ;
vitto — , levenswijze gedurende de vaste;
sost. in_ verzameling vastepreeken.
Quarquo'nia, f. naain van een voormalig
verbeteringshuis voor jongens in Florence.
Quarra, f. oude koornmaat = 4 schepel ; 0,
m. oude lengtemaat = een span ; oud gewicht = dragma.
Quarta, f. (istr.) h.z.d. als ante ; kwartier
di vento, een der
0. van de maan ; (Mar.)
32 velden van de windroos ; als koornmaat =
quarto ; vierde van een el, verrel of vierdel ;
(Scherm.) vierdestelling bij het uitvallen, slag,
stoot in deze stelling uitgebracht; (Mus.)
kwarttoon, m.; baouo, bosgo, m. winkelhaak, m., schietlood, o.; a , scherp- of
stomphoekig.
Qaartale, m. kwartaal; loon van een vierde
jaars ; ana, f. (Med.) vierdedaagsche koorts;
ana'rio, in. (Med.) tem. die aan vierdedaagsche koorts lijdt; auello, rn. weefsel
o. uit een deel wol en drie deelen werk,
hennip ; a'rio, m. oude inhoudsmaat, v. =
bariel of vat ; arolo, Z. eruolo ;
ato, agg. sterk, vierkant, dik; (Arald.) —
of iato, alle vier velden van 't wapenschild
bedekt hebbend ; eggiare, v. a. (Arald.)
h.z.d. als inquartare ; erone, m. vierde
deel o. van een inhoudsmaat; vierde maat, v.;
kwartier 0. van de maan ; eruola, f. vierde
schepel, o.; eruolo, m. speelpenning, m.;
kwart bariel of vat; etto, m. (Mus.) kwartet, quatuor, 0.; vierstemmig stuk voor zang
fiorentino,
of instrument; il fausoso
het beroemde tlorentijner kwartetgezelschap,
0.; (Giur.) biljartpartij met vier personen ;
icello, m. een klein vierde; icronia, f.
(Mus.) 32ste noot, v.; lege, m. vierde gedeelte
o. van iets ; stadskwartier, 0.; gedeelte van
een huis, kwartier, o.; casa a i, huis met
verscheidene woningen ; dar , opnemen,
herbergen ; dar tavola e , kost en inwoning geven ; kazerne, v.; — generale, hoofdkwartier, o.; 1, pl. kwartieren, winterkwartieren (v. d. soldaten); (Mil.) dare, chiedere
—, kwartier, genade geven, vragen; (Arald.)
kwartier o. (van 't wapenschild); (Calzal.)
Nielleer, 0.; (Mar.) takelage v. met vierkante
zeilen; (Vet.) hoef v. van het lastdier; ierino, m. lieve, nette woning, kamer, v.;
lermastro, m. (Mil. en Mar.) kwartiermeester, m.; iero, m. = iere ; ina, f.
(Lett.) vierregelige strofe, v.; oude koornmaat;
—lno, m. (Mus.) kl. klarinet, v.; vierde deel
van een fiasco ; vroeger napel. pasmunt, v.;
izione, f. (Astral.) verdeeling v. van den
sterrenhemel in vier kwartieren ; beschrijving
v. van den sterrenhemel.
Quarto, agg. nun. vierde ; sost. m. vierde deel,
vierde, o.; un — d'ora, een kwartieruur,
kwartier, o.; sono le due e un —, 't is
kwart na twee; le giornate hanno fatto
un , de dagen zijn een kwartier !angergeworden ; — di luns, kwartier o. van de
maan ; la l ia na ha fatto il primo —,
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de maan is in het eerste kwartier; an
dello staio of alleen nn , een kwart
schepel, o.; ( A rald.) i i, de vier kwartieren ;
(Macell.) vierdel of vierde deel van een stuk
slachtvee; (Vet.) zijgedeelte van den paardenhoef; — falso, afbrokkeling v. van den zijkant
v. d. hoef; (Stamp. en Libr.) libro in --,
boek in quarto (4°); (Sart.) 1 i, de panden
van een jas ; fans. cascar nel , boete v.
voor verzuim van de belastingbetaling ; (Stor.)
nsaudare in i un condannato, een
veroordeelde vierendeelen ; esporre i i, de
stukken van een gevierendeelde ten toon hangen ; — vroeger inhoudsra. van vloeistoffen ;
kwart, o.; lil terzo e il , deze en gene;
deciuso, agg. h.z.d. als quattordicesirno;
ge'nito, agg. als vierde geborene; sost. ni.
het vierde kind, 0.; uccio, m. inhoudsmaat
voor droge waren, taste van een schepel ; id.
van natte waren ; achtste van fiasco; ultimo, agg. op vier na de laatste.
Quarzo, in. (Min.) kwarts, o.; bergkristal, o.;
oso, agg. kwartsachtig.
Quasi, avv. bijna, ongeveer ; è — fatto, 't is
bijna gereed ; dan (in vergelijk); alsof; narebbe
useglio, het zou bijna beter zoo zijn ; è —
certo ? è senza , is het dan bijna zeker?
't is geheel en al zeker, zoo ; mente, avv.
h.z.d. als quasi.
Quasi'iHOdO, in. (Eccles.) quasimodo, m.; eerste
Zondag na Paschen.
Quassaineisto, m. h.z.d. als conquassa—
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Qua'ssia, f. (Bot.) quassiabout, o., vliegenhout.
o.; estratto di — , quassiabitter, o.
Quassu, — uso, avv. hier boven, hier op;
vierai — , kom boven, kom er op.
Quaterna'rio, m. Z. quadernario; (Geol.)
quaternair tijdperk o. (der aardformatie); — lilt.

f. viervoudigheid, v.
Quatriduano, agg. vierdaagsch.
Quattamente, avv. op zachte, sluipende wijze;
o, agg. gebukt, zacht, voorzichtig sluipend;
—ouí, avv. gebukt, gehurkt.
Quattorde'cimo, dice'siino, agg. nun.
veertiende ; dicenue, agg. veertienjarig ;
die!, agg. veertien ; — dicimila, agg. veertienduizend.
Quattra'gio, m. scherz. zeer fijn doek, o.
Quattricroma, f. Z. quarticrosua; — duano, Z. quatriduano ; --na'io, m. fairs.
rijk, welgesteld mensch ; fan. geldzak, m.;
nats, f. iets wat een q u a t t r i n o kost,
kleinigheid, v.; fam. en /1g. volerve uua —
con uno, boos op iem. zijn ; nello, m.
kleine som, een weinig geld ; qualche —
l'ho messo da p a rte, een beetje geld heb
ik overgespaard ; —no, m. (Mon. stor.) kleine
tosk. munt; —i, pl. geld, o.; uomo di niolti
mancano
i, rijk mensch, m.;
't ontbreekt mij aan geld ; non essere in ,
niet bij kas zijn; trovarsi corto a . zic.li
slecht bij kas bevinden; pagare lino a un
, tot den laatsten cent, de laatste duit betalen ; dare in un , zeer juist schieten,
een aas in de kaart treffen ; far ballare
uno su un , iem. naar zijn pijpen laten
dansen ; isois aver un quattrin di giudizio, geen greintje verstand, gezond oordeel
bezitten ; star a quattrin conti, op de
kleintjes moeten passen, een dubbeltje tweemaal moeten omkeeren eer men het uitgeeft;
prov. — risparmiato due volte guadag—
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nato, gespaard geld is tweemaal gewonnen ;
chi non istima un — non lo vale, wie
't kleine niet spaart is 't groote niet waard;
a — a — si fa il fiorino, uit centen ko-

men guldens; eiken dag een draadje is een
hemdsmouw in 't jaar; tristo è quel —
che peggiora il fiorino, verkeerde zuinigheid baadt niets; i quattrini sono tondi,
geld rolt, 't geld is rond ; —nu'eeio, m.
qualche —, een paar centen, stuivers.
Quattro, agg. num. vier ; in algem. beteekenis :
een paar, een weinig ; far — passi, een paar
stappen doen ; levatevi — passi, ga een
beetje ter zijde, achteruit; andare in —,
op handen en voeten gaaa ; fam. in — e
quattr' otto, in zeer korten tijd, in een
handomdraaien ; a quattr' occhi, onder
vier oogen ; (Cavall.) feronarsi, mettersi
in —, eensklaps staan blijven ; prov. non dir
— se ta non l'hai nel sacco, reken niet
op iets voor gij het in banden hebt ; —occhi,
m. indecl. (Omit.) brileend, v.; fam. brilledrager, m.; —centesinio, agg. m. vierhonderdste ; —cento, agg. nun. vierhonderd;
—piedi, Z. quatrupede; —tempora, f.
p1. (Eccles.) quatertemperdagen, mv.;
Quegli, quci, que', pron. dem. pl. van quello
of tolui, zij, hen, degene.
Quelchesisia, f. wie het ook zij, zijn moge;
sia —, ei voglia andare, het zij wat het
wil, ik wil er heenglan.
Quella, f. van quello, die, die daar; voor
quella volta, una volta sara —, eens zal
het gebeuren ; in —che, terwijl.
Quelle, 1. p1. grimassen, grappen, m.; far le
—, gezichten trekken ; foppen.
Quello en quel, pron. dim. gene, die, dat;
degene, hij die ; bij ; — è nu uoino da non
bazzicare, hij is of 't is een man waarmede
men beter doet niet om te gaan ; quel di
altrui. het goed van anderen ; quel di
Prato, datgene wat aan Prato behoort ; quel
beteekent in veel gevallen het buis, de have,
het goed, het land van iem.; fam, rimanere
come —, met leege handen blijven, teleurgesteld worden ; in quel ehe ..., terwijl;
quello là, die, dat daar; a quel mo', zoodanig, op zulke wijze ; per quelloche, overeenkomstig, gezien ; quelli di chiesa, de
geestelijken ; quelli di staniperia, die (de
werklieden) van de drukkerij ; è uno di
quelli scioeehi, hij behoort tot een van die
lummels ; quisto e —, deze en gene ; fame
di —e, allerlei domme dingen doen.
Queree, quercia, f. (Bot.) eik, m., eikeboom,
m., eikenhout, o.; far —, h.z.d. als far querciuola, la botte ha fatto —, het vat is
leeg; prov. al primo colpo non Gade
la —, Keulen en Aken z ij n niet op een dag
gebouwd ; —eto, m. eikenbosch, o.; —Ina, f.
(Claim.) quercine, v.; —lno, agg. van den eik
komend, eiken ; legname —, eikenhout;
—ioletto, m. kl. jonge eik, m.; eikestamnietje, o.; —lone, m. zeer gr., zeer oude eik, m.;
—inola, f. h.z.d. als —fnolo ; far — , op
't hoofd gaan staan ; fig. geheel op, arm, uitgeschud zijn ; —m oio, m. jonge, kl. eik, m.;
eiken slaghout, o.
Querela, f. klacht, weeklacht, v., klaaggeluid,
o.; (Giur.) aanklacht, v.; dar —a qd., iem.
aanklagen; —ante, p. pres. v. —are, aanklagen, voor 't gerecht dagen ; p. pres. —ante,
aanklagend ; sost. m. aanklager, klager, m.;
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p. pass. —ato, aangeklaagd; sost. m. aangeklaagde, m.; —atore, m. h z.d. als —ante;
—ato'rio, agg. (Guur.) scritto — , aanklaaggeschrift, klaagschrift, 0.; —oso, agg. Z.
queruloso.
Querente, agg. vragend, smeekend, biddend,
eischend ; —imonia, f. geklaag, geweeklaag,
gejammer, 0.; —rulo, —oso, agg. klagend,

weeklagend, jammerend.

Quesire, v. a. b.z.d. als chiedere ; —ito m.
ter oplossing voorgelegde vraag ; — di matimathematisch vraagstuk ; risolvere nn —, een vraagstuk oplossen ; —,agg.

gezocht, ter oplossing, beantwoording gesteld;
(Giur.) gezocht, bij de haren er bij gesleept.

Questa, f. (v. questo) deze, deze hier ; —esso,
deze zelve, dezelfde; —1, deze.
Questiona'bile, —ale, agg. wat betwist, be-

streden kan worden ; betwist-, bestrijdbaar;
—amento, m. het bestrijden, bespreken,
disputeeren ; —are, v. a. vragen, strijdvragen
opwerpen ; twisten ; —a'rio, m. aanwijzing
van de een onderwerp betredende strijdvragen ; vragenboek, o., -lijst v.; —atore, m.,
—trice, f. bestrijder, twister, disputeerder, m.;
—cella, f. onbeduidende strijdvraag, kwestie.
Questione, f. vraag, strijdvraag, v.; geschilpunt, o., kwestie, v.; —i teologiebe, godgeleerde vraagpunten, strijdpunten ; la —
romana, d'oriente, het romeinsche, oostersche vraagstuk, 0.; de rom., oost. kwestie, v.;
(Giur.) proces, o.; avevano una — per
us-urpazione di possesso, zij voerden een
proces over wederrechtelijke inbezitneming;
penda —, het proces hangt, zweeft; strijd,
woordenstrijd, m., getwist, twistgeding, o.;
provocare una —, een strijd, twist in 't
leven roepen ; fam. —i di lana eaprina,
nuttelooze twist, v.; strijd om den Keizer z'n
baard ; esser — di qe., er is kwestie van
iets, er wordt over iets gesproken ; la coca
in —, de zaak in kwestie, de besproken, behandelde zaak ; —eggiare, v. n. h.z.d. als
,

—are ; —e'vole, Z. —a'bile.
Questo, pron. dim. deze, dit ; — è tnio padre,
deze is mijn vader ; — è la carte, —e sone le
pende, hier is het papier, hier zijn de pennen;
quest' altro, de volgende, eerstvolgende;
quest' altro mese, de volgende, naaste
week ; dit, dat , — me lo disse ii tale, dit
heeft mij die en die gezegd ; son contento di
— che ho, ik ben tevreden met datgene wat
ik heb; questo e quello, deze en gene;
a —, zoover, tot dien staat; op dit punt; a
—, hieraan, aan dit teeken ; con —, dit zeggende ; con — se ne andó, met deze woorden ging hij heen ; con — che ..., op voorwaarde dat ; in — , fra —, in —a, in —
mentre, in -- mezzo, in — fratteinpo,

ondertusschen, inmiddels, onderwijl, in dien
tusschentijd ; per —, derhalve, om die reden.
Questore, m. (Stor. rom.) questor ; politiedirecteur m. (van een stad of prov.); schat-,
rentmeester, beheerder m. (een. broederschap);
—o'ria, f. Z. questura ; —o'rio, agg. tot
het ambt van den questor behoorende ; spettacoli —j, tooneelvoorstellingen door de
questoren aan 't volk gegeven ; uoino, cittadino —, gewezen questor; sost. in. tent v.
van den questor.
Que'stia, f. het bedelen, het ophalen van levensmiddelen enz. (door bedelmonniken enz.); andare alla —, aalmoezen gaan ophalen;
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—are, v. n. aalmoezen ophalen ; bedelen ;
p. pres. —ante als sost. in. aalmoezenophaler ;
bedelaar ; —uoso, agg. op winst, voordeel

uitgaand.

Questura, f. (Stor. ron.) questuur, v.; ambt,

waardigheid, kas der questoren ; politiebureel,
o.; rentmeesterschap, 0.; —ino, m. politiebeambte, -agent, m.
Quetare, quietare, v. a. geruststellen, stillen,
tot rust brengen ; far --, doen zwijgen; — it
passo, den stap vertragen ; tevredenstellen ;
—rsi, V. rifl. zich geruststellen, tot rust komen ;
ophouden, bedaren ; queto, agg. en afgel. Z.

quieto.
Qui, avv. bier, hierheen, op deze plaats, dit
punt ; — stesso, hier, op dezelfde plaats ; —
lion c' è che ridire, hier valt niets tegen
te zeggen ; vierai — , kom bier, hierheen;
barli —, pas hier op ; infino a —, insino
—, tot nu toe, tot op heden ; di —, van hier,
van hier af ; di — a otto giorni, heden
over acht dagen ; di — innanzi, van nu af ;
in 't vervolg ; di —a poco, binnenkort ; di
—a 11, van hier tot daar ; questa casa —,
dit huis hier; qui per qui, terstond, zoo

een, twee, drie.

Quia, tong. wijl, dewijl ; (am. stare, tornare
—, verstand gebruiken ; venire al —, tot

de hoofdzaak komen.

Quicentro, avv. Z. quincentro ; —ci, avv.
ti.z d. als qui.
Quiddita, f. wezen, begrip o. eener zaak ;
—ativo, agg. wezenlijk.
Quiescente, agg. rustend, in toestand van rust
verkeerende ; —ereza, f. rust, v.; staat van
rust ; nettere in —, op pensioen stellen;
—ere, v. n. h.z.d. als riposare.
Quieta, f. Z. quiete ; —aiuente, avv. op
rustige wijze, met zachte stem ; —ainento,

m. het geruststellen, o., doen bedaren, o.;
—auza, f. kwitantie, quitantie, v., kwijtbrief, o., ontvangstbewijs, o., verklaring v. van
het terugnemen eener aanklacht ; —anzare,
v. a. een quitantie, kwitantie, ontvangstbewijs
geven, teekenen ; --are, Z. quetare ; —ativo, agg. geruststellend, kalmeerend ; —azione, f. Z. quiete en ook —anza ; —e, f.
rust, stilte. kalmte, V.; la — della caiiipagna, de landelijke stilte, rust ; fig. gemoedsrust, v., zielsvrede, m.; (Gram.) verlei
di —, werkwoorden die een rust uitdrukken ;
—ezza, f. h.z.d. als quiete ; —isino, m.
(Ieol.) quietisme, o.; geheele verdieping v. van
de ziel in God ; —ista,( Stor. eccles.) quietist,
m.; —itudine, —udine, f. h.z.d. als quiete ;
—to, queto, agg. rustig, in toestand van rust
zijnde, kalm, bedaard, stil ; strade —e, stille,
rustige straten ; vita —a, rustig, bedaard,
kalm leven ; voorzichtig, omzichtig, bedaard,
zacht, stil ; andare raceolto e —, voorzichtig en zacht gaan ; —one, m., —ona, f.
huichelaar, m., -ster, v.
Qili'lio, in. canzare in —, met een fausetstem zingen.
Quinale, m. (Mar.) steuntouw o. (om den mast
recht te houden).
Qninamon.te, avv. daar boven (in de bergen).
Quina'rio, agg. uit vijf bestaande ; verso —,
vijflettergrepig vers, o.; (Archeol.) quinarius, m.
(oud rom. munt).
Quinavalle, avv. hier beneden (in het dal).
Quincentro, avv. hier in, hier binnen.
Quindi, ave. van hier, van deze plaats, dit
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punt ; se io — eseo vivo, als ik bier levend
vandaan, uit kom ; — giu, sii, van hier naar
beneden, naar boven ; daarop ; da — addietro, innanzi, tot nu, van nu af aan ; fig.
vandaar, daarom ; — è ehe, vandaar, daardoor
komt het dat ...; — e quindi, hier en daar;
(am. stare sot — e sul quindi, zich gemaakt, pedant uitdrukken ; —ioltre, avv.
hieromtrent.
Quinconce, f. aanleg m. van een plantsoen
in den vorm van een vijf op den dobbelsteen ; —cuplare, v. a. vervijfvoudigen ; —
davalle, avv. daar beneden, daar ginds (in
het dal).
Quinde, ave. Z. quindi ; --eca'gono, m.
vijftienhoek. m.; —e'cinlo, agg. vijftiende.
Quindeiia, f. (Eccles.) tijdruimte v. van veertien dagen ; —e'nnio, m. tijdruimte v. van
vijftien jaren.
Quindi, avv. van bier, van daar, van die plaats ;
van daar; van toen, van dien tijd; fig. derhalve, daarom, daaruit; —iceinviro, m.
(Stor. rom.) vijftien man, m. (een der 15 die
het toezicht op de Sibell. boeken hadden);
—ice'simo, agg. en sost. vijftiende; —ici,
agg. num. vijftien ; oggi a —, vandaag over
14 dagen ; —icinila, agg. num. vijftienduizend ; —icina, f. aantal van vijftien, vijftiental, 0.; veertien dagen, twee weken ; Wella
seconda — del Maggio, in de tweede
helft van Mei ; veertiendaagsch loon ; quinzaine; ha riseosso la —, hij heeft zijn
quinzaine getrokken.
Quind'oltre, —oltre, avv. vandaar omtrent,
uit die streek ongeveer.
Quine, avv. h.z.d. als quivi.
Quinquagena'rio, agg. en sost. vijftigjarig (-e),
m.; —gesiino, agg. h.z.d. als cinquantesiino ; (Eccles.) la —a, quinquagesimaZondag, m., Zondag voor de vaste ; ook voor :
Pentecoste, Pinkster, m.
Quiuquennale, agg. vijf jaar durend ; vijfjaarlijksch; festi —i, vijfjaarlijksehe, alle vijf
jaren weerkeerende feesten ; — enne, agg.
vijfjarig, vijf jaar oud ; —e'nnio, m. tijdruimte v. v. vijf jaren ; —ereirae, f. (Mar. stor.)
galei v. met vijf reien roeibanken ; vijfriemige
galei, v.; —esi'llabo, agg. vijflettergrepig.
Quinta, f. (Mus.) quinte of kwint, v.; vijfde
toon van den grondtoon ; fam. far — per
disceudere, van een goeden in een slechteren toestand geraken, verslechten ; (Scherm.)
kwint, 5de stelling of stoot bij 't schermen ;
(Teat.) coulisse, zijkant m. van 't tooneel ; fig.
fare qe. dietro le —e, iets achter de
schermen, in 't geniep doen ; —ade'ciina, f.
essere in —, vol zijn (v. d. maan); (Mus.)
quindecime (register aan 't orgel); —ale, m.
kwintaal, o., gewicht van honderd kilo ; —ana,
f. (Stor.) houten pop v. met schild naar welke
in 't tournooi met de lans gestoken werd ;
—avolo, m. overgrootvader van den overgrootvader ; grootvader in den 5den graad.
Quinternetto, —ino, m. kl. schoolschrift, 0.;
—o, m. pakje van vijf velletjes papier ; schoolschrift, o.
Quintessenza, f. quintessens, v.; fig. kern, v.,
hoofdzaak, v.; krachtigst, voornaamste gedeelte, 0.; —etto, in. (Mus.) quintet, 0.; vijfstemmig muziekstuk, o.
Quintile, in. (Archeol.) vijfde maand van den
oud-rom. kalender ; (Astr.) het quintiel zijn, o.;
afstand van twee planeten van '72 graden;
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—ina, f. h.z.d. als cinquina ; —o, agg. en
sost. vijfde, m.

Quinto, m. (N. pr.) Quintus, m.
Quintode'cimo, agg. vijftiende ; alleen in
essere in —a, vol zijn (de maan); pop. lino
pare una luns in —a, iemand heeft een
vollemaansgezicht; —oge'nito, m. als vijfde
geboren ; vijfde zoon, m., kind, o.; —ultimo,
agg. en sost. op vijf na de laatste ; —uplicare, v. a. vervijfvoudigen, met vijf ver-

menigvuldigen.
Qui'ntuplo, agg. vijfvoudig, vijfmaal grooter.
Quinzio, m. (N. pr. stor.) Quintius, m.
Quiriaco, m. (N. pr.) Cyriacus, m.
Qui'rico, m. (N. pr.) Quirinus, m.
Quirinale, agg. (Stor. rom.) quirinaalsch ;
feste —i, quirinaalsche feesten (ter eere van
Romulus of Quirinus); sost. m. Quirinale,
m. de Quirin. heuvel ; het Quirinaal, o., pausel.
paleis in Rome, thans door den Koning in
beslag genomen.
Quiriiio, m. (N. pr. stor.) Quirinus m. (bijnaam
van Romulus); —, agg. quirijnsch ; collis —,
quirijnsche heuvel, m.; sost. quirina, f.
quirijnsche tribus of afdeeling, v.
Quiriti, m. pl. (N. pr. stor.) Quirieten, mv.
(bijnaam der Rom. burgers).
Quiritta, avv. juist hier, precies op dit punt.
Qulsito, m. h.z.d. als quesito.
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o.; fig. waardeloos iets, o.; kleinigheden, beuzelarijen, bagatellen, mv.
Quissi'mi'e, m. (am. iets dergelijks, een zelfde
zaak ; none è questo, ma è nu —, 't is
niet hetzelfde, maar iets dergelijks, iets dat
er op gelijkt.
Quistione, f. en afgel. Z. questione.
Quitanza, f. Z. quietanza ; —are, v. a.
h.z.d. als quietauzare ; —azione, f. h.z.d.
als quietanza.
Qnive, quivi, avv. daar, op die plaats ; di —,
van daar, van toen ; —iritta, avv. juist daar,

juist op die plaats, dat punt.

Quo'cere, v. a. en afgel. Z. cuocere.
Quo'io, m. Z. cuo'io.
Quondam, avv. voormalig, wijlen ; il — duca
di Lucca, de voormalige hertog van Lucca.
Quota, f. aandeel, o., bijdrage,v.; —are, v. a.

ieders aandeel, bijdrage, inleg bepalen ; (Com.)
—i valori pubblici, de koers van de effecten bekend maken ; —idianamente, avv.
dagelijks, eiken dag, dikwijls ; —idianegglare, v. n. iets dagelijks doen ; dagelijks
weerkeeren, voorkomen ; —idiano, agg. dage1 jksch ; giornaii —1, dagbladen, dagelijks
verschijnende bladen, mv.; il pane —, het
dagelijksch brood ; —ità, f. de verhouding T.
van ieder aandeel, quotiteit, v.; la — dell'
imposta, de verhouding in het aand. d. belast.
Quisqui'iie, —glie, f. pl. afval, o., uitveegsel, Quoto, quotiente, m. (Arit.) quotient, o.

Et
R, (erre), m. en f. R, v.; R = reale, koninklijk ;
—o, m. rabbijn, m., joodsche godsdienstP. R.., poste reale, Koninklijke Post.
leeraar, m.
Rabacchino, rabba'cchio, m. kl. jongen, Rabbiolina, m. toornig karakter, o., opvlie-

bengel, in.
Raba'rbaro, m. (Bot.) rabarber, m.
Rabattino, m. iem. die op alle mogelijke wijze
zijn voordeel zoekt, winstbejager, m.

Rabballinare, v. a. inpakken ; —atuffolare,

v. a. iets verward door elk. gooien ; tot een
bal tezamen knijpen ; (am. bijeengooien ; —a'ttere, v. a. h.z.d. als socchiudere ; (Arit.)
h.z.d. als defalcare ; —ellire, v. a. verfraaien ; —rsi, v. rifl. mooier, fraaier worden ; —erciamento, m. oplapping, opflikking,
v.; —erciare, v. a. oplappen, opflikken, slecht
herstellen ; fig. bijeenlappen (bijv. slechte verzen); —erciatore, m., —trice, f. oplapper,
opflikker, m., -ster, v.; —erciatura, f. het

oplappen, o., herstelling, v.
Rabbi, m. Z. rabbino.
Ra'bbia, f. razernij, hondsdolheid, v., woede,
v., toorn, m.; la — divora qd., de woede
verteert iemand ; inorire, scoppiare di —,
van woede bersten ; /1g. la — delle oude,
de woede, het geweld der golven ; far —, tot
woede prikkelen ; sono cose che (anno —,

die dingen zouden iem. razend, dol maken ;
far le —e, zich ondeugend gedragen.
Rabbi'nico, agg. rabhijnsch ; —ismo, m.
rabbinisme, rabb. geleerdheid, haarkloverij, v.;

gendheid, v.; —iosa'ccio, m. groote driftkop,
m., opvliegend, doldriftig menscb, m ; —iosamente, avv. woedend, razend ; —iosetto, m.
kl. poetskop, kl. driftkop, m.; —ioso, agg.
woedend, razend, dol ; cane —, dolle, razende
hond ; fig. driftig, toornig, opvliegend ; ram.
overmatig, buitenmatig ; fame —a, geeuwhonger ; iin'a cupidigia —a, een razend,
dol, zeer groot verlangen. 0.; —iuzza, f. kl.
aanval van toorn ; qualche — la fa anche
lei, een beetje toornig, driftig wordt gij ook
wel ; —oeeare, v. a. tot aan den mond, den
rand vullen ; —occatura, f. aanvulling, v.;
—onacciare, v. n. kalm, rustig worden, bedaren, liggen gaan (de wind); —rsi, v. rifl.
zich weder verzoenen, den vrede herstellen ;

—ondare, v. a. h.z.d. als abbondare ;
—onire, v. a. doen bedaren, geruststellen,
tot kalmte, bedaren brengen ; —rsi, v. ri ft .
weer bedaren, weer goed worden ; --racciare, v. a. Z. riabbracci are ; —renciare,
v. a. h.z.d. als' rabberciare; —reviare,
v. a. weer verkorten, verkorten ; —rezzare,
v. a. (am. bijeenscharrelen (geld); —ricciare,
v. a. een weinig verstellen, oplappen ; —rividire, v. n. rillen, een rilling gevoelen ; —ruscamento, m. verduistering ; —ruscare,

RAB

775

RAC

v. n. duister, donker worden ; comincia a Raccettamento, m. herberging, opneming,
v.; —are, v. a. herbergen, opnemen (in zijn
—, de lucht betrekt ; fig. een zwart, boos gehuis); —store, m. die iem. herbergt, opzicht zetten ; v. a. — la fronte, het voorhoofd
neemt ; waard, herbergier, m.; —o, m. h.z.d.
fronsen ; p. pass. —ato, agg. bewolkt, betrokals ricetto.
ken (lucht); verdrietig, zwart (gezicht); —ruRacchettare,
v. a. geruststellen, tot bedaren
rabbrezzare
en
scolare, v. a. h.z.d. als
brengen (weenende kinderen); —rsi, v. rifl.
raggranellare ; —ruzzare, —ruzzobedaren, rustig worden ; fig. weer tot de orde
lare, v n. h.z.d. als rabbruscare ; —uffauiento, m. verwarring, v.; --uffare, v. a.
terugkeeren (opgewonden volksmassa); p. pass.
—ato en pop. raccheto, bedaard, gerust,
in verwarring, wanorde brengen ; —rsi, v.
stil geworden.
recip. elk. in de haren vliegen, plukharen ;
p. pass. —ato als agg. coi capelli tutti Racchetta, f. raket, m., bal-, slagnet, o.
—i, met geheel in wanorde gebrachte haren ; Racchiappare, v. a. h.z.d. als riacchiappare ; —ebio, m. kleine, niet rijp geworden
—ufo, m. hard, streng verwijt, o., uitbrander, m.; —uiare, v. n. en —rsi, donker,
druif, v.; —chiocciolarsi, v. rifl. ineenkrimpen, ineenhurken ; zich verbergen ; —ato,
droevig worden.
ineengekrompen, weggekropen ; —chiu'dere,
Rabescame, m. allerlei arabesken, arabeskenv. a. in-, opsluiten ; — it passo, den weg
werk, o.; —essare, v. a. met arabesken verversperren, niet doorlaten ; bevatten ; p. pass.
sieren ; —escatura, f. versiering v. met
—uto, op-, ingelaten.
arabesken ; —esco, m. b.z.d. als arabesco;
fig. —chi, m. pl. onleesbaar gekrabbel (slecht Racciabattare, v. a. oplappen, slecht verstellen, opflikken ; p. pass. en agg. opgelapt.
geschrift).
Rabicano, m. vosscbimmel, m.; (Lett.) Rabi- Racciarpare, v. a. en n. als acciarpare.
cano heet bet paard van Ruggiero in den Raccoccare, v. a. den boog opnieuw spannen ; fig. en fam. raccoccarla ad lino,
«nazenden Roland".
iem. nieuwe poetsen spelen, opnieuw foppen.
Ra'bido, agg. en afgel. h.z d. als rabbioso.
Rabido, agg. fam. licht opstuivend, opvliegend Raccoglieiiza, f. Z. accoglienza ; —fiere,
v. a. zamelen, oplezen, opvegen, verzamelen ;
om niets ; —ula, in. slechte advocaat, wet— la spazzatura, het vuilnis opvegen,
verdraaier, m.
Raccapezzare, v. a. iets met moeite en inbijeenbrengen, -scharrelen ; — notizie per
uu' opera, aanteekeningen vooreen werk verspanning bijeenzoeken, overal snuffelen, opzamelen, vergaderen ; raccogliamo questa
zoeken, bijeenscharrelen, opscharrelen ; —rsi,
notizia con riserva, wij nemen dit bev. rifl. zijn weg vinden ; non mi Cl raccapezza, ik kan er niet wijs uit worden ;
richt onder voorbehoud op ; —i voti, stem--apitolare, v. a. Z. ricapitolare; —apmen verzamelen, werven, verwerven ; ook :
pellare, v. a. Z. rincappellare ; —apricde stemmen op één persoon vereenigen ; in
ciaJnei,to, m. h.z.d. als raccapri'ccio ;
één punt samenbrengen ; (Mar.) — le vele,
—apricciare, v. n. rillen, een rilling gevoede zeilen reven, strijken ; fig. den tegenstand
opgeven ; — le reti, de netten op-, inhalen;
len ; door ontzetting aangegrepen worden ;
— fit freno, den teugel aantrekken ; — le
v. a. rilling, afschuw verwekken ; far —,
redini del governo, de teugels van bet
doen rillen en beven, de haren ten berge doen
rijzen ; —rsl v. rifl. ontzet, beangst worden ;
bewind in handen nemen ; — tutti i bloc—apricce'vole, agg. ontzettend, angst-, ontcoil, de oorgin spitsen, afluisteren, weder verzetting verwekkend ; —apriccio, m. rilling,
tellen ; samenvatten, afleiden, besluiten, volontzetting, v., schrik, m., angst, v.; cose che
gen ; da tutto questo si raccogiiie, uit
fanno — , ontzettende, gruwelijke, afschuwedit alles volgt, kan men afleiden ; bijeentrekken
lijke dingen; —apriccire, v. n. h.z.d. als
(troepen); oogsten, (vruchten) plukken ; op—apricciare ; —arrocciare, v. a. h.z.d.
brengen (land); fig. opbrengen ; bevatten, in
als accartocciare ; —attare, v. a. van
zich opnemen ; — ii parto, bij de verlossing,
den grond opnemen, opzoeken, oprapen ; opgeboorte helpen ; ook assol. verloskundige,
richten, verzamelen ; — una maglia, een
vroedvrouw zijn ; — il fiatto, adem schepgevallen (brei)steek opnemen ; loskoopen ; fam.
pen, diep ademhalen ; (Arit.) optellen, samenpersona da —rsi col cucchiaio, zeer
trekken ; - -rsi, v. rifl. zich verzamelen, bijzwak persoon ; p. pass. —ato, opgeraapt, opeenkomen ; zijne gedachten verzamelen ; —
gericht, opgezocht; agg. essere il mal —,
nel seggio, zich in zijn zetel zetten, een
slecht terechtgekomen zijn ; —attati'eeio, m.
deftige zittende houding aannemen ; (Scherm.)
het opgeraapte, opraapsel, o.; —1 di bosco,
een verdedigende houding aannemen ; —rsi
sprokkelhout, 0.; —attatore, m. opzoeker,
ad uno, iem. naderen ; bevatten, vervat zijn ;
lezer, sprokkelaar ; —attatura, f. het opzoe—olto, p. pass. verzameld, bijeengebracht,
ken, lezen, sprokkelen.
vergaderd, vereenigd ; agg. dicht bij elkander
Raccenciare, v. a. verstellen, lappen (oude
liggend, in elkander loopend (kamers); opgekleeren); —rsi, v. rifl. zich wat beter kleeden
nomen, opgeschort (kleeren); capelli —i,
dan vroeger ; da poco in qua ha cominopgebonden haren ; /1g. in zich gekeerd, ernciato a —rsi, sedert kort is hij begonnen
stig, aandachtig; (Gram.) verbonden tweeklank, m.; —imento,m. het opzoeken, oprapen,
zich wat beter te kleeden ; fig. zich weer uit
een ellendigen staat opwerken, er weer bovenop
0.; inzameling, opbooping, v.; fig. in zich
krabbelen ; p. pass. en agg. —ata, versteld,
gekeerdheid der gedachten ; ernstige, aandachgelapt.
tige stemming, v.; ingetogenheid, v.; —iti'cRacce'ndere, v. a. —imento, m. h.z.d. als
cio, agg. in haast bijeengebracht (leger); uit
riaccendere, —ivaento.
verschillende deelen bijeengebracht ; sost. m.
Raccennare, v. a. h.z.d. als riaccennare.
bijeenraapsel; —itore, m. verzamelaar, inRaccerchiare, v. a. vergewissen ; —rsi,v. rifl.
zamelaar, collecteur, m.; verzamelaar van
zich vergewissen, overtuigen.
aanteekeningen ; verloskundige, m.
,
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Raccolta, f. verzameling, v., oogst, m., oogsttijd, m., bloemlezing, v.; — di quadri schilderijenverzameling, v.; — di oggetti d arts,
kunstverzameling, v.; (Mil.) sonare a —,
verzamelen blazen ; (Pokt.) chiannare a —
gli ellettori, de kiezers oproepen ; een oproeping tot de kiezers richten ; fam. manglare le —e in erba, schulden op den te
veld staanden oogst maken ; (Mar.) caricare
a —, een schip met verschillende goederen of
in compagnieschap bevrachten ; opname, ontvangst, v.; —aiuente, avv. tezamen, vereenigd ; fig. aandachtig, ingetogen ; —ina, f.
kleine verzameling, v.; —ino, app. gemakkelijk
ingericht, huiselijk, net, sierlijk; un quartierino tutto — e pulito, een zeer lief en
zindelijk huisje, o.; —o, agg. Z. p. pass. van
—gliere ; — , m. opbrengst v. van den oogst;
lijst v. van uitgaven ; — di parole, een bijeenraapsel v. woorden ; —ore, m. h.z.d. als —glitore; —u'eela, f. slechte, karige oogst; fig.
— di poesie, een armzalige bundel gedichten.
Raeeomandamento, m., —azione, f. aanbeveling, voorspraak, v.; fare —, groeten,
groeten zenden ; lettera di —, aanbevelingsbrief, m.; — dell' anima, aanbeveling der
ziel, (gebed bij het sterfbed); aanbeveling, v.,
aanteekening v. (van brieven); —are, v. a.
aanbevelen, toevertrouwen (aan iem.); bevestigen, vastbinden, binden (aan); — una lettera,
een brief aanbevelen, aanteekenen, recomandeeren (op de post); —rsi, v. rill. zich aanbevelen, in de bescherming, gunst aanbevelen,
iem.'s hulp, voorspraak inroepen ; scherz. —rsi
alle gambe, beenen maken, zich uit de
voeten maken ; p. pass. —ato, aanbevolen ;
agg. aanbevolen, bevestigd, aangeteekend (brieven); sost. m. beschermeling, m.; aangeteekende
brief, m.: —atonic), m. de persoon aan wien
men iem. aanbeveelt ; (Mar.) scheepsagent,
-makelaar, m.; —ativo, app. aanbevelend,
innemend; —atore, m. aanbeveler, beschermer, m.; —ato'rio, agg. aanbevelend, aanprijzend ; lettera —a, aanbevelingsbrief, m.;
—azioncella, f. kl., korte aanbeveling, v.;
—i'gia, f. h.z.d. als —azione; —o, m.
h.z.d. als —azione.
Raccominiare, v. a als accomiatare.
Raeeomodamento, m. verstelling, herstelling, v.; —are, v. a. verstellen, herstellen,
weer in orde brengen, inrichten ; p. pass. en
agg. — ato, versteld, hersteld ; —atore, m.,
—trice, f. versteller, m., -ster, v.; krammer,
iemand die iets weer in orde brengt, oplapt ;
—atura, f. verstelling, herstelling, v., weer
in orde brenging, v.
Raccompagnare, v. a. Z. riaccompagnare.
Raecoinunare, v. a. wederom tot gemeenzaam goed maken ; h.z.d. als comunicare.
Racconciamento, m. verstelling, oplapping,
herstelling, v.; —care, v. a. h.z.d. als raccomodare, weer verzoenen, in overeenstemming brengen; —rsi, il tempo sl racconcia, het weer heldert, klaart op ; —iatore,
m. h.z.d. als raecomodatore; —iatura, f.
h.z.d. als raeeomodatura.
Raceoneiliare, v. a. Z. riconciliare.
Racco'nelo, m. h.z.d. als —elatura; agg.
h.z.d. als —eiato.
Racconfermare, —fortare, —o'seere,
—segnare, —sigliare, Z. riconfermare, enz.
;
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Racconsolare, v. a. troosten, opbeuren; —ril,
v. rill . zich troosten, weer moed vatten ;—store, m. trooster, m.
Racconta'bile, agg. vertelbaar, waard verteld, verhaald te worden ; —amento, m. het
vertellen, berichten, o.; vertelling, v., verbaal,
o.; —are, v. a. vertellen, verhalen ; — le
novelle, sprookjes vertellen ; —More, m.,
—trice, f. verteller, m., -ster, v.; —ino, m.
klein verhaal, kort bericht, o.; —1 per i
fanciulli, verhaaltjes mv. voor de kinderen ;
—o, m. verhaal, bericht, o.; fare un — , een
geschiedenis vertellen, een bericht mededeelen.
Raccoppiare, v. a. h.z.d. als accoppiare.
Raccorciamento, m. verkorting, afkorting,
v.; —are, v. a. korter maken, verkorten
—rsi, v. rill. korter worden ; 1 giorni si
raccorciano, de dagen worden korter;
—atore, m. af-, verkorter, m.; —o, app. verkort, afgekort.
Raccordare, v. a. Z. ricordare, weder
verzoenen ; —rsi, v. rill. zich verzoenen.
Raccor gersi, v. rill. zijn fouten inzien, zich
beteren.
Raccorre, v. a. Z. raceogliere.
Raccortare, v. a. Z. raccorciare ; — la
strada, h.z.d. als scorciar la strada.
Raccorsciarsi, v. rill. nederhurken.
Raccostare, v. a. Z. accostare en riaceostare.
Raccozzamento, m. verzamelen, bijeenbrengen (van troepen); verzoening, toenadering, v.;
—are, v. a. h.z.d. als aeeozzare ; —rsi,
v. rill. zich verzamelen, elkander ontmoeten ;
treffen, overeenstemmen, elk. gelijken, zich
met elk. verzoenen ; m. prov. e' non raccozzerebbe tre pallottole in un baelno,
bij kan niet tot drie tellen ; —one, avv. bijeen,
tegelijk, tezamen.
Raccre'scere, v. a. en afgel. Z. rierescere.
Raeerespare, v. a. h.z.d. als inerespare ;
—rsi, v. riti. in plooien leggen, kroezen ; rimpelig worden, verdorren ; p. pass. en agg.
gekroesd, gerimpeld.
Raeoulare, —asare, v. a. Z. rinculare,
riaccusare.
Raeemi'fero, agg. trossen-, druivendragend;
—e'mo, m. druif, v., tros, v.; —oso, agg.
vol druiven.
Rachi'dine, f. pop. voor raehitide ; —dinoso, app. en sost. h.z.d. als —tico, app.
(Med.) rachitisch, aan Engelsche ziekte lijdend;
ziekelijk uitziend ; (Apr.) grano — ingeschrompeld koren, graan ; sost. m. rachitisch,
aan Eng. ziekte lijdend persoon ; —tide, f.
(Med.) Engelsche ziekte, rachitis, v.; —tislno,
m. (Med.) rachitische aanleg, m.; (Agr.) brand
m. in koorn, ziekte der boomen.
Racimolare en gracimolare, v. n. nalezing der druiven ; v. a. fig. met moeite
bijeenbrengen, verzamelen ; p. pass. —ato,
met moeite bijeengebracht; —atura, f. het
nalezen o. der druiven ; —etto, m. druifje, o.;
—o, gracimolo, m. druiventrosje, o.; ki.,
slecht toegekomen druif, v.; fig. restje, overblijfsel, 0.; —ato, agg. druivenvormig, trosvormig, met druiven omkranst.
Racquattare, —quietare, v. a. h.z.d. als
raeehetare ; —quistare, v. a. Z. riacquistare.
Rada, f. (Mar.) reede, ankerplaats, v.
Radamente, avv. zelden; —seminato, dun
gezaaid.
,

.
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Rada'ncia, f. (Mar.) kous, v., ijzeren ring m.

in een touw.

Radazza, 1. dweil, v.; — con nianico,
zwabber, m.; —are, v. a. (Mar.) het dek

zwabberen, dweilen.

Raddensare, v. a. weer verdichten, dichter

maken ; —rsi, v. ril. zich verdichten, dichter worden.

Raddirnandare, Z. ridomandare ; —rizzamento, m. en raddrizzannento, op-

richting, rechtzetting, v,; richting v. (van een
straat); fig. (Filot) verbetering v. van een
tekst ; herstelling v. (v. e. dwaling); —are, v. a.
in een rechte lijn, richting brengen ; recht
maken ; overeind, rechtzetten ; fig. herstellen
(verk. meeningen), weer op den rechten weg,
in 't rechte spoor brengen ; (Filol.) de juiste
lezing (aan een tekst) geven ; —rsi, v. rill.
weer ophelderen (het weer); —atore, m. inrichter, rechtmaker, oprichter, verbeteraar, m.;
—atura, f. tekstverbetering, v.
Raddobbo, m. kalfaten, kalfateren o. (van
een schip).
Raddolcare, v. n. zachter worden (het weer);
bedaren, liggen gaan (wind); —eiare en
—eire, v. a. de scherpte benemen, zoet maken ; fig. verzachten, stillen (pijn); verminderen,
gunstig stemmen, voor zich winnen ; weeker
maken (metalen); v. n. zachter worden (het
weer); —cimento, m. verzachting, verzoeting,
verlichting, vermindering ; verzwakking, deinping v. (van 't geluid); —icare, v. a. (Med.)
verzachten (de pijn).
Raddomandare, v. a. Z. ridonnandare.
Raddoppiamento, m. verdubbeling, v.;
—are, v. a. verdubbelen ; —rsi, v. rifl. zich
verdubbelen, toenemen ; p. pass. — ato, verdubbeld ; Lasso — , versnelde pas, m.; —ato,
m. Z. o; —atura, f. (Anat.) verdubbeling,
omstulping, v.; —0, m. (Cavall.) halve volte,
zwenking, V.; (Giuoc.) doublé (bij 't biljart);
Scherm. dubbele uitval, m.
Raddormentare, v. a. en —rsi, v. rifl. Z.
—

riaddoranentare.

(Giur.) aflossen (hypotheek); —azione, f.
uitstrijking, uitkrabbing, doorschrapping, uitstooting; aflossing v. (van hyp.); —ea, f. h.z.d.
als —ee ; — di barbaro, rabarberwortel, m.;
(Dent.) tondwortel, m.; —cale, agg. van den
wortel komend ; grondig, ingr ij pend ; coca —,
radicale, doorgevoerde kuur, V.; (Arit.) quantità —, grootheid in welke een of meer
wortelteekens voorkomen ; segno —, wortelteeken, o.; (Polit.) radikaal, tot de uiterste
linkerzijde beboorende ; sost. m. radikaal, m.;
(Alg. en Gram.) wortel, m.; (Chim ) radikaal,
m.; —ealniente, avv. met wortel en al, van
den grond af, wezenlijk ; op doortastende, volkomen wijze; —cannento, m. (Bot.) worteling,
v.; fig. wortel, m.; grondslag, m., eerste grond
m. (eener zaak); —care, v. n. wortelwatten,
schieten ; gedijen, goed vooruitkomen ; —rsi,
v. rifl. zich inwortelen, zich innestelen, ingang
vinden ; p. pass. en agg. —cato, ingeworteld;
—cazione, f. bet inwortelen; —chicela, f.
(Bot.) allerlei salade, allerlei als salade gegeten
kruiden ; —chino, m. jonge, zachte sta, v.;
—chio, m. (Bot.) cichorei, v.; —chione, m.
(Bot.) beemd-boksbaard, m.
Radice, f. wortel m. (van planten); fare,
prendere, nettere —i, wortel vatten, wortels maken, schieten ; — del dente, tandwortel ; —i dei capelli, haarwortels, mv.;
(Anat.) — della lingua, tongwortel, m.;
(Chir.) wortel ; — del collo, del polipo,
wortel van den eksteroog, v. d. poliep ; (Alg.)
— d'un numero, wortel van een getal; —
seconda of quadrata, twee machts of
vierkantswortel ; — terza of eubica, derde
machts of kubiekwortel ; (Gram.) — wortel of
stamvorm m. (van een woord); fiig. oorsprong,
m., uitgangspunt, o., oorzaak, v.; i'umana
—, de eerste menschen ; (Alchim.) — dei
metalli, spiesglans, antimonium, 0.; (Bot.)
radijs, o.; i, pl. radijsjes, mv.; un mazzo
di —i, een bosje radijsjes.
Radicelia, —etta, f. worteltje, radijsje, o.;
ici forine, app. wortelvormig; —icina, I.
h.z.d. als —etta ; —iciona, f. groote radijs,
v.; —icona, f. groote, dikke wortel, m.; --lficare, v. a. zeldzamer maken.
Radima'dia, f. (Forn.) deegschop, v., deegkrabber, m.; —iinento, m. het uitkrabben,
radeeren, o.
Ra'dio, m. (Anat.) ellepijp, v.; spaakbeen o.
(van den arm).
Radioliti, m. pl. (Min.) straalsteenen, straalschelpen, mv.
Radi'olo, m. (Zool.) h.z.d. als echino.
Radiometro, io. (Astr.) hoogtemeter, m.; (Fis.)
radiometer, m.; —oso, agg. stralend.
.

—

—

Raddossare, v. a. weder op zich nemen.
Raddotto, rn. plaats v. van samenkomst ;
speelhuis, o., club, v.; —, p. pass. v. raddurre.
Raddrizzare, v. a. Z. raddirizzare;
—arre, v. a. Z. ridurre.
Radente, p. press. van ra'dere; agg. (Pitt.)
lace —, langsglijdend licht, o ; ra'dere, v. a.
scheren ; —i capelli, de haren kort afsnijden ; afkrabben, afschaven, radeeren ; — di
terra, met den grond gelijkmaken ; langs iets
heenstrijken, scheren, iets licht aanraken ; il
flume rade proprio le mura della
città, de rivier stroomt vlak langs de muren
der stad ; (Mar.) — 11 lido, dicht langs de Raditura, f. Z. raschiatura.
kust varen, scheren ; — 11 suolo, langs den Rado, agg. ver van elkander, wijd uiteenstaand ;
grond glijden, schuiven, bij 't loopen de voeten
grano —, dun gezaaid graan ; ease —e,
nauwelijks optillen; fig. — la gente, de liealleen staande, afgezonderd staande huizen ;
den scheren, beetnemen, afzetten ; p. pass.
bosco — , licht, dun bosch, o.; los, losgeweven,
raso, geschoren; agg. kortgeschoren.
-gevlochten, open gewerkt ; una rete troppo
Radetto, agg. niet dicht, tamelijk dun, tame—a, een te wijdmazig net, o.; pettine —,
lijk zeldzaam ; —ezza, f. dunheid, zeldzaamh.,
grove kam, v.; zeldzaam, niet veelvuldig, zetspaarlijkheid, karigheid ; tusschenruimte, v.,
den ; avv. di —, zeldzaam, zelden ; di — le
afstand m. (van booroen).
disgrazle vengon sole, een ongeluk komt
Radiale, app. de stralen betreffend, straalvorzelden alleen ; non di —, niet zelden, veelvuld.
mig; (Anat.) tot de ellepijp behoorende ; Radobcare, v. a. Z. raddoppiare.
(Geom.) curve —i, als stralen in een punt Radore, m., radura, f. zeldzaamheid, spaartezamenloopend kromme lijnen ; —ante, agg
zaamheid, dunheid, v., losheid v (van stoffen,
stralend ; —are, v a uitdelgen, uitkrabben,
weefsels); dunne, losse plekken (in weefsels),

doorschrappen , uitstooten (uit een vereenig ),

dungezaaide plekken (op velden); open plaatsen
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Radunaniento, m. verzameling, ophooping,
v4 —aasza, 1. verzameling, bijeenkomst, vergadering, ophoopieg v. (v. menschen); —are,
v. a. op-, bijeenroepen, verzamelen, bijeenbrengen ; —rsi, v. rill. zich vereenigen, ver-

RAF
vervolmaken ; fijner, sierli ker majem ; fem.
e' raffinarebbe it eapello, die ziet het
gras wassen, is zeer slim ; v. n. en —rsi, v. rifl.
fijner, zuiverder warden, zich louteren; dunner, spitser warden; zich veredelen, zich verdiepen (de geest); p. pass. —ato, verfijnd;
agg. geraffineerd, gelouterd ; volkomen, verheven, uitgezocht; boosaardig, sluw, doortrapi ; —atautente, avv. met doortraptheid,
op sluwe, geraffineerde wijze; —atezza, f.
gelouterdheid, loutering, zuivering, raffineering; fig. hoogste graad (v. iets); overmaat,
hoogste punt ; — d'ipoerisia, hoogste graad
van huichelarij ; —ato'io, m. louter-, zuiveringsoven, m., rafineerketel, m.; —atore, m.
louteraar, verfijner, m.; asset. suikerraffinadeur, m.; —atura, f. loutering, zuivering,
raffineering, v.; —eria, f. het raffineeren van
suiker; raffineerderij ; —imento, m. Z. —a-

gaderen, verzamelen, bijeenkomen, ophoopen;
p. pass. —ato, verzameld ; sost. m. i —i, de
vergaderden ; —ata, 1. bijeenkomst, v., vereenigingspunt, o., plaats v. van bijeenkomst.
Ra'fano, m. (Bot.); knophederik, m., wilde
radijs, v.
Raffa, f. Z. onder ruffa ; —a'ceiamento,
m. Z. rinfaceiamento ; —aeciare, v. a.
Z. rinfaeeiare; —a'eeio, m. verwijt, voor
de voeten werpen ; berisping, v.
Raffaella, f. kamerversiering v. in den trant
van Raphael ; portare i eapelli alla —,
een raphaël-kapsel hebben ; —eggiare, v. a.
in den stijl van R. schilderen; —eseo, agg.
mento ; —inire, Z. —lasare.
in den stijl van Raphael; Raphaelwaardig;
Raffaello, rn. (N. pr.) Rafael (aartsengel); — Ra'ffio, m. haak m. (om iets op te halen); —j,
m. pl. pothaak, m.
(Ral'aello Santi) Raphael (de beroemde schilRaffittare, v. a. Z. riafittare.
der van Urbino).
Raffagattare, v. a. h.z.d. als rinfagatare. Raffittire, v. a. dichter maken, vaster toehalen ; vaster, enger knoopen ; nader bijeenplanRaffardellare, v. a. h.z.d. als afiiastellare.
ten, steken; veelvuldig herhalen (bezoeken);
Raffare, v. a. Z. arraffiare.
v. n. dichter worden ; —rsi, v. rifl. dichter
Raffazzonamento, m. versiering, v.; —are,
opeendringen ; p. pass. —Itto, dichter gemaakt,
v. a. opsieren, optooien ; fig. verbeteren, overagg. verdicht, verdikt.
zien (verzen); —rsi, v. rifl. zich optooien, in
betere kleeren steken; —store, m. opsierder, Ralfondare, v. a. Z. riaffondare.
versierder ; iem. die iets verbetert, opknapt; Raffone, m. soort wijnstok.
— di antiehi dipinti, restaurateur, opfris- Rafforzamento, m. versterking ; —are, v. a.
sterker, weerstandbiedender maken ; v. n. sterscher m. van oude schilderwerken ; --atm-a,
ker, krachtiger worden ; p. pass. en agg. —ato,
1. h.z.d. als —arneuto ; utia galfa — d'un
ver-, gesterkt.
ritratto antico, een lompe opfrissching,
Raffrancare, v. a. Z. rinfraneare.
opschildering van een oud portret.
Rafferma, f., —amento, m. bevestiging, be- Ralfratellare, v. a. Z. riaffratellare.
krachtiging, v.; —are, v. a. bevestigen, be- Raffreddamento, m. verkoeling, afkoeling,
v.; fig. vervreemding, verkoeling (tusschen
krachtigen (een bewering, in een ambt); vastpersonen); —, h.z.d. als —ore ; —are, v. a.
maken, bevestigen ; — tina eambiale, un
koud maken, afkoelen ; fig. verflauwen, gerincontratto d'affito, een wissel, huurcontract
ger maken, koud laten worden ; v. n. voor
vernieuwen, verlengen ; v. n. en —rsi, v. rifl.
infreddare ; —rsi, v. rifl. koud worden,
vast, stijf worden; —atore, m. bevestiger,
verkoelen, afkoelen ; fig. verflauwen, koeler,
bekrachtigen, m.; —azione, Z. —a ; —o,
minder worden (ijver enz.); p. pass. —ato,
agg. vast, stijf geworden (door afkoeling, afafgekoeld ; agg. verkoeld ; —ato'io, m. (Vetr.)
gekoeld ; pane —, niet meer warm brood.
koeloven, m.; —one, rep. verkoudheid ; prenRaffibbiameiito, m. wedertoegesping, v.;
dere uu —, een verkoudheid opdoen, ver—are, v. a. opnieuw toegespen, dichtrijgen ;
kouden worden.
fig. iets weder tegen iem. herhalen, iemand
Raffrena'bile, agg. tembaar, beteugelbaar,
opnieuw iets toedichten, opnieuw slaan.
in toom te houden ; —amento, m. Lemming,
Ra'ffiea, f. (Mar.) korte maar hevige windbeteugeling, v.; —are, v. a. beteugelen, een
stoot, m., bui, v.
teugel aanleggen ; fig. in toom, teugel houden,
Ra'ffiee, m. haakje o. der albastwerkers.
tegenhouden; — la lingua, de tong beteuRaffidare, v. a. h.z.d. als affidare.
gelen ; —rsi, v. rill. zich in toom houden,
Rafligura'bile, agg. wederherkenb.; —are,
zich beteugelen, matigen, inhouden ; —ativo,
v. a. herkennen, weder herkennen; spm.boliegg. beperkend, beteugelend ; —atore, m
seeren, zinnebeeldig voorstellen.
beteugelaar, m.
Raffilare, v. a. scherpen, wetten ; — un
rasoio, een scheermes aanzetten ; (Sart. en Rafireseaniento, m. Z. rinfrescamento;
—are, v. n. koel, frisch worden ; raffresea,
Calz.) de hoeken, randen rondom afsnijden;
't wordt koel ; —rsi, v. rill. zich afkoelen;
(Legat.) de snee (der boeken) gladmaken, pop. pass. koel geworden ; agg. afgekoeld ; —ata,
lijsten (met den bruneertand of -kalf); p.pass.
f. afkoeling v. (van 't weer).
—ato, gescherpt ; agg. scherp ; —ato'io, m.
(Legat.) bruineer-, polijsttand of kolf, v.; —a- Raffrettare, v. a. h.z.d. als affrettare.
tura, 1. het gladmaken, polijsten van de snee Raffrigolare, v. n. vettigheid doorlaten, doorzweeten ; —ato, m. vetreuk m. (van spijzen
der boeken.
die in vette pannen worden gekookt); saper
Raffinamento, m. loutering, zuivering, raffidi —, naar aangebrand vet rieken, smaken.
neering ; fig. vervolmaking, verfijning, hoogste
fijnheid, v.; uitgezochtheid (in slechten zin), Raffrignare, v. a. ongelijk, slordig, met ongelijke steken naaien ; —o, m. met ongelijke
geraffineerdheid, v.; — di malizia, uitgesteken genaaid ; fem. teelijk lidteeken, o.
zochte, geraffineerde boosheid; —are, v. a.
m. beter raffronto,;
Raffrontarento,
fijner, zuiverder maken ; louteren (metalen),
—are, v. a. met elk. vergelijken, tegenover
raffineeren (suiker); fig. verfijnen, verbeteren,
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elkander houden, contronteeren, wederom nangrijpeh, opnieuw prikkelen; v. n. en -rsi,
v.riO. overeenstemmen, kloppen, hetzelfde zijn;
tegenover treden of staan , p. pass. -ato,
verseleken , agg. tegenoverstaand, -gesteld;
-atore, m. vergeluker, m., -0, m. vergelijkmg v. (van twee zaken met elk.).
Ra'gade, f. (Chir.) berst, kloof v. (aan lippen
of nanden), gesprongen hutd, v.
Ra'gana, f. (Zool.) zeedraak, m., duivelsrog,
m., -anella, f. kl. zeedraak, m., boomkikvorsch, m.; houten klapper of ratel (op Goeden
Vrijdag in de kerken genrulkt).
Ragazza, f. melsje, 0., jongejuffrouw, v.; da marito, hu wbaar melsje, o.; e sempre
-, zij is nog ongehu wd; - inveccbiata,
oude jongejuttrouw, v.; melsle, 0., hemmde, v.,
Ilerste, v.; m.prov. - ehe (lura non perde
ventura, ongehuwd zijn heett nog niemand
leed gedaan , (am. dlenstmetsle.o., -a' ccia,
f. slecnt vrouwspersoon, gemeene deerne, v.;
-a'ccio, m. ondeugende, stoute [ongen, m.;
ook: un buon -, een goede jongen, kerel,
m.. -a'glia, f. kinderenschaar, v.; troep
kwade [ougens , -allie, m. hoop, m., troep v.
jongens, -ata, f. klnderen-, jongensstreek,
01.; esclam. --e! allemaal kiuderachtigneid ,
fig. onrijp kunst-, geesteswerk, 0., kinderenwerk, 0.; -efta'ccio, m., -3, f. kl. stoute
jongen , - tutto fuoco, een eehte wildzang,
kl. wild meisje, een echte spring in 't veld;
-ettino, m., -a, f. kleine [ongen, m., klein
meisje, 0.; -ino, m., - 3 , f. h.z.d. als -etto,
- 3 ; -0, m. knaap, jongen, jongeling-, m.;
- da bottega, winkelbediende,loopjongen,
m.; e un huon -, 't is een goeje jongen, m.;
anilno -i! houdt moed, jongens! {am.
fare a' -i, zijn woord niet houden; IJrov.
-i e i polli inlbrattano la casa, kinderen en kippen zetten het buis overhoop;
sin da -, van jongs af aan; ag(J.lielltzinnig,
zondor overleg-; -one, m. stevige, flinke
jongen; -olla, f. flink, kraehtig, stevig meisje,
0.; -otto, m., -3, f. stoere, slevige jOllg'en,
m., meisje, 0.; -ucciaccio, m., -a, doortrapte bengel, m., sluwe deel'oe, v.; -n'ccio,
m., -a, f. aehterlijke jong'en, meisje, 0.;
-nOle, m., h.z.d. als -anJe; -nolo, m.,
- 3 , f. jongelje, 0., meisje, kl. meisje, o.
Bagg'avignare, v. a. verslerking van 8gglavignal·e.
Raggelal'e, v. n. en - ..si, v. ritl. h.z.d. als
cOllgela..e.
Raggentilil'e, v. a. h.z.d. als riIlM·elltilire.
Ra'gghio, m.en afgel. Z. raglio.
Raggianlellto, m. het stralen, uitslralen, 0.;
-a."e, v. n. stralen, stralen werpen, schieten ;
p. pres. en agg. -ante, stralend; fig. - di
gioia, van vreugde stralend, blinkend;
(F'isiol.) calorico -, door uitstraling veroorzaakte warmte ~ prikkeling, v.; -ato, uitgestraald ; agg. straalvormig; -ata, f. (Zool.)
h.z.d. alsrazza; -era, f. stralenkrans, ro.;
(Ore(.) zonnestralen mv. om den Monstrans;
-0, m. siraal, v.; - della IlIce, del sole,
liellt-, zonneslraal, v.; all' uscir deilluovo
-, bij 't aanbreken van den nieuwen dag (A.);
fig - di speranza, straal van hoop; (Geom.)
straal, halve doorsnede; spaak v. (van een
wiel); - della leva, arm m. van den hefboom; (Anat.) spaakbeen o. (van den arm);
-onaloe, v. n. imp. dag worden; -oso, agg.
Z.•oadioso.
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Raggiralnento, m. bedriegerij, fopperij, v.;
-aloe, v. a. h.z.d, als aggirare; fig.om den
tum leiden, beetnemen, uednegen , si fascia
- da tutti, hij Jaat ztcn door iedereen beetnemen , -rsi, v. rift. rondloopen, fig. van
alles door elkander praten , {am. om de zaak
beendraaien; p. pass. beetgenomen, getopt,
-ato.. e, m. bed rleger, heetnemer, onbetrouwbaar persoon , agg. politica -trice, glutpende, onopreehte staatkunde, v.; -etto, m.
kl. lntrige, kl. onbetrouwbaarheid, v.; -e'·
vole, agg. wankelbaar,veranderlijk; -0, m.
onrechtvaardigheid, rechtsverdraaltna, v., intrtge, v., knoeleril, v.; ultvluchtje,voorwendsel,
0.; -one, m. groote tntrigesmeder, m.
Raggillg'nere, -gin'ngere, v. a. lnhalen,
aankomen, fig. - it fino, aan het doel komen,
het neoocde doel beretken, zijn plan doorvoeren , -rsi, v. rift. zlch wederom vereenlgen,
toegaan (van wenden), P'lJass. -unto, ingehaald, bereikt , agg. scopo -, berelkt doel;
vet, zeer vet (van dieren), sterk opgezwollen ,
ciglia -e, hoven hijeenkomende wenkbrauwen; - i mento, m. vereenlglng, bereiklng,
tnhallng, v.
Raggilllltare, v. a. aaneennaaien.
Raggillolo, ro. kl. straal, v., straaltje, 0,
Raggillstalnento, m. verstelllng, herstelling,
Y.; -are, v. a. herstellen, weer goed, heel
maken , vermaken (kleeding), verstellen, lappen; in orde brengen, opruimen , terrecht leggen (kamers, bladen van een boek); -rsi,
v. rift. verzoenen, ztch verzoenen.
Ragglutinare, v. a. weer aaneenlijmen,
plakken.
RaggonJicellare en raggomitolare, v. a.
-I'si, v. riO. h.z.d. als aggonlitolare.
Ragg.'anchlare, v. n. en -rsi, v. rill. h.z.d.
als aggranchiare; -chire, v. a. en n.
h.z.d. als agg"ranchire; -dire, v. a. en n.
h.z.d. als aagrandiJ"e.
Raggranella."c, v. a. korrel your korrel
bijeenbrengen; (am. met veel moeite bijeensparen, bijeenscharrelen (~eld).
Raggravare, v. a. opnieuw, nog meer bezwaren. helasten; .....rsi, v. rill. erg-er worden.
Raggricchiamento, m. insehrompelen, 0,;
-al'e, ."l),ggrinchiare, v. n. inscl1rompelen, ineenkrimpen (van koude); {ig. zich verkrimpen, zich kleinmaken (van angst); zich
ineenrollen (blafleren).
Raggrinzalliento, tn. ineenschrompeling, v.;
-are, v. a. Z. aggrinitoe; v. n. rimpels
bekomen; fig. kleinmoedig worden; - p. pass.
-ato en -ito, gerimpeld, ineengeschrompeld.
Ragglooppare, v. a. en -.osi, v. ritl. h.z.d.
als .oannodare en ragg."lIppare.
Rag-g."oUare, v. a. den dam van een sloot,
gracllt weer opwerpen; -Ie ciglia, het voorhoofd fronsen, een zwart, boos gezicht zetten.
Raggrovi~rIiare, v. a. en -rsi, v. rift. h.z.d.
als aggrovigliare; -unlare, v. n. en
-rsi, v. riO. h.z.d. als aggl'lunare; -uppalliento, m. samenknooping, -wikkeling-,
ophooping, v.; -uppa..e, v. a. en -rsi, v. riO.
h.z.d. ais aag-rUI)I)are, vereeniging, samenspannen; -oppo, m. winding, ineendraaiing,
v.; ophooping-, v.; -nzzare en -lIzzolare,
Y. a. duit bij duit opsparen, bijeensellarrelen
(een klein vermogen); p. pass. en agg. -ato,
duit voor duH bijeengeseharreld.
Ragguaglla'bile, a(Jg. vergelijkbaar, te vergelijken; -amellto, m. geIijkmaking, vel'-
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effening, v.; —ianza, f. h.z.d. als agguaglianza; —are, v. a. gelijkmaken, vereffenen ;
(Cors.) — le partite (i conti), de posten in
't grootboek brengen ; volg. — le costure a
qd., iemand terdege afranselen ; (Tint.) —a
eaviglia, de geverfde z ij de uitwringen ; vergelijken ; ten nauwkeurigste onderrichten;

—atamente, avv. gemiddeld, het een door
het ander gerekend ; —at ivo, agg. vereffenend, gelijkmakend ; —More, m. vereffenaar,
m., berichtgever, m.; —o, m. vereffening, v.,

evenmaat, v., evenwicht, o-, verhouding, v.,
nauwkeurig bericht, o.; dar a qd — di qe.,
tem. ergens nauwkeurig bericht van geven ;
a — di, in verhouding van ; a — del cingaie
percento, in de verhouding, tegen den koers
van vijf percent.
Ragguardare, v. a. en afgel. Z. riguardare ; —e'vole, agg. gezien, prijzenswaardig,
beachtenswaardig ; —evolezza, f. aanzienlijkheid, v.; —evolauente, avv. op beachtenswaardige wijze; —o, in. Z. riguardo.
Ragguazzare, v. a. Z. diguazzare.
Ra'gia, 1. harts, v.; —leiitischia, mastik,
m.; acqua di —, terpentijn, m.; fig. en fam.

bedrog, o., bedriegerij, misleiding, v.

Ragiona'eeia, f. mislukt argument, o., misplaatste opmerking, ongerijmdheid, v., onzin,
m.; fam. iiaso dalle —e, onzinverkooper,
m.; —ale, agg. Z. razionale ; —amentino,
m. kl. rede, v., kl. gesprek, o.; —ainento, m.
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di qe., iem. naar verdienste, volgens recht
behandelen ; far — di qe., iets laten recht
wedervaren ; farsi — di sè stesso, zichzelf recht verschaffen ; prov. spessa la — è
vista dall' uso, gewoonte is sterker dan
recht ; clii ha pia forza ha pia —, de

sterkste heeft altijd gelijk ; het recht van den
sterkste is altijd het beste ; oorzaak, v-, grond,
m., beweegreden, v.; le —i ultime dolle
eose, de laatste oorzaken der dingen ; senza
una basona —, zonder goeden grond, steekhoudende reden ; per pia —i , om meer dan
een reden; per —i di salute. oni gezondheidsredenen ; rede, v., gesprek, o.; rechtsspraak, v., recht, o.; far valere le sue —i,
zijn rechten doen gelden; prov. dire le sue
—i agli sbi rri, voor doove ooren preeken ;
aver —, gelijk hebben ; la — sta dalla
pai•ta niia ed il torte dalla tua, ik heb
gelijk en gij ongelijk ; dar — of la --- a qd.,
iem. gelijk geven; il tempo mi darà —,
de tijd zal mij gelijk geven; (Stor.) rechtsspraak; — di stato, staatsredenen, staatsrecht ; — naturale, h.z.d. als diritto —;
aard, m., soort, v.; wijze, manier, v.; (Mat.)
rede, v.; — inversa, omgekeerde rede, verhouding ; verhouding v. (tot elk.), proportie;
rekening, v.; libro dolle —i, grootboek, o.;
(Corn.) handelsfirma, v., -naam, m.; mistare
la —, de firma veranderen ; domandare,
ehiedere —, rekenschap vragen ; rendere,
dare —, rekenschap geven ; onderwerp, o.,
stof, v., inhoud, m.; — di uiondo,'s werelds
loop, m., natuurl ij ke gang der dingen ; avv.

redeneering, bespreking, opheldering, v., redevoering, rede, v.; gesprek, o., onderzoek, o.;
—are, v. n. verstandig oordeelen, redeneeren ;
— a fit di logica, logisch, verstandig oora ragioa di mondo, queste si chiadeelen ; (am. — con le gomita, col piedi,
mano corbellerie, in gewone taal, in goed
eoi ginoechi, met woorden in plaats van
Hollandsch noemt men dat domheden ; far
bewijzen voor den dag komen ; spreken, een
— di fare qe., van plan zijn iets te doen ;
redevoering houden, onderzoeken ; spreken
farsi una — di ge., zich ergens in schik(met elk.), zich met elkander onderhouden ;
ken ; non intendere —, geen rede verstaan ;
v. a. beoordeelen, opvatten, denken (over iets);
m. avv. a —, con —, di —, naar verdienste,
een zaak motiveeren, de gronden er voor aanwat (iem.) toekomt; a gran —, a buona
geven ; — 11 voto, zijn stem toelichten, moti—, op goeden grond, met alle recht ; a —,
veeren ; berekenen ; —rsi, v. rill. heeten ;
in — di —, in verhouding van ; naar derf
—rsi con uno, met iem. overeenkomen;
koers van ; lo seonto è a — del 5 prop. pass. —ato, verstandig geoordeeld, beredecento, het disconto is tegen den koers van
neerd ; agg. gemotiveerd, toegelicht, verstandig,
50/0 ; prestare denari a — di 4 procento
voornoemd ; m. prov. cosa ragionata per
geld tegen 40/0 uitleenes ; a pil forte —,
via va, als men van iem. spreekt is bij nabij;
des te meer, met meerder recht ; ricorrere
—atainente, avv. op logische, verstandige,
a chi è di —, zich tot den bevoegden perberedeneerde wijze ; —ativo, aug. h.z.d. als
soon wenden ; di santa —, in groote menigte;
—e'vole ; la forza —a, oordeelskracht, v.;
piove di santa —, het regent dat het giet;
vermogen om verstandig te oordeelen ; —acome la — comanda, naar behooree,
tore, m., —trice, f. iem. die verstandig oarzooals het behoort, zooveel maar mogelijk is ;
deelt; beoordeelaar, m.; è ais grande —,
tam. è bugiardo quanto la ragion
hij is een man van groot doorzicht; Inteleomanda, hij liegt als of 't gedrukt is;
letto —, logisch verstand, helder doorzicht,
per che, per qual —? om welke reden,
o.; --cella, —cina, 1. niet steekhoudende
waarom?
reden, v., zwakke grond, m.
Ragioneria, f. boekhouding, v., rekeningRagione, f. vermogen om verstandig te oorbureau, -kantoor, 0.; —e'vole, agg. verstandeelen ; verstand, rede, v.; 1'uomo è nu
dig, billijk ; voldoend, passend, doelmatig;
essere dotato di —, de mensch is een met
dragelijk, nog al goed, niet al te slecht ; —everstand, rede begaafd wezen ; laselarsi
volezza, f. verstand, o., billijkheid, passendgovernare dalla —, zich door het verstand
heid, steekhoudendheid, v.; —evolanente,
laten leiden ; geschiktheid, bekwaamh., v. (4.);
avv. op verstandige, billijke wijze ; passend,
(Filos.) esseri di —, verbeeldingen, ideen,
behoorlijk ; —iere, m. boekhouder, m., goede
mv., wat alleen in de verbeeldi:;f.; (niet in
rekenaar, rekenmeester, m.; issima, fam.
werkelijkheid) bestaat; rechtvaardigheid, bilsuperlat. van ragione, ha ragione, ralijkheid, gehoorzaamheid, v.; è — che il
gionissima, gij hebt volkomen gelijk, duicolpevole sostenga la pena, 't is billijk
zendmat gelijk.
dat de schuldige de straf onderga ; rendere Ragioso, agg. hartsac htig.
(tenere) —, recht spreken ; far — a qd., Ragliare, v. n. balken (v. d. ezel); iron. leelijk
zingen ; v. a. — uu aria, een lied slecht
iem. recht laten deelachtig worden ; far —
—
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zingen, balken ; —ata, f. gebalk, o ; ra'glio,
m. gebalk, geluid van den ezel.

Ragna, 1. fijn vogelnet, 0.; fig. valstrik, in.;
l'uccello della sua —, hij beeft zich in

zijn eigen net gevangen, is in de kuil gevallen
die hij voor een ander gegraven had ; — (Zool.)
h.z.d. als ragno ; —a'ia, f. boonplaatsing
v. tot het uitspannen van 't vogelnet.
Ragnare, v. n. zich licht bewolken (van den
hemel); als een spinneweb worden ; doorzichtig
fijn als een spinneweb, doorschijnend worden;
beginnen te glimmen (van versleten kleeren);
tegen het net vliegen ; v. a. de vogelnetten
uitspannen ; p. pass. —ato, licht bewolkt;
doorschijnend, versleten (v. kleeren); —atela,
f., —atelo, in. spinneweb, o.; —i, dunne,
langwerpige wolken ; m. prov. inciampare
ne' —i, over een stroohalm vallen ; —atnra,
f. doorschijnende, versleten plek v. (op kleeren);
—e, pl. witte, doorschijnende wolkjes, mv.
R agno, m. spin, v.; tela di —, spinneweb, o.;
far opera a tela di —, vergeefsch, nutteloos werk doen ; m. prov. non esser buono
a levar un — di up buco, tot niets deugen, nergens goed voor zijn ; alles mislukken ;
(Zool.) pesee — , zeebaars, v.; ra'gnolo, m.
h.z.d. als ragno; —eusta, f. biddende -,
vangsprinkhaan, m.
Ragnuola, f. kl. vogelnet, o.
It.az:oi, m. ragout, o.
Ragunare, v. a. en afgel. Z. radunare;
—atri'eeio, agg. bijeengeraapt; gente —a,
bijeengeraapt gepeupel, o.
Rai, m. pl. voor raggi, m. pl. fig. oogen, mv.;
—are, v. n. Z. raggiare.
Raimondo, m. (N. pr.) Raimond, m.; —nardo,
m. (N. pr.) Reinhard, Reindert, m.; —roldo,
m. (N. pr.) Reinout, Rainold, m.
Raitare, v. a. Z. sbraitare.
Raingare, v. a. (Mar.) tegen den wind brassen ; — le vele, de zeilen leiken ; —ghe, f.
pl. (Mar.) zoomtouw, o., leik, o.; nettere,
tenere le vele in —, tegen den wind brassen.
Ralla, f. wagensmeer, o.; deurgrendel, m.,
deurduim, v.
Rallargare, v. a. en afgel. Z. riallargare.
Ralleggiare, v. a. b.z.d. als alleggiare.
Rallegrarento, m., —anza, f. vroolijkheid,
v., vermaak, genoegen, o.; vreugde, blijdschap,
v.; fam. i miei --i, mijn beste gelukwenschen,
mv.; —are, v. a. vroolijk maken, verblijden,
opvroolijken, vermaken ; fig. kruiden, afwisselen, levendiger maken (een droog onderwerp);
—rsi, v. rifl. zich verheugen, verblijden; ril
rallegro, bet doet mij genoegen, ik ben
verheugd; —rsi eon qd. di qe., iem. met
iets gelukwenschen ; (Cavall.) in gang geraken,
vurig, monter worden ; p. pass. —ato, vroolijk
gemaakt, verblijd, opgevroolijkt ; —ata, f.
montere gang m. van 't paard ; —ativo, agg.
opvroolijk., opbeurend; —store, m. —trice,
f. opvroolijker, m.; als agg. vreugdebrengend,
vreugdeverspreidend, vroolijk, verblijdend ;
—atura, f. vroolijke gelaatsuitdrukking, v.;
quella signora ha una belle —, die
dame is zeer lief als zij lacht, staat het lachen
zeer goed.

Rallenarsi, Z. allenarsi.
Rallentainento, m. vertraging, vermindering,
verlangzaming, v.; —are, v. a. verlangzamen,

langzamer maken ; verminderen ; — il passo,
den stap, pas verminderen ; minder, zeldzamer
worden; slap maken, vieren laten; — il
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freno, den teugel laten vieren ; — le corde
al violino, de snaren van de viool ontspannen ; — I'areo, den boog ontspannen ; p. pass.
en agg. —ato, verlangzaamd enz.
Rallevare, v. a. h.z.d. als allevare ; —viare, v. a. h.z.d. als alleviare.
Rallignare, v. n. wederom wortel vatten ;
—rsi, v. rilt. zich voortplanten, weer opstaan.
Railino, m. ijzeren oog o. in den vloer waarin

de deurduim draait ; sponning v. e. schuifdeur.

laalluminare, v. a. h.z.d. als allurninare;

het licht der oogen teruggeven, weer ziende
maken; fig. de oogen openen, verlichten ; v. n.
weer ziende worden ; p. pass. —ato, verlicht.
Rallungare, v. a. allungare.
Rama, f. h.z d. als ram©.
Rama'ccio, m. (Fond.) ongezuiverd, ruw
koper, o.
Rama'ccio, m. geruisch, ruischen o. der boomen ; fam. geraas, getwist, o.
Ramace, agg. (Zool.) uceello — , nestjong, o.,
nestvogel, m.
Ramaio, m. koperslager, ketelsmid, verkooper
van koperwerk, m.; —aiolata, een schep-,
roerlepel vol ; —aiolo, —aiuolo, m. koperen
lepel, roerlepel, m.; prov. tener il — in
mano, de eerste zijn, aan 't hoofd staan.
Ramanzina, f. fam. verwijt, o., uitbrander,
In.; —zo, m. Z. romanzo.
Ramaro, m. koperwerker, -smid, m.
Ramarro, m. groote groen en zwartgespikkelde hagedis, v.; m. prov. aver l'ocehio
del —, mooie oogen hebben ; bocca di —,
hebzuchtig, vasthoudend mensch, m.; fam.
regelaar van een processie of optocht, m.
Ramata, f. (Cacc.) uit wilgen gevlochten vogelnet, o.; a —, in groote hoeveelheid ; —are,
(Care) v. a. vogels met het teersen net vangen ; fig. — le horse, de beurs, de portemonnaie rollen; —atata, f. (Cacc.) slag met
het teenen net.
Ramato, agg. ver-, gekoperd, met een laag
koper overdekt; —atura, f. verkopering ; —

galvanica, galvanische verkopering, v.
Ramazza, f. slee v. (van boomtakken); —otta,
f. oud-modische muts, v.
Rame, m. koper, 0.; —abbrucciato, gecalcineerd koper, koperrood, o.; —di t'orinto,
Korintisch koper, geelkoper, messing, 0.; —
f lato, koperdraad, 0.; verde —, groenspaan,
0.; nastro di —, h.z.d. als ramaio ; — ,

koperwerk, o., koperwaren, my , kopergeld, 0.;
mi pagó in —, bij betaalde mij met kopergeld ; kopergravure, v.; ineisore, stampatore in —, kopersteker, koperdrukker, m.;
incisione, stampa, intaglio in —,

kopergravure, v.; (Archeol) eta del —, kopertijdperk, o.
Rameggiare, v. a. stokjes in den grond steken ; stutten; v. n. h.z.d. als ramifeare.
Raniella, f. h.z.d. als ramicella.
Ramento, m. uit-, afkrabben, o.
Rameria, f. koperen gereedschap, o.
Ramerino, m. (Bot.) rosemariju, o.
Ramettino, m. kl. takje, 0.; —etto, m. takje,
twijgje, o.; kl. kopergravure, v.
Ramicciare, v. a. takkenbossen maken.
Ra'mice, f. (Chir.) breuk, v.
Ramieello, m. h.z.d. als ramoscello ; —I
d'acqua, wateradertje, o.
Ramiere, m. koperwerker, m.; —i'fero, agg.
koperhoudend.
Ramitieare, v. n. zich vertakken ; zich in
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takken verdeelen ; —rsi, v. rih. zich vertakken, Ram modernare, v. a. b.z.d. als an,nadderverdeelen, verspreiden ; p.pass. —ato, vertakt;
iaare en ritnodernare.
—azione, 1. vertakking, verdeeling, v.
Rammollare, v. a. Z. rammollire ; —iRamiiia, f. koperhamerslag, -afval, o.; (Fond.)
inento, m. week maken, weeken, o., weeking,
koperslak, v.
v.; (Med.) -- del cervello, hersenverweeking,
Rainingare, v. n. in den .vreemde ronddolen ;
v.; —ire, v. a. week, weeker, zacht, buigzaam,
zonder vaste woonplaats rondzwerven.
smeidig maken ; fig. verweeken, roeren, medelijden opwekken.
fl amingo, app. falco — , jonge valk, m., die
reeds van tak op tak kan vliegen ; fig. zonder Raininoistare, v. a. h.z.d. als aminontare.
vaste woonplaats rondzwervend ; in de wereld Raminorbidare, —vidai'e = —bidire-,
—vidire ; —rsi, v. rifl. h.z.d. als aminorronddolend ; stare, essere —, geen tehuis,
bidire ; —bidativo, agg. verweekend, week
geen vaderland hebbend, vluchtend, rondmakend.
zwalkend.
Rainino, m. koperen ketel, m., - pot, pan, m ; Raminortare, v. a. (Conc.) de huid zacht
— bucato, koperen zeef v. (voor 't afscheppen
maken.
Rammorzare, v. a. h.z.d. als ammorzare ;
van den room).
—zolato, agg. gewreven (verven).
Ramiscello, m., —itella, f., —itello, m. Z.
Rammucchiare, v. a. h.z.d. als aminucrannoscello.
chiare ; —muricare, v. a. h.z.d. als amRammantare, v. a. met den mantel bedekmontare.
ken ; fi g. beschermen ; --rsi, v. rifl. zich optooien, opsieren ; —antellare, v. a. fig. be- Ramo, m. tak, m., twijg, v.; vak o. (van een
wetenschap); zijtak, zijarm m. (v. een rivier);
mantelen, verontschuldigen, vergoelijken.
— d'nna strada, zijweg, m., vertakking, v.;
Rammarcare, v. a. —co, m. Z. ramina—i, pl. einden mv. van het gewei ; farm
ricare, —co.
avere un — dl pazzo of di pazzia, een
Raminarginare, v. a. Z. rimarginare.
slag van den molen beet hebben.
Rammaricamento, —a'rico, m. geweeklaag, v., droefheid, bekommerdheid, v.; kom- Ramogna, f. voortzetting v. der reis; orare,
wandare buona —, gelukkige reis wenmer, m., zorg, v., metgevoel, o.; —are, v. a.
schen ; —are, v. a. een goede, gelukkige reis
bedroefd, treurig maken, kommer, verdriet,
wenschen ; gelukwenschen.
leed veroorzaken ; —rsi, v. rifl. zich bedroeven,bekommeren ; klagen, jammeren(over iets); Ramola'ccio,m. (Bot.) mierik-, peperwortel,m.
p. pass. —ato, geweeklaagd ; agg. bedroefd, Ramoruto, agg. h.z.d. als —oso ; —oscello,
in. takje, twijgje, o.; —osità:, f. veelvertaktbekommerd ; —azioncella, f. kleine weeheid, v., uitgespreidheid v. der takken ; —oso,
klacht, v., gering gejammer, o ; —azione, f.
agg. takkig, veel vertakt, met veel takken.
geweeklaag, gejammer, 0.; —che'vole, agg.
weeklagend, klagend ; —chio, tn. aanhoudend Rainpa, f. klauw, m., poot, v.; oprij, v., opstijg, m.; —ante, agg. (Arald.) op de achtergeklaag, geweeklaag, o., gejammer, o.; —coso,
pootes staand en met den klauw tot slaan
app. over alles klagend en jammerend.
gereed, klimmend (v. leeuwen enz. in wapens);
Rammassare, v. a. opnoopen, opstapelen.
—are, v. a. h.z.d. als arrampicarsi ; —aro,
Rawmattonare, —embrace, —embranza, Z. riam.nattonare, remembranza,
m. (Fort.) h.z.d. als terrapieno; —ata, f.
slag m. met den klauw, de poot.
—are.
Rammemora'bile, agg. gedenk-, merkwaar- Rainpicare, v. n. en —rsi, v. rill. klimmen,
klauteren, opklimmen, omhoog slingeren (plandig., —amento, m. terugroeping v. in de
ten); p. pres. —ante, klimmend ; piante —1,
herinnering ; herinnering, v.; —asza, f. Z.
klimplanten, mv.; p. pass. —ato, opgeklomricocdanza; —are, v. a. in de herinnering,
men ; —iehino, m. (Omit.) boomklever, m.;
het geheugen hrengen, de herinn. opwekken;
— agg. piante —e, klimplanten ; —ino, m.
—atore, m., —trice, f. Z. ricordatore ;
haak, m.; klauw m. (van de kat); tand v. (van
—azione, f. Z. ricordanza.
een vork); —i, pl. hanepooten, (slecht, onleesRammendare, v. a. herstellen, verstellen,
baar schrift); (Manesc.) hoefijzer voor overlappen ; p.pass. —ato, versteld ; —atora, m.
kotende paarden ; fatto a —, haakvormig
-trice, f. lapnaaister, v., verstelster, v.; —agebogen ; —o, m. h.z.d. als —ino ; —ogna,
tura, f. lappen, stoppen (scheuren), verstellen,
f. zwaar, ernstig verwijt, o., ernstige berisping,
o.; reparatie, v.; gelapte, gestopte plaats, v.;
v.; scheldwoord, o.; —ognamento, m. het
—ino, m. kl. verstelling, kl. lapperij, v.; —0,
verwijten, berispen, o.; —ognare, v. a. ernm. verstelling, oplapping, v.; far un —, een
stige verwijtingen, berispingen toevoegen ;
versleten plaats verstellen, stoppen, lappen ;
uitschelden, beleedigende verwijten maken ;
verstelwerk, o., verstelkunst, v.; ricamo a
—rsi, v. recip. elkander verw ij tingen doen ;
stramienwerk, o., stramienstoppen, o.
in strijd, oneenigheid liggen ; —ognatore,
Rammentamento, m. herinnering, v.; —anm., —trice, f. verwijter, schelder, beleediger,
za, f. Z. rimembraiiza; —are, v. a. in
m., -ster, v.; —ogne'vole, agg. scheldend,
't geheugen terugroepen, herinneren, denken
beleedigend, verwijtend.
(aan iets); — qd., aan iem. herinneren, op
iem. gelijken ; inblazen, voorzeggen ; —rsi, Rampollamento, m. opborreling, ontspruiting, kieming, v.; —are, v. n. opborrelen,
v. rifl. zich herinneren ; mi rammento
ontspringen, ontspruiten, opkiemen ; fig. ontche ..., ik herinner mij dat ...; p.pass. ato,
staan ; —ino, m. kl. bron, kl. kiem, v.; —o,
herinnerd ; agg. vermeld, gedacht ; le cose
m. bron, kiem, v., scheut, v., aflegger, m.;
—e, gemelde dingen ; —atore, m., —trice,
afstammeling, m., spruit, v.
f. herinneraar, m.; (Teatr.) souffleur, m.
Rammentio, m. veelvuldig herhalen, o.; op- Rampone, m. Z. rampicone.
nieuw vermelden, o.; —zione, f. h.z.d. als Rainu'ccio en ramu'scolo, m. h.z.d. als
raiiioscello.
rainmemoramento.
Rana, f. kikvorsch, m.; —pescatrice, zeeRainmezzare, v, a. door midden deelen.
—,
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duivel, m. (zekere vistb); m. prov. pigliare I ergens nestelen, zijn kwartier, verblijf opslaan.
aleiino al boccone come la —, iemand Banalere, f. longkuip , v.; —0, m. loog, v.,
door beloften en geschenken vangen ; prov.
loogwater, o.; —vergine, moederloog, v.; —
— di palude senipre Balva, in zijn moeras
di mezzo, bijtende loog, - potasch, v.; m. prov.
e il sapone, tijd en moeite
perdere 'rl
is elke kikvorsch in vettigheid.
Ranca, f. pop. kreupel, verrekt been ; —are,
(er bij) verspillen ; fuggire il — saldo,
het gevaar ontwijken, zijn vingers niet branden.
V. n. kreupel gaan, hinken ; (Mar.) h.z.d. als
arrancare ; —clieggiare, v. n. h.z.d. als Rannobilire, v. a. Z. rinnobilire.
rancare en meer gebruikt.
Rannodamento, m. wederaanknooping, v.;
Ranciato, agg. (h.z.d. als rancio), oranje—are, v. a. wederaaneenknoopen ; fig. —
un' amicizia, een vriendschap wederom
kleurig; —ico, m. prikkeling, baking v. in de
keel van in slecht vet of olie gebakken spijzen ;
aanknoopen, hernieuwen ; (netten) verstellen,
—idetto, agg. een weinig rans, garstig • —ioplappen ; —rsi, v. rif. zich wederom verdezza, f. ransige smaak, ransigheid, v.;
eenigen, elk. wederom ontmoeten ; fig. samen-,
—idire, v. n. rans, ransig, garstig worden;
aan elkander hangen.
p. pass. = idito, ransig geworden ; agg. ran- Rannoso, agg. loogachtig.
sig ; —idità, f. ransigheid • — ido, agq. rans, Rannugolare en rannuvolare, v. n. en
ransig; fig. verouderd; solt. m. ransige reuk
—rsi, v. rill. opnieuw bewolken. met wolken
of smaak, m.; —idi u ne, ransige smaak, m.;
bedekken ; fig. —rsi, treurig, boos, ontstemd
fig. verouderde rommel, m.; verouderd, buiten
worden ; p. pass. —ato, bewolkt; agg. droegebruik geraakt woord.
vig ; fig. somber, treurig; — ainento, m. beRanciere, m. (Mil.) onderofficier die de rantwolking, verduistering, v.
soenen uitdeelt ; —io, m. rantsoen, 0., dagel. Rano'cchia, f., en —io, m. (Zool.) kikvorscb,
mondvoorraad, m.; (Mar ) bak, m., bakmankikker, m.; m. prov. it — non morde, eerschap, m.; — agg. oranjekleurig; h.z.d. als
chè non ha denti, de kikvorsch bijt niet
rancido ; —ioso, agg. h.z.d. als —ido ;
omdat hij geen tanden heeft, d.w.z. menigeen
—ire, v. n. h.z.d. als —icidire.
is alleen goed omdat bij niet in de gelegenRanco, agg. kreupel, lam, hinkend.
heid is kwaad te doen ; —a'ia, f. kikvorschenRaneore, m. heimelijke wrok ; covare —i,
vijver, m.; fig. kikvorschenland m. (voor een
wrok koesteren ; —ura, f. kommer, In., droefvochtiger, ongegronde streek); —a'io, m. h.z.d.
held, v.; —urarsi, v. rill. h.z.d. als ramals —aia; kikvorschenverkooper, -handelaar,
enariearsi.
m.; Scherz. kikkereter, m.; —eila, f. soort kl.
Banda, f. om een spil draaibaar hout (tot 't
maar zeer kwakende kikvorsch, m.; —etto,
beschr. van cirkels); (Mar.) gaffel- of bezaanm. aardig kl. kikvorschje, kikkertje, o.
zeil, o.; a —, dicht er bij, er langs, op den Ranto, —olo, m. gereutel, 0.; il — della
rand ; —a'gine, avv. andare —, rondzwermorte, dell' agonia, het doodsgereutel, o.,
ven, ronddolen ; —a'gio, m. rondzwervende
de doodstrijd, m.; è coniiueiato il —, de
landlooper, m.; —are, v. a. (Falegn.) — un
doodstrijd is begonnen ; —olare, v. n. zwaar
arco, een boog trekken.
ademen, reutelen ; —o'lio, m. aanhoudend
Randellare, v. a. met een knuppel afranselen ;
gereutel, 0.; — oloso, agg. reutelend ; van
— aria balla, een haal met een stuk hout
reutelen, rochelen vergezeld gaan.
vast aansjorren ; —ata, f. slag met een knup- Ranu'neolo, m. (Bot.) ranonkel, m., boterpel ; — ate, f. pl. stokslagen ; —ello, m. pak bloem, v.
stok m. (tot het dichtsjorren van balen); klepel, Rapa, f. raap, v., knol, m.; campo di —e,
In., kruis o. (om den hals van honden); knupeen knollenveld, o.; broccoli di —e, knolpel, m., stok, In.; — della sella, bovenste
kool, v.; fam. ezel, domoor, m.; fam. confetgedeelte van den zadelboog.
tare una — , tijd en moeite aan een waardeRandione, m. (Omit.) gier-, jachtvalk, m.
looze zaak besteden ; voler cavare of
Ranella, f. kikvorschje, o.; (Med.) kikkertrarre sangue dalla —, van een arme;;
gezwel, o.
drommel geld willen hebben, het onmogelijke
Ra'nfia, f. h.z.d. als granfia.
willen ; prov. coin' asiiio sape, tost miRangi'fero, in. (Zool.) rendier, o.
nuzza —e, ieder doet zooals 't hem in zijn
Rau44o, M. rang, graad, stand, m.
jeugd geleerd is ; fam. meglio una — in
,

Ra'ugola., f., — o, In. zorg, v., kommer, m.,
droefnis, v.; —are, v. n. ijverig streven be-

casa sua, che nn eappone in casa

legli altri, beter een vogel in de hand dan
vorderen ; hevig schreien ; v. a. — una cosa,
tien in de lucht ; —a'eeia, f. koolraap, v.
iets trachten te verkrijgen ; —oso, agg. ijve- Rapace, app. roofzuchtig, roofachtig ; uccello
rig; bezig.
—, roofvogel, m.; fig. inhalig, hebzuchtig;
Ramiro, agg. (Anat.) vene —e, kikkeraderen,
—acemente, ave. op roofzuchtige, inhalige
mv. (onder de tong); (Bot.) soms voor aequawijze ; —acità, f. roofzucht, roofgierigheid,
tic() of palustre gebruikt.
hebzucht, v.
Raunaiuola, f. kl. filtreerkruik v. voor de Rapa'io, m. rapen-, knollenveld, o.; fam. en fig.
loog; —ata, f. loog v. voor den wasch ; fare
werk dat als los zand aaneenhangt.
una —, loog maken ; —ata'ccia, f. vuile, Rapare, v. a. de haren zeer kort afsnijden ;
zwakke loog, v.
p. pass. —ato, kort geknipt ; zucea —a,
Rannerire, v. n. zwart, zwarter worden ; v. a.
kort-, kaalgeknipte kop, In .; —ata, f. het
zwart maken.
snijden, kort afknippen der haren ; —ato,
Rannestare, v. a. en afgel. Z. riannestare.
rapè, in. fijne snuiftabak, rapè, v.
Rannicchiarsi, v. rifl. ineenkruipen, -krim- Raperella, f. (Scutt.) stukje steen o. (tot aanpen, zich klein maken (om zich te verbergen);
vulling van reeds gemaakt werk); kl. koperen
zich opschuilen, verbergen ; v. a. samentrekknop of ring m. met stift ; koperen nageltje,
ken, tot een klomp maken.
- stiftje, 0.; schroefplaatje, o.; beslag o. (aan
Raunidare, v. a. herbergen ; —rsi, v. rifl. zich
het mesheft).

RAP

784

RAP

Raperino, —u'giolo, m. (Omit.) sijsje, o.; I gelapte, verstelde plaats ; —o, m. h.z.d. als
—atura ; fig. gelogen, mislukt uitvluchtje,
fam. iem. met kaalgeschoren hoofd; —ouzo,
voorwendsel, o.; (Tip.) aanvulling, v., -vulsel,
—o'nzolo, m. gemeene veldsla, v., rapun-

selsla, v.

o., nabestelde letters, mv.

Rapidarnente, avv. zeer snel, vlug; —issi- Rappianare, —astrare, v. a. Z. appianare, —astrare ; —attare, v. a. en —rsi,
iiiannente, bliksemsnel, vlug als de wind;
v. rifl. h.z.d. als appiattare.
plotseling, 0.; — ezza, —ità, f. snelheid, groote
snelheid, v.; —'pido, agg. zeer snel, buiten- Rappiccamento, m. wederaanhechting, -ophanging, v.; —are, v. a. Z. riappare ;
gewoon snel, vluchtig.
—iare, v. a. h.z.d. als riappicciare ; —iRapillo, m. vulkanische slak, v.
cottare, v. a. iets zoo goed als 't kan verRapiinento, m. roof, m., rooven, o., ontvoering,
stellen ; —luire, v. a. kleiner maken, verv.; fig. verrukking, begeestering, v.; —Ina, f.
kleinen ; v. n. kleiner worden ; —iolire,
roof, m., gewelddadige diefstal, m.; buit, v.,
—olire, v. a. h.z.d. als rappiccinire.
roof, m.; animale, uceello di —, roofdier,
o., -vogel, m.; woede, v., toorn, m.; —inare, Rappigliamento, m. stolling, stremming,
stijlwording, v.; —are, v. n. en —rsi, v. rifl.
v. n. rooven, stelen, op roof, diefstal uitgaan;
stremmen, stollen, stijf worden ; fig. weerwraak
v. a. h.z.d. als rapire ; -inatore, m.,
nemen, iets achterhouden; p. pass. en agg.
—trice, f. h.z.d. als rapitore, —trice;
—ato, gestremd, gestold.
—iuo, m. (Bot.) wilde raap, v.; —inoso, agg.
h.z.d. als rapace en rapido ; —ire, v. a. Rappoggiare, v. a. Z. riappoggiare.
rooven, ontrooven, op roof uitgaan; als roof, Rapportagione, f. —amento, m. bericht,
rapport, o.; —are, v. a. berichten, bericht
buit pakken (dieren); ook fig. — l'onore, de
geven, rapporteeren, rapport uitbrengen, overeer rooven ; — seco, met zich voortsleuren,
brengen, oververtellen ; (Arch. en Scult.) een
ontvoeren, wegrukken (de dood); la morte
stuk inzetten, aanvullen ; overbrengen (een
lo rapi a' suoi earl, de dood ontrukte
teekening);toedich ten, op iem. laden (de schuld);
hem aan zijne dierbaren ; fig. begeesteren,
verrukken, in verrukking brengen, betooveh.z.d. als cagion are ; voorstellen, verbeelden ; —rsi, v. rifl. zich op iem. beroepen ;
ren ; essere rapito (in ispirito), in geestiem.'s oordeel vragen ; —rsi, assol. betrekking
verrukking zijn ; p. pass. —ito en ratto,
hebben, op de waarde of onwaarde berusten ;
geroofd, gestolen ; agg. gestolen ; verrukt, in
p. pass. —ato, bericht ; agg. overgedragen;
verrukking ; —itivo, agg. fig. verrukkelijk,
—store, m. , —trice, f. berichtgever, m.,
meesleepend; —iore, m., —trice, f. roover,
-geefster, v.; fam. overbrenger, kletser, m.,
ontvoerder, m., -ster, v.; — , agg. diefachtig,
-ster, v.; agg. berichtend, mededeelend ; —aroofzuchtig.
zione, f. h.z.d. als —amento ; —0, m.
Rapo, m. zeer groote raap, v.; —one, m. reusrapport, o., mededeeling, v., wederkeerige beachtige raap, v., knol, m.; fain. aartsdomoor,
trekking, verhouding, v.; non aver insieme
groote ezel, m.
alcun — , in geen betrekking tot elk. staan,
Rapo'ntico, m. (Bot. en Farm.) rabarber, m.;
niets hebben uit te staan met elk.; (Mat.) —
—o'iizolo, m. h.z.d. als raperonzolo.
di due quantità, verhouding v. van twee
Kappa, f. (Vet.) gal v. (aan paardepoot); —,
grootheden
; (Mi1.) ra pport, o.; andare a —,
tros
m.
(van
trosdragende
bloemen).
(Bot.)
Rappaciore, v. a. verzoenen, den vrede herop 't rapport gaan ; (Arch.) —i, pl. versieringen, aanzetstukken, inv.; toevoegsels, v.; ristellen ; stillen, bedaren, tot kalmte brengen ;
cainare a —, borduurpatronen overbrengen,
p. pass. —ato, verzoend, bedaard ; —azione,
doortrekken ; m. avv. per —, in vergelijking,
1., —ficamento, m. herziening, wedervermet betrekking; per — a, wat betreft.
zoening, herstelling v. van den vrede ; —11care, v. a. en —rsi, v. rifl. h.z.d. als —are. Rappre'ndere, v. n. h.z.d. als rappigliare ;
p. pass. en agg. —eso, gestold, geronnen, geRappagare, v. a. h.z.d. als appagare.
stremd ; latte —, gestremde, zure melk ; beRappallottolare, —ozzolare, v. a. h.z.d. als
appallottolare ; —rsi, v. rifl. zich als een
vroren, verstijfd, slapend (ledematen); —iniento, m. bevestiging, vernieuwing, v.
bal ineenrollen, zich krommen, ineenkrimpen,
samenrollen ; fig. le parole gli si rappal- Rappresa'glia, f. weerwraakneming; zelfverschafte genoegdoening, v., represailles ; belottolarono, zijn woorden verdraaiden in

zijn mond, z ij n tong sloeg dubbel (v. schrik).

Rapparare, v. n. opnieuw leeren.
Rapparecchiare, —reggiare. —rare, Z.
riapparecchiare, —reggiare, ricomparire.
Rappattumare, v. a. weer verzoenen, een-

drachtig maken.
Rappellare, v. a. Z. riappellare.
Rappetta, —ettina, f. klein trosje, o., zeer
klein trosje, o.
Rappezza'bile, agg. verstelbaar, wat gelapt
kan worden, 't lappen waard is ; —amento,
m. verstelling, v., lappen, o.; verstel-, lapwerk,
0.; —are v. a. verstellen, lappen, weer heel
maken ; lag. samenlijmen, -flikken ; fare un
libro rappezzando diversi articolacci, een hoek maken door verschillende

slechte opstellen, artikels bijeen te lappen ;

—atore, in., —trice, f. versteller, lapper, m.,
-ster, v.;. —atura, f. h.z.d. als —amento ;

slagneming v. als waarborg.

Rappresenta'bile, agg. opvoerbaar, vertoonbaar; —agiore, —azione, f. opvoering,
voorstelling, afbeelding, representatie,v.; (Gier.)

plaatsvervanging, vertegenwoordiging (bij erfenissen); (Teal.) zinnebeeldige voorstelling, afbeelding ; —amento, m. het voorstellen,
afbeelden, o., afbeelding, v., beeld, o ; —anza,
f. voorstelling, v., verzoek, smeekschrift, o.;
vertegenwoordiging, optreding, plaatsvervanging; in de plaats treding; —nazionale,
volksvertegenwoordiging, kamer v. van afgevaardigden ; afbeelding, v.; —are, v. a. voorstellen, afbeelden, verbeelden, beteekenen ;
opvoeren, iem. vertegenwoordigen ; farsi —
da qd., zich door iem. doen vertegenwoordigen; afschilderen, doen voorkomen ; —rsi
qc., zich iets in den geest voorstellen, zich
een voorstelling van iets maken ; p. pres
—ante, voorstellend; sost. m. vertegenwoor-
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diger, plaatsvervanger ; —nazionale, volksvertegenwoordiger ; —ativa, f. voorstellingsvermogen, o.; —ativannente, ave. als voorwerp of onder 't bereik der zinnen vallend
iets voorstellende ; —ativo, agg. voorstellend,
als zinuebeeld dienend ; arte --e, beeldende
kunsten ; vervangend, plaatsvervangend ; governa —, parlementaire regeering, v.; poesia
—a, beschrijvende, schilderende poesie, v.;
—atore, m. voorsteller, afbeelder, m.; —azioncella, f. kl. voorstelling, opvoering, v.;
—e'vole, agg. h.z.d. als —a'bile.
Rappressare, v. a. Z. riappressare.
Rapprofondare, v. a. Z. approfoiidare.
Rapprossiueare, v. o. h.z.d. als riapprossi ui are.
Rappuntare, v. a. Z. riappuntare.
Rappurare, v. a. h.z.d. als appurare.
Rapsodi'a, f. (Lelt.) rhapsodie, v.; (Mus.) rhapsodie, muziekstuk uit verschillende andere
samengesteld ; letterkundig maakwerk o. uit
brokstukken van andere schrijvers samengesteld ; —ista, —o, m. rllapsode, m., rhapsodendichter; iron. schrijver van werken uit
andere werken samengelapt.
Rapu'glio, ns. raapveld, o.
Rareaneirte, avv. zelden.
Rarefare, v. a. (Fis.) verdunnen, dun maken,
uitzetten; il calore rarefa l'aria, de
warmte verdunt de lucht, zet de lucht uit;
—rsi, v. rifl. verdunnen, uitzetten; p. pass.
—atto, verdund ; —efatti'bile, agg. (Fis.)
verdun-, uitzetbaar; —efazione, 1. verdunning, uitzetting, v.; —etto, app. tamelijk
zeldzaam of dun; —eiza, f. zeldzaamheid,
dunheid, dunte, v.; —ità, f. dunheid, zeldzaamheid ; kostbaar, zeldzaam werk af voorwerp; rariteit, v.; —o, agg. niet dicht, los,
dun, los samenhangend, zeldzaam, weinig
voorkomend ; — coine i can gialli, zeldzaam als een witte raaf ; spaarzaam ; passi
—i, langzame schreden (D.); fig. van buitengewone hoedanigheid, kostbaar, ongewoon,
zeldzaam ; ingegno —, een buitengewoon
verstand, o., een uitgelezen geest, m.; sost. m.
zeldzaamheid, dunheid, v.
Rasa, f. h.z.d. als ragia ; (Mar.) —e di
autora, ankerboei, rn7. , ankerkurk, v.
Rasare, v. a. glad, effen maken, glad-, afschaven ; — lo staio, de maat glad afstrijken ;
— le siepi, de heggen snoeien, gelijkknippen;
— la pelle, de huiden afkrabben; — il
comic), het leer gladschaven; — la testa,
het haar kort, kaal laten afknippen ; —atura,
f. het gladmaken, afstrijken, gelijkstrijken ;
overmaat, v., afval, 0.
Raseetta, f. ras (wollen stof) van geringe
waarde.
Ra'schia, f. (Med.) soort schurft, v.; —ia'bile,
agg. wat afgekrabd kan worden ; —iare, v. a.
weg-, afkrabben, afschaven, raspen ; afspoelen,
afknagen (rivieren den oever); v. n. niet de
keel schrapen (om de aandacht te trekken);
hm-zeggen ; —iata, f. weg-, afkrabbing, kratsing, schaving, v.; far dare Tina —a qe.,
iets een weinig laten afschaven, afkrabben;
—iatina, f. lichte, oppervlakkige afkrabbing;
una — basta a pulire il tavolino, met
het tafeltje een weinig af te krabben is het
goed; —iato'io, m. afkrabber, o., krabijzer,
schaaf-, wrijfijzer, o.; —latura, f. het afkrabben, kratsen, schaven ; afschraapsel, afval,
0.; afgekrabde plaats, plek, v.; —ietto, M.
ITALIAANSCH-NEDERLANDSCH

schaafwerktuig, krabijzer, radeermes, kratsijzer, 0.; —ino, m. radeermes o. (met dubbel
geslepen lemmet); schaafijzer, krabijzer, o.;
—1o, m. gekrab, geprikkel o. in de keel (door
vette spijzen veroorzaakt).
Ra'seia, f. ras, sarge, o. (soort wollen stof);
rasee, pl. zwarte rouwdraperien (voor rouwkamers enz); —fiere, m. ras-, sargewever, m.
Rasciugare, v. a. en n. h.z.d. als aseiagare;
fans. — le tasche a qd., iem. zijn geld uit
den zak troggelen of rollen ; —atura, f. het
drogen, afdrogen, o., droging, v.
Raseiuttare, v. a. fain. h.z.d. als raseiugare ; —o, agg. droog, afgedroogd.
Raseiitare, v, a. dicht langs iets gaan, strijken, varen ; fig. — la galera, het tuchthuis
ter nauwernood ontgaan; scrittore tanto
naturalista e lse rasenta la Zola. een
zoo naturalistisch schrijver, dat hij Zola op
zij streeft; —e, prep. dicht langs, dicht er aan
toe ; la palla gli pass4 — al capo, de
kogel streek dicht langs z ij n hoofd heen ; —
il di, tegen den morgen ; essere — a fare
qc., er aan toe zijn, op 't punt staan iets
te doen.
Rasetto, m. halfzijden atlas, o.
Rasiera, f. strijkbout, o.; h.z.d. als radiumdia; schaafijzer, o.; —ere, m. barbier, M.
Rasuto, m. h.z.d. als rabbia.
Raso, app. Z. p. pass. van radere ; sost. m.
atlas, o. (zeker stof).
Rasoia'ccio, m. slecht, slechtgeslepen scheermes, 0.; —oino, in. kl. scheermes, o.; —o'lo,
m. scheermes, o.; prov. attacarsi a' —j,
in wanhoop naar alles grijpen, zich aan een
stroohalm vasthouden ; aver il uiiele in
bocca e il —a cintola, honig in den mond
en ven ij n in 't hart hebben ; comuiinare
sopra nu H1 di —, op den rand van eten
afgrond, boven een vulkaan loopen ; esser
come i —j de' babieri, ehe son seuapre
in til°, nooit den maag vol krijgen, altijd
honger hebben ; esser nu — al cuore di
qd., een voortdurende zorg voor iem. zijn;
—oiu'ecio, m. slecht, ellendig scheermes.
Raspa, f. gtadvgl, houtrasp, v.; —are, v. a.
met de gladvijl glad maken, afraspen; — la
gola, in de keel haken (van sp ijzen, zuren
wijn enz.); met de pooten schrappen, krabben
(paarden, honden); krabben (met de nagels);
fig. en (am. wegkapen, ontfutselen; fam. van
plan zijn, in z ijn schild voeren ; — in tempi
torbi, in troebel water visschen ; p. pass.
—ato, geglad ; app. vino —, h.z.d. als raspattino ; —ati'eeio, m. opgekrabde, opgescharrelde grand; fain. ha.aepoot, m. (slecht geschrift); —atino, m. slechte, geringe wijn ;
—atura, f. het opkrabben, opscharrelen (van
den grond, bijv. door kippen); fig. — di gallina, hanepoot, m. (slecht geschrift); —erella,
f. (Bot.) h.z.d. als eguiseto; —ettare, v. a.
Z. riaspettare; —ino, in. kl. gladvijl, kl.
houtrasp, v.; —o, in. steel in. van den druiventros ; (Vet.) schurft v. der honden ; —ollare,
v. n. de nog aan den boom gebleven druiven
nalezen ; —ollatsira, f. het nalezen der
druiven; —olio, in. kl. druif v. die na het
plukken is achtergebleven ; —oso, agg. ruw
op 't gevoel.
Rassaggiare, v. a. Z. rassaggiare.
Rassalire, rassaltare, v. a. Z. riassalire, riassaitare; rassienrare, v. a. Z.
riassicurare.
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I hard ; zich tot een klomp verdikken ; v. a.
bevestigen, versterken ; p. pass. —ato, bevestigd ; agg. hard, stijf.
worden (van vettige vloeistoffen); p. pass. gestolt ; agg. brodo —, geschifte soep, v.; —hio, Rassodia, f. Z. rapsodia.
m. gestolte vloeistof, v., gestolte toestand, m. Rassourigliamento, m. vergelijken, gelijken,
o., vergelijking, gelijkenis, v.; —anza, f. geRassegna, f. (Mit.) wapenschouwing, parade,
lijken, o., gelijkenis, v.; —are, v. n. h.z.d als
revue, v.; il reggimento fu passata in
assoniigliare en somigiiare; p. pres.
— dal generale, het regiment werd door
—ante, gelijkend, gelijk ; —ativo,agg. (Gram.)
den gener. geinspecteerd, gemonsterd ; (Scuot.)
een gelijkheid, vergelijking uitdrukkend.
inschrijving v. der studenten in het universiteitsregister ; donsani coniinciano le —e, Rassottigliare, v. a. opnieuw, nog meer verdunnen ; nog dunner, fijner maken ; fig. schermorgen beginnen de inschrijvingen (van de
pen (het verstand); —rsi, v. rifl. dunner, minder
universiteit); (Giorn.) overzicht, o.; — letteworden, afnemen.
raria, politica, letterkundig, staatkundig
overzicht, o.; — nazionale, nationale revue, Rassn'niere, v. a. Z. riassuniere ; —umare, v. a. opnieuw de som opmaken.
v., tijdschrift, o.; recensie, v., boekbeoordeeling,
v.; —amento, m. Z. rassegna en —a- Rastello, m. h.z.d. als rastrello.
zione; —are, v. a. (Mil.) de troepen mon- Rastiare, v. a. en afgel. Z. rasehiare.
steren, de revue passeeren ; — la popula- Rastione, m. (Gett.) krats-, schaafijzer, o.
zione, een volkstelling houden ; zijn ontslag Rastrellamento, m. het harken, 0.; —are,
v. a. harken, bijeenharken; (Mar.) iets in 't
indienen, aftreden, een ambt neerleggen ;
water achter zich (slepen); fig. — qe., iets
overhandigen, aanbieden (verzoekschrift); — a
kapen, binnenpalmen ; —ata, 1. een hark vol
qd. il proprio ossequio, iem. zijn eerbied,
hooi of stroo ; —lera, f. ruif v. (in den stal);
l
.
h.z.d.
als
v.
ri
—rsi,
hoogachting betuigen ;
bordenplank v. (in de keuken); geweerrek, o.;
prendere le rassegne ; zich schikken, zich
(Mar.) mik, v., schraagje, o.; —ino, m. kleine
overgeven ; —rsi al volere di Dio, zich in
bark, v., kl. rek, o.; —0, m. hark, v.; valegge,
Gods wil schikken ; zijn lot met deemoed drav.; calare, alzare it —, de valegge laten
gen ; assol. qui bisogna —rsi, hier moet
zakken, ophalen ; — di mulino, molenraster,
men zich voegen ; (in brieven) ho l'onore
o.; (Aralci.) tralie, egge v. (in 't wapenschild);
di —rml silo devote servitore, ik heb
(Mil.) geweer-, wapenrek, o.; kleerenrek, o.,
de eer uw onderdanigste dienaar te zijn ; p. pass.
-baak, m.; (Magn.) tand (in 't slot); fig. giuo—ato, gemonsterd, in oogenschouw genomen ;
ear di —, menar il —, lange vingers maovergegeven, gelaten ; agg. con animo
ken, stelen ; inenare, inettere uitti. a —,
met gelaten, overgeven gemoed ; — atamente,
iedereen hekelen, doorhalen.
avv. met overgeving, gelatenheid, geduld;
gelaten ; —atore, m., —trice, f. iem. die een Rastremare, v. a. (Arch.) de doorsnede van
een zuil op den bepaalden omvang brengen ;
ambt neerlegt, er van afziet ; inspecteur, m.;
—azione, f. (Arch.) het brengen van de door—azione, f. gelatenheid, overgeving (a' vosnede van een zuil op de bepaalde dikte.
lerf di Dio) in den wil Gods ; ontslagneming,
Rastro, m. h.z.d. als rastrello.
v., afstand, m.
Rasseinbramento, m., —ante, agg. —anza, Rasura, f. het afschrappen, afschaven, radeeren, afschraapsel ; geradeerde,' uitgekrabde
f. b.z.d. als rasso.niglianza ; —ante,
plaats, plek, v.
—anza; --are, v. a. gelijken, gelijk zijn,
schijnen ; v.a. gelijkmaken ; h.z.d. als imitare; Rata, f. aandeel, o.; a —e, bij afbetalingen,
bij gedeelten ; per —, hoofdsgewijze; ieder voor
—, b z.d. als racorre.
zijn aandeel, ieder voor wat hem toekomt.
Rassenerare, v. a. opvroolijken, ophelderen ;
v. n. en —rsi, v. riil. ophelderen, helder wor- Ratafia, f. kruidenbrandewijn, m., ratafia, v.
den, opvroolijken ; p. pass. —ato, opgehelderd ; Rata'nia, f. (Farm.) rhatania, v., rhataniawortel, m.
agg. helder, vroolijk.
Rassestare, v. a. h.z.d. als assestare ; fig. Raticone, —1, avv. andar — leegloopen,
luieren.
regelen, in orde brengen, opruimen ; p. pass.
—ato, geregeld, in orde gebracht, opgeruimd ; Rati'f ea. f. bevestiging. ratificatie, v.; (Part.)
ta — dei poters, geldigverklaring v. (v. d.
—ettamento, m. verstelling, herstelling, v.;
werk. van een afgevaard.); —ausento, m.,
—ettare, v. a. in orde brengen, weer heel
— azione, f. bevestiging, bekrachtiging, ratimaken, verstellen, repareeren, lappen (vooral
ficatie, geldigverklaring, v.; —are, v. a. bevan kleed.); fig. — un componimento, een
vestigen, ratilceeren, bekrachtigen, erkennen,
opstel nazien, verbeteren ; h.z.d. als racco(rechts)geldig verklaren ; —rsi, v. rifl. (briefversteld,
gerepareerd;
—ato,
gliere; p. pass.
stijl); mi ratlfico di V. S. devotissiino,
—ettatore, m., —trice, f. versteller, m.,
ik heb de eer te zijn, verklaar te zijn van
-ster. v.; —ettatura, f. verstelling, reparatie,v.
UE. de onderdanigste dienaar ; —atore, m.,
v.
a.
geruststellen,
opbeuren
;
Rassicurare,
—trice, f. bekrachtiger, geldigverklaarder,
moed instorten; —rsi, v. rifl. zich geruststelerkenner, tn.; —azione, f. bekrachtiging,
len, rustig, bedaard worden, weer moed vatgeldigverklaring, ratificatie, v.
geruststellend,
—ante,
agg.
ten ; p. pres. en
bemoedigend; p. pass. —ato, gerustgesteld Rati'lia, f. schip, vaartuig, vlot, o.
agg. rustig, zeker van zijn zaak, kalm ; —a- Ratio, ave., andar —, overal rondzoeken,
ronddolen.
tore, m. geruststeller, bemoediger, m.; agg.
Ratire, v. n. zwaar ademhalen, reutelen ; in
h.z.d. als —ante.
doodstr ijd liggen ; fig. van woede, verdriet
Rassodamento, m. vastmaking, bevestiging,
sterven.
v.; —are, v. a. h.z.d. als assodare, v. n.
—rsi, v. ri l. vast, stijf, bard worden ; le Ratizzare, v. a. in porties, aandeelen verdeeles, bepalen ; — qd., iem. zijn bepaalde, toenova, troppo coeendole rassodano,
komende aandeelen opleggen ; —rsi a una
als men de eieren te lang kookt, worden ze

Rassegainento, m. het stollen, stremmen o.
(van een vloeistof); —are, v. n. stollen, stijf
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data sonidna, zich er toe verbinden, een spieren ; stijfheid v. in de ledematen ; —Ire,
v. n. en —rsi, v. rill . zich samentrekken, stijf
bepaalde som als zijn aandeel te betalen.
worden, bevriezen, spierkramp krijgen ; p. pass.
Rato, agg. (Gier.) bevestigd, bekrachtigd, goeden agg. —ito, stijf geworden, veriamd.
gekeurd ; fain. I'avró per — e grato, bet
Rattrarre, v. n. en —rsi, v. ri ll. b.z.d. als
zal mij lief en aangenaam z ij n.
rattrappire ; —rsi, ook voor ritirarsi
Ratta, f. (Arch.) — da piedi, afloop m. (van
een zuil); — di sopra, oploop m, (v. e. zuil).
gebruikt ; p. pass. —atto, verlamd; sost. m.
Rattarpare, v. a. Z. riattaccare.
lamme, m.
Rattacconamento, m. lappen, verstellen o. Rattristainento, m. treurigheid, v., treurig
zijn, 0.; —are, v. a. treurig maken, bedroe(van schoenen); —are, v. a. (schoenen) lappen,
ven ; —rsi, v. rifl. treurig, droevig, bedroefd
flikken ; lappen er op zetten, nieuwe bakken
er onder doen.
worden ; p. pass. en agg. —ato, treurig, droeRattarpare, v. a. Z. rattrarpire.
vig gestemd, bedroefd ; —ire, v. a. den goeden
Rattavello, m. (Vetr.) tritlepel, roerlepel, m.
luim benemen, uit het humeur brengen ; fig.
Rattemperare, v. n. bedaren, kalmer worden ;
de oorspronkelijke frischheid benemen ; nadeel
—rsi, v. rifl. zich matigen.
doen, beschadigen (planten); —rsi, v. rill. zijn
Rattenere, v. a. terug-, op-, tegenhouden ;
goed humeur verliezen, boos, knorrig wor-

vasthouden (iem.); stuwen, indammen (rivier.);
terughouden, behouden, niet uitgeven ; aftrekken (een som); gli rattiene tre lire al
mese nel salario, hij trekt alle maanden
drie lire van zijn loon af ; fig. terughouden,
onderdrukken (tranen); — il passo, den pas
verminderen ; —rsi, v. rifl. zich inhouden,
beteugelen, zich meesterblijven ; voorzichtig
te werk gaan ; —rsi dal parlare, zijn tong
in toom houden ; p. pass. —iito, teruggehouden ; agg. terughoudend, voorzichtig ; —imento, m. terughouding, v.; —itiva, f. geheugenis,v., herinneringsvermogen, o.; —itivo,
m. leuning, v., dam, m.
Rattento, m. h.z.d. als rattenimento ;
— enuta, f. terughouding, v., kleine weerdam,
dwarsdam, m.
Rattestare, v. a. weder vereenigen ; —rsi,
v. rill. zich weder vereenigen, hij elk. komen.
Rattezza, f. snelheid, vlugheid, behendigh., v.
Rattiepidare, rattipidire, v. n. h.z.d. als
intiepidire ; —i nt ento, m. het lauwworden, o., lauwheid, v.
Rattina, f. harige wollen stof, ratiné, 0.; —are,
v. a. (Lanif.) het laken wollig maken, ratineeren ; —atore, na. wolkratser, ratineur, m.;
—atura, f. het opkratsen, ratiné maken van
het laken.
Rattizzare, v. a. aanwakkeren (het vuur); fig.
ophitsen, opsteken.
Ratio, m. I. roof, in., gewelddadige ontvoering;
il — delle Sabine, de Sabijnsche maagdenroof, m.; fig. verrukking, begeestering ; ram.
sono eerti —1 suoi, dat zijn weer zoo van
zijne grillen ; hevige stroom, m., strooming, v.
Ratto, in. II. rat, v.; prov. molto sa ii —,
ma pilt ne sa il gatto, ieder vindt zijn
meester, er is altijd baas boven baas.
Ratto, agg. snel, vlug, behendig, stijl ; chi va
piano va —, langzaam gaat zeker; ratto
ratio, zeer snel ; ratio chè, h.z.d. als tostochè ; —, p. pass. van rapire.
Rattoppare, v. a. lappen, verstellen (kleeren,
schoenen); lig. en dispr. wat opflikken ; p. pass.
—ato, versteld, gelapt; agg. vestito —, gelapt kleed, o.; —atore, in., —trice, f. lapper,
versteller, in., -ster, v.; —atura, f. het lappen,
verstellen ; verstelde, gelapte plaats, v.
Ratto'reere, v. n. h.z.d. als atto'rcere, maar
sterker; p. pass. —orto.
Rattore, in. b.z.d. als rapitore.
Rattorniare, v. a. h.z.d. als attorniare.
Rattorzolare, v. n. en —rsi, v. rill. zich
ineenkluwenen.
Rattrappamento, m., —atiira, f., rattrappionento, m. samentrekking, v. der

den ; p. pass. —ito, ontstemd, boos, uit
zijn humeur.

Rattura, f. roof, m.
Rauce'dine, f. heeschheid ; —eo, agg. heesch.
Rangen, m. fern. gierigaard, kneker, m.
Rauiniliare, v. a. den hoogmoed fnuiken,

iem. verdeemoedigen ; fig. tot bedaren, tot
kalmte brengen.

Raunare, v. a. en afgel. radunare.
Rauncinato, agg. haakvormig, aan de punt

omgebogen.

Ravagliatore, m. (Apr.) stamp-, kwets-,

pletmolen, in.

Ravaglione, m. (Med.) waterpokken, mv.
Ra.vanello, —ano, m. (Bot.) radijs, v.
Ravastrone, nn. (Bot.) gele wortel, ni.
Ritvazzone, m. koolraap, m.
Ravazzuolo, m. b.z.d. als broccolo.
Raveggiuolo, —iggiuolo, m. versche

geitekaas, v.

Ravenna, f. (Geogr.) Ravenna, o.
Ravensberga, f. (Geogr.) Ravensberg, o.
Ravere, v. a. Z. riavere.
Raverusto, ravirusto, raveruschio, m.
h.z.d. als lambrusca.
Ravinoli, m. pl. kaaskoek m. (uit versche

kruidenkaas, boter en meel).

Ravizza, f. rapenlof, o., raapstelen, mv.
Ravizzone, m. (Bot.) Z. ravazzone.
Ravvalorare, v. a. versterken, opbeuren;
sentirsi —, nieuwe kracht, nieuwen moed
bespeuren, bekomen ; p. pass. en agg. —ato,

opnieuw gesterkt

Ravvedersi, v. rifl. in zichzelf keeren, zijn

fouten erkennen, zijn ongelijk, dwaling inzien ;
— waarnemen ; p. pass. —uto, ravisto, in
zich gekeerd, tot erkentenis, inzicht gekomen ;
agg. vol berouw, vol zelferkenning, v.; —intento, m. erkenning v. van zijn fouten, ongelijk ; berouw, o., bekeering, v.
Ravversare, v. a. wederom in orde brengen ;
—rsi, v. rifl. zich keeren, haar in orde brengen ; p. pass. —ato, weer in orde gebracht ;
agg. net, zorgvuldig gekleed, ordelijk ; —atino,
agg. b.z.d. als —ato ; un giovinetto —, een
zindelijk, net gekleed jongmensch, o.
Ravviameuto, m. het weder in orde brengen,
0.; regeling, ordening, v.; —are, v. a. weer
in orde brengen, opruimen, opmaken (kamers,
bedden); weer op den been, in gang, in bloei
brengen (zaken); fig. terechtwijzen, op den
goeden weg brengen ; bijeenleggen, op een hoop
leggen ; —rsi, v. rifl. zijn kleeren, haren in
orde brengen ; zich wederom op weg begeven ;
p. pass. —ato, wederom in orde gebracht ;
agg. net en zindelijk gekleed, ordelijk ; —ata,
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che — di gente è questa ! wat zijn dat
f. het in orde brengen (der kleeren, baren);
voor lui, lieden ! voortteling in hetzelfde ras,
—atino, agg. h.z.d. als —ato ; zindelijk, net
geslacht ; voortplanting, v.; non far —, zich
gekleed ; net, zindelijk op de kleeren.
Ravvicinamento, m. nadering ; fig. toenadeniet voortplanten ; tenere un animal per
—, een dier voor de voortteling houden ; fare
ring, verzoening, v.; —are, v. a. naderen;
— da sè, slechts in zijn stam, zijn geboortewederom nader brengen ; btjschuiven, nader
land een familie stichten ; fig. alleen met zijns
hij elk. brengen ; verzoenen, een toenadering
gelijken omgaan ; dispr. — di vipere, aderenbewerken ; — drie cose, twee dingen naast
broedsel ; II. (Zool.) rog, m.; — torpedine,
elkander vergelijken ; —rsi, v. rifl. de vriendsidder- of electr. rog, m.; III. spaak v. van het
schap weder aanknoopen, hernieuwen ; nadewiel ; —a'ccia, f. geslacht, v., ras o. (in
ren ; p. pass. —ato, nader gebracht, gekomen ;
slechte beteek.); —a'ia, f. spaak, m., dor,
agg. verzoend, weer in goede vriendschap
onvruchtbaar land; —a'io, agg. (Bot.) ulivo
gekomen.
smalbladerige olijfboom, m.; — vuurwerkRavvigorare, v. n. Z. rinvigorire.
maker, m.; —ama'glia, f. gespuis, schorreRavvi lire, v. a. ontmoedigen, terneer slaan ;
— it prezzo, den prijs verminderen ; —rsi,
morrie, gepeupel, 0.; —are, v. n. (Med.) roode
strepen krijgen (van ontsteking); — h.z.d. als
v. rifl. moedeloos, ontmoedigd worden ; afslaan
raggiare ; — h.z.d. als raspare (v. paar(van prijzen); p. pass. —ito, ontmoedigd ; agg.
den); h.z.d. als rasentare ; — v. a. — una
goedkooper geworden, afgeslagen.
ruota, een wiel deor een ketting remmen ;
Ravilluppamento, m. verwikkeling, verwaravviluppare,
—atura, f. streepvormige ontsteking ; (Ara.)
ring, v.; —are, v. a. h.z.d. als
h.z.d. als potatura ; —eggiare, v. n. stramaar sterker.
Ravvincidire, v. n. h.z.d. als avviiieidire.
len ; —ente, agg. scherp, prikkelend, pikant;
—eria, f. gobelins, mv.; —ese, m. soort wijn,
Ravvisa'bile, agg. weder herkenbaar; era
m. van de Ligur. kust; —ia, f. stroop-, plunappeiia —, hij was nauwelijks meer te herdertocht, m., jacht o. op slecht gespuis, razzia ;
kennen; —are, v. a. weder herkennen, er
—are, v. n. stroop-, plundertochten ondervoor houden, meenen ; ravviso opportuno
nemen ; —iera, f. (Fuoc.) inrichting tot het
far cosi, ik houd het er voor dat men zóó
afschieten van raketten ; —imare, v. a. Z.
moet doen.
azzimare ; —o, I. m. (Fuoc.) raket, v.; —
m.
wederleving,
herstelling
Ravvivamento,
inatto, zwermer, m., rotje, o.; tirare i —i,
v. der levenskrachten ; weer opleven, o.;
raketten, vuurpijlen oplaten, afschieten ; fig.
—are, v. a. weder of nieuw leven geven,
weer levend maken, de levensgeesten wederom
en fam. lesto come nn —, snel als een
vuurpijl ; fuggire via, starire come un
opwekken, nieuwe krachten geven ; —rsi,
v. rifl. weer opleven, nieuw leven bekomen ;
—, als de bliksem vluchten, verdwijnen ; —
II. m. h.z.d. als raggio ; — III. m. (Bot.)
nieuwen moed vatten ; —atore, m. —trice,
h.z.d. als ulivo azzaio ; — IV. m. h.z.d. als
f. iem. die nieuw leven, nieuwe kracht geeft;
arazza ; —ola, f. fijne, kleine rasp, v.;
pioggia —trice, verfrisschende regen.
—olare, v. n. krabben, scharrelen (als de
Ravvo'lgere, v. a. inwikkelen, inhullen, omkippen); fig. omwoelen, doorsnuffelen, rondwikkelen ; —rsi, v. rifl. zich inwikkelen, ingluren ; prov. chi di gallina nasce conhullen, zich krommen ; fig. rondzwerven, rondvien che razzoli, wat van de kip komt
dolen ; p. pass. —olto, ingewikkeld ; agg.
scharrelt gaarne ; wat van de kat komt muist
ingehuld; kromgebogen, gekromd, gebogen;
gaarne ; —olata, f. het scharrelen ; fig. het
—iinento, m., —itura, f. het inwikkelen,
doorzoeken, -snuffelen, omwoelen ; —olatore,
inhullen, 0.; kromming, winding, v.; —olto,
m., —trice, f. doorsnuffelaar, opspoorder,
in. als involto ; agg. Z. p. pass. van —gere.
opzoeker ; di modi antichi e pedanteRaziocinamento, —info, m. gevolgtrekking,
schi, opsnuffelaar van verouderde en pedante
v.; — fallace, valsche gevolgtrekking, o.,
spreekwijzen ; —olatura, f. het doorsnuffelen,
oordeelskracht, v., nadenken, 0.; —are, v. n.
verstandig redeneeren, oordeelen, gevolgtrekopsporen, navorschen, o.; —o'lio, m. voortdurend, aanhoudend gesnuffel ; navorschen, o.
ken ; raziocina sofisticamente, hij maakt
sofistische gevolgtrekkingen ; pop. wel over- Razzufarsi, v. rifl. h.z.d. als azzufarsi;
—uolo, m. Z. raggiuolo ; kl. spaak, v., kl.
leggen, rijpelijk nadenken.
zaag v. der wijngaardeniers.
Raziona'bile, aqg. —ilità, f. Z. ragione'vole ; —alezza, f., —ale, m. (Bibl.) borst- Re —, (Gram.) (ook ri, ra en voor a alleen r),
beteekent een herhaling, hernieuwing, terugschild o. der joodsche hoogepriester ; — agg.
gang of wel een versterking.
verstandig, rationeel ; met verstand begaafd;
(Mat.) rationeel, uitrekenbaar ; —alismo, m. Re, m. (indecl.) Koning, m.; — della pace,
vredevorst, m. (Christus); I — magi, de
rationalisme, o.; —alista, m. rationalist, m.,
Drie Koningen, mv.; (Giuoc.) beer, koning m.
iem. die alleen gelooft aan 't geen 't verstand
in 't kaart-, schaakspel ; — delle disgratie,
begrijpen kan ; —alità, f. verstandelijk verongeluksvogel, m.; il — del convito, hem,
mogen, o., verstandelijkheid, v.; (Mat.) beredie de eereplaats toekomt; il -- de' finmi,
kenbaarheid, rationaliteit, v.; —e, f. (Mil.)
de vorst der stroomen, de voornaamste rivier
rantsoen, 0., bepaalde hoeveelheid voeder (voor
van een land ; il popolo —, het souvereine
de paarden).
volk ; lam. è parola di —, 't is onherroepeRazza, f. I. ras, o., stam, m., geslacht, o.; la
lijk, vast en zeker ; prov. oguuno è — in
— caucasea, het Caucasische ras, o.; (Zool.)
casa sua, ieder is koning, meester in zijn
ras o. (door teling verkregen); cane di buona
eigen huis; in paese di ciechi chi ha yin
—, hond van edel ras, rashond, m.; incroocchio solo è —, in 't land der blinden is
ciare le —e, de rassen kruisen; fig. dispr.
éénoog koning ; (Omit.) — di macchia of
en iron. manier, soort, v., aard, m.; che —
—nneschino, h.z.d. als scricciolo; —quadi civiltà è questa ! dat is een mooie beglio, kwartelkoning, m.
beschaving!
schaving ! wat is dat voor een
—
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Re, m. (Mus.) re, tweede noot van ut- of do-

toonladder.

Rea, f. (N. pr. mit.) Rhea, v.; Rea Silvia,

(N. pr. stor.) Rea Silvia, v.

Reagente, m. (Chim.) reagens, o., meest in pl.
—I, reagentia, o. mv.; —ire, v. n. in tegen-

overgestelden zin werken ; terug-, tegenwerken ; (Chim.) reageeren.
Realdire, v. a. (Giur.) een proces herzien,
opnieuw onderzoeken; — qd., iem. in zijn
rechten herstellen.
Reale, agg. I. koninklijk ; de koninkl. waardigheld, het koninkl. huis betreffende; essere
amrnesso alla — presenza, bij den Kon.
toegelaten worden; fainiglia —, koninkl.
familie, v.; —i poste, kon. posterijen, v. mv.;
R. p1. RK. koninkl ; Altezza —, Koninkl.
Hoogheid; la donna — of la real donna,
de Koningin, v.; i —i , de koninkl. dynastie ;
fig. vorstelijk, koninklijk, heerlijk, prachtig ;
pompes — , koninkl. luister, m., -pracht, v.;
galera — , koninkl. galei, v., admiraalschip,
o.; (Mus.) suoni —i, borststemmen ; — als
naamw. voor nijverheidsvoortbrengselen ;
allerfijnst, zeer goed ; carta —, allerfijnst
papier, o.; tam. esser earta of mereanzia
—, oprecht, niet valsch zijn ; in zee uitloopend
(van rivieren); l'Arno e 11 Tevere sono
fluim —1, de Arno en de Tiber zijn rivieren
die in zee uitloopen, of: zijn hoofdrivieren;
van echt, fijn ras; (Mur.) volta —, gewelf
van op den kant staande steenen ; (Cuc.) pasta
—, fijn gebak, o.; alla —, op koninkl. wijze;
fig. op 't prachtigst, heerlijkst; agg. — II.
werkelijk, werkelijk bestaand ; (Stat. en Giur.)
tassa —, indirecte belasting, v.; alla —,
h.z.d. als leamente ; parlare —, ronduit,
recht voor de vuist spreken ; — III. sost. m.
(Monet.) reaal, m.
Realgale, m. (Min.) zwavelarsenik, o.
Realismo, m. (Art. en lett.) realisme, o., werkelijkheidsleer, v., op natuurgetrouwe voorstelling berustend ; (Filos.) realisme, o.; —ista,
m. I. royalist, aanhanger van het koningschap;
— II. (Art. en lett.) realist, (aanhanger van de
realistische school in k en lett.); (Filos.) realist,
m.; —izzamento, m., —izzazione, f. verwezenlijking, realiseering, v.; —izzare, v. a.
verwezenlijken, tot uitvoering brengen, realiseeren ; — un eredito, een schuld invorderen, binnenkrijgen ; — gli etfetti, zijn effecten,
staatspapieren verzilveren, realiseeren, tot
geld maken ; —rsi, v. rifl. zich verwezenlijken,
tot uitvoering, werkelijkheid komen ; p. pass.
—ato, verwezenlijkt, gerealiseerd ; —mepte,
avv. werkelijk, in waarheid, bepaald ; — avv.
Z. regalmente ; —th, f. werkelijkh.; in —,
inderdaad, werkelijk,waarachtig, in waarheid.
Reame, m. koninkrijk, o.
Reas, m. (Bot.) h.z.d. als rosola'ecio.
Reassu'mere, v. a. en afgel. Z. riasuiere.
Reato, m. (Giur.) beschuldigde, m., schuld, v.,
misdrijf, o.
Reattino, m. (Omit.) winterkoninkje, o.
Reattivo, agg. terugwerkend, reageerend.
Reaziona'rio, m. (Polst.) reactionnair, m.;
—one, f. terugwerking, v.; (Chim.) reactie, 0.;
reageering, v.; (Polst.) reactie, v.
Rebbiare, v. a. slaan, steken, afranselen;
relsbia ! pats ! bons ! —ata, f. slag m. met
een vork ; stok-, vuistslag, m.; —0, m. punt
van een vork ; forea a due —I, vork met
twee punten.
,
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Rebellare, v. a. en afgel. Z. ribellare.
Reboante, agg. luid klinkend, dreunend ; fig.
serittore —, hoogdravende schr ij ver ; —ato,

m. gedreun, gedruisch, o., weerklank, m.

Rebus, m. rebus, v., figuurraadsel, 0.; fig.

raadselachtige, duistere zaak, v.

Reeadla, f. Z. rieadia.
Recaleitrare, v. a. Z. ricaleitrare.
Reeamento, in. het bijbrengen; — di gioia,

aanleiding v. tot vreugde.

Reeapitare, v. a. Z. rieapitare ; —itolare,
v. a. Z. ricapitulare.
Reeappare, v. a. losmaken.
Recare, v. a. reiken, aanreiken, brengen ; —
innauzi, voorstellen ; — in up' altra
lingua, in een andere taal overbrengen ; —
in iserittura, op papier brengen ; — qd. a
qe., iem. ergens toebrengen, bewegen ;— ad
amaritudine, verbitteren ; —a conforto,
troosten ; —a pentimento, tot berouw brengen; — in servitit, onder 't juk brengen ; —
agli estrenii, tot het uiterste brengen, drijven ; — in parte, deelachtig maken ; ti ei
recheró, ik zul je er wel toe brengen ; —
la tolpa a qd., iem. de schuld geven ; —rsi
qe. a grazia, zich er een eer uit maken ;
—rsi qe. in buona, in eattiva parte,
iets goed, kwaad opnemen ; —rsi a mepte
qe., zich iets bezinnen, in 't geheugen terugroepen ; —rsi in braccio, in grenibo,

iem. op den arm, den schoot nemen ; tot een
zeker getal terugbrengen ; — a nu di tutto
il suo avere, zijn geheel vermogen in één
dag verkwisten; berichten ; —rsi, v. ri l zich
begeven ; —rsi in guardia, zich te weer
stellen ; —rsi sopra sè, zijn gedachten verzamelen ; p. pass. —ato, aangereikt, geboden,
verschaft, bezorgd ; —ata, f. het aanreiken,
aanbrengen, o., overbrenging, v.; (Stor. Tor.)
aantal o. of lijst der voor een ambt voorgedragen personen ; lig. gejammer, geklaag, geweeklaag, o.; —e della enorte, of ultime
—e, laatste snik, laatste gereutel o. eens stervende; — atore, in ., — trice, f. brenger,
overbrenger, rn., -ster, v.; fig. bewerker, m.;
—atura, 1, transport, o., vracht, v., r ij -,
vaarloon, o.
Re'cchia, f. voor orecchia ; —iata, f.,
—ione, m. oorvijg, muilpeer, v.
Rece'dere, v. n. terugwijken, zich terugtrekken ; fig. afzien (van iets); non —, bij zijn
besluit volharden, niet opgeven ; —iiuento,
in. het terugwijken, het afzien o. (v. e. zaak).
Recensione, f. (Filol.) recensie, v., vergelijking
(van een tekst), v., tekstonderzoek, o.; vergelijking, v., kritische bespreking van een werk,
recensie, v.; —ore, m. recesent, m., tekstvergelijker, -onderzoeker, m.; —te, agg. nieuw,
versch, pas gebeurd of ontstaan ; le publicazioni —i, de nieuwste (letterk.) werken,
mv.; notizie — issime, allerlaatste tijdingen, mv.; (Nat.) animale, piante —i, de
thans levende, voorkomende dieren, planten;
pano, vino —, versch brood, nieuwe, jonge
wijn, in.; i secoli —1, de vroegste, eerste
eeuwen ; m. avv. di —, onlangs, eerst dezer
dagen ; —emente, avv. onlangs, kortgeleden,
zooeven.
Rece'pere, v. a. Z. rieevere.
Re'eere, v. a. spuwen, uitspuwen, uitbraken ;
assol. braken ; fig. walg opwekken ; volg. a
capo reel, met het hoofd naar omlaag ;
p. pass. —into, gespuwd, uitgebraakt ; fig. en
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fam. baco -, bleek,ziekeJijk uitnend persoon.
Rece8so, m. terugwuklng, V., achterutttreden,
0.; - della febbre, wegblijven o.der koorts,
atgelegen, verborgen, eenzaam oord, 0.; fig·
i phI secreti -I della eoselenaa, de
genelmste schuilhoeken van net geweten;
(stor. en stat.) -I dell' imperio, atstand
m. van de regeertng , -ettacolo, m. Z.
ricettaeolo; -ettare, v.a. Z. ricettare ;
-etti'bile, ayg. geschlkt om op te nemen ,
-ettibilita, 1. geschiktheid v, om op te
nemen; -ettlco, aUg. tot opnemen gescntkt,
-etto, agg. h.z.d. als ricevllto; -eZlone,
f. opneming v. (in een ambt).
Reei'dere, v. a. snijden, atscnetden, besnijden;
, - Ull dlseerso, een gesprek o. kort atbreken, onderbreken; (Giur.) onderdrukken (een
proces), ophetJen (verdrag); -rsi, v. rill. een
scheur bekomen, openspringen (dehuid); zich
in het vel snijden; p. pass. -iso, afgesneden ;
agg. kort, gedrongen, neknopt, nondig , nesltst,
bepaald; -idiva, f. (Med.) terugval, m.,
wederinstorting, v.;(Giur.) h.z.d. als -idivita;
f.; -ivare, v. n. (ltled.) terugvallen, weer
instorlen (in een ziekte); (Giur.) weder netzeltde mlsdrut hegaan: in devorige fout hervallen; -idivita, f. (Giur.) terugvalligheld
v. (in een misdrijf); -idivo, agg. (Jl;led.) in
dezelfde ziekte hervallend, weder instortend;
in dezelfde tout hervallend; (Giur.) terugvalJig, hetzelfde misdrijf weer begaand , sost. m.
recidivist, terugvallig misdadiger.
Reci'ngere, v. a. Z. ricingere.
Re'cipe, m. (Med.) recept, o.
Reeipiente, m. ,'at, 0.. behouder, m., verzamelbekken, 0.; (Chim.) recipient, 0.; - agg.
doelmati~.

passend.

Reciproealnente, avv. wederkeerig, elkander; -amento, m.• -anza, f. wederkeerigheid, v.; trattato di -, opwederkeerigbeid
berustendverdrag, 0.; -are, v. a. wederkeerig
doen; afwisselen, herhalen; -rsl, v. rill. (Mat.)
in wederkeerige verhouding staan ; -azione,
f., -alnento, m.; -ita, f. Z. -amento, m.;
-l'proco, agy. wederkeerig, wederzijdscb;
amore -, wederzijdscbe Hefde, v.; (Gram.)
wederkeerig (werkwoord); (Mat.) quantita
-cite, wederkeerige grootheden, v. my.
Recisa, f. snede, insnijding, v.; alla~, langs
den kortsten weg; -alnente, avv. kort en
bondi~; -ione, f. af-, wegsnijding, v.; -0,
agg. Z. p pass. van -i'dere.
Re'cita, f. voordracht, v., opzeggen, 0., opvoering, v.; -a'bile, agg. opvoerbaar, voor te
dragen, voor 't tooneel geschikt; -alllento,
m., -aziolle, f. kunst v. van voordragen,
reciteerkunst, v., opzeggen, verlellen, voordragen, 0.; -are, v. a. opzeggen, voordragen,
declameeren, reciteeren ; (een 1'01) spelen ; assol.
bene -, goed spelen; - la lezione, zijn
les opzeggen; - una isto.-ia, een geschiedenis verlellen; {am. - in una cosa, zijn
meening zeggen over iets; iron. gemaakt,gekunsleld spreken; met IUider, op zacIlle stem
bidden; - Ie preci dei nloribolldi, de
gebeden der stervenden bidden; -ativo, m.
(Mus.) recitatief, 0., sprekend gezang, 0.; -atore. m., -trice, f. opzegger, voordrager,
voorlezer, m., -ster, v.; berichtgever.overbrengel',m.;-attn-a, -azione, f. Z. -amento.
Reeitl'ceio, m. uitbraaksel. 0.; fig. en {am. een
leelijke vrouw, vogelverschrikster, v.
Reclalnare, v. a. openlijke bezwaren inbren-
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gen, zich bezwaren , reclameeren, een verdering Instellen , etschen, verlangen, aanspraak
maken, ~g. etschen, vorderen , -Azione, t,
-0, m. bezwaar, 0., aanspraak, terugvordering, reclamatle, v.
Beclinare, v. a. zacht neerleggen, zetten, leunen, -rsi, v. rill. naar achter gebogen zijn;
p. pass. -ato, zacht neergelegd , agg. (Bot.)
gebogen , -ato'.-io, m. rustbed, 0., -plaats,v.
Beclusione, f. op·, insluttlng, v., gevangenisstrar, v.; -tlSO, m. tot gevangentsstrat veroordeelde . -uso'rio, m.gevangenls, v.•sptn-,
werk-, armenhuis, 0.; verbeterlngsgestlcnt, 0.;
-uta, 1. (~l:1il.) nleuwgelichte manschap,
rekruut, m., -utare, v. a. mansehappen Itchten, werven, recruteeren.
Reeogita."e, v. a. r\jpelijk overwegen;-gnizione, f. Z. rieogllizione.
Becolendo, agg. vereerenswaardtg, eerbiedwaardlg, -o'lere, v. a. eervol vermelden,
met acnttng, eerbied gedanken.
Recollciliare, v. a. en afgel. Z. riconciliare.
Becondito, agg. verborgen, gehetm , veratgelegen , fig. dulster, verward, verwikkeld;
-dllrre, v. a. en atget, Z. ricoudllrre.
Becreare, v. a. Z. ricreare.
Becrementi'zio, m. (Med.) atgezonderde, ultgeschelden stor,v., -ento, m. (J.lfed.) arscnetding, afzondering v. (van stof in 't llchaam).
Recrinlinare, v. n. (Giur.) de veroordeeling
van zijn aanklager als die van een lasteraar
elschen : tegenbescnuldlgtng inbrengen; -atore, m. tnbrenzer m. van bescnuldlgtngen ,
-azione, f. (Giur.) tegenheschuldiging, v.;
het inbrengen van hescnuldlgtngen, recriminatie, v.
Recrudescenza, f. bet weder ergerworden;
verergering, verslimmering, v. (van ziekteo,
van het weer).
Becllperare, v. a. en argo Z. riellperare.
Becllrrente, ayg. (Med.) periodiek wederkeerend; (Anat.) terugloopend (zenuwen).
Beeusa, f. en afgel. Z.•-Iellsa.
Reda, f. (Archeol.) oud-romeins. reiswagen, m.
Reda, rede, m. erfgenaam, erfopvolger, afslammellng, zoon, m.; -a'ggio t m. Z. reta'agio; -are, v. a. erven.
Beda.·gllh-e, v. a. verwerpen, aanvallen;
. ernsti~e verwijten doen; -tivo, agg. yerwerpend, berispend; -ziolle, f. verwerping, v.,
weerleggenfie aanval, In.; verwijt, 0., ernstige
berisping, v.
Redatore, m., -trice, f. erfgenaam, ro.,
erfgename, v.
Redazione, f. regeling, opstelling, formuleerin~, v.; redactie, V., opstel o. (v. e. dagbJad);
redactiekamer, v., -bureau, o.
Reddinlento, m. Z. rendinlento; -ire,
V. n. h.z.d. als riedire of ritol'nare; -ita,
f. h.z.d. als rUorno.
Re'ddito, ro. bedrag, inkomen, 0.; -i, pI.
inkomsten, mv., opbrengst, v.
Reddiziolle, f. h.z.d. als restituzione,I'iscOlltro, 8ostegllo; -uto, p. pass. van
rendere.
Rede, m. Z. reda; -ento, agg. Z. p. pass.
reditnere; -entore, m., -trice, f. redder,
verlosser, m.; (Teot.) VerJosser. Heiland, m.;
-;-trice, f. verlosseres, (Maria); -enziolle,
f. vrijkooping, bevrijding, verlossing, v., redding, toevlucht, v.; senza -, reddingloos,
zonder uitzondering.
Redetare, v. a. h.z.d. als eredital·e.
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Refratto'rlo, agg. (Chim.) moeielijk voor
warmte toegankelijk, moeielijk smeltbaar ;
teruggave van een gekocht voorwerp kan
(Minier.) moeielijk te vinnen; fig. weergeven, redibitoir ; —iziowe, f (Giur.) aanbarstig, zich aan een verplichting onttrekkend ;
klacht van den kopper tegen den verkooper
(Mil.) — alla leva, zich aan de lichting,
tot terugname van het gekochte, gebrekkige
dienstplicht oeflrekkend ; sost. m. deserteur, m.;
voorwerp, o.
—azione, f. Z. rifra2ione.
pass.
v.
a.
opstellen,
redigeeren
;
p.
Redi'gere,
Refrennare, v. a. Z. raffreaare.
opgesteld, geredigeerd.
Redi'mere, v. a. loskoopen, bevrijden, verlos- Refrigerante, m. (Chim,.) koelvat, o., voorwarmer m. (der stoomketels); —are, v. a.
sen ; (Giur.) aflossen (van hypotheken enz.),
allengs afkoelen ; koelen, verfrisschee ; p. pres.
inlossen (van panden); p. pass. redemto, los—ante, koelend, verfrisschend ; —ativo, agg.
gekocht, verlost ; —i'bile, agg. (Giur.) aflosverkoelend, verfrisschend ;sost. m. verkoelende
baar ; —ibiliità, f. aflosbaarheid, v.
drank, m., - geneesmiddel, o.; —ato'rio, agg.
Redirnire, v. a. een krans, kroon opzetten;
h.z.d. als —ativo ; spat. m. (Chim) koelvat, o.;
p. pass. —ito, gekroond.
—azione, f. afkoeling, verfrissching, v., verRe'dine, re'diiia, f. (meestal pl. —i), teugel,
zachting, v.; —e'rio, m. afkoeling, v.; Fig.
toom, m.; a —i abbandonate, met hanverfrissching, verlichting, v.
gende teugels, spoorslags.
Refagiare, refu'lgere, Z. rifuglare,
Redintegrare, en afvel. Z. reintegrare.
rifuigere.
Redire, h.z.d. als riedire of ritormare;
—ita, f. Z. reddita; —ità, 1. Z. eredità; Refurtivo, m. gestolen goed, o.
eredità
of
patriRefusare,
v. a. (Stamp.) een letter verleggen,
m.
h
z.d
als
—ita'ggio,
in een verkeerd vak van de letterkast leggen ;
ino'nio ; —itiere, m. h.z.d. als erede;
—uso, m. (Tipp.) verschuiving v. der letters
—ituro, agg. die terugkomen zal of moet;
bij 't drukken; verkeerde letter in het zetsel.
agg. tot het leven teruggekeerd, weer
levend geworden, opgestaan ; Fig. un Cice- Refutare, v. a en afgel. Z. rifutare.
Rega'glia, f. overblijfsel, restant o. bij 't eten ;
rone —, een nieuwe, tweede Cicero.
ook voor regalia gebruikt.
Redo, m. in den eigen stal geboren kalf.
Re'dola, f. laan, v.; —olire, v. n. goed rie- Regala'bile, agg. schenkbaar; —are, v. a.
schenken, ten geschenke geven ; opdisschen
ken ; v. a. een aangenamen reuk verspreiden;
(sprookjes); onthalen, trakteeren ; kruiden (spijp. pres. —ente, agy. welriekend; —olome, m.
zen); —rsi, v. ri ll . zich vermeiden, zich verbreede oprijlaan, v.
Redo'ppio, m. Z. raddoppiamento.
maken ; p pass. en agg. —ato, kostelijk toebereid, gekruid ; (am. roba —a, niet betaald
Re'duce, agy. terugkeerend, teruggekeerd, in
't vaderland teruggekeerd ; sost. m. terugkeegoed ; —ale, agg. h.z.d. als reale ; —ale, m.
rende, teruggekeerde, m.; —i delle patrie
(Mus.) positief o. (kl. orgel); regaal o. (aan 't
veteranen
der
vrijheidsoorlogen
;
battaglie,
orgel); —aletto, m. kl. geschenk, 0.; —alla,
—veere, v. a. en afgel. Z. redurre.
f. )(Star. medioev.) recht des Konings om de
inkomsten van onbezette prebenden in te trekReduplicare, v. a. (Gram.) verdubbelen ; herken en weer te verleenen ; regaliën; heerlijkhalen; —ativo, agg. (Gram.) herhalend, een
heidsrecht, 0.; belasting in natura die de
herhaling aantoonend ; —azione, f. herhaling,
boeren aan den landheer moesten betalen;
verdubbeling, v. van letters of lettergrepen.
—alino, m. kl. sierlijk geschenk, o.; —alista,
Redutti'bile, agg. Z. reduei'bile ; —utto,

Redibito'rio, arlg. (Giur.) wat aanleiding tot

p. pass. van reducere.
Reezza, f. h.z.d. als reità.
Refaiuolo, m. garenhandelaar, -fabrikant, m.
Refe, m. garen, 0.; gornitolo, rocehetto
di —, kluwen, streng garen ; fig. a — dopio,
monter, krachtig (iets doen); eucir a —
doppio, iets met veel lust doen ; ook : beide
partijen afzetten ; fam. campare, vivere
refe refe, met veel moeite door het leven

komen.

Referenda'rio, m. referendaris, m. (Eccles.)
— della Segnatura, prelaat die den Paus

strijd- en rechtsgevallen moet berichten;

—erire, v. a. en afgel. Z. riferire.
Referto, m. bericht, rapport, 0.; — p. pass.
van referire.
Refetto, m. h.z.d. als ristoramento ; agg.
h.z.d. als ristorato of reficiato.
Refettoriere, m. opzichter, bestuurder van
het refectorium (in kloosters); —o'rio, m.

m. bezitter m. van een kon. prebende; — alniente, ave. op kon. wijze ; vorstelijk, prachtig; —alo, to, geschenk, 0.; Fig. me ne fa
un —, è un — per me, gij bewijst mij er

een groot genoegen, grooten dienst mede;

iron. fare nu bel — a qd., iemand een
mooie poets spelen ; m. prov. il — clue fece
Mario alla nuora of 11 — delle Tate,
tre castagne e una noeciuola, een
ellendig, armzalig geschenk, 0.; pracht, weelde,
v., overvloed, m.; a —, op aangename, passende wijze ; —alone, m. groot, rijk geschenk,
0.; —alu'ccio, m. ellendige, armzalige ge-

schenk, o.

Re'ganio, m. (Bot.) orego, m.; wilde mar-

jolein, m.

Regata, f. gondel-, roewedstrijd, m.; —are,

v. a. roeiwedstrijd houden.

Rege, m. inplaats van re, Koning, m.
Regenerare, v. n. Z. rigenerare.
refectorium, o., eetzaal v. (in kloosters, semi- Regge, f. deur, poort, v.
naries enz.); —ezionare, v. n. een paar beten Reggente, m. regent, rijksbestuurder, m.;

eten, zich een weinig versterken (door spijs);

—ezione, f. laving, sterking v. (door spijs of
drank); maaltijd, m.; —icianaento, m. h.z.d.
als —ezione ; —iciare, v. a. sterken, laven.
Reflesso, —ettere, Z. riflesso, —ettere.
Refluire, v. a. Z. rifluire.
Refocillare, v. a. Z. rifocillare.
Refra'iigere, v. a. Z. rifrangere.

regeerder, m., toezichter m. op scholen, instellingen enz., regent, m.; —enza, f. regentschap, o.
Re'ggere, v. a. houden, steunen, heffen, regeeren (met de hand of een werktuig); vasthouden ;
Fig. iem. op den arm, boven water houden ;
dragen ; houden ; questo ramo non ti
regge, die tak houdt, draagt je niet; vast-,
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tegenhouden, beteugelen ; regeeren, besturen,
leiden (den staat); — le sorti della patria,
het lot des vaderlands in de hand hebben;
fig. — la famiglia; aan 't hoofd van 't gezin staan ; het huishouden regeeren, doen;
(Giuoc.) een hoogere troef hebben ; lo reggo
colt la donna, ik troef hem met de vrouw
af ; verdragen ; questa vino regge l'acqua, deze wijn laat zich goed met water
vermengen ; — la celfa, een grap goed verdragen ; ook : een grap beramen ; (Gram.)
regeeren ; — uua scommessa, een weddenschap aannemen ; — 11 vino, goed den wijn
verdragen ; — 11 tormmento, de foltering
doorstaan, verduren ; — il volo, in de lucht
zweven ; — 11 contrasto, de koppigheid van
een paard overwinnen ; —rsi, v. rill. zich
houden, vasthouden, vastklemmen, steunen ;
—rsi in piedi, in gambe of alleen —,
zich op den been houden, zonder hulp kunnen
gaan ; —rsi col chiodi, zich door schulden
maken op den been houden ; —rsi a popolo,
a monarchia enz., op democratisch, monarchale wijze geregeerd worden ; onder een
democratie, monarchie staan ; —rsi d'accatto, van bedelen leven ; —rsi con buona
diets, matig in eten en drinken zijn ; —rsi,
v. recip. elkander steunen, ondersteunen ; v. n.
weerstandbiedend zijn ; standhoud., verdragen,
verduren, uithouden ; fig. steekhoudend zijn ;
doorstaan kunnen ; fig. le meiizogne alla
fine non reggono, leugens hebben korte
beenen, houden niet lang stand ; — al fuoco,
zich branden, gloeien laten ; (Mar.) — alla
vela, veel zeilen kunnen dragen ; het water
niet doorlaten, niet lekken ; — con qd., het
bij iem. uithouden ; un servitore ehe non
ha retto in nessen posto, een knecht die
het in geen dienst heeft kunnen uithouden ;
non poter —, zijn stand, staat niet langer
kunnen ophouden, volhouden ; goed blijven,
standhouden ; p. pres. —ente, als agg. met
de plaatsvervanging belast ; direttore
plaatsvervangend directeur ; (Mar.) — al
mare, goed zee houdend.
Reggetta, f. ijzeren band m. (voor vaten en
wielen); —ettone, m. ijzeren staaf v. (voor
vensters); —ia, f. koninklijk paleis, koninklijk
slot, koninkl. hol, o.; —i'bile, agg. leidbaar,
regeerbaar.
leggimbraca, m. indecl. (Sell.) staartriem, o.
Reggimento, m. het regeeren, o., regeering,
v., regime, o., leiding, voering, v.; —1 dispotiei, despot. regeeringen, mv.; (Gram.) verband
o. van regeerende en geregeerde woorden ;
(Mil.) regiment, o.; andare al — naar 't
regiment gaan, zijn dienstplicht vervullen ; /1g.
groote hoop, m., menigte, v.; h.z.d. als condotta of regime, sostenersi in buon
zich in goede gezondheid bewaren ; —iole, f.
pl. (Mar.) scheepsboord, o.; —ipanca, f.
corset, keurslijf, o.; —ipenne, m. indecl.
pennenlegger, -stander, m.; —ipetto, m. (Sell.)
borstriem, m.; —iposta, m. messenlegger, m.;
—istanghette, m. indecl. stangriem, m.;
—itesta, m. indecl. hoofdsteun m. (aan barbiersstoelen, bij photographie); —itirelle, m.
indecl. trekriem, m.; —itore, m., —triee, f.
leider, voerder, heerscher, M.; agg. la potestà
—trice, de leidende macht, v.
Regia, f. regie, v. (staatsmonopolie van sommige nijverheden); — del tabacchie, de
regie van de tabak, v.; —amente, h.z.d. als
—,

,

—,

R,EG

regalmente ; —cida, m. koningsmoorder
—cl'dio, m. koningsmoord, m.
Regime, m. regiem, o., regeering, v., orde
van zaken ; 1'antieo —, het oude regiem,
de vroegere orde van zaken ; — (di vita),
leefregel, m.; (Gram.) h z.d. als regglinento ;
—Ina, f. Koningin; heerscheres, v.; la —
madre, de Koningin-moeder, v.; la — del
Cielo, de Koningin des Hemels (de H. Maagd);
la città — dell' Adriatico, la — del
Mari, de Koningin, beheerscheres der zeeën
(Venetië); fig. en fam. sta come Tina —,

ze heeft een leventje als een prinses, leeft in
weelde en overvloed ; (Giuoc.) koningin (in
schaakspel); acqua della —, Eau de la reine,
Hongaarsch reukwater ; agg. pasta —, soort
fijne meelspijs ; uva — zeer groote en smakelijke druif; —ino, agg. velo —, z ij den
zeefga as, o.
Regio, agg. koninklijk ; den Koning het koningschap, het koninghof betreffende ; teatro
koninkl. schouwburg, in ; la maestà —a,
de koninkl. majesteit, v.; via, strada —a,
hoofd-, rijksstraat, v.; braccio —, koninkl.
macht, v.; (Ohim.) acqua —a, koningswater,
sterkwater, o.; morbo — geelzucht, v.; — m.
(Giuoc.) heer m. (in 't kaartspel); —onale,
agg. tot een streek, oord, distrikt behoorende ;
divisione — verdeeling in natuurlijke bestuursdistricteu ; —onalismo, m. (Polit.)
regionalisme; —onalista, m. (Polit.) regionalist, aanhanger m. van het regionalisme;
—ona'rio, m. (Stor. Eccles.) kardinaal die
zijn titel van een der stadsgedeelten van Rome
had ; —one, f. landstreek, v., streek, v., oord,
0.; (Anat.) streek v. (bepaald lichaamsgedeelte
met de daarbij liggende organen ; — del
fegato, leverstreek, v.; (Meteorol.) — superiore, inferiore dell' aria, bovenste,
onderste luchtlaag, v.; (Astr.) —1 del cielo,
hemelstreken ; stadskwartier, o. (h.z.d. als
rione); (Arch,) bouwplaats, v.; lig. le alte
—i del potere, de verheven sferen van
't gezag.
Registra'bile, agg. wat geregistreerd kan
worden ; —are, v. a. inschrijven, inboeken,
registreeren, opteekenen ; (Mus.) de registers
van het orgel goed gebruiken ; (Orolog.) het
uurwerk regelen ; (Tip.) de regels gelijkmaken,
een goed register maken ; (Legat.) collationneeren, nazien of de bladzijden goed volgen ;
p. pass. en agg. —ato, atto —, geregistreerde
acte, v.; —atore, m. registrateur, inschrijver,
m., boeker, M.; —azione, f. registreering, v.,
inschrijving v. (der acten); (Legat.) goede volging der vellen of bladz.; —o, m. inschrijf-,
controleboek, register, o.; inhoudsopgaven van
een boek, register, o.; registratie, o.; (ook
uffizio del —), registratiekantoor, o.; impiegato al —, ambtenaar, beambte bij de
registratie ; tasse, spese dell' —, registratiekosten, mv.; legge sul —e bollo, wet
op 't zegel en de registratie ; (Mus.) register
o. (v. d. menschel. stem); orgelstem, register
(uittrekregister) van 't orgel ; fam. mutar
andere snaren opspannen, van toon veranderen, (strenger of zachter worden)( (Chim.) klep,
T., trekgat o. (van den oven); (Mar.) nave
di —, geregistreerd (d.w.z. met zijn tonnenmaat
ingeschreven) schip.
Regname, in. h.z.d. als reame en reggo;
—amento, tn. h.z.d. als reggimento ;
—are, v. n. heerschen, regeeren ; heerscher,
,
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Koning zijn ; lig. de overhand hebben, overheerschend zijn, heerschen ; p. pres. en agg.
—ante, overheerschend, overwegend, beerschend; Bost.. m. heerscher, regeerder, m.,
hoofd o. van den staat ; —store, m., —trice,
f. heerscher, beheersober, m., -eres, v.; —i'colo, agg. in een rijk levend, tot een rijk behoorende ; sost. m. inboorling, m.; —o, m. rijk,
koningsijk, o.; fig. il — del terrore, het
schrikbewind, 0.; il — dei farabutti, de
heerschappij der afzetters ; — celeste, santo,
het hemelrijk, o.; — delle tenebre, rijk der
duisternissen (de Hel); secondo —, vagevuur,
o. (D.); — animale, vegetate, minerale,
bet dieren-, planten-,delfstoffenrijk o. (de drie
natuurrijken).
Re'gola, f. regel, m., richtsnoer, o.; non aver
—, zich aan geen regel binden, ongeregeld
zijn ; maat, v.; bere senza — , zonder maat
drinken, regel, in., wet, v., beginsel, o.; (Arte.)
model, voorbeeld, o.; (Arit.) rekenwijze, v.; —
del tre, regel van drieën ; — di sconto,
d'interesse, disconto-, intrestrekening, v.;
(Eccles.) ordesregel, m.; — Benedettina,
Benediktijnerregel, m., klooster, o.;prov. dove
non c' è —, non ei son frati, waar geen
orde is is ook geen voorspoed ; farm. essere
di —, aan de dagorde, regel zijn ; non dare
—, niet tot model, toonbeeld, regel kunnen
dienen ; niet tot de zaak kunnen dienen ; uit
easo non fa —, een enkel geval maakt den
regel niet ; fam. nou essere — , niet in den
regel, niet verstandig zijn ; tenere, avere,
niettere qc. in —, iets in orde houden,
hebben, brengen ; essere in —, in regel,
overeenkomstig de wettelijke voorsch. zijn ;
aveva tutte le sue carte in —, hij had
al zijn papieren in regel ; a — d'arte, volgens de regels der kunst ; a — di ntoitdo,
volgens 's werelds gewonen loop, volgens den
gewonen loop der dingen ; lam. helle —e,
in tutte le —e, zooals 't behoort, volgens
alle regelen ; per mia, tna — (e governo),
tot uw richtsnoer, om u tot regel, richtsnoer
te dienen ; —ainento, m. regeling, v., reglement, o., dienstregeling, v.; statuten, mv.;
—are, v. a. regelen, ordenen, bepalen, vaststellen ; een regel, wet opstellen, tot een bepaalde
wet terugbrengen ; regelen (den loop eener
rivier); — un orologio, een uurwerk regleeren ; leiden, voeren, regelen ; — la volontà
degli notnini al bene, den wil der menschen tot het goede leiden ; — le faccende
dotnestiche, zijn huiselijke bezigheden regelen, vervullen ; —i conti, de rekeningen vereffenen; — le differenze, de strijdigheden
beslechten ; — le proprie passioni, zijn
hartstochten beteugelen ; — le spese, de
uitgaven beperken, de tering naar de nering
zetten ; —rsi, v. riff. zich regelen, gedragen,
handelen ; p. pass. en agg. --ato, geregeld,
een regel bevattende; polso —, regelmatige
pols, v.; overeenkomstig de regelen ; vento —,
op regelmatige tijden terugkeerende wind, m.;
passaatwind, m.
Regolare, agg. regelmatig, ordelijk, gebruikelijk ; (Geom.) ligara —, regelmatig figuur
(waarvan de zijden en hoeken gelijk zijn);
oorpi —L veelhoeken waarvan de vlakken
gelijke hoeken hebben en elk. onder gelijke
hoeken snijden ; tot de ordesgeestelijkheid behoorende, regulier ; elero —, reguliere-, ordesgeestelijkheid, y.; abito — , monniks-, ordes-
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gewaad, 0.; ook als sost. ordesgeestelijke;
(Mil.) reguliere. geregelde troepen, mv.; —aritá, f. regelmatigheid, V.; nauwkeurige
opvolging der wetten of regels ; nauwkeurigh.,
nauwgezetheid,v.; ordesgeestelijkh, v.; cadere
In —, in de ordesstraffen vervallen ; —arizzare, v. a. h.z.d als regolare ; —arizzazione, f. h.z.d. als —azione; —arniente,
avv. regelmatig, volgens den regel ; gewoonlijk,
gemeenlijk ; —atamente, avv. overeenkomstig de gebruiken, gewoonten ; juist, met mate,
geregeld ; —atezza, f. geregeldheid v. (in
levenswijze); —ato, agg. Z. p. pass. v. —are;
—atore, m., —trice, f. regelaar, m.; (Arch.)
watermeter, m., waterpeil, v.; (Idraul.) regulateur, m.; (Orol.) onrust, spiraalveer, v ;
regulateur, m.; (Mec.) regulateur, m. (instrum.
tot regel. van den gang enz. van machines,
centrifugal reg., v.; —azione, 1. regeling,
regeleering, v.; —etter, f. kl. regel, m., regeltje,
0.; —etto, m. kl. lineaal, 0.; (Arch.) kleine
versieringslijst, v., kl. model, voorbeeld, m.;
(Tess.) scheringdrager, m.; (Tip.) zetlinie, v.;
—ina, 1. eenvoudige, licht verstaanbare regel,
m.; —lno, m. (Falegn.) lijstje o. (ter versiering
aan meuk ); —izia, f. (Bot.) popul. vorm voor
liquirizia, zoethout, o.
Re'golo, in. (N. pr. stor.) Regulus, m
Re'golo, m. I. lineaal, o.; lig. model, toonbeeld,
o.; (Arch.) kleine sierlijst, v., kl. versiersel, 0.;
(Astr.) Regolo, slangenkoning (vaste ster);
(Omit.) goudhaantje, o.; (Zool. mit.) basilisk.
koningsdraak, m.; — I1. kl. Koning, m., Koning
van een kl. staat, Koninkje, o.; —u'eeio, m.
onbeduidende, twijfelachtige regel, m.
Regravato'rio, agg. (Gier.) verzwarend.
Regressione, f. achterwaartsche, terugloopende beweging, v., teruggang, in.; —esso,
m. teruggang, m., achteruitgang, m.; (Geom.)
— d'ana eurva, keerpunt o. van een kromme
lijn ; (Giur.) aanspraak v. op schadeloosstelling, V.; regresaanspraak, v.; (Mus.) herhaling
v. van een vers (in 't kerkgezang); tusschenspel o. (tusschen twee verzen van een psalm).
Re'gula, f. Z. regola.
Regurgitare, v. n. Z. rigurgitare.
Reietto, agg. afgewezen, van de hand gewezen,
verworpen, veracht ; i — 1, de verstootenen,
de paria's (der maatschappij); — ezione, f.

verwerping, van de handwijzing, afwijzing, v.

Reina, f. Z. regina.
Reincidenza, f. terugval m. in de vorige
fouten.
Reintegramento, m. wederinzetting, wederherstelling, v.; —are, v. a. wederom in den
vorigen stand brengen, weder herstellen ; fig.
een schade herstellen, wederom (in een ambt)
zetten ; `a—ativo, app. wederom herstellend,
weer inzettend, schadeloosstellend ; —azione,
redintegrazione, f. herstelling, v , herstel,
o.; wederinzetting, schadeloosstelling, v.
Reinvestitura, reinvitare, v. a. Z. rinvestitura, rinvitare.
Reità, f. schuld, strafbaarheid, v.
Reitera'bile, app. wat herhaald kan worden ;
—antento, in., —azione, f. herhaling, v.;
—are, v. a. herhalen, vernieuwen (een verzoek); p. pass. en agg. herhaald, vernieuwd ;
—atamente, avv. herhaaldelijk, herb. malen.
Reiudicata, f. (Giur.) reeds door vroegere
vonnissen besliste zaak ; c' è la — in favor
nostro, er is een vroegere beslissing die ten
onzen gunste spreekt.
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geestel ij ke, religieuse ordes ; disciplina — a,
Relassare, T. a. Z. rilassare ; —asso, m.
kloostertucht, v.; zeer nauwgezet, met heilige
(Eccles.) terugval m. in ketterij.
ernst, volgens plicht en geweten.
Relativamei,te, avv. in vergelijking, vergelijkenderwijze, met betrekking ; —ativo, agg. Reli'nguere, v. a. h.z.d. als lasclare of
abbandonare; p. pass. relitto.
betrekking hebbend ; betrekkelijk, relatief;
perfezione —a, relatieve, betrekkelijke (geen Reli'qua, reti'gnla, f. overblijfsel, 0.; le —e
dell' antiehità, de overblijfselen der oudabsolute) volmaaktheid,v.; bozza di stampa
col -- ranoscritto, proefvel o. met het
held ; thans nog alleen gebruikel. in de beteek. :
betreffende handschrift ; (Grand.) betrekkelijk ;
sast. m. betrekkelijk voornaamw., 0.; (Filos.)
idea —a, gedachte die eene betrekking uitdrukt ; relatief begrip, o., berichtend ; —atore, m. berichtgever, verteller, verhaler,
referent, m.; giudice — refereerend rechter;
— d'uua proposta di legge, rapport o.
over een wetsvoorstel, o.; —attlee, f. berichtgeefster, vertelster; —azioiaeella, f.
kl., kort bericht, 0.; —azione, f. betrekking,
verhouding, v., verband, o., betrekking, relatie
v. (onder personen); aver — eon qd., met
iemand in betrekking staan ; handelsrelatie,
-betrekking, v.; — di annicizia, vriendschapsbetrekking, v.; bericht, verhaal, o.;
rekenschap, v.; — di grazie, dankzegging,
dankbetuiging, V.; avv. in —, met betrekking,
wat betreft.
Relegainento, m. Z. —azione ; — are, v. a.
( (A r.) tot verbanning i❑ een bepaalde streek
veroordeelen ; een bepaalde plaats als woonplaats aanwijzen; verbannen, relegeeren; fig.
een ambtenaar naar een provinciestadje verplaatsen ; —azione, f. verbanning, v., aanwijzing v. van een bepaalde woonplaats.
Relevare, v. a. en afgel. Z. rilevare.
Religare, v. a. opnieuw binden, vastbinden.
Religiona'rio, in. belijder m. van een godsdienst ; —one, f. godsdienst, m.; — rilevata,
— naturale, geopenbaarde -, natuurlijke
verstandsgodsdienst, m.; belijdenis, v., geloofsrichting. v.; — eristiana, niaomettana,
christelijke, mahomedaansche godsdienst ; la
vena, la santa —, het ware, christelijke
geloof, o.; gueri-a di —, godsdienstoorlog, m.;
geloof, o., vroomheid v., godsdienstzin, m.,
vereering, v., eerbied, m.; — dei sepoleri,
eerbied voorde graven ; - del ginramento,
beilighouding v. van den eed; groote nauwgezethetd,gewetensvol ; giudice di gran —,
zeer gewetensvol rechter, m.; (Eccles.) geestelijke orde ; entrare in una —, in een kloosterorde treden; — francescana, Franciscanerorde, v.; abito di una —, ordesgewaad,
o.; ha vent' anni di —, hij is reeds twintig
jaar in 't klooster, in de orde; klooster, o.;
ridderorde, v.; — gerosolimitana, Johanniterorde, v.; — iosamente, avv. overeenkomstig de voorschriften van den godsdienst,
het geloof ; fig. met groote zorgvuldigheid,
nauwgezetheid, v.; —osità, f. godsdienstig-,
vromigheid, godsvrucht, heiligheid, v.; groote
nauwgezetheid, v.; heilig eerbiedwaardig karakter, o.; la — di verte ceremonie, het
heilig karakter, de heiligheid van sommige
gebruiken, ceremoniën; --oso, m., —a, f.
ordesgeestelijke, religieus, m.; religieuse, non,
v.; —, app. vroom, godsdienstig, godvreezend;
den godsdienst betreffende ; pratiche — e,
godsdienstige, vrome oefeningen ; insegnamento — godsdienstonderricht, 0.; een geestelijke orde betreffende, er toe behoorende,
ordes ...; abito —, ordesgewaad, o.; abbraeciare la vita — a, het kloosterleven omhelzen ; monnik, non worden ; ordini —I,
,
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overblijfselen van het gebeente, de kleederen
van een heilige, relikwie, v.; —e dei martiri,
relikwieën mv. der martelaren ; esposizione
delle —e, uit-, tentoonstelling, v. der relikwieën ; fig. tenere qe. rome una —, iets
in hooge waarde houden ; —ato, m. overschot, o.; — di eassa, kasoverschot ; —a'rio, m. relikwieschrijn, o., -kast, v.; fam.
panere un —, met ordeteekens of medailles
behangen zijn ; —ere, m. h.z.d. als — a'rio.
Relitto, p. pass. van relinquere.
Relu'eere, v. n. Z. rilneere ; —luttare,

Z. riluttare.
Reina'io, m. riemenmaker, m.; —ante, m.
roeiknecht, m.; —are, v. n. roeien ; — ata, f.

het roeien, o., riemsiag, m., slag m. met een
riem ; --aso, m. met riemen voorzien ; —atore, m., —trice, f. roeier, m., roeister, v.
Renabote, f. pl. (Mar.) voor- en achterdek, o.
Rembolare, v. n. non —, alles in haast en
zonder onderbreking zeggen of doen ; aframmelen.
Reme'ggio, m. al de riemen van een schip;
riemwerk, o.; aanhoudend roeien, o.; fig. il
delle all, het slaan, roeien met de vleugels;
vleugelslag, m.
Remenato, m. (Arch.) kl., een kwartcirkel
bedragende boog, m.
—

Rernenso, agg. h.z.d. als inisurato.
Remigare, v. n. aanhoudend, ingespannen
roeien ; p. pres. —ante, als app. penre

slagpennen, mv.; p. pass. —ato, als agg. h.z.d.
als pen il e —anti ; —fata, f. h.z.d. als rennata ; —i'gio, m. h.z.d. als reineggio.
Reminiscenza, f. herinnering, v., herinneringsvermogen, o., gedachtenis, v.; — e, pl.
plaatsen uit een werk die herinneren aan
soortgelijke bij andere schrijvers en die men
bewust of onbewust er uit heeft overgenomen ;
—itiva, f. herinneringsvermogen, o.
Remissi'bile, agg. wat kwijtgescholden, vergeven kan worden ; --ibilmente, avv. onderdanigst, op onderdanigste wijze ; —ioae, f.
vergiffenis, kwijtschelding, v.; onderdanigheid,
onderwerping, v.; (Med.) nalaten, zwakker
worden o. (eener ziekte); fam. non e' è
daar valt aan geen weigeren te denken;
senza —, zander redding, reddinglocs, onredbaar ; —ivamente, avv. met onderdanigheid,
gehoorzaamheid, onderworpen ; —ivo, agg.
beperkend, verzwakkend ; onderworpen, onderdanig ; —o'ria, f. (Gier.) naar een hooger gerechtshof verwijzend vonnis.
Remito, m. h.z.d als ereinita ; —o'rio, m.
h.z.d. als roinito'rio.
Remo, m. riem, m., roeispaan, v.; ii nianieo,
la pala del —, de greep, het blad of de
schepper van den riem ; — I accopiati (of
da lancia), dubbelriem of tegelijk geslagen
riem ; — di punta, eenzijdige riem, m.; —
di coda, wrikriem, m.; — di governo,
stuurriem, m.; — del capovoga, slagriem,
m.; barva a quattro —i, vierriemboot, v.;
a forza di —i, door roeien ; dare de' —i
ill aequa, de riemen in 't water dompelen ;
—,
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beginnen te roeien ; eala —! leva —! riem I —rsi, zich bekeeren ; zich bewijzen, betoonen,
begeven ; —e'vole, agg. Z. arrendevole.
plat ! riem omhoog ! m. avv. a —i e a vela,
in alle haast, met grooten ijver ; eoridan- Rendiconto. ni. rekenschap, verantwoording,v.
nare qd. al —, iem. tot de galeien veroor- t3 endinnento, m. teruggeving, v.; — di gradeelen ; genta da —, boevenpak, 0.; fig. gli
zie, dankzegging, v.; — di conti, allegging
starebbe meglio it — in macro che la
van rekenschap, verantwoording, v.; —ita, 1.
penna, hij zou beter doen met hout te hakopbrengst, v., inkomen, o., rente, v.; --e, pl.
ken dan boeken te schrijven; —ola'io, m.
inkomsten, opbrengsten, mv.; vivere di —,
(Mar.) opzichter m. over het roeigereedschap
van zijn rente leven ; inkomsten mv. (van den
van een schip; —olare, v. n. h.z.d. als tarstaat uit belast.); — pubblica, staatsrente;
dare of indugiare ; —olco, m. (Mar.)
titoli di —, rentebrieven, in v.; —store, m ,
—trice,
sleeptouw, o.; —olino, m. wervelwind, m.;
f, terug-, weergever, m., -geefster, v.;
-1, pl. gekroesde haarbos m. op de kop van
—itu'ccia, f. kl., gering inkomen v. uit rente ;
sommige paarden ; re'molo, m. kl. draaikarige, geringe rente, v.
kolk, m.; (Bot.) wilde haver, m., zemelen ; Rene, m. (Anat.) nier, v.; meestal in pl. —i,
pane —, zemelenbrood, o.
de nieren ; —I succenturiati, bijnieren.
Remonto'rio, in. (Orolog.) opwindrad, 0.; stel- Renelio, f. fijn zand, o.; (Med.) blaas-, niersteen,
rad m. (in uurwerken).
0.; patire di —, aan blaas-, niersteen lijden.
Re'mora, f. hinderpaal, v., teugel, m., perk, 0.; Reni, renre, f. p1. lendenen, mv., kruis, o.; Tam.
oppore nna — a tanta licenza, aan zoosentirsi correre of sdracciolare qee
veel teugelloosheid perken stellen.
glee per le —i, iets slechts, een onheil voorRe'rnora, f. (Mar.) kielzog, 0.; (Molin.) slaggevoelen ; voltar le —i a qd., iem. den rug
hout o. (in 't molenwerk).
toekeeren ; dar le —i, op den loop gaan ;
Remoto, agg. verwijderd, ver, afgelegen ; gei
de plaat poetsen ; da petta a —i, in zijn
secoli pin renroti, in de vroegste eeuwen ;
geheele breedte ; fi1 delle —i, ruggraat, v.;
—ovi'bile, agg. —ozione, f. Z. riniovibile,
Tam. mettersi a qc. col lil delie —I,
rinnozione.
ergens met allen ijver aan beginnen,iets krachRem u'ggire, rernanerare, remurchiare,
tig doorzetten.
remuo'vere, Z. rirnuggi re, riinunerare, Reni'ccio, m. kiezel, o., grind, o.; —iforme,
riuiorchiare, rinruovere.
agg. korrelig, zandachtig ; —ischio, m. zandRena, f. zand, o.; —minuta, instabile, fijn-,
bodem, m., zandige grond, m.
vlugzand, o.; —a'ccio, m. zandgrond, m.; Renitente, agg. weerspannig, weerbarstig ; —
—a'io, m. zandbed, o , zandbank,v.; —ainolo,
alla leva, het vaandel ontvluchtend ; —enm. zandvisscher, zandverkooper, m.; —are,
za, f. weerbarstigheid, weerspannigheid, v.;
Y. a. met zand schuren, poetsen.
avere nna — naturale a fare qc., een
Renale, agg. (Anat.) tot de nieren behoorende;
natuurlijken tegenzin hebben om iets te doen.
dolori —i, nierlijden, o.
Renha, f. (Zool.) rendier, o.
Renano, app. (Etn.) rijnsch, rijnlandsch; le Reno, m. (Geogr.) Rijn, m.
provincie —e, de Rijnprovinciën.
Renone, m. grof, niet gezift zand, o.; —osità,
Re'ndere, v. a. teruggeven, weergeven, weer
f. zanderigheid, v.; —oso, app. zandig, zanderig.
terugbrengen ; vergelden, antwoorden ; — an Renha, —so, m. ook tela di —, fijn wit
saluto, een groet beantwoorden ; — tolpo
linnen, o.
per tolpo, leer om leer geven ; — bene Renunciare, —zinre, v. a. Z. rinuriziare;
per male, kwaad met goed vergelden ; —
—ziata'rio, m. (Giur.) degene ten wiens
la pariglia, met gelijke munt betalen ; —
gunste men van een recht afziet.
parole, voce, risposta, antwoorden ; — Renza, f. Z. rensa.
favella, te rede staan, antwoorden ; opbren- Reuzo, m. (N. pr.) afkorting van Lorenzo.
gen, afwerpen ; — dispiacere, onaange- Reo, agg. bedorven, boosaardig, misnaamheid veroorzaken; — sospetto, argwaan
dadig ; m. prov. chi èè — e brrono e teunto
opwekken; — la Pasqua, de Paaschvoorpub fare il male e non gli è eredrrto,
schriflen opvolgen ; verspreiden, van zich
wie den schijn van braafheid weet te bewaren,
afgeven ; — puzzo, odore, stank, reuk verkan kwaad doen zonder dat men 't van hem
spreiden ; -- inigliore, beter maken ; —
gelooft ; — di morte, aan doodslag schuldig;
contento, tevredenstellen ; a buon —, tot
slecht, schandelijk, schadelijk, verderfelijk ;
wederdienst bereid ; rendere l'aninia a
tempo —, slecht, gemeen weer, o.; disegno
Dio, den geest geven, sterven ; — it tributo,
—, schandelijk voornemen, o.; sost. m. schulde belasting, cijns betalen ; — conto. radige, m.; — confesso, schuldige die bekend
gione di ge., ergens rekenschap van geven;
heeft ; — convinto, overtuigde schuldige;
— ragione, recht spreken, een vonnis vellen ;
de verdoemden (D.); (Giur.) aangeklaagde,
— la ragione, de reden, de gronden opm.; —, m. kwaad ; porre del fondo d'ogni
geven ; — giustizia a qd., iem. gerechtig—, op den bodem van alle kwaad stooten (D.).
heid laten wedervaren ; — grazia, grazie, Reparare, repartire, repatriare, v. a. Z.
danken, dankzeggen ; — la grazia a qd.,
riparare, ripartire, ripatriare.
iem. zijn gunst teruggeven ; —omaggio, Repe'llere, v. a. h.z.d. als respingere;
hulde betoonen ; — servizio, dienst bewijp. pres. —ellente, (Fis.) afstootend ; forza —,
zen ; — testirnonianza, getuigenis afleggen ;
afstootende -, afstootingskracht, v.
— partito, voto, zijn stem uitbrengen ; Repennare, repensare, v. a. Z. rimpenm. prov, — tre pan per coppia, meer dan
nare, ripensare.
zijn plicht doen ; —rsi per vinto, zich ge- Repenta'giio, m. groot gevaar, groot waagwonnen geven ; —rsi in tolpa, zich schuldig
stuk, o.; niettere qc. a —, iets op 't spel
bekennen ; —rsi celebre, beroemd worden;
zetten, in de waagschaal stellen ; om iets dob—rsi sicuro, zich vergewissen ; —rsi mobelen ; stare a —, moedigen, krachtigen
naco, in 't klooster gaan, monnik worden ;
tegenstand bieden (op gevaar van 't leven af);

REP

796

RES

Tig. star a — con qd., metiem. in hevige Re'probo, agg. door God verworpen, verveete zijn ; iets niet iem. uitvechten (vooral
doemd, goddeloos ; sost. m. verdoemde, m.;
op wetenschappelijke wijze).
sono phi i —I che gli eletti, erzijn meer
Repente, agg. plotseling, onverhoopt, hevig ;
verdoemden dan uitverkorenen ; fig. scherz.
Lrn freddo —, een hevige, snijdende koude,
onwaardige, zondaar; nol —I non sianlo
v.; steil, afvallend ; snel, meesleurend (rivier);
ammessi a questo circolo bigotto, wij,
avv. di — Of alleen —, onverwachts, plotseonwaardigen of zondaars, worden in dien
ling, eensklaps; —emente, avv. plotselings,
vromen kring niet toegelaten ; —a'bile, agg.
eensklaps, onverwachts; —e'ntere, v. a. Z.
verwerpel ij k, berispenswaardig; —are, v. a.
repentire; —entinamente, avv plotselings
Z. riprovare.
geheel onverwachts, onvermoeds, onverhoopt ; Repromissione, f. Z. riproniissione.
—entino, agg. plotseling opkomend, uitbre- Repu'bblica, f. vrijstaat, m., gemeenebest, 0.;
kend, uitbarstend ; oogenblikkeljk, plotseling
republiek, v., republik. staatsvorm, m., - regee(bijv. dood); onvoorzien, onverwacht.
ring, v.; — letteraria, het gemeenebest der
Re per e ï v. n. kruipen, sluipen, binnengaan ;
letteren, de geleerde wereld, v.; — cristiana,
—eri bile, agg. vindbaar, te vinden, te ontde Christenheid, v.; fam. è una —, v' è —,
moeten ; —erire, v. a. h.z.d. als ritrovare ;
er is geen gezag, geen leidende wil, 't gaat
—erto, agg. (Giur.) gevonden, in beslag geer alles wild en woest door elkander; —anomen (bij huiszoeking); sost. m. vondst, v.;
na'ccio, agg. met zijn republ. gezindheid te
in beslag genomen papieren (bij huiszoeking);
koop loopende ; sost. m. republ. schreeuwer,
—erto'rio, m. naslaanboek, repertorium, o.,
m.; —ano, agg. republikeinsch ; governo
klapper, m.; (Teat.) lijst der te spelen stukken,
—, republik. regeering, v.; republik. gezind ;
speelplan, o., repertoire, 0.; —e'tere, v. a. Z.
sost. m. republikein, m.; —ante, agg. h.z.d.
ripetere.
als —ano ; —ehetta, —china, f. kleine
Repilogare, v. a. Z. riepilogare.
republiek, v., kl. vrijstaat, m.; —ona, f. groote
Repletivo, agg. aanvullend, volledig makend ;
republiek, v., - vrijstaat, m.; —one, m. h.z.d.
—eto, agg. h.z.d. als ripieno ; —ezione, 1.
als —ona, maar eenigszins spottend ; ijverige
(Med.) overlading, overvulling v. (v. d. maag);
republikein ; polit. woelwater, schreeuwer, m.
volsappigheid, v.
Repudiare, v. a. en afgel. Z. ripudiare.
Re'plica, f. antwoord, o., repliek, v., tegen- Repugnare, v. n. —anza, f. Z. ripagnare,
rede, v., tegenspraak, v.; ubbidire senza —,
—anza.
zonder tegenspreken gehoorzamen ;
her- Repulisti, m. indeel far — of il — , alles
haling van een tooneelstuk ; — richiesta,
opeten, alles meenemen, schoon baan maken.
gevraagde wederopvoering, herhaling, v.; —a- Repulsa, f. —are, v. a. Z. ripulsa —are ;
metito, m. h.z.d. als replica ; —are, v. a.
—o, p. pass. van repellere.
antwoorden, ten antwoord geven ; tegenspraak Repurgare, v. a. Z. ripurgare.
doen, tegenspreken ; tegenwerpingen maken, Reputare, v. a. Z. riputare.
tegenwerpen ; non trovar te a —, er Requiare, v. n. h.z.d. als riposare.
niets tegen in te brengen hebben ; v, n. nog Re'quie, f. rust, v.; non dar — a qd., lem.
eens zeggen, herhalen ; nog eens opnieuw doen,
geen rust later, ; (Eccles.) h.z.d. als regaien,
tegenspreken ; quando ho detto una cosa
m.; (Eccles.) requiem, o., gebed o. voor de
non si replica, als ik iets gezegd heb,
zielerust der overledenen ; nnessa di —,
duld ik geen tegenspraak ; (Oroloq.) — le ore,
requiem-mis, v., mis v. voor een overledene;
de uren repeteeren ; (Teatr.) — un dramsna,
—sire, v. a. van ambtswegen (in)vorderen,
een stuk opnieuw opvoeren ; — parola,
verlangen, requireeren ; requisiscouo Categenwerpingen maken, tegen inbrengen ;
valli e stram;, zij requireeren paarden en
renza —, zonder tegen te spreken ; —atavoedervoorraad, 0.; p. pass. —ito, ambtelijk
mepte, avv. herhaaldelijk, herhaalde malen ;
gevorderd, geeischt, gerequireerd ; agg. ervor—azione, f. Z. replica ; (Rett.) herhaling, v.
derlijk ; sost. m. gevorderde eigenschap ; ha
Replu'ere, v. a. h.z.d. als ripiovere.
tutti 1 —i di uomo di stato, hij heeft alle
Re pols, f. wonde, verwonding, v.
eigenschappen van een staatsman ; —ito'ria,
Repolone, m. (Cavall.) dubbele volte, v.
(Giur.) vragen die de rechter aan een beklaagde
Repo'nere, reporre, v. a. Z. riporre ;
doet; verhoor, requisitoir, o.; oak : aanklacht,
—osito'rio, m. gestel, o., rustplaats, v., rustrequisitoir van het openbaar ministerie ; —1
altaar, o., plank, v., rek o. om voorwerpen,
zione, f. opeisehing, opvordering, requisitie,
gereedschappen op te leggen ; —osizione, f.
v., verzoek, verlangen, 0.; a — di qd., op
Z. riposizione.
iem.'s verzoek.
Repre'ndere, —ensi'bile, —ensione, f., Resa, f. overgave v. (een. vesting); capitulatie, v.
—euso'rio, m. Z. riprendere, —eresi'- Resareire, v. a. Z. risarcire.
bile enz.
Resci'ndere, v. a (eig. afsnijden), opheffen,
Repressione, f. neder-, onderwerping, ondervernietigen (verdrag); —issione, f. opheflin,
drukking, bedwinging, v.; —Ivo, agg. beperongeldigverklaring, vernietiging; —isso, p. p.
kend, beteugelend ; leggi —e, beperkende
v. —iedere ; —isso'rio, agq. (Gier.) omverwetten, v. tnv.; —o, p. pass. v. reprimere.
werpend opheffend, vernietigend.
Reprirnenda, f. berisping, scherpe terecht- Rescritto, m. besluit, o., verordening, v.; —;' .
-wijzng,v.;
—ento, m. h.z.d als repressione
vere, v. a. Z. riscrivere of copiare.
en raffrenarisento; —i'n.ere, v. a. onder- Resecare, v. a. Z. risecare.
drukken, tegengaan, beteugelen, bedwingen, Reseda, f. (Bot.) Z. ausoriso ; — dei tininhouden (toorn enz.); — l'orgoglio di qd.,
tori, Z. guada.
iem.'s trots buigen ; —rsi, v. rill. zich intoo- Reservare, v. a. Z. ripeovare ; —ato'rio
men, bedwingen, inhouden ; non poter —rsi,
app. (Giur.) zich voorbehoudend ; —ativo,
zich niet kunnen inhouden, bedwingen ; p. pass.
aqg. (Giur.) voorbehoudend ; —azione, f. Z.
—

isiiuto .
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Resia, f. h.z.d. als eresia; fig. twist, oneenigneid, v.
Besidellte, agg.zijnblijvende woonplaats hebnende : woonachtlg, resideerend, verbUjfnoudend; ministro -, minister-resident, gezant,
m,; aeademtee -, actief academtend, 0.;
-eliZA, f. vaste woonplaats, v.; zetel, m.,
woonptaats, V.; 13 societa Iia 13 - a
Berlino, de maatschappu heeft haar zetel
te Berlijn ; residentiev. (vaneenvorst); (Eccles.)
naldaklln, 0.; troonzetel, m.; bodemneerslag,
uezlnksel, 0.; -enziale, agy. (Eccles.) met
verplichting zijn woonplaats ergens te hebben
(van prenenden), -nale, agg. (Giur.) oyerblijvend; -·uare, v. a. (Gittr.) een schuld
allengs tot op een klein hedrag atnetaten,
-I"si, v, riO. hedragen, teruggehracht zijn,
verminderd zijn; -ua'rio, m. (Gi'Ur.) restduair ertgenaam, m., ertgenaam diekrijgt wat
na uitbetaling del'legaten overblijtt , -110, m.
rest, V., resteerend nedrag, 0.; overbujrsel,
restant o. (van eten), net overblutsel o. (v. e.
vloelstot), (Arit.) rest, v., restant, o.
Re'sina, f. burst, V.; -a'ceo, harstachtlg,
-i'f'ero, agg. hartsleverend, -gevend, -oso,
agg. nartsacnttg, nartsnoudend,
Resispiscenz3, f. etkennlng v. zijner fouten,
d waling; hekeertng, v., omkeel', m.
Resi'pola, f. (Med.) 1'008, roodvonk, v.
Resistellza, f. tegenstand, m.: (Jl;led.) weerstandskracht, v.; -i'stel"e, v. n. weerstaan,
weerstand hieden, zich verwereu, verdedigen ;
standhouden, duren, uithouden; p. press.
-ent.e, weerstaand; agg. weel'standbieden;
p. pass. -isto, weerstaan.
Beso, p. pass. van relldere ~ -oconto, m.
Z. relldicollto; (Parl.) - della f' alHera,
Kamerverslag, 0.; -olnto, -Olllziolle, Z.
risoluto, -Ilzione.
Respettivo, agg. Z. rispeUhro.
Re'slJice, m. zeer gering ovel'hHjfsel, 0.; fam.
non ce n' e -, er is niets meer, er is Diets
overgebleven; 't is alles op, weg.
Respi'ngere, v. a. terugwerpp,n, -dringen,
-dl'ijven; afsJaan (den vijand); (Mar.) afdrijyen (schip); fig. afwijzen, van de hand wijzen,
weigeren; - una lettera, een brief ongeopend terugzendeo, weigeren ; p. pass. -illtO,
teruggeworpen, afgeslagen, geweigerd. van de
hand gewezen.
Respil"a'bile, agg.inadernbaar; periodo -,
uragelijke tijd, ill; -aillento, Ill., -azione,
f. ademing, ademhaling, V.; -ilffoltIiIlOsa,
ademnood, m.; fig. verpoozing, opaLleming, v.;
-a."e, v. a. ademen, inademen, adembalen,
leve.n; fig. zieh verpoozen, van den arbeid
uitruslen ; non aver tenlpo di -, geentijd
hebben om adem te halen; door al'heidoverladen zijn; -ativo, agg. tot de ademhaling
dienend; fig. Z. ricreativo; -ato' rio, agg.
(Anat.) tot de adernhaling beboorende; organi -I. ademhaJingsorganen, werktuigen,
mv.; -0, m. adem, m., adembaUng, v.,ademtocbt, m.; f ..eqllenza di -, veelvuJdig, kort
ademen; togliere, levare it -, den adem
benemen; dare l'ulthuo -, den laatsten
adem uitblazen; verpoozing, rust. v.,uitrusten,
0.; prendere lUI po' di -, een weinig
rusten, uitrustefl, uiUllazell; (Com.) uitsteJ,
respijt, 0.; am'. velldere a -, op kl'ediet
vel'koopen; pagare a -, op krediet, horg
opkoopen; -one, m. fare lUI gl"all -, verlicbt adembalell, diep ademhalen.

RES

Respitto, m. Z. rispitto.
llespolIsa'bUe, ago. verantwoordelijk; -abilita, f. verantwoordelukheld, v.; (Giur.)
aansprakelukheld, v., -ioRe, f. volgensovereenkomst in termijoen te betalen som, v.;
--ivo, agg. beantwoordend; lettera -a,
antwoord o. (op een brief); -0, m. orakelspreuk, v.; (Giur.) recutsnescneld, vonnis, 0.,
antwoord, bescheid, 0; -o'rio, m. (Liturg.)
responsorium, 0.; wlsselzang, m., -gehed, o.
Ilesq.. Itto, m. h.z.d. als risposo of calilla.
Sessa, f. drlngend verlangen, - verzoek, 0.; gedrang o. (van volk); h.z.d. als rissa.
Resta, f. I. naard m. (aan de korenaar): rtst
m. (uien of knotlook); ruggegraat v, van den
vtscn, II. - f. (Arm. stor.) haak aan 't pantser
tot bet opleggen del'lans, oponthoud, 0.; fare
-, ophouden, uitrusten; -aillento, m. het
blijven, vernluven, zich opnouden, -ante,
p. pres. van -al"e; -ara, f. (~lar.) trell. m.,
trektouw, 0.; -a.oe, v. a. nlijven. achterblijYen, staanblijven, ophouden;- di fa.oe qe.,
ophouden iets te doen, la pioagia e un
po' restata, de regen heeftwat opgebouden ,
ztcli bevinden, gelegen zijn; dove resta Ia
vests-a villa? waar Jigt uw villa? vernaasd, verwonderd, verrast zijn; zijn, worden
(in de plaats van esserej, resto morto
sui colpo. hij was, bJeef op den slag dood ;
restar d' accordo, 't eens worden; restanutlO di s asso, wij waren als versteend ;
overblijven, qluallto pane e restato, hoeveel 1>rool1 is er overgebleven; - a a"ere of
da a,rere, flOg te vorderen hebhen; zich
staande, opde beenenhouden,niet onderdrukt
worden; assol. resta da qd., het hangt van
iem. af; se restasse da ule. als 't aan mij
lag, van mij afhing; resH Sel"vito, hedien u ~
vllol - se.o,-ita, ma~ ik 't u aanbieden,
presenteeren; -rsi, v. rift. h.z.d. als ferDlarsi; p. pres. -a lite, als agg. blijvend,
overlllijvend, overig; sost. m. rest, v., restnnt,
0., overblijfsel, overschot, 0.; (lei -, overigens ;
-ata, f. einde, opllouden, 0.; pauze, v., stHstand, m.
Resta....alllento, m., -azione, f. herslelling, vernieuwing-, restauratie, V.; vergoeding,
schadeloossteHing, v.; genezin~, helingv.(van
wonden); -al"e, v. a. berstellen, weer in
stand, in orde brengen, restaureel'en (oude gebouwen. kunstwerken); (Polit.) wedel' berstellen, restaureeren (deorde na omwenleling-en);
wedel' herwinnen (licbaamskr.); versterJ~en,
verfrisschen; ver~oeden, de schadeherstellen ;
-atore, m., -h'ice, f. bersteller. wederopbouwer, ro.; - di quadl"i, restaurateur
van oude kunstwel'ken; - 0 , m. wedel'herstelling, wedel'opbouwing, restauratie, v.
Beste, f. pI. (Yet.) steengal v. (derpaal'den).
Restia, f. (Mar.) hevige tegenstroom, m.
Resticcillolo, m. kl. overblijfsel, restantje, o.
Restio, m. sJechte gewoonle van trekdieren
om plotselinJ.{ staan te !)lijven; koppigheid,
nukkigheid, weerbarstigheid; fam. aver i1-,
langzaam in zijndoen zijn; lIa II -, 't gaat
hem alles zwaar van de hand; -, agg. koppig,
nukki~, weerspannig; afkeerig, iets mettegenzin doen (van pel'sonen).
Restitui'bile, agg. wat teru~~eg'even moet
worden; terug te geven; - I i i mento, m..
-uziolle, r. teru~g'eving, terug'g'ave, restitUlie, v.; (Mar.) - di ulla nave, teru~~ave
(van een gekaapl scbip); vergoeding, v.;.her-
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stelling, herplaatsing v. in den vorigen staat ;
(Astr.) terugkeer van een planeet naar het
uitgangspunt ; —ulre, v. a. teruggeven, restitueeren ; in denzeifde staat terugbrengen ; —
alla salute, alla vita un autnialato,

een zieke de gezondheid, het leven terruggeven;
—rsi, v. rill. zich weer herstellen, terugkeeren ; p. pass. —tuito, teruggegeven, teruggekeerd ; —iitore, m., —trice, f. teruggever,
m.; —uto'rio, agg. (Giur.) de teruggave betreffende, in zich sluitende.
Resto, m. rest, v., overblijfsel, restant, o.; il
— del tempo, de nog overblijvende tijd;
esser di —, nog over, nog voorhanden zijn ;
aver 11 suo —, het zijne, zijn deel hebben ;
;Brit.) rest v. (bij de aftrekking of deeling);
(Cora.) resteerend, overblijvend bedrag, 0.;
rifare, dare ii —, het resteerende, restant
teruggeven ; fam. par che gli debba refire 11 —, ik zal wel op andere wijze met hen
moeten te werk gaan, wat strenger moeten
zijn; refategli 11 —! geef hem zijn portie!
fig. dare il —, de laatste hand leggen;
(Giuoc.) fare del —, giuocare H --, om
de rest spelen, het geheele restant inzetten;
fig. alles op 't spel zetten, wagen ; far il —,
den bal van den tegenpartij zoo treffen dat
het spel beslist wordt ; nel —, del —, overigens, voor 't overige; —one, agg. cane —,
groote staande hond ; met grooten baard voorzien (aren); sost. m. koornaar v. met gr. baard ;
—oso, agg. vol haarden.
Restremazione, f. Z. rastremazione.
Restri'ngere, v. a. Z. ristrimgere.
Restrittivo, agg. beperkend ; —izione, f.
samentrekking (bije. der longen); beperking, v.,
voorbehoud, o.; senza — zonder voorbehoud; — mentale, stilzwijgend, inwendig,
voorbehoud, o.
,

Resudare, —viltare, —u'nnere, Z. risultare enz.
Resupiiio, agg. h.z.d. als supino.
Resu'rgere, v. n. Z. risorgere.
Resurressi, -ezione en risurrezione, f.
opstanding, v.; Pasqua di —, Paschen ; fig.

wederopkoming v. (van woorden).

Resuscitare, v. a. Z. risuscitare.
Retà, f. Z. reità.
Reta'gglo, m. erfdeel, o., vermogen, o., bezit-

ting, v.; nalatenschap, erfenis.

Retare, v. a. (Pitt.) kleine ruitjes op linnen

maken ter vergr. van teekeningen ; (ILorat. en
Mar.) scheuren, scheuren krijgen; —ata, f.
bet uitwerpen o. van het net ; een enkele
trek m. met het net ; fare Tina buona —,
een goede kas, ontvangst maken ; slag, m.,
massa gevangennam. (door de politie); hanno
fatto una — di anachirsti, ze hebbén een
groote menigte anarchisten ingerekend ; —atura, f. (Pitt.) bet trekken van ruitjes of net
op een schildersdoek ; — delle barbe, groote
verspreiding der wortels, gr. wortelvorming.
Bete, f. net o. (voor visch-, vogelvangst); tendere, spiegare le —1, de netten spannen,
uitwerpen ; trarre, tirare la —, het net
ophalen ; - da pestare, vischnet, o.; — da
uccelli, vogelnet, o.; /1g. list, v., valstrik, m.;
tendere le —1, strikken spannen ; rimanere a una —, in een strik vallen, het
slachtoffer van een hinderlaag worden ; —
per il lavoro, breizak, m., vlechtwerk, o.;
— di filo contro le naosche, vliegennet,
vliegendraad, o.; opera a —, knoopwerk, o.;

RET

— fatta a mandorla, slinger ; (Mar.) —
d'inspagllattura, gevlochten schansbedekking, v.; fig. — di strado ferrate, spoorwegnet, o.; (Anat.) pop. vóor oulento ; (Pitt.)
tirar la — , h.z.d. als retare ; (Minier.) —
calda, grondpomp, v.
Retentivo, —enzione, Z. ritentivo, —enzione.
Rete'pora, f. (Nat.) netkoraal, m.
Retia'rio, m. Z. reziario ; —lcella, f. kl.

net, netje, o.; knoopwerk, o., filetwerk, o.,

haarnetje, o.; —icima, f. kl. net, o.
Reticenza, f. terug-, achter-, geheimhouding,
v.; (Reit.) afbreking v. midden in den zin.

Re'tico, app. h.z.d. als ere'tico ; — , agg.
(Geogr.) rhetisch ; Alpi —che, Rhet. Alpen.
Retl'eola, f. kl. en fijn net, o.; —aniento, m.
netvormige ligging, v.; — del nerve, zenuwnet ; —are, v. a. netvormig maken, regelen ;
p. pass. —ato als agg. netvormig, -achtig;

sost. m. netvormig vlechtwerk, weefsel, o

— di ferro, gevlochten ijzerdraad
, 0.; — app.
(Anat.) h.z.d. als —ato, p. pass. van —are ;
—i'colo, m. netvormig lichaam; (Anat.) net-

maag, tweede maag m. der herkauwers;

—iforme, app. netvormig; (Anat.) membraua —, netvlies o. van het oog ; —ina, f.

kl. net, netje, o.; (Anat.) netvlies, o., nethuid
v. van het oog.
Retinente, agg. terughoudend, voorzichtig;
— enza, f. terughouding, v.
Retino, m. kl. net, het kl. der twee vogelnetten; geknoopt, gehaakt of geborduurd vlechtwerk ; ij zer of kopergaas of draad, o.; opengewerkte tro ffel in. (voor de zijdewormen);
—one, m. groot net, het gr. der twee vogelnetten op de vogelbaan.
Re'tore, m. rhetor, m., leeraar in de rhetorica ;
dispr. gemaakt schrijver, m.; —o'rica, f. —o,
m. Z. rettorica.
Retorta, f. (Chins.) retort, V.; distilleerinrichting
met gebogen hals.
Retra'ere, retrarre, v. a. Z. ritrarre ;
—atto, m. (Giur.) recht o. van voorkoop,
voorhandsrecht, o.
Retribuiinento, m. vergelding, belooning,
schadeloosstelling; —ocre, v. a. in ruil, als
vergoeding geven ; vergelden, beloonen, schadeloosstellen ; —uitore, m. vergoeder, belooner, in.; als app. giustizia —ice, vergeldende
gerechtigheid, v.; —uziome, f. vergelding,
vergoeding, belooning, v.
Retrivo, app. terugtredend ; langzaam, talmend,
dralend ; (Petit.) reactionnair ; sost. m. reactionnair, achterblijver.
Retro, terug, achter (alleen in samenstel. met
andere woorden); —attività, f. terugwerkende kracht, v.; —attivo, agg. terugwerkend ; effetto — terugwerking, v.; legge
—a, wet met terugw. kracht; —azione, f.
terugwerking, terugw. kracht, v.; — bottega,
f. achterwinkel, m.; kamer v. achter den winkel ; — camera, f. achterkamer, v., geheimkabinet, o.; —ca'rica,f. achterlading, alleen
in samenstell.: fucili, cannomi a —,
achterlaadgeweren, -kanonnen, o. mv.; —ce'dere, v. n. achteruitgaan, terugwijken ; fig.
een plan opgeven ; v. a. (Giur.) teruggeven,
weer afstaan; p. pass. —uto, —cesso, achteruitgegaan, wederom afgestaan ;
one, f.f. teruggeving, V.; het weer afstand doen ;
—gradare, v. n. (Astr.) schijnbaar teruggaan (v. planeten); —gradazione, f. (Astr.)
,
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schijnbare teruggang, m.; achteruitgaan, 0.;
—grado, agg. zich terngwaarts bewegend,
achteruitgaand ; moto — d'un astro,.sclbijnbare terugloopende . beweging van een gesternte ; omgekeerd ; . (Potit.) reactionair ; sost.
m. reactionair, den vooruitgang vijandelijk
persoon ; —guar'dia, f., —do, in. (Mil.)
achterhoede, v.; —pi'gnere, v. a. terugstooten ; —rso, avv. rugwaarts, achter zich, terug;
—scritto, app. op de rugzijde geschreven ;
—spettivo, agg. terugziend, retrospectief ;
facciamo un po' di storia —a, laten w ij
eens een kleinen terugblik houden ; —stanza,
1. achterkamer, v.; bottega eon —, winkel
m. met achterliggende kamer ; —trarre, v. a.
terugleggen, in een vroegeren tijd verleggen,
verplaatsen ; —trazione, 1. verplaatsing v.
in een vroegeren tijd, vergissing v. in de tijdrekening; anachronisme, 0.; —ve'ndita, f.
terugverkoop, wederverkoop m. (aan den vorig.
eigenaar); —via, f. (Mil.) verbinding v. tusschen het leger en het vaderland ; servizio
di —, estafettendienst, m.
Retta, f. I. duurzaamheid, V., weerstandskracht, v.; far poca of tnolta —, veel,
weinig tegenhouden (van stoffen, kleederen);
— f. II. maandeljksch kostgeld, o. (voor kost
en inwoning); tutta —, inezza —, heel, half
kostgeld, o.; stare a —, in den kost zijn;
tenere a —, kostschool, pension houden (v.
leerlingen); —, III. het aan-, toeluisteren, opmerkzaamheid, o.; dar —, goed toeluisteren,
goed opletten (op 't geen gezegd wordt); dar
—a auto, iem.'s raad opvolgen ; non do —
a nessuno, i-k laat me door niem. gezeggen ;
da —! antwoord dan toch ! fig. non dar —
a ijle., ergens niet op letten, geen acht op
slaan ; — f. IV. (Geom.) kortste lijn tusschen
twee punten, rechte lijn ; (Anat.) pijlnaad, v.;
—amente, ave. op rechtschapen, eerlijke,
oprechte wijze ; overeenkomstig de waarheid;
juist, korrekt.
Rettangolare, agg. rechthoekig; —oletto,
m. kl. rechthoek, m.; —a'ngolo, m. (Geom.)
rechthoek, m.
Rettare, v. a. kruipen (ap den buik ; (Artigl.)
dicht langs den grond vliegen (kogels); —ezza,
f. h.z.d als rettitu'ditte ; —iiicamento, m.
rechte richting, v.; Jig. betere inlichting, v.,
rectificatie, v.; —ificare, v. a. recht maken,
recht doen loopen (straat, rivier), regulariseeren ; verbeteren (wat slecht is geworden); een
vergissing, verkeerd bericht herstellen, rectiliceeren; (Geom.) — la eireonferenza,
una curva, de lengte van een cirkel of
een kromme lijn bepalen ; (Chim.) zuiveren,
rectificeeren ; (Mil.) het verbroken gelid herstellen ; p. pass. —ato, recht gemaakt, gericht ; agg. alcool — gerectificeerde, tweemaal overgehaalde alcohol, m.; —atore, m.
hersteller van een verkeerd bericht, dwaling;
—azione, f. verbetering, herstelling v. van
een bericht, rectificeering; — di confini,
grensregeling, v.; (.Chim.) herhaalde distilleering, zuivering, rectificeering ; (Mat.) lengtebepaling v. van kromme lijnen.
Re'ttile, app. kruipend ; sost. m. (Zool.) reptiel,
kruipend dier, o.; lig. kruiper ; veil, laf, laag
mensch, m.; la stampa dei —1, de kruipdieren pers, v.
Rettili'neo, agg. poligono — rechtlijnige
veelhoek, m.; —tu'dine, t. rechtschapenheid,
oprechtheid, v.; rechtzinnigheid, v., juistheid v.
,
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van oordeel; retto, agg. recht; linea —a,
rechte lijn , v.; A. rechtschapen, eerlijk, redelijk ; waar,.epre€ht, mood (oordeel); via —a,
rechte weg. ui.; fig. rechtschapen handelwijze,
juist, korrekt ; pronunzia —a, juiste, goede
uitspraak, v.; (Gram.) caso —, eerste naamval, nomi.nativus, ril.; (Anat.) iittestino —
of alleen —, rechte darm, in. , ook rechte
hoofd- of buikspier, v.; sost. il —, het rechte,
goede; rechtheid, v.
Rettorato, m. rectoraat., o.; ambt, o., waardigheid v. van rector ; —ore, m. rector, m.;
(Eccles.) eerste geestelijke, rector van een kerk,
gesticht; —oria, f. prioraat 0. eener kerk,
parochiekerk, V.; —o'rica, reto'riea, f.
rhetorica, redekunst, v.; kunst v. der welsprekendheid, v.; geschrift, o., verhandeling v. over
de rhetorica ; dispr. woordenkramerij, opgesmukte schrijf-, spreekwijze, v.; —ieamente,
avv. volgens de regels der rhetorica; —are,
v. n. de rhetorica beoefenen, volgens de regels
daarvan spreken ; dispr. gemaakt, opgesmukt
spreken ; —o'rieo, agg. rhetorisch ; fiot i
—i, rhetorische versieringen ; modi —1, rhetorische wendingen ; gezochte, gekunstelde
spreekwijzen ; sost. m. leeraar in de redekunst
of rhetorica ; —oru'ecio, m. onbeduid. redenaartje, o.; —oraune, m. rede, verhandeling v.
vol klinkende woorden zonder veel inhoud of
zin ; —i accadentici, akademische phrasen makerij, v.
Rettrice, f. geleidster, heerscheres, v.; agg.
pen il e —i, stuur-, staartveeren, pl.
Retu'ildere, v. n. afstompen, dempen, matigen ; p. pass. -aso, als agg. (Bot.) foglie
—e, afgestompte bladeren.
Re nted o, m. koninkje, o., koning van een kl.
staat; (in sprookjes) koningszoon, m.
Reuma, m. (Med.) rheumatisme, o.; —a'tico,
agg. rheumatisch; doloro —I, rheumatische
pijnen ; —atisino, m. rheumatisme, o.; —atizzato, agg. met rheumat. aangehaald, aan
rheumatiek lij dend.
Reupo'u.tico, m. (Bot.) rapontico.
Reva, f. (Stor. Trances) uitvoerbelasting, v.
Revelare, v. a. en afgel. Z. rivelare.
Reve'llere, v. a. (Med.) afleiden (de opgehoopte sappen).
Reverberare, v. a. en afgel. Z. riverberare.
Reverendo, agg. eerwaardig ; eerwaarde (a Is
titel); al motto — sacerdote B., aan den
hoogeerwaarden Heer B., priester ; — padre,
eerwaarde ; la —a madre, snor Giuseppina, aan de eerwaarde Moeder, Zuster
Josephine; Reverendo, baron Giorno,
goeden dag, Eerwaarde ! superl. —issimo,
hoogeerwaarde; (Pol.) referendum, o.
Reverire, v. a. en afgel. Z. riverire.
Revisioncella, f. kort, vluchtig overzicht, 0.;
— one, f. overzicht, o., naziening, herziening,
v.; — dei conti, herziening,v., onderzoek o.
der rekeningen ; — d'una legge, herziening,
nieuwe formuieering van een wet; — dele
stampa, revisie, nieuwe proef v. der drukvellen ; —ore, m. naziener, onderzoeker, rivisor, m.; — di stampa, corrector, m., censor
m. (van boeken).
Revivifare, v. a. Z. rivivicare.
Revoca, —azione, f. terugroeping, herroeping, v., vernietiging ; — dall' impiego,
ontzetting v. van een ambt ; — dall' esilio,
terugroeping uit de ballingschap ; —a'bile,
agg. herroepbaar; --abilità, f. herroepbaar-
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beid, v.; —are, v. a. her-, terugroepen ; — qe.
alla i»ente, iets in 't geheugen terugroepen ;
— dall' impiego, van een ambt ontzetten;
— in diibbio, in twijfel trekken ; —ativo,
agg. herroepend; —ato'rio, agg. (Gier.) h.z.d.
als —ativo.
Revoluto, agg. (Bot.) om-, teruggebogen ;
(Bibl.) e — l'auno, toen de tijd, het jaar
vervuld was ; —uzione, f. Z. rivoluzione.
Revolver, m. (Arm.) revolver, in.; —ata,
revolverschot, o.
Revulsione, f. (Med.) afleiding v. van ongez.
sappen ; —ivo, agg. (Med.) afleidend ; sost. m.
afleidend geneesmiddel, o.
Rezia'rio, agg. (Archeol.) met een net voorzien ; gladiatore —, met een net gewapend
zwaardvechter, m.; sost. in. netvechter, m.,
retiarius, m.
Rezza, f. netvormig weefsel, stramien, o., fijn
vischnet, o.
Rezzo, m. schaduw, v., beschaduwde plaats,
v.; stare al —, in de schaduw zitten, liggen ;
tenere al — (un eavallo), een paard niet
genoeg beweging geven ; koene, v.; l'eterno
—, de eeuwige schaduw, koude v. (der hel) (D.).
Re'zzola, f. dunne huid v. van ajuin of knoflook , —viola, f. fijn vischnet, o.
Ri—, voorzetsel dat een herhaling of versterking
te kennen geeft.
Riabbandonare, v. a. wederom verlaten;
—bassare, v. a. opnieuw vernederen, nog
lager maken ; —battere, v. a. wederom neerwerpen ; —bellire, v. a. weer verfraaien;
—boccare, v. a. opnieuw met de tanden
pakken ; —bracciare, v. a. nogmaals, opnieuw omhelzen, omarmen ; —ilitare, v. a.
weer bekwaam, geschikt maken ; (Giur.) een
voorrecht teruggeven, weer (in den vorigen
rang) herstellen ; — qd., iem. weer in zijn
eer herstellen, rehabilitatie; —rsi, v. rifl. zijn
naam, aanzien weer terugbekomen, zich rehabiliteeren ; — ilitazioiie, f. eerredding, herstelling v. in eer, naam, aanzien, rehabilitatie,
v.; —itare, v. a. weer, opnieuw bewonen.
Riaceadere, v. n. opnieuw gebeuren, voorvallen ; —asare, v. a. opnieuw huwen;
—rsi, v. rifl. opnieuw een huishouding oprichten, opnieuw trouwen ; —e'ndere en
raece'ndere, v. a. weer aansteken ; fig. opnieuw beleven, opnieuw ontsteken ; —rsi,
v. rilt. weer ontvlammen, beginnen te branden ; —endimento, m. nieuwe aansteking,
ontbranding, v.; —eiunare, v. a. nog eens
aanwijzen, vermelden.
Riacehiappare, v. a. weder vangen, snappen ; lig. wederom betrappen, overvallen.
Riaeeiuffare, v. a. weer bij de kuif pakken.
.Riaecoeeare, raeeoceare, v. a. weer inkerven ; de pijl opnieuw op den boog leggen,
den boog opnieuw spannen ; weer slaan, treffen ; —la a qd., iem. een nieuwe poets
spelen ; —ollare, v. a. weer op den hals leggen, nieuwen last opleggen ; —rsi un lavoro,
een nienwen arbeid ondernemen ; —onnodare, v. a. weer in orde brengen ; —ompagnare, v. a. opnieuw vergezellen; teruggeleiden, naar buis geleiden ; —onciare, v. a.
als raeeonelare ; —oppiare, v. a.
opnieuw paren, opnieuw bijeenbrengen ; —ordare, v. a. opnieuw stemmen ; —ostare,
raccostare, v. a. opnieuw naderkomen ;
—rsi, v. rilt. elk. wederom naderen ; —oziare, v. a. weer vereenigen, samenvoegen.
f.

l^.z.d.
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Riaecreditare, v. a. opnieuw acrediteeren,
opnieuw in roep brengen ; —e'seere, v. a.

opnieuw vermeerderen, nog doen toenemen,
groeien.

Riaceusare, v. a. opnieuw aanklagen.
Riaegiiistare, racquistare, v. a. weer ver-

krijgen, terugbekomen ; weer innemen, veroveren ; fig. weer gewinnen.

Riadattare, v. a. weer passend maken ; —entare, v. a. weer met de tanden vatten,
bijten ; —orinentare, v. a. weer doen inslapen ; —rsi, v. rill. opnieuw inslapen ; —ossare, v. a. Z. raddossare.
Riadirarsi, v. rifl. weer toornig worden ;
—ornare, v. a. opnieuw tooien, opsieren;
—ottare, v. a. weer aannemen, adopteeren.
Riaffacciarsi, v. rifl. opnieuw aan 't venster
treden ; —ermare, v. a. opnieuw bevestigen,
bekrachtigen ; —errare, v. a. opnieuw aan
zich brengen ; —ezionare, v. a. opnieuw
voor zich innemen ; --rsi, v. rifl. opnieuw
liefkrijgen, ingenomen worden ; —iatarsi,

v. ril. zich opnieuw bevrienden, opnieuw vertrouwd met elkander worden ; —ibbiare, v. a.
Z. raffibbiare ; —Hare, v. a. opnieuw
scherpen, wetten ; —ittare, v. a. opnieuw
verhuren; —ondare, v. a. opnieuw doen
zinken ; —ratellarsi, v. ri ll . zich opnieuw
verbroederen, verzoenen ; —roetare, v. a.
weer aangrijpen, weer aantrekken.
Riagganeiare, v. a. opnieuw toehaken, toeknoopen ; —iogare, v. a. opnieuw in 't juk
spannen ; —iustare, v. a. weer herstellen,
weer heel, goed, recht maken ; —ravare,
v. a. weer bezwaren, belasten ; fig. weer verergeren, erger worden ; —regare, v. a. opnieuw vereenigen, bijeenbrengen ; — uantare,

v. a. opnieuw grijpen, vastpakken.

Riagitare, v. a. opnieuw bewegen, in ontroering, opwinding, oproer brengen ; —uzzare,

v. a. opnieuw scherpen, punten, toespitsen ;

—ottare, v. a. nogmaals helpen, opnieuw

ondersteunen.

Riale, m. h.z.d. als rigagnolo.
Riallaeciare, v. a. wederom toesnoeren ; weer
omstrikken; —argare, rallagare, v. a.

il
wederom verwijden, nog wijder maken ;
vigore, de kracht versterken, aan de kracht
vr ij e ruimte laten (D.); —rsi, v. rifl. nog wijder
worden, uitbreiden ; fig. nog meer statie maken ; —eetare, v. a. weer losser, slapper
worden ; —ettare, v. a. weer verlokken, weer
aanlokken ; —ettarsi, v. ril. weer ziek, bedlegerig worden ; —ogare, v. a. weer verhuren,
verpachten ; weer uithuwelijken ; —oggiare,
v. a. weer herbergen ; —ottare, v. a. opnieuw verloten ; —ongare, v. a. weer langer
maken, verlengen.
Rialterare, v. a. weer veranderen ; —rsi,
v. ri ft weer veranderen.
Rialto, m. hoogte, v., oprij, v., uitsteking, v.;
pavitnento elie ha molti —i, een plaveisel
met veel oneffenheden ; ricanio a —, verbeven borduurwerk, 0.; porto di Rialto,
Rialtobrug v. (in Venet.); jam. far un po'
di —, een beter ontbijt dan gewoonlijk nemen,
wat beter ontbijten.
Rialzamento, m. verhooging, ophooging,
hoogerlegging ; fig. verhooging, toeneming v.
(der temper.); st ij gende beweging, stijging v.;
verlevendiging, v.; —are, v. a. verhoogen,
booger maken ; fig. — 11 credito, iel prestigio, zijn naam, invloed weer verheffen, op—
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hetten, - 10 Sl)h'ito ad UIIO, tern. weer I keuren, aannemen; nogmaals bewijzen, beopbeuren, ophenen, oprlcnten , - 13 froute,
krachtlgen, -puntare, v. a. wederom toe13 testa, net hoofd oprtcnten, opbeuren;
naaien;weer toespitsen aanpunten , nogmaals
-rsi, v. rill. zlch oprlcnten, opstaan, zlcn
aanteekenen; -plllltellare, v. a. wederom
vernenen , fig. zlch weder in de hoogte, er
steunen.
novenop werken; v. n. slijg,en, hooger gaan. Riaprinlellto, m. heropening, v., wederopeRiaolare, v. a. iem.'s ltetde neantwoorden,
ntng, v.; -I'ire, v. a. neropenen , wederom,
weder beminnen; p. pass. -ato, wederliefde
opnieuw openen, openmaken; -rsi, v. rill.
ontmoeten; -ica.'e, v. a. wederom tot vriend wederom beginnen (scholen), heropenen, wemaken, zlcnwederom verzoenen, -rsi, v. rill. deromopengaan, -ritura, f. Z. rial)ertura.
weer vrlenden worden; - m alare, v. n. en Riarare, v. a. wederom ploegen; -dere,
-rsi, v. rill. wederom zieli worden; -lIlatv. a. opnieuw in brand steken, uttdrogen,
touare, v. a. weer, opnieuw bestraten, plaverdon-en; -arso, verdord, uttgedroogd ,
veien, -Dle/Uere, v. a. weer toelaten,weer
verbrand, roodgeworden (debuiddoordezon);
aannemen ; -nliI'are, v.a. opnieuw hewonfig. verarmd; essere riarso da illvidia,
deren , -Iuissi'bile, agg.weer aanneembaar, door nud verteerd worden; -dinlento, m.
verdorrlng, uttdroglng , -ginare, v. a. optoelaatbaar; -Illissiolle, f. wedertoelattng,
-aannemlng, V.; -litobiliare, v. a. weer met
nleuw indammen; -glltO, agg. Z. rfdarmeubelen, hulsraad voorzien , -Illogliarsi,
guito; -IDare, v. a. wederom bewapenen,
v. rtfl, opnteuw een vrouw nemen, trouwen;
wapenen, (Arch.) versterken, stutten, (Mus.)
-Dlollire, V. a. opnieuwwaarscnuwen,verweer met snaren voorzlen , -rsi, v. rill.zlch
manen , -ruorbare, v. a. opnieuw zlek opnleuw wapenen, rusten , -Inatura, f.
maken,opnieuw aansteken, -Illorzare, V. a.
(Arch.) versterking, vernieuwing v. (van een
gewelf); -monizza,oe, v. a. weerin overeenweer ultblusschen , (Pitt.) opnieuw dempen
(kleuren).
stemming, harmonle brengen , -ricchire,
Bialldarnellto, m. het been en weer gaan ,
v. n. wederom rijk worden; -l'ola.'e, v. a.
(Rett.) herhaling, v ; -are, v. n. weer heen
weer aanwerven.
gaau, heen en weer gaan; ,Iig. - qc., lets Riasce'ndere, v. n. wederom opstuaen, weer
stijgen; -clugare, v, n. weer atdrogen ,
voorbij zijn geest Iaten gaan, overzlen , weer
overdenken, nog eens doorlezen; -huare,
-colta,'e, v. a. weer aanhooren, opmeuw
v. a. opnieuw beleven , fig. weer bezielen, weer
geboor scnenken , -pettare, v. a. wederom
in gang nrengen, nieuwen moed tnstorten ,
wacbten; aspettaee e -, wacbten en nog
-rsi, Y. rifl. weer moed, nieuwen moed vateens wachten, -saggiare, v. a. wederom,
ten; -Ilaeqnare, v. a. opnieuw water toe.. opnieuw proeven, probeeren, beproeven ; -savoegen, verdunnen , -llaffare, v.a. opnieuw lire, v. a. opnleuw aanvallen; -sapOI'are,
hegieten, besproelen , -nebbia.'e, v, a. op- v. a. h.z.d. als ,'iassaggia.'e; -secchire,
nieuw llewolken; -I'si, v. rin. opnieuwverv. n. wederom mager worden; -sediare,
duisteren (den blik); --nessiolle, f. wederv. a. opnieuw llelegeren; -segllare, v. a.
samellvoeg-ing; -Ilestal'e, rannestare,
opnieuw aanwijzen. overluigen ; opnieuw laten
v. a. opnieuw enten ; opn.aan.., samenknoopen;
toekomen; -sestare, v. a. weerin orde, in
-lIe'Hel'e, v. a. weet· samenvoegen, weer
stand brengen; -settare, v. a. Z. rassetaalleenknoopcn; -llodare, v. a. Z.ranllota.'e; -seUo, m. herstelling v. del' orde;
dare; fig. verbinden, -noia,re, v. a. opnieuweregeling, ordening, v.;-sicuraziolle,
nieuw vervelen, lastig vallen; -rsi, v. rill.
f. herverzekering, V.; -sicllra.'e, v. a. berzich wederom vervelen.
verzekeren; -soelare, v. a. wederom in het
Bial)el'to, p. pass. van -rire; -pertura, f.
gezelsehap opnemen; -rsl, v. rill. wederom
lleropening, v.; -pacial'e, v. a. Z. ,'appain een gezelscbap treden; ziehweer abonneeciare ; -paltare, v. a. opnieuw verpaellten;
ren (op iets); -so&gettare, v. a. opnieuw
-pal'ecchiare, v. a. wederom dekken (de
onderwerpen; -soldare, v. a. opnieuw in
tafel); -parire, v. n. weer versehijnen, te
zijn sold\j nemen, aanwerven; -so,'bire,
voorscllijnkomen, ziehweer zienlaten ; -pav. a. weeroll-, inzuigen; (Med.) reabsorbeeren ;
rizione, f. wederversebijning, V., wedel' te
-,'sl, v. riO. weer opgezogen, geabsorbeerd
voorscbijnkoming, V.; -pellare, v. a. weworden; -Stl'nlere, v. a. wederom aanvaarderomoproepen ; -rsl, v. rill. (Giur.) wederom
den, op zich nemen (ambt); weer hervatten
in beroep, appel gaan; -pe'ndere, v. a.
(onderhoud); in 't kort samenvaUeu, herbalen,
wedel'opbangen ; -llianare, wederom elIen,
resumeeren; -rsl, v.rill. het gesprokene nog
gelijk maken; fig. -Ie difflcolta, de moeieeens in 't kort samenvatten of herbalen;
lijkbeden uit den weg ruimen; -piccare,
-SlllltiVO, agy. kort samenvattend, resumeeY- a. wedel' aanhangen, - aanhechten; lil}.rend; -StllltO, m. korle samenvaUing, v.,
it fuoco, het vuur weer aansteken; -.:.. II
kort overzicbt, resume, 0.; -sllllzione, f,
sono, wederom inslapen; - la battaglia,
hernieuwingv. (van een tilel),wederopvaUing,
den slag wederom beginnen; -rsi, v. rin.
aannemin~, aanvaarding (van eenambt); heropnieuw ontvlammell; -rsi COil qd., zich begin, 0., bervatting, v.
met iem. verzoenen; -plcciltre, v. a. weer Riattaccamellto, m. wederbevesUging, vastaanhechten, aanplakken; -pigiouare, v. a.
heehting, vastplakking; -are, v. a. weerbewederom verhuren; -pisola,'e, v. a. wevestigen, aanplakken, aanbeehten; opnieuw
derom insluimeren, indutten; -plaudiJ'e,
inspannen (trekdieren); wedel' aanknoopen
v. a. opnieuw toejuieben, bijval heluigen;
(vriendschap); opnieuw be~innen, weer op-plic8I'e, V. a. wederom aanwenden, genemen; - II SOliDO of aHeen -, weer inbruil{en; -poggia,'e, v. a. opnieuw stutten,
slapen; -rsi, v. rin. zieh opnieuw vastklamsteunen; -pl'essa,'e, v. a. wederom naderen;
pen, klemmen; -tanlellto, m. doelmatige
-prosshllare, v.a. wederom naderbijkomen,
verandering, in standbrenging; -tare, v. a.
nadel'en; -Ilrovare, v. a. wederom goeddoelmatig vel'anderen, tot het doel weer ge·
ITALIAANSCH-NEDERLANDSCH.
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schikt maken, weer in standbrengen ; --te'ndere, v. a. zich opnieuw bevlijtigen, wijden ;
—ti'ngere, v. a. opnieuw scheppen, opnieuw

schurk, schurk m. van de ergste soort ; —one,
m. groote schurk, m.

Ribalta, f. valdeur, sluis, molensluis, v., weer,
m., klap, v.; tavola a —, klaptafel, v.;
onderzoeken, uitvorschen ; —ti vare, v.a. weer
scrivania a — , schrijftafel met klap, met
in gebruik nemen ; weer opnemen (werk);
toeslaande klep; (Teat.) lampenkast v. (bij 't
—0, m. (Mar.) volledige herstelling v. van een
voetlicht); borstwering, v.; —are, v. n. omschip ; —trezzare, Y. a. (Mar.) weer optakeslaan (een wagen); assol. c' è da — su
len ; —tuffare, v. a. opnieuw indompelen ;
questa strada pericolosa, op dezen ge—rsi, v. rifl. weer onderduiken.
vaarlijken weg loopt men gevaar om te slaan ;
Riavere, v. a. terugbekomen, verkrijgen, win—atura, f. het omslaan o. (van een wagen);
nen ; — il fiatto, weer tot adem komen, weer
—one, m. hevige stoot, schok, m.
herstellen, verkwikken, versterken ; — Tina
notizia da qd., een bericht uit de tweede Ribarattare, v. a. omwisselen, in klein geld
omwisselen ; —bicare, v. n. nieuwe wortels
band bekomen ; — le parole, den draad van

't gesprek weer hervatten, de woorden weer
vinden ; fig. zich van een verwarring herstellen ; assol. de regels weer hebben ; —rsi, v. ria.
weer tot zichzelf komen ; bekomen ; 11 mercato siriebbe, de geldmarkt heeft zich weer
hersteld ; p. pass. —uto, hersteld, herleefd.
Ria'volo, m. (Vetr.) fritscholel, m.; --uta, f.
herneming v. eener vesting ; (Giuoc.) revanche,
v.; far la —, revanche nemen ; avuta e —,
dubbele partij v. (om de tegenpartij gelegenheid
tot revanche te geven).
Riavvallare, v.n. opnieuw verzakken (bodem);
v. a. (Com.) -- una camblale, een nieuwen
wissel teekenen, den wissel prolongeeren ; —
vallo, m. vernieuwing, prolongatie v. van een
wissel ; —vampare, v. n. opnieuw ontgloeien,
ontbranden ; —vertire, v. a. opnieuw berichten ; —vezzare, v. a. opnieuw gewennen ;
—vicinare, v. a. opnieuw naderen ; fig.
wederom in zijn omgeving nemen, verzoenen ;
--vinghiare, v. a. opnieuw omwinden, omslingeren; —visare, v. a. opnieuw bericht
geven ; —vo'lgere, v. a. opniéuw omslingeren, omwikkelen ; --voltare, v. a. opnieuw
ineenwikkelen, omwikkelen.
Riazzanare, v. a. opnieuw (met de handen)
pakken, opnieuw grijpen, vatten ; --zeecare,
v. a. weer toevallig ergens op stopten, weer
toevallig ontmoeten; --ziiffarsi, v. rid. elk.
weer in de haren vliegen, weer handgemeen
worden.
Ribaciare, v. a. opnieuw, nog eens kussen ;
—darsi, v. ritt op zijn hoede zijn ; een gevaar
ontwijken ; —dimento, m. vernieten, omslaan
o. van de spijker ; —dire, v. a. de punt van
de spijker omslaan; fig. è rabidito ii chiodo, de zaak is vastbesloten, er is niets meer
aan te veranderen ; nieten, vernieten ; fig. bekra chtigen ; het antwoord niet schuldig blijven,
bits antwoorden ; --- qc. nella meute a
qd., iemand iets goed in den geest prenten ;
—rsi, v. rif1. aan de punt ombuigen (een spijker); fig. ergens vasten voet zetten, zich innestelen ; --ditura, f. het omslaan, ombuigen (der spijkers), het nieten, 0.; omgebogen
punt, v.
Ribagnare, v. a. wederom nat maken, bevochtigen.
Ribalda'eelo, m. aartsschurk, m.; —a'gine,
f. schurkerij, v.; —a'glia, f. boeventuig, o.,
slecht gepeupel, 0.; —egglare, v. n. schurken-, boevenstreken uithalen ; —ello, m. kl.
schelm, m.; erla, f. schelmer ij , schurkerij,
v.; vuilheid, gemeenheid ; fig. slecht-, knoeiwerk, o. —0, m. schurk, schelm, booswicht,
m., mensch m. die tot alles in staat is; —1,
m. pl. uit het gemeenste volk bijeengebrachte
soldaten; — agg. slecht, goddeloos, gemeen ;
ellendig, armzalig; --ona'celo, m. aarts—

schieten.

Ribalzare, v. n. en afgel. Z. rinnbalzare.
Ribassare, v. n. (in pr ij s) verminderen ; v. a.
den prijs verlagen ; —asso, m. rabat, o., aftrek, m.. verlaging van den prijs; mi fece
yin — dl died percento, hij gaf mij tien

percent rabat ; vermindering, verlaging, v.;
teruggang m. van den prijs ; fare un —, een
verlaging ondergaan ; —a'ttere, v. a. opnieuw
slaan, neerslaan ; -- la virtil, de kracht
benemen ; — il chiodo, den spijker omslaan ;
fig. op hetzelfde onderwerp terugkomen, terugslaan, terugketsen, stooten ; (1Vlonet.) vermunten ; ontzenuwen, weerleggen (bewijsgronden);
(Apr.) de voren effenen ; (Sart.) een dubbelen
zoom leggen ; (Fabbr.) sl'a'pen, scherpen (landbouwwerktuigen); (Cacc.) opnieuw opjagen
— le pareti da uccellare, het vogelnet
opnieuw spannen ; terugwerpen, terugkaatsen,
weerspiegelen ; (Pitt.) als tegenstuk, o., tegenhanger schilderen ; (Mus.) — le note, de
noten een voor een goed betoonen ; (Artigl.)
terugstooten (geweren enz. na het schot);
v. rifl. terugloopen, stooten, afstuiten.
Ribattezzaniento, m. wederdoop, m.; —ezzare, v. a. wederdoopen ; fig. herdoopen (bij v.
een straat een ander naam geven; —imento,
m. terugslag, terugstoot, m., terugkaatsing,
weerschijn, v.; het af-, terugstuiten; —itore,
m. terugslager m. (v. d. bal); —itura, f. het
terugslaan, terugstooten, o.; tegen-, terugstoot,
terugslag, m.; terugwerpen o. (van den bal);
weerschijn, weerkaatsing, terugkaatsing (Van
't licht); — delle materasse, kloppen der
matrassen (om de wol los te maken); —uta,
f. terugslag, -stoot, m.; fig. bits, scherp antwoord, o.; plaats waar bij het balspel de bal
wordt teruggeslagen ; --utamente, ave. op
nadrukkelijke krachtige wijze ; —uto, m.
bele naad, inslag, m., zoom, m.
(Sart.) naad, dub
Ribeba, —ca, f. driesnarige either, m., boerenviool, v.; mondharmonica, v.
Ribeceare, v. a. en n. weer met den snavel
pikken ; fig. het gezegde weerhalen.; steken
(met woorden); prov. chi becca è ribeccato, wie kaatst moet den bat verwachten ;
volg. -- delle buse, delle legnate, een
pak slaag oploopen ; —chino, m. ki. either,
m.; —chista, m. citherspeler, speler op de
boerenviool, m.
Ribellamento, m., —azione, 1., —lone, f.
opstand, m., oproer, 0.; fig. weerspannigheid, v.;
—are, v. a. tot opstand, oproer aanhitsen,
oproerig maken ; v. n. en —rsi, v. ri ll oproerig worden, in opstand komen ; fig. zich verzetten, in opstand komen tegen iets ; p. pres.
—ante, als agg. oproerig; —e, agg. oproerig,
rebel ; fig. zich verzettend ; hardnekkig, weerstandbiedend ; (Chim.) sostanze —1, vaste,
.
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weerstandbiedend, indifferente zelfstandigheden (die elke chein. inwerking weerstaan);—
sost. m. rebel, opstandeting, oproerling, m.;
—o, m. h.z.d. als ribolle.
Ribenedire, v. a. opnieuw zegenen ; den vloek,
den ban herroepen, terugnemen ; — una
chiesa polluta, een ontwijde kerk opnieuw
inzegenen ; wijden ; liig. wederom in genade
opnemen ; —izione, f. wederinzegening, herwijding, terugneming v. van een vloek.
Ribere, ribe'vere, v. a. en n. nogeens, opnieuw drinken.
Ribes, m. (Bot.) aalbes, v., aalbesseboom, m.
Ribobolare, v. a. onder geestige woorden verbergen (de waarheid); —etto, m. geestig
woord, o., kl. geestige inval, in.; ribo'bolo,
m. vroolijke, geestige zinspreuk, v.; geestig,
grappig motto.
Riboccare, v. n. vol, overloopens vol zijn,
overloopen ; fig. — di qc., grooten overvloed
van iets hebben ; questo libro ribocca di
errori, dit boek vloeit van dwalingen over;
—o, m. het overloopen, overvloeien ; a —,
in overvloed, rijkelijk, overvloedig ; empire
a —, tot aan den rand vullen.
Ribollimento, m. opborreling, opkoking,
koking, v., gisting, broeiing (v. 't hooi); —ire,
v. r. nog eens koken ; gisten, broeien, heet
worden ; 11 vieno ribolle, het hooi broeit ;
11 sangae ribolle, het bloed komt in gisting; bederven, in bederf overgaan (wijn); fig.
in oproer, gisting geraken (volk); lam. mi
ribolle qe., er valt mij iets in, of ook : iets
brengt mijn bloed aan 't koken, gisten ; ma
e ls e gli ribolle ora ? maar wat komt nu
bij je op ? wat heb je nu in den zin ? p. pass.
—ito, opgekookt, in gisting overgegaan ;
saper di —, vuil, bedorven rieken ; —iti'ccio, m. beznksel, bezinksel, o; wat bij 't koken overblijft ; faun.. opgekookt, opgewarmd
goed ; questo calfè è un — , deze koffie
smaakt erg opgewarmd ; (liknier.) slakken (bij
't zwavelbranden); —ito, m. Z. p. pass. —ire.
Ribordo, m. (Mar.) botsen van 't eene schip
tegen 't andere ; hierdoor ontstane schade ;
vergoeding v. daarvoor.
Ribotta, f. farm vroolijk gastmaal ; —one, m.
vriend m. van gastmalen en drinkgelagen.
Ribrezzarsi, v. ritl. terughuiveren, huiveren ;
scherz. zich op gevorderde jaren koket en
jeugdig kteeden ; —zo, m. huivering, v., afschuw, m.; fa —, 't doet huiveren ; cose che
fanno —, huiveringwekkende dingen ; non
avere — di fare qc., niet terugdeinzen,
aarzelen iets te doen ; aver — di qe., ergens
afschuw van hebben.
Ribruinire, v. a. opnieuw polijsten, bruneeren.
Ribruscola, f. nalezen o. der wijnstokken en
ooftboornen ; bet plukken van de nog vergeten
vruchten ; —are, v. a. de overblijfselen vair
iets verzamelen ; naplukken ; fig. ijverige nasporing, napluizing, v.
Ribueare, y. a. opnieuw gaten in maken,
doorboren.
Ribuio, m. Z. rabbatfo.
Ributtamento, in. verwerping, versreading,
verstooting, v.; —are, v. a. weer wegwerpen;
terugstooten, afwijzen, terugdrijven ; uitspuwen, uitbraken ; fig. afschrikken, verwerpen,
weerleggen, omverwerpen; v. n, afkeer, afschuw, walg opwekken, afstooten; p. pres.
—ante, afstootend, weerzin wekkend, aanstoot
gevend; —ata, f. h.z.d. als —aanento ; —o,
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m. het braken, spuwen, o; uitbraaksel, uitwerpsel.
Rica'eela, f., ricacclamento, in. terugjagtiag, v., opnieuw verja gen, 0.; —are, v. a.
opnieuw verdrijven, verjagen, op de vlucht
drijvend ; uitdrijven ; weer inslaan, indrijven
(spijkers); (Pitt.) sterk doen voorkomen, sterk
schaduwen ; fig. — usa parola in gola
a qd., iem. het antwoord niet schuldig blijven ; iem. een woord, beleediging terugslingeren ; —rsi, v. rilt. wederom binnen-, indringen ;
p. pass. als agg. —alo, (Pitt.) sterk geschaduwd, sterk uitkomend.
Ricadere, v. n. opnieuw vallen, hervallen;
— al basso, in armoede vervallen ; — da
nu privilegio, een privilege verliezen ;
(Giur.) ten deel vallen; liggen gaan (graan
door den regen); —ia, f. plaag, v.; ongerief,
0., terugval, m.; —iare, v. a. lastigvallen,
plagen ; —diluento, m. h.z.d. als —duta ;
—dioso, agg. lastig, onaangenaam ; —ucità,
f. (Giur.) ten deelvallen, o., terugkeeren (goederen aan iem.); —duta, f. herval, m.; terugval, val, m.; het vallen van plooien (in kleed.).
Ricagnato, agg. Z. rineagnato.
Ricalare, v. a. weer naar beneden laten,
weer laten zakken ; v. n. weer naar beneden
gaan, afdalen, afvliegen ; terugkeeren ; —ca'bile, agg. wederom begaanbaar, of alleen :
begaanbaar; —care, v. a. weer betreden,
begaan ; — le tracce di qd., wederom in
iern.'s voetstappen treden ; — 1111 pezzo di
metallo, een stuk metaal uitslaan, pletten ;
--catore, m. Z. battipalle ; —tinare,
v. a. (Chim.) weer verkalken, calciraeeren ;
—citrare en cal —, v. n. achteruitslaan (v.
paarden); weerspannig, koppig zijn; fig. zich
verzetten, weerspannig, weerbarstig betooiien ;
p. pres. —ante als agg. weerbarstig, koppig,
halsstarrig ; —citrazione en recal—, t.
weerspannig-, koppig-, weerbarstigheid; -pestare, v. a. weer met voeten treden ;
—zare, v. a. de schoenen of kousen weer
aa ntrekken ; iern. van nieuw schoeisel voorzien.
Ricasuamento, in. het borduren, borduurwerk, o.; —are, v. a. en n. borduren ; fig.
weven, verzinnen ; i giornali vi rieamano
mille ehiose, de dagbladen verzinnen daar
duizenderlei grappen over; p. pass. en app.
—ato, geborduurd, met borduursel versierd;
vestito — d'oro, een met goud geborduurd
kleed ; getooid ; eielo — di stelle, met sterren getooide hemel ; —More, m., —tora,
—trice, f. borduurder, m., -ster, v.; —atnro,
f. borduurwerk, borduursel, o.; --biiamento,
m. ruiling , uitwisseling, v.; —biare, v. a.
(weer) vergoeden, schadeloosstellen, vergelden ;
—rsi, v. recip. met elkander wisselen (groeten, beleefdheden); opnieuw verwisselen, omruilen; —bio, m. verwisseling v. (bijv. van
een gebr. stuk tegen eet nieuw); ruote per
reserve-wielen ; cavalli di —, wissel—,
paarden ; vergoeding, vergelding, v., loon, o ;
nettere —a tin regalo, een geschenk beantwoorden (met een tegengeschenk); — di
cortesia, wisseling v. beleefdheden ; —etto,
m. kleiui borduurwerk, o.; —minare, v. r;.
opnieuw gaan, weer beginnen te gaan ; —o, ni.
borduren, o., borduurwerk, borduurkunst, v ;
— d'oro, goudstikkerij, goudborduurderij;
— a liupuntare, stoppen ; — in baanco,
witstoppen, o.; —a rammendo, verstelstoppen, gaten stoppen (in kousen enz.); fig. (van
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kunst-, mozaïekwerk); pare of è un — 't is I persen ; — le spese, de kosten vergoed kripeen waar borduurwerk, ziet er uit alsof 't gegen, er uithalen ; de voorschotten weer binnenborduurd is.
krijgen ; —rsi, v. rifl. zich genoegdoening
Ricancellare, v. a. weer doorhalen, uitkrabverschaffen, weer wraak nemen ; geleden
ben ; —glare, v. a. h.z.d. als ricambiare ;
onrecht betaald zetten, vergelden, zich schade-tare, v. a. en n. opnieuw, nog eens zingen ;
loosstellen ; prov. chi si adira non si
ricantaini la nostra bella canzone,
ricatta, wie zich boos maakt komt niet aan
zing mij ons schoon lied nog eens voor; fig.
zijn recht; —tatore, m. afperser, m.; —to,
altijd hetzelfde herhalen, het oude liedje zinm. roof m. van personen om er losgeld voor
gen ; het vroeger gezegde tegenspreken ; glie
te vorderen ; fig. afpersing, uitbuiking ; giorl'ha ricantata, hij heeft hem nu gehekeld
nale, pubblieista di —, chantage-, afdwininplaats van Looals vroeger te prijzen; p. pass.
gingsblad, o., -schrijver, m.; genoegdoening,
als
agg. —ato, afgedreund, afgezaagd ; —tawedervergelding, weerwraak, revanche, v.;
zione, f. terugroepen wat men vroeger gerouwkoop; veiidere colt promessa di —,
zegel
heeft ; fare la —, zijn vroegere meening
op rouwkoop verkoopen ; verkoopen met recht
terugnemen ; nu berispen zooals vroeger pr ij van wederinkoopen.
zen ; —to, m. herhaling v. van 't gezang ; ook Ricavalcare, v. a. opnieuw berijden ; v. n.
gebr. voor palinodia.
weer beginnen te rijden ; —vare, v. a. opRicapare, v. a. het beste uitzoekon, bet beste
nieuw, wederom uit-, opgraven, omwoelen,
kiezen ; —pitare en recapitare, v. n. veeluithalen, winst trekken ; da quella casa
vuldig, voortdurend ergens heengaan ; ergens
si ricava tutto quel che si vuole, uit
te vinden zijn; il medico ricapita alla
dat huis kan men alles halen wat men wil,
farmacia, de doctor is in de apotheek te
kan men veel winst maken; fig. dank, loon
vinden, te spreken; weer onder de banden
oogsten; besluiten, de gevolgtrekking maken,
komen ; v. a. bestellen, afgeven, overhandigen ;
(er) uit opmaken ; (Giuoc.) —i numeri per
—pito, reca'pito, m. plaats van bestemil lotto, de nummers waarop men (in de loterij)
ming, v., adres, o., adressant, m., persoon voor
spelen moet, uit het droomboek balen ; fig. en
wier iets (brief, pakje) bestemd is ; Ia lettera
farm. da costui non c' è da ricavarci
è già al suo —, de brief is reeds op zijn
un numero, van dien is niets los te krijgen,
bestemming, V.; per sicuro — mandalo
h ij is zoo dicht als een gesloten boek ; (Pitt.)
al consolato, om zeker te zijn dat hij op
na-, afteekenen, copieeren ; (Apr..) de slooten
zijn bestemming komt, moet gij hem naar 't
reinigen ; (Scherm.) (den kling) losmaken ;
consulaat zenden ; per — di ...; onder adres
p. pass. —ato, uitgegraven, uitgenomen ;
van ..., door tusschenkomst van ...; lettera
sost. m. zuivere opbrengst, winst v. eener zaak.
senza —, brief zonder goed adres ; plaats Ricca'ccio, m. een zeer rijke persoon; rijkwaar iem. gewoonlijk te vinden is; il mio
aard, m.; —camente, avv. op rijke, prachtige
— la sera è al club, 's avonds kunt gij
wijze; —chezza, f. rijkdom, m., pracht,
mij in de club vinden ; dar — ad una letweelde, kostbaarheid, v.; —e, pl. rijkdommen,
tera, een brief bezorgen ; bezigheid v., onderschatten, mv.; la mia — sono 1 miel figlikomen, o., betrekking, v.; trovar —, een
uoli, mijn kinderen zijn mijn grootste schat;
onderkomen, eene betrekking vinden ; dar
prov. — non fa gentilezza, rijkdom en
— ad un affare, een zaak ten einde brenbeleefdheid gaan niet altijd gepaard ; (Stat.)
gen
;
(Co rn .) omzet, afzet m. (v. waren); prov.
— mobile, roerend vermogen ; tassa sufla
lo buona mercanzia trova seinpre — ,— mobile, belasting op bedrijf en inkomsten.
goede waar vindt altijd koopers ; dare — a Riccia'ia, f. bewaarplaats voor de nog ongeuna fanclulla, een meisje aan den man
schilde kastanjes; weelderig hoofd met lokbrengen ; overleg, o., raad, o.; uomo di —,
ken ; —cio of —ciolo, m. valsche of natuurl.
een man van overleg; een vlug, bekwaam
lokken, haarlok, m.; —i , pl. lokken, mv.; —i
man; —pitolare en reca—, v. a. in 't kort
tinti, valsche lokken ; farsi i —1 flnti,
samenvatten, herhalen ; —azione, f. korte
bet haar kroezen, op krullen zetten ; fig. —i,
samenvatting, - herhaling, v.; —po, m., di —,
pl. opsierselen, snorkerijen in den stijl; stekeandermaal, opnieuw, een andermaal.
lige schaal v. van kastanjes ; (Zool.) volg. egel,
Ricardare, v. a. (Lanif.) opnieuw kaarden,
m.; —marino, zee-egel,
(Legn.) houtkrul,
(de wol); fig. iem. opnieuw hekelen,
v.; (Mus.) — del violi^no, greep m. van de
er weer van doorhalen ; p. pass. als agg. —ato,
viool ; (Stor.) eerste munt na het herstel der
door kokette kleeding den leeftijd trachtend
Medici in 1553 geslagen (naar 't lokkenhoofd
te verbergen ; opgedirkt; —icare, v. a. opvan Alexander de M. aldus genoemd); —cio,
nieuw laden, beladen, bezwaren ; —minare,
app. h.z.d. als —ciuto en crespo ; oro,
a. h.z.d. als ridare.
argento—,goud-, zilverkantielje ; lavorar
Ricascare, v. n. opnieuw vallen, hervallen ;
di —, kantieljewerken ; velluto di —, onweer afdalen ; prov. l'asino dove è casgeschoren fl uweel, o.; —ciolina, agg. indicato uina volco non ci ricasca la
via—, krulandijvie, andi;viesla, v.; —ciolino,
seconda, een ezel stoot zich niet tweemaal
m. kl. haarlok, m.; Tam. lokkenhoofd, kroesaan denzelfden steen ; plooien, in plooien afkop, m.; —ciolo, Z. riccio ; —ciolone, m.
vallen (gordijnen); —tata, f. wederinvalling,
lange haarlok, lang afvallende lok, m.; —ciov., herval, o., plooien, mv.; 't vallen der plooien ;
into, app. gelokt, lokkig, gekruld, gekroesd ;
—catezza, f. wederinvalling, v.; —co, m.
—ciutino, —elutello, agg. gelokt, lokkig;
afvallend gedeelte o. van een gewelf; fraaie
capo — , kroeskopje (van kinderen); —ciuto,
val van de plooien (in gordijnen enz.).
agg. gelokt, gekroesd, lokkig ; capo — , kroesRicatenare, v. a. weer in boeien, ketenen
kop; cavolo — , krulkool, v.
leggen ; —tamento, m. afpersing, uitbuiting, Ricco, app. r ij k, vermogend, welgesteld ; als
V.; —tare, v. a. als gijzelaar in zijn macht
sost. m. rijke, rijke man, m.; Tam. — sfonbrengen en een losgeld er voor eischen; afdato, schatrijke man; fig. — di qc., rijk
4
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aan iets zijn, overvloed van iets hebben ; — I bekomen, krijgen, hebben ; — danno, schade
lijden, beloopen ; verdragen, toelaten, gedogen ;
di espedienti, vindingrijk aan titvluchten ;
fig. geschikt, geëigend, toegankelijk zijn ; diskostbaar, prachtig, van groote waarde; —cchi
grazia che non riceve cousolazione,
abiti, rijke, prachtige kleederen ; arte assas
een ongeluk dat geen vertroosting gedoogt,
—a, zeer winstgevend beroep, 0.; beneticio
toelaat ; — in casa, in zijn huis opnemen,
—, rijke prebende, v.; rijk beneficium, o.; fare
bij zich ontvangen ; assol. la contessa
il —, den rijke spelen, uithangen ; prov. prima
riceve 11 giovedi, de gravin ontvangt
—e pol borioso, men moet eerst rijk zijn
Donderdags, heeft haar ontvangdagen op
en dan kan men uithaal, bluf maken ; —oDonderdag ; stanza, sala, salotto da —,
na'ccio, m. door en door rijke kerel, m.;
ontvangkamer, -zaal, v.; p. pass. —uto, ont—one, in. schatrijk man, m.; —ore, m. h.z.d.
vangen ; —etrice, Z. —itrice, f.; — imento,
als richezza.
m. het ontvangen, o., ontvangst, opname, v.;
Ricelebrare, v. a. opnieuw, nog eens prijzen,
oggi c' è gran — da ..., heden is het
roemen, vieren, de mis lezen ; —nerare, v. n.
groote receptiedag bij ...; sala da —, ontnogmaals het avondmaal gebruiken.
vang-, receptiezaal, v.; discorso di —, beRice'pere, v. a. Z. ricevere.
groetingsrede, v.; (El.) ontvangapparaat, o.;
Ricerca, f. opzoeking, navorsching, v., onder—itore, m., —trice, f. ontvanger ; — di
zoek, o.; —amento, m. h.z.d. als ricerca ;
tasse, ontvanger der belastingen ; — delle
—are, v. a. opnieuw, nog eens zoeken ; ijverig
ipoteche, hypotheekbewaarder, m.; —ito•
opzoeken, onderzoeken, navorschen, zich beria, 1. ontvang-, ontvangerskantoor, o.; —ole,
moeien, beijveren ; opsporen, nasporen ; enagg. ontvangbaar; —uta, f. ontvangstbewijs,
dar rieercando le guardie, de wachto., recue, kwitantie, v.; Tam. far la —, braposten visiteeren ; — le corde d'un istruken, overgeven ; ontvangst (van geld enz.); le
nmento, de snaren v. een instrument aanslaan,
accuso — della ssia di ieri, ik bericht
vragen, aanzoeken ; — una ragazza in
u de ontvangst van uw schrijven van gistematrimonio, een meisje ten huwelijk beren ; —utina, f. klein ontvangbewijs, o., kl.
geeren ; Il bisogno lo ricerea, de nood
kwitantie, v.; —zione, f. h.z.d. als recevieischt het ; vol ricercate troppo avanti,
mento ; (Mar.) overneming, overname (van
gij vraagt te veel ; doordringen ; (Pitt.) de

omtrekken van een teekening verscherpen,
nauwkeuriger uitwerken ; —rsi, v. rid. noodig,
dienstig zijn ; p. pass. en agg. —ato, uitgelezen, uitgezocht, gedwongen, gemaakt, gekunsteld ; (Mus.) fuga —a, strenge fuge ; —ata,
f. opzoeking, opsporing, navorsching, v.; (Mus.)
aanslag, m., preludeeren, 0.; —atamente, avv.
op gezochte, gekunstelde wijze ; met voorbedachtheid, met ijver ; —atezza, f. gezochtheid,
gekunsteldheid, onnatuurlijkheid, gemaaktheid,
v.; —ato, p. pass. —are-; —atore, m.,
—trice, f. navorscher, m.; werver, vreijer, m.
Ricerchiare, v. a. nog eens hoepels om het
vat slaan ; p. pass. en agg. botte —a, nieuw
gekuipt vat, o.
Ricerco, agg. gezocht, opgezocht ; verlangd,
gevraagd.
Rice'rnere, v. a. nogmaals ziften ; onderscheiden ; fig. duidel ij ker verklaren.
Ricessare, v. n. staan blijven, niet verder
gaan ; far —, ophouden (met werk).
Ricesso, m. h.z.d. als recesso.
Ricetta, f. recept, o., middel, middeltje, 0.;
—a'colo. m. toevluchtsoord, o., toevlucht, v.,
oponthoud, o., onderhoud, v., behouder, reservoir, o.; fig. sluiphoek, m.; ogni minor
natura è conto — a quel bene, elk
lager staand wezen kan dat hooge goed niet
volkomen in zich opnemen ; (Bot.) vruchtbodem, m.; —anmento, m. opneming, herberging, v.; —are, v. a. opnemen, herbergen,
een toevluchtsoord verleenen ; —rsi, v. rill.
vluchten, zijn toevlucht nemen; —are, v. n.
geneesmiddelen voorschrijven ; —a'rio, m.
receptenboek, o.; —atore, m. opnemer, herberger, m.; —ina, 1. kl. recept, o., kl. voorschrift, o.; —ivo, agg. tot opnemen geschikt;
—o, m. plaats van oponthoud, van bijeenkomst ; vereenigingspunt, o , toevluchtsoord, o.;
dar — a qd., iem. opnemen, herbergen ;
trovar —, een onderkomen, onderdak vinden ; ontvanger, behouder, m.; —ore, m. (El.)
ontvangapparaat, o.
Rice'vere, v. a. aannemen, nemen, ontvangen,

materialen).

Riche'dere en riche'rere, v. a. Z. richie'dere ; —esta, f. Z. richiesta.
Richiama'bile, agg. herroepbaar ; —amento, Z. —amo ; —are, v. a. en n. opnieuw,
nogmaals roepen ; terugroepen ; — alla vita,
tot het leven terugroepen ; — alla uiemorla,

in 't geheugen terugroepen, zich herinneren ;
(Polit.) terugroepen (bijv. een gezant); lokken,
aantrekken, aanlokken ; la buona mercanzia richiama ijls avventori, goede waar
lokt klanten ; — atteuzione, de opmerkzaamheid op zich trekken ; —rsi, v. rid. zich beklagen, zich bezwaren, reclameeren ; v. n.
verwijzen (in den tekst); p. pass. —ato,
teruggeroepen ; sost. I —i, de onder de wapenen
geroepenen, opgeroepenen ; —ata, f. weden
inroeping, v., opnieuw halen ; oproeping v.
(onder de wapenen); —atore, m. terugroeper;
fig. verleider, m., die iem. van den goeden weg
brengt ; —0, m. wederroepen, o.; oproeping v.
(der reserve); terugroeping v. (van een gezant);
teeken, roep- of lokteeken ; fig. questo lame
servirit di — ai ladri, dit licht zal de
dieven naar hier lokken ; lokfluit, v., lokmiddel, o.; klacht, beklaging, v.; bezwaar, o.,
reclame ; far — (al ministro), (bij den minister) bezwaar inbrengen ; verwijzingsteeken,
aanduidingsteeken o. (in den tekst); noot, aanmerking, v.; (Stamp.) overgangslettergreep (aan
den voet eenex bladzijde); (Mus.) halve- voorslagnoot, v.
Richlappare, v. a. opnieuw grijpen, pakken,
vatten, snappen ; fig. opnieuw er in laten
loopen, foppen, bedotten ; —arire, v. a. opnieuw verklaren, toelichten.
,

Richicco, m. h.z.d. als orichicco.
Richie'dere, v. a. opnieuw, nogmaals vragen ;
eischen, verlangen, verzoeken ; — in giudizio, voor 't gerecht dagen ; — di battaglia,
tot den slag uitdagen ; — qd., tem. vragen
naar ; of naar tem. vragen ; non vi andró
se non sart richiesto, ik zal er niet heen-

gaan als men mij niet uitdrukkelijk vraagt ;
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terugvragen, -vorderen, -eischen ; essere
richiesto, veel gevraagd, gezocht zijn ; —rsi,
v. n il. noodig zijn; p. pres. —eute, als sost.

m. en f. verzoeker, stueeker, vrager ; p. pass.
als agg. --esto, gezocht, gevraagd, veel begeerd; libro assai —, veel gevraagd, gezocht
boek ; —diinento, tas. Z. richiesta ; —ditore, m., —trice, f. verlanger, begeerder,
navrager, tn.; —e'rere, h.z.d. al richiedere;
—esta, f. verzoek, o., verlangen, o., eisch, m.,
vordering, v.; vraag, v., navraag v. (v. waren);
a -- di qd., op iem.'s verzoek, verlangen;
a —, op verlangen ; (Mar.) bewijs o. voor de
inkoopen ; volgbriefje voor het benoodigde,
bon, m.
Riehinare, v. a. h.z.d. als chinare; —rei,
v. ril. voor iem. buigen, nijgen.
Richiu'dere, v. a. weer dicht doen, sluiten;
begrenzen, omsluiten ; —rsi, v. rill. weer toegaan, dichtgaan ; genezen worden ; —udimento, En., —asara, 1. het wederomsluiten,
o.; sluiting, v., toemetselen o. van venster,
deur; kl. omsloten, afgezonderde plaats, v.
Riei'dere, v. a. en afgel. Z. recidere ;
—i'gnere, v. a. Z. riei'ngere.
Ricimeutare, v. a. opnieuw op de proef stellen ; opnieuw op 't spel zetten ; —rsi, v. rill.

zich opnieuw aan gevaar blootstellen, zijn
leven opnieuw op 't spel zetten.
Rici'ngere, v. a. omgrenzen, omvatten, omsluiten ; — di cateae, in ketenen leggen;
omkransen, omgorden.
Ri'eino, m. (get.) wonderboom, m ; olio di
—, wonder-, ricinusolie, v.; (Z&Ot.) pop. voor
zeees.
Rieiuto, nn. h.z.d. als recinto; p. pass. van
—i'ngere.

Ricionea.re, v.a. en n. opnieuw zuipen, brassen.

Ricipiente, m. en agg. Z. recipiente.
Ricireolare, v. n. voortdurend in een kring
ronddraaien; —colazione, f. kringloop, na.;
cirkelvormige beweging, strootnin ;, v.; —condare, v, a. opnieuw omsingelen, insluiten;
—celare, v. a. Z. ricireolare.
Ri'cisa, f. Z. recisa ; —aniente, 4. recisainente.
Rieinrinare, v. a. (Mar.) opnieuw bemannen;

met nieuwe roeiers bemannen.

Rielaino, tn. Z. reclamo.
Rico'gliere, ricorre, v. a. en afgel. Z. raecoglier, raccorre.
Rieognizione, f. erkenning, legitimeering, v.;

gerechtel. erkenning van een persoon ; leencijns,
schatting, v.; onderdanenschatting, v.; (Giur.)
— in dominu,n, gerecbtel. inbezitstelling,
v.; (Potit.) erkenning v. (van een regeering),
belooning, bewijs van erkentelijkheid; dar
gaialche —, een drinkgeld, fooi geven ; in
—, als erkentelijkheid, uit dankbaarh.; (Mil.)
verkenning, recogniseering, v.; fare ene —,
een verkenning doen ; —oscere, v. a. en
afgel. Z. riconoseere.
Ricolare, v. a. opnieuw doorzijgen ; —care,
v. a. h z.d. als ricorieare.
Rico'lere, v. a. in 't geheugen terugroepen;
opnieuw in herinnering brengen.
Ricollocare, v. a. weer bijvoegen, weer in
't gelid, in orde brengen.
Ricolinare, v. a. opnieuw vullen ; tot aan den
rand vullen ; (Apr.) — la cainpagna, h.z.d.
als rolmare la camp., — terreni pain(lost, moerassige gronden droogleggen ; fig.
overladen (14v. met weldaden); ---atnra, f.
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aanvulling, ophoeging v. (van laag gelegen
gronden); —o, agg. vol, overloopens vol, tol
den rand gevuld, volgepropt ; — di pensleri,
vol gedachten, met gedachten vervuld; sost.
m. (Mar.) —i del mare, aanspocisel o.
van de zee.
Ricolorare, —rire, v. a. opnieuw verven
witten, kleuren.
Ricolta, f. voor raccolta ; oogst, v.; —tivare, v. a. opnieuw bebouwen, beakkeren;
—to, m. h.z.d. als raccolta.
Ricomba'ttere, v. n. opnieuw ten strijde
gaan, opn. strijden ; — a qc., zich verzetten,
een (zaak) tegenwerken; —binare, v. a. opnieuw bijeenvoegen, zetten, comlrineeren ;' —
inciamento, m. berbeginning, v., wederaanvang, m.; vernieuming v. (der verplicht.);
—ineiare, v. a. opnieuw beginnen, aanvangen ; opnieuw, van voren af beginnen ; weder
opvatten (het gesprek), hervatten ; v. n. opnieuw beginnen, wederkeeren ; ricotnineia
il freddo, de koude begint weer, keert terug;
;

—inciatura, f. Z. --inciamento; —me'ttere, v. a. opnieuw samenvoegen, -stellen ;
opnieuw begaan ; weer bestellen ; —mettitara, f. wedersamenvoeging, v., plaats v. waar
iets samengevoegd is ; —inuo'vere, v. a.
opnieuw bewegen, roeren, ontroeren ; —paginare, v. a. opnieuw verbinden ; —parire,

v. n. weer, opnieuw verschijnen, te voorschijn
komen, weer optreden, zich vertoonen (ziekte);
—parsa, f. wederverschijning, v., wederuitbreking, optreding v. (van ziekten); —parso,
p. pass. —parire ; —pensa, f. belooning,
vergoeding, v., loon, o.; —pensa'bile, agg.
het loon, de belooning waard ; waard beloond
te worden ; —persare, v. a. beloonen, vergelden • —pensativo, agg. beloonend, vergeldend, eene belooning in zich bevattend;
--pensatore, m. belooner, looner, m.; —pensazione, f. —penso, m. h.z.d. als —pensa ;
—perare, v. a. Z. rieomprare ; —co'uipiere, v. a. vervullen, nakomen; vervangen,
aanvullen ; weer goed maken ; —pilare, v. a.
opnieuw opstellen, samenstellen (boek); —pilazione, f. nieuwe samenstelling, opstelling,
v.; —pimento, m. nieuwe aanvulling, vervanging, v.; —ponimento, m. nieuwe be-

werking, uitwerking, samenstelling ; —porre,
v. a. weder samenvoegen, -stellen, ineenzetten ;
opnieuw schrijven ; (Posit.) — ii ministern,
het Kabinet opnieuw samenstellen, vormen;
— 11 viso, een kalm gelaat zetten, zijn gelaat
weer in een kalmen plooi zetten ; — l'aniino,
zijn ontroering meester worden, zich geruststellen ; — le passioni, zijn hartstochten
intoomen, bedwingen ; —rsi, v. ril. weer bedaren, tot kalmte komen, weer in orde komen ;
geregelden gang gaan, tot de orde terugkeeren ; schijnbaar tot rust komen ; —posizione,
f. weder-, nieuwe samenstelling; (Stamp.)
nieuw zetsel, nieuw zetten; (PO I.) samenstelling v. van een nieuw ministerie ; —posto,
p. pass. van —eowporre ; —pra, f. terugkoop, m., loskooping, inlossing, v.; —pra'bile,
agg. terug-, loskoopbaar; —prare, v. a.
terugkoopen, loskoopen, bevrijden ; —rsi, v.rifl.
zich loskoopen, vrijkoopen ; —pratore, m.
terug-, loskooper, m., bevrijder, verlosser, m.;

—prazione, f. Z. —pra; —pre'vole, Z.
—pra'bile.
Riconipri'mere, v. a. opnieuw samenpersen,

-drukken ; opnieuw onderdrukken, beteugelen ;
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—potare, v. a. opnieuw berekenen, optellen;
—u'iuiea, —azione, f. (Eccles.) ontslaan o.
van den kerk. ban ; —unieare, v. a. (Eccles.)

zich weder vereenigen, - wedervinden ; —giuggnmento, m., —gitniizione, f. wederverbinding, wedervereeniging ; —gregare, v. a.
opnieuw vergaderen, vereenigen ; —iare, v. a.
opnieuw stempelen, munten ; —nettere, v. a.

vad den kerk. ban ontslaan, vrijspreken, weer
in de gemeenschap opnemen ; — rsi, v. rifl.
opnieuw de Communie ontvangen.
opnieuw verbinden, weer aaneenknoopen, in
Riconcedere, v. a. wederom toestaan ; —
samenhang brengen ; —oscente, app. erkencentraniento, m. vereeniging v. in 't middentelijk, dankbaar ; —ossenza, f. erkentelijk-,
punt ; —are, vereenigen, samentrekken, condankbaarheid, v.; — del fallo, erkenning
centreeren ; verhoogen,.versterken, in een punt
van zijn zonde; —o'scere, v. a. weder erkenvereenigen ; —rsi, v. rill. zijn gedachten vernen, herkennen ; onderscheiden ; fig. non si
zamelen, op een punt richten, in gedachten
riconosce pils, h ij is niet meer te herkenverdiepen ; —eepire, v. a. opnieuw ontvannen ; in gaello scritto si riconosce la
gen, bevrucht worden ; opnieuw een denkbeeld
guano del maestro, in dit geschrift herkent
.opvatten, een plan maken ; —cesso, p. pass.
men de hand des meesters ; bewijzen, vaststelvan --ce'dere ; —chiu'dere, v. a. opnieuw
len ; te danken hebben ; toegeven, erkennen,
besluiten, beslissen ; —diare, v. a. weer in
niet bestrijden ; — una tolpa, un errore,
orde brengen, verstellen ; weer gereed maken,
een schuld, dwaling bekennen, erkennen ; doen
opwarmen (spijzen); fig. zich verzoenen ; —rsi,
erkennen, verifieeren ; far — la sua firma,
v. rifl. ophelderen, opklaren ('t weer); —ciiizijn handteekening laten verifieeren ; (Mil.)
a'bile, agg. verzoen-, vereenigbaar ; —ciliverkennen ; —rsi, v. rifl. zichzelf kennen,
ainento, m. h.z.d. als —eiliazione ; (Eccles.)
zelfkennis hebben ; in zichzelf keeren, zich
verzoening v. van een afvallige met de kerk;
beteren ; zijn gebreken, fouten inzien ; --osherwijding v. (van een ontwijde kerk); —cici'bile, app. weder kenbaar, herkenbaar;
liare, v. a. verzoenen, weder verzoenen ;
—oscibilniente, avv. op zichtbare, herkenvrede stichten ; (Eccles.) weder opnemen van
bare wijze ; —oselmento, m. herkenning, v.,
een afvallige ; opnieuw inwijden (kerk); —rsi,
wederherkenning, v.; erkenning, v., bekentenis,
v. rifl. zich wederom verzoenen ; —ciliatore,
v., berouw, 0., erkentelijkheid, dankbaarheid,
m. vredestichter, verzoener, m.; —ciliato'rio,
v., geschenk, o., vergoeding, v., erkenningsagg. verzoenend, tot verzoening dienend;
teeken, o.; —oseitivo, agg. licht herkenbaar,
—eiliazione, f. verzoening, v.; —eimare,
kenbaar, licht te herkennen ; —oseitore, m.,
v. a. nog eens, opnieuw bemesten ; —cio,
—trice, f. herkenner, erkennen, m.; verkenagg. gekruid, toebereid, gereed gemaakt, verner, m., vergoeden, vergelder, 01.; agg. dankbeterd, versteld; —dannare, v. a. opnieuw
baar ; —quista, f. herovering, herneming,
veroordeelen ; —densare, v. a. nog meer,
herkr ij ging, v.; —quistare, v. a. heroveren,
nog eens verdichten, verdikken, condenseeren ;
hernemen, herkrijgen, terug erlangen ; —sa-dire, v. a. nog eens kruiden, nog eens gecrave, v. a. opnieuw wijden ; —segna, f.
reedmaken ; —dito, Z. recondito ; —dotta,
wederteruggeving, -uitlevering, v.; —segT. h.z.d. als —duciinento ; (Star.) nieuwe
nare, v. a. weer teruggeven, weer uitleveren,
aanwerving van een co n d o t t i ere; —uciweer terugbezorgen ; —sentire, v. n. opnieuw
mento, in. terugvoering, terugbrenging, v.;
toestemmen; v. a. opnieuw inwilligen, toe—durre, v. a. opnieuw heenbrengen, -voeren ;
staan ; —siderare, v. a. opnieuw overwegen,
nog eens terugbrengen, -voeren, geleiden ;
overdenken; —sigliare, v. a. opnieuw raden,
verzenden (waren): (Stor.) opnieuw in dienst,
aanraden ; —rsi, v. rifl. opnieuw besluiten,
in soldij nemen (troepenaanvoerder); vernieueen nieuw besluit nemen ; —solare, opnieuw
wers, tot den vorigen staat terugbrengen ; —
troosten, opbeuren ; —sultare, v. a. opnieuw
la pace, den vrede herstellen ; —si, v. rif).
raadplegen, om raad vragen ; —tare, v. a.
zich opnieuw ergens heen begeven ; opnieuw
opnieuw, nogmaals tellen ; natellen, overrekein soldij treden ; —duzione, f. h.z.d. als
nen ; contare e —, tellen en weer tellen ;
ducimento, m.; herpachting, v.; —ferma,
ook gebr. voor racontare ; —rsi qe. per
f. herbevestiging, nieuwe bekrachtiging, beun dato prezzo, iets voor een bepaalden
vestiging, v.; —ferina'bile, agg. herkiesbaar
prijs aannemen ; —to, m. h.z.d. als epilogo ;
(van een ambt); —fernsainento, m. h.z.d. als
—tradire, v. a. opn. tegenspreken, nieuwe
ferma; —ferniare, v. a. opn. bevestigen,
tegenwerpingen maken ; —validare, v. a.
bekrachtigen ; —fermazione, 1. Z. —feropnieuw bevestigen, bekrachtigen ; —venire,
ma ; —fessare, v ^ a. opnieuw bekennen,
v. a. (Giur.) -- qd., een tegenaanklacht aanbelijden ; —rsi, v. ri ll . opnieuw biechten,
hangig maken ; — qd. d'un fallo comweder te biecht gaan ; —ficcare, v. a. opn.
messo, iem. een misstap, vergrijp voor de
inslaan (spijkers); opn. vastnagelen ; --fi'gvoeten werpen ; —veuzione, f. (Giur.) tegengene, v. a. opnieuw kruisigen ; —finare,
aanklacht, v., door zijn eigen woorden overv. a. opnieuw verbannen, tot een woonplaats
tuigen ; verwijting, v., verwijt, o.; —vertire,
beperken ; de grenzen regelen ; —fiscare, v. a.
v. a. opnieuw omkeeren, bekeeren ; —vinopnieuw in beslag nemen ; —forinare, v. a.
cere, v. a. opnieuw overtuigen ; wederleggen ;
opnieuw namaken ; overeenkomstig, overeenvitare, v. a. wederom uitnoodigen ; —rsi,
stemmend, passend maken ; —fortare, v. a.
v. recip. elk. uitnoodigen ; —vocare, v. a.
opnieuw vertroosten, sterken, bemoedigen ;
opnieuw samen-, bijeenroepen ; —vocazioge,
—rsi, v. rifl. opnieuw moed vatten ; —gef. nieuwe bijeenroeping tot een vergadering.
dare, v. a. opnieuw ontslaan, zijn afscheid Ricoperchiare, v. a. wederom toedekken ;
geven ; —gegnamento, m. wedersamen—erta, f. toedekking, verberging, v.; fig. vervoeging, samenstelling, v.; —gegnare, v. a.
ontschuldiging, v.; voorwendsel, o., verborgen
weder samenvoegen, -samenstellen, v.; —giplaats, v.; —ertura, f. h.z.d. als —erta ;
ugnere, —giungere, v. a. weder samen—ia, f. nieuw afschrift, o.; (Pitt.) copie o. van
voegen, - vereenigen, - verbinden ; rsi, v. rifl.
een copie ; —hare, v. a. opnieuw, nogmaals
-
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afschrijven, copieeren ; — qd., iem. slaafs
nadapen ; —iatore, m, afschrij ver, nabootser,
m.; —latura, f. afschrijven, copieeren ; —
rire, v. a. wederom bedekken, toedekken ;
fig. trachten te verbergen, bemantelen ; verontschuldigen, verdedigen, dekken ; bedekken,
tooien, opsieren ; overladen (met lof, smaad);
—rsi, v. rill. zich bedekken ; betrekken (de
lucht); (Coin.) zich dekkén, zijn vorderingen
verzekeren ; —rsi delle spese, de onkosten
dekken ; —ritore, in. verberger, verheler,
verdediger, verontschuldiger, m.
Ricorda'bile, agg. merkwaardig, gedenkwaardig ; —danza, 1. herinnering, gedachtenis; a — di uomo, sints menschen heugenis; a — di —, tot aandenken van...,
gedenk-, herinneringsblad, o.; —dare, v. a.
in de herinnering, gedachtenis terugroepen ;
— qd. of qc., iets vermelden, noemen ; gedenken, ter overweging geven ; — qd., op iem.
gelijken, aan iem. doen herinneren ; impers.
nil ricorda, het dunkt mij ; it se ben ti
ricorda, als gij u wel bezint ; —rsi, v. rill.
zich herinneren ; non —rsi dal paso alla
bocca, een zeer slecht geheugen hebben, niets
onthouden, alles vergeten ; zich bewust zijn ;
bedenken, gedenken ; —rsi di qd., iemand
gedenken, te hulp komen ; p. pass. —ato,
herinnerend ; agg. cosa —a per via va,
als men van iem. spreekt is hij altijd nabij ;
—dativo, agg. tot herinnering dienend ; giorno —, gedenkdag, m.; —datore, m.,
—trice, f. iem. die zich iets herinnert; —dazione, f. h.z.d. als —danza ; —de'vole,
aqq. gedachtig, zich herinnerend, gedenkwaardig, merkwaardig, herinnerenswaardig ; giorno —, gedenkw. dag ; —devolniente,
agg. op onvergetelijke, gedenkwaardige wijze ;
—dino, m. kl. herinnering, v., kl. aandenken,
o., kl. gedenkblad, o.; —do, m. herinnering,
v., gedachtenis, v., aandenken, o., overlevering,
v., spoor, o.; per —, tot aandenken ; iron.
ti daró tal lezione da lasciarsi yin
— ltnchè tui canupi, ik zal je een lesje geven,
dat ge zoolang ge leeft er aan zult denken;
—1, pl. korte aanteekeningen, bemerkingen;
gedenkbladen, -schriften, o. mv.; tener — di
qe., iets in zijn boekje schrijven, opteekenen ;
(Pitt.) schets, v.
Rlcoricare, v. a. wedérom neerleggen ; afleggers maken (van planten), in den grond steken,
met aarde bedekken ; —rsi, v. rill. zich
wederom neerleggen, naar bed, ter ruste
gaan ; —onare, v. a. opnieuw, nogmaals kronen ; —re, Z. ricogliere ; —re'ggere, v. a.
opn., nogmaals verbeteren, nazien ; —rente,
Z. p. pres. van ricorrere ; —renza, f.
jaarl ij ks wederkeerende feestelijke aanleiding,
gelegenheid ; per la — del genetlsaco
del re si preparano grandi lesti, ter
gelegenheid van den verjaardag des Konings
werden groote feestelijkheden voorbereid ; —e,
pl. maandelijksche regels, mv.; —rere, v. n.
opnieuw, nog eens loopen ; teruggaan ; fig.
— a qd., — a qc., tot iem., iets zijn toevlucht nemen, iem. om hulp vragen, zich tot
iem., iets wenden ; — alle armi, naar de
wapens grijpen ; (Giur.) in beroep gaan (tegen
een vonnis); op geregelde t ij den weerkeeren,
zich herhalen ; vallen top een bepaalden dag);
domani,11 3 Settembre, rlcorrel'anniversario della vittoria di Sedan,
morgen, 2 September, valt de verjaardag van

de overwinning bij Sedan; la Pasqua
quest' anno rioorre a ..., Paschen valt
dit jaar op ...; dikwijls voorkomen, weerkeeren, herhalen ; van alle kanten omsluiten,
omloopen ; v. a. — yin paese, een land opnieuw verwoesten ; fig. herdenken, overdenken ; p. pres. als agg. —e li te, geregeld wederkeerend ; (Anal.) nervo — terugloopende
zenuw ; fregi —i all' intorno, rondomloopend fries, v.; sost. in. verzoeker, vrager ;
p. pass. —so, weergekeerd, zich gewend tot ;
—rezione, f. herhaalde, vernieuwde verbetering, v.; —riunento, m. h.z.d. als —renza;
—ritore, m., —trice, f. hulpzoekende, m.
en v ; —sivo, agg. (Anat.) h.z.d. als ricorrente ; —so, m. terugloop, m , -strooming, v.;
fig. toevlucht, v., hulpzoeking, v., hulp, v.;
fare — a qd., zich tot iem. om hulp wenden ;
toevluchtneming (tot de rechtbank), klacht, v.;
(Giur.) beroep, appèl, o.; versiering v. rondom
iets ; (Stor.) borsa de' —1, handelsrechtbank
v. (in 't midden. Flor.); —, p. pass. v. rico'rrere ; —so'io, m., a —, tot overloopens toe ;
bollire a -, overkoken.
Ricosteggiare, v. a. — an paese, weer
langs de kusten van een land varen ; —stituire, v. a. opnieuw inrichten, oprichten,
herstellen ; wederom constitueeren ; —rsi, v.
rill. weer ingericht, opgericht, hersteld worden,
geconstitueerd, samengesteld worden; it governo Si è reconstitulto, de regeering is
gereconstitueerd, weer samengesteld ; p. pres.
als agg. --nente, (Med.) cura —, herstellende,
versterkende kuur ; —stituzione, f. herstelling, wederoprichting, samenstelling, v.; —
stringere, v. a. opnieuw dwingen, noodzaken ; struire, v. a. weer opbouwen, herstelt.,
weer oprichten ; —struzione, f. wederopbouw, wederoprichting, -herstelling, v.
Ricotta, f. weikaas, v., nogmaals opgekookte
wei, v.; (Chili.) tweede smelting v. van een
metaal.
Ricoveramento, —covramento, m. h.z.d.
als riacquisto, ricuperazione.
Ricoverare, —vrare, v. a. weer terug verkrijgen, terug erlangen; iem. opnemen, toevlucht verleenen ; herbergen, onderdak brengen ; redden, bevr ij den, in veiligheid brengen ;
—rsi, v. rill. zijn toevlucht nemen, vluchten
(tot iem.); zich verbergen, bergen ; schuilen
(voor den regen); tot den staat van genade
terugkeeren (D.); —veratore, m., —trice, f.
opnemer, beherberger, m., -ster, v.; h.z.d. als
recuperatore ; —o'vero, —o'vro, m.
toevlucht, v., toevluchtsoord, o., schuilplaats,
v., schuilhoek, m.; herberg, v., onderkomen,
o.; — dei povers, armenhuis, o.; casa di
toevluchtshuis, o.; dare — a qd., iem.
toevlucht verleenen, een vrijplaats bezorgen,
in zijn huis opnemen, onderdak brengen;
porre 11 s il o a (in) —, zijn have en goed
in veiligheid brengen ; —vrire, v. a. en afgel.
7,. ricoprire.
Ricreamento, m. verkwikking, verfrissching,
lafenis, v.; uitspanning, ontspanning, v.; —are,
v. a. weer verschaffen, weer uitkiezen ; verfrisschen, verkwikken, sterken, laven ; vermaken, opvroolijken ; — lo sguardo, het
oog verblijden, verheugen ; —rsi, v. rill. zich
verkwikken, zich ontspannen, uitrusten ; —ativo, agg. verkwikkend, verfrisschend, opbeurend ; ontspanning, uitspanning gevend;
lettura —a, uitspanningslectuur,v.; —store,
,
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m. verkwikker, opbeurder, vermaker, vreugde- Ridacchiare, v. n. af en toe in lachen uitbarsten ; onder elkander gichelen; spotachtig
brenger, m.; —azioiicella, kl. ontspanning,
lachen ; — l'assalto, den aanval herhalen ;
Id. vermakelijkheid, kl. verfrissching, kleine
v. n. —gi ft, opnieuw in eene ziekte vallen,
opvroolijking, v.; —azione, f. verkwikking,
hervallen; — in fuori, opnieuw optreden;
lafenis, verfrissching, sterking, v.; opbeuring,
opnieuw in armoede vervallen ; —argulre,
opvroolijking, v.; uitspanning, vermakelijkheid,
v. a. Z. redarguire.
rust, pooze, tusscbenpooze, v., tusschenuur,
Ridda, f. rondedans, v.; — infernale, heksenspeeluur, o.
sabbat ; fig. helsch leven, o ; —are, v. n. de
Ricredersi, v. rill. van een andere meening
rijen aanvoeren, in het rond dansen, draaien ;
worden ; zijn dwaling, vergissing inzien, erken—one, m. h.z.d. als ridder; plaats waar men
nen, varen laten, zich bekeeren ; far — qd.,
de rondedans houdt.
iem. zijn dwaling doen inzien ; non potersi
—, van zijn verwondering niet kunnen beko- Ri'dere, v. n. lachen ; —sbraccatanuente,
uitgelaten lachen ; —a crepapelle (of rommen ; mistrouwen, geen vertrouwen hebben ;
pers!' a —), bijna bersten van 't lachen;
p. pres. —eiste als agg. bekeerd, van zijn
—a phi non posso, zoo hard lachen als
dwaling teruggekomen ; far — qd., iem. van
men kan; dar da —, stof, aanleiding tot
eene meening afbrengen ; p. pass. —uto als
lachen geven; — a qd. sul viso, iem. in
agg. geheel bekeerd, geheel van zijn dwaling
't gezicht uitlachen ; fig. iem. vriendelijk aanteruggekomen, genezen.
zien om hem te bedotten ; onbeschaamd uitRicreo, m. h.z.d. als ricreainento.
Ricrescenza, f. h.z.d. als ricrescieuento ;
lachen ; —rsi da qd. of qc., ergens om
lachen, ergens pleizier in hebben ; ook : om
—scere, v. a. opnieuw groeien, vermeerderen,
iem. lachen, om iem. niets geven ; fam. -- rsela,
toenemen, verhoogen; v. n. groeien, in de
er zonder straf afkomen ; me la rido, ik
hoogte gaan ; grooter worden, toenemen, weer
lach er wat om,• geef er niets om ; scherz.
groeien, toenemen ; —sciruento, m. vermeerbeginnen te scheuren, open te gaan ; fam. far
dering, vergrooting, toeneming. v., aangroei,
— le panche, le pietre, buitengewoon bem.; —scita, f. toeneming, stijging, uitbreiding,
v.; — del peso, gewichtstoename, v.
lachelijk zijn ; — sotto i baffi, in zijn baard,
Ricriare, v. a. en afgel. Z. ricreare.
heimelijk lachen; cosa da —, belachelijk
Ricriticare, v. a. opn. beoordeelen, kritiseeren.
iets ; fig. lachen, glimlachen (de zon); vroolijk
zijn (de natuur); met glans vervullen ; h.z.d.
Ricrociata, agg. (Arald.) croce —a, wederals arridere, sorridere ; ook voor : alekruis, o.; kruis o. waarvan de armen weder
grarsi ; p. pres. —eiste als agg. lachend, .
in een kruis uitloopen ; —cili'ggere, v. a. Z.
ricoiiti'ggere.
vroolijk ; fig. aanvallig, gunstig, verblijdend.
Ricucimento, m. het stoppen, lappen, verstel- Ridestare, v. a. opnieuw opwekken ; fig. weer
len; —ire, v. a. weer toenaaien, stoppen,
opwekken, doen ontbranden (haat, toorn);
—rsi, v. rill. weer ontwaken.
lappen ; fig. bijeenlappen ; —ito, m. stopnaad,
V., verstelling, v.; verstelde. gestopte plaats,
Ride'vole, agg. vroolijk, schertsend; h.z.d. als
ridicolo.
plek, v.; —itore, m., —trice, f. lapsnijder,
m., lapnaaister, v.; —itura, f. verstelling, v., Ridiciuiento, m. herhaling, v.; —citore m.,
—trice, f. overbrenger, verklapper, m., -ster,
bet lappen, stoppen, o., stopnaad, v., gelapte
v.; —cola'ggine, f. belachelijke handelwijze,
plaats; fare una — lappen, verstellen, een
lap opzetten ; fig. aaneengelapt, bijeengefikt
v.; rede, v.; dom, belachelijk gezwets, o.; flauwigheid, ongerijmdheid, v.: —colezza, f.
werk, redevoering.
Riciio'cere, v. a. nog eens koken, weer opbelachel'ij'kheid, v.; h.z d. als —colaggine ;
koken ; harder bakken ; (Fond.) uitgloeien
iets wat geen praten waard is; kleinigheid,
(staal); verduwen.
prullerij, v.; —i'colo, agg. belachelijk, lachRicupera'bile, agg. weder verkrijgbaar, weer
wekkend, vroolijk, grappig ; dom, zot, ongeterug te bekomen ; weer in te nemen, te herrijmd ; rendersi—, zich belachelijk maken;
inettere in —, iem. belachelijk maken ; —cooveren ; weer te lichten (gezonken schip), opvischbaar ; —amento, m., —azione, f.
losa'ggine, —colositit, —coloso, h.z.d.
wederverkrijging, herovering, v.; —are, v. a.
als ridicolaggine, —colezza, —colo
weer verkrijgen, bekomen, gewinnen ; weer
—nlandare, v. a. Z. ridomandare; —nil
veroveren ; weer terugbekomen (gezondheid);
nuire, v. a. opnieuw, nog meer verminderen ;
—pi'ngere v. a. opnieuw beschilderen. schillichten (gez. schip), opvisschen (gez. goederen);
—o, m. redding, berging v. (bij schipbreuken);
deren ; —re, v. a. nog eens zeggen, herhalen ;
(Ferrov.) inhalen o. (van vertraging).
oververtellen, verklappen ; schilderen, vertelRicurvare, v. a. krombuigen, buigen, kromlen, iets tegen in te brengen hebben ; non c'
men ; —rsi, v. ri ll . krom worden, z. krommen,
6 c it e —, daar is niets tegen in te brengen,
buigen ; trekken (van hout); —o, agg. krom,
valt niets tegen te zeggen, te doen ; trovare
seinpre a —, altijd wat aan te merken hebgebogen, kromgetrokken ; tweemaal gebogen.
Ricusa, f. weigering, verwerping, van de hand
ben ; - -rsi, v. rill. zijn woord intrekken, terugwijzing, v.; —a'bile, app. weigerbaar; wat
nemen, herroepen ; p. pass. als agg. —etto,
geweigerd kan of moet worden ; —are, v. a.
herhaald ; cose dette e ridette, vaak herweigeren, afslaan, van de hand wijzen, terughaalde dingen ; —ritto, agg. h.z.d. als raddiwijzen ; — la battaglia, den slag uitwijken.
rizzato ; —rizzare, v. a. h.z.d. als raddiontwijken ; — un giudice, een rechter ver:
rizzare ; fig. terechtwijzen ; —disegnare,
werpen (als zijnde partijdig); (Mar.) il wasv. a. opnieuw teekenen, afteekenen ; —sfare,
cello ha ricusato, het schip heeft geen
v. a. weer losmaken, uit elkander nemen ;
wind gevangen ; v. n. weigeren ; —rsi, v. rill.
—sporre, v. a. opnieuw regelen, vervolgen ;
weigeren, niet willen ; —atore, m., —trice,
—sputare, v. a. opn. bestrijden, disputeeren,
f. weigeraar, van de hand wijzer, m., -ster, V.;
betwisten ; —ste'ndere, v. a. opnieuw uit—azione, f. Z. ricusa.
spannen, uitspreiden ; opnieuw uit elkander
,
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zetten ; —stillare, v. a. opnieuw distilleeren ;
—tore, m. Z. derisore; —venire, v. n.
opnieuw, wederom worden; —vi'dere, v. a.
opnieuw verdeelen, deelen, uitdeelen.
Ridolere, v. n. opnieuw pijn doen ; —rsi, Y. rifl.
zich opnieuw beklagen ; — en ridolere, v. n.
rieken ; v. a. — odore, nieuwen reuk van zich
geven ; p. pres. als agg. —ente, riekend, welriekend ; -niandare, v. a. nogmaals, wederom vragen, terugvorderen, verlangen ;
—nare, v. a. weergeven, teruggeven.
Ridondamento, m., —anza, f. overvloed,
m., groote hoeveelheid, v., rijkdom, m.; — di
stile, overladenheid v. van stijl ; —anteinente, avv. rijkelijk, overvloediglijk ; —are,
V. n. overvloeien, ovenloopen ; fig. rijkelijk
voorhanden zifn ; — in danno, in favore
di qd., tot iem.'s schade, voordeel strekken ;
ontstaan, voortvloeien ; p. pr. als app. —ante,
overvloedig, overstroomend, rijkelijk ; overladen (met iets).
Ridone, m. lacher, m., iem. die veel en gaarne
lacht ; lachbek, m.
Ridorare, v. a. opnieuw vergulden; —mire,
v. n. opnieuw slapen, nog een slaapje doen.
Ridosso, m. schutsmuur, m., schutdam, m.;
rupe che fa — al porto, een de haven
beschuttende rots; m. avv. op het lijf, naast,
bij ; la casa ha il poggio a —, het huis
ligt dicht tegen den heuvel ; aver a — una
famiglia, een gezin op zijn hals hebben,
voor een gezin moeten zorgen ; cavalcare
a —, zonder zadel rijden ; fare un —, als
concurrent, of uit wrok tegen een winkelier
een soortgelijken winkel naast of tegenover
hem openen.
Ridorare, v. a. opnieuw een uitzet, nog een
huwelijksgift geven ; —azione, 1. nieuwe uitzet, m., nieuwe huwelijksgift, v.
Ridotta'bile, agg. vreeselijk, verschrikkelijk;
—are, v. a. vreezen, scbnwen ; —o, m. toevluchtsoord, o., schuilplaats, v.; (Mil.) schans,
verschansing, v.; redoute, v., speelhuis, o.,
speelclub, v.
Ridubitare, v. a. en n. opnieuw, nog eens
betwijfelen, twijfelen.
Ridn'cere, v. a. Z. ridurre ; —ibile, agg.
veranderbaar, wat een ander model kan aannemen ; —imento, m. b.z.d. als —zione.
Ridurre, v. a. b.z.d. als ricondurre ; terugvoeren, teruggeleiden ; veranderen, in iets
anders veranderen ; een nieuwe bestemming
geven ; — yin convento a caserma, een
klooster in een kazerne veranderen ; — un
terreno a coltnra, een landstreek voor de
bebouwing geschikt maken ; brengen (tot iets);
— alla mendicità, tot den bedelstaf brengen ; — altli estremi, tot het uiterste brengen; — ullo stato all' ubbidienza d'un
principe, een staat onder de gehoorzaamheid
van een vorst terugbrengen; — in polvere,
in stof veranderen, tot stof brengen, maken;
— sin popolo in servitfi, een volk in
slavernij, knechtschap storten ; intoomen, beteugelen (dieren); verminderen, verkleinen ;
— un conto, een rekening verminderen, verlagen ; korter, kleiner, nauwer maken, vera nderen (voor kl. personen); (Arst.) — piii
frazioni al medesimo denominatore,
verscheidene breuken onder denzelfden algemeenen noemer brengen ; (Chim.) reduceeren,
desoxydeeren ; (Mus.) eene vocaal- of klaviercompositie voor orkest arrangeeren ; (— per

orchestra), of omgekeerd voor piano (per pianoforte); —a of alla menioria,
in 't geheugen terugroepen ; — in atto,
verwezenlijken, tot de daad overgaan; — a
Dio, tot God terugvoeren, bekeeren ; — insieme, kort samendringen, kort samenvatten,
tot een kleine ruimte beperken ; dwingen ;
—rsi, v. rifl. zich begeven, terugtrekken, verbergen, zijn toestand veranderen ; —rsi alla
miseria, tot armoede vervallen ; —rsi un
agnello. zoo zacht als een lam worden ;
—rsi che non si reconosce, zoo veranderen dat men niet meer te herkennen is;
—rsi a taiito che, zoo ver komen dat ; —rsl
a niente, tot niets worden ; —rsi a Bredere, eindelijk gelooven ; p. pass. en agg.
—otto, —utto, — male of mal —, die gezonken zijn, in slechten staat zijn ; (Mus.) gearrangeerd; —1, pl. vergaderd, vereenigd (op
een plaats); —uzione, f, vermindering, verlaging, beperking, v.; far isna — della
servitil, de knechtschap verminderen, verandering, omzetting, v.; (Aria.) fare la —
degl' inter' in frazioni, geheele getallen
in breuken veranderen ; onderwerping, v.;
(Mus.) arrangeering, v., arrangement, o.; (Med.)
d'iina lussazione, eene verstuiking,
verrekking weer recht zetten ; (Chim.) reductie, desoavdatie.
Rieccitamento, m. vernieuwde prikkeling,
opwekking, v.; —are, v. a. opnieuw prikkelen, aanzetten, opwekken.
Rie'dere, redire, v. n. —rsi, v. rifl. terugkeeren.
Riedificamento, m. wederopbouw, m., wederoprichting, v.; stichting, v.; —are, v. a. nieuw,
weder opbouwen, oprichten ; stichten ; atore, m. wederopbouwer, wederstichter, m.;
--azione, f. Z. —amento.
Rieducare, v. a. weer opvoeden ; —le'ggere,
v. a. opnieuw, weer verkiezen ; —leggi'bile,
app. herkiesbaar; —liggif herkiesbaarheid, v.; —lezione, f.
herkiezing, v., herkeuze, v.; manazione,
f. wederuitstrooming, wedervoortkoming, v.;
—mendare, v. a. opnieuw verbeteren ; —rsl,
v.'rifl. zich weer verbeteren ; —inpi'bile, agg.
vulbaar, weder vulbaar ; —mpire, v. a. opn.,
geheel en al vullen ; tot den rand vullen ; fig.
verzadigen ; (Tess.) — la tela, het linnen
doorschieten, bet doorschot maken ; (Tappezz.)
— sacconi, materasse, beddezakken, matrassen stoppen, vullen ; — un animale,
een dier opzetten, opvullen ; — lo stomaco,
den maag verstoppen ; ook alleen : riempie,
't is zwaar te verteeren ; — un luogo dl
millanterie, een oord geheel en al met zijn
blufferijen, opsn ij derijen, leugens vervullen;
l'occhio, het oog verzadigen ; —rsi, v.
ri ft zich vullen, vol worden ; fam. zich den
buik vol stoppen; fig. ontvangen, zwanger,
drachtig worden ; —mpiinento, m. wederopvulling, geheelvulling, volte, v.; —pire, v. a.
Z. riempiere ; —mpitivo, app. aanvullend,
weder vullend ; (Gram.) particella —a,
aanvullingswoordje, o.; —mpitore, m. aanvullen, m.• (Mur.) —i , pl. vulspanten ; —mpitura,
f. h.z.A. als —mpimento; vulling, v., vulsel, 0.; —mpiuto, f. b.z.d. als —pitura of
—

—

—pimento.

Rienfare, v. n. opnieuw opzwellen ; —traniento, wederom binnengaan, binnenkomen,
o.; inbochtíng, binnenwaartsche kromming, v.;
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—trare, v. n. wederom binnengaan, binnenkomen ; rientra la processione, de processie gaat de kerk weer binnen ; — in sè,
in zich keeres, zich bezinnen ; in Galma,
weer bedaard, rustig worden ; fig. — in qc.,

weer ergens over beginnen te spreken ; van
omvang verminderen ; krimpen, korter, kleiner worden ; — eiei suoi of nelle spese,
weer aan zijn kosten komen ; het zijne weer
terugwinnen ; yallen onder, bebooren tot ;
questo punto Tientra seal' altro soggetto, dit punt valt onder een ander onderwerp; p. pres. —ante, binnenwaarts krom-

mend, buigend ; een bocht vormen.

Rientro, in. het binnengaan ; krimpen o. (van

Moffen bij 't wasschen).

Riepilogamento, m. korte samenvatting, v.;
—are, v. a. in 't kort samenvatten, herhalen ;
—azione, f. h.z.d. als —amento ; —o, m.

korte samenvatting of herhaling, v.; kort overzicht, o.; —saminare, v. a. opn. onderzoeken,
doorlezen ; —scire, v. n. Z. riuscire ; —sercitare, v. a. opnieuw oefenen ; —splorare,
v. a. opnieuw uitvorschen, doorzoeken ; verder
vorsclien, zoeken ; —sporre, v. a. opnieuw
uitstellen, ten tentoonstellen; opn. verklaren,
uiteenzetten ; —spugnare, v. a. opnieuw
veroveren, innemen ; —ssere, v. n. opnieuw,
nog eens zijn ; fra pochi giorni riè qui,
binnen weinige dagen is hij weer hier;
—ste'ndere, v. a. opn., nog eens uitstrekken,
uitspannen ; —sti'nguere, v. a. opnieuw
uitblusschen, verdelgen ; —starre, v. a. opn.
uittrekken ; —trogua'rdia, f. Z. retroguardia ; —vacuare, v. a. opnieuw ledigen,
ruimen ; —zza, f. Z. rietà.
R ifabbriea'bile, agg. wederom opbouwbaar; —are, v. a. opnieuw opbouwen, oprichten ; —faci'bile, app. herstelbaar, weer
binnen te krijgen (uitgaven); —faeimento,
m. wederherstelling, omwerking, vernieuwing,
v.; bet weder gereedmaken ; herstelling, schadeloosstelling, v.; —faeitore, m. wederhersteller, vernieuwer, omwerker, m.; —falciare,
v. a. nog eens maaien, afmaaien ; —fallire,
v. n. opnieuw misdoen, weer een fout, misgreep
begaan, opnieuw mislukken ; (Corn.) opnieuw
failliet gaan ; — fallo, in. nieuwe misgreep ;
falli e ri —i, fouten op fouten; —fare,
v. a. opnieuw, nog eens doen, maken,oprichten, opbouwen, hervatten ; — 11 1100110, den
zoon den naam van den grootvader geven ;
-- la casa, opnieuw in 't huwelijk gaan ;
— le carte, opnieuw de kaarten schudden,
geven ; — del suo, er goed voor staan, weer
tot zijn vorigen staat terugkeeren ; fraaier,
liever maken ; een voordeeliger, aangenamer
uiterlijk geven ; (Cue.) op een andere wijze
toebereiden ; — il letto, het bed opmaken ;
fig. en fam. rifotegli it resto of nn tanto,
geef hem zijn portie, wat hij verdient; —rsi,
v. rill. nog eens iets doen, maken, beter, opnieuw doen ; —rsi da qe.. met iets beginnen, zijn aanvangspunt nemen ; non so da
che parte rifarmi, ik weet niet waar ik
beginnen zal, —rsi data' alto, van hoven
af beginnen ; —rsi da lontano, zich herstellen, weer tot zijn krachten komen ; het van
verre balen ; weer op zijn dreef, in goeden
toestand geraken ; —rsi dal danno, weer
aan zijn kosten komen, zijn kosten herstellen ; revanche, wraak, genoegdoening nemen ;
—rsi sopra of eon qd., iem. opnieuw aan-
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vallen ; —rsi diritto, zich oprichten, recht
staan, weer recht worden ; rifarsene, er
liever uitzien ; p. pass. als app. —fatto,
letto —, opgemaakt bed ; vivanda —a,
opgewarmd eten ; eavallo —, voor 't oog
goed gevoerd paard ; esser — sulla prima
faccia, zijn vorige gedaante weer herkrijgen; onttooverd worden ; (Mar.) capo —,
omgeslagen touweinde, o.; gentiluomo —,
er weer bovenop gekomen edelman, m.; prov.
Dio ti guardi da villara — e da cittadino disfatto, God behoede u voor een

er bovenopgekomen boer en een ten onder
gegaan burger; met nieuwe moed vervuld ;
nieuw leven herkregen ; —fasciare, v. a.
opnieuw om-, inwikkelen, verbinden ; opnieuw
bakeren ; —faseiatnra, f. om-, inwikkeling,
v., omhulsel, 0.; —fa'scio a —, m. avv. in
groote wanorde, bont door elkander, in groote
menigte; —fatti'bile, agg. wat weder gemaakt, hersteld, teruggewonnen kan worden ;
herstelbaar, herwinbaar ; —fattura, f. weder
herstelling ; verstelling, verbetering, vernieuwing, v.; —favellare, v. n. wederom beginnen te spreken ; —favorire, v. a. opnieuw
begunstigen, opnieuw zijn gunst schenken ;
—fazione, f. b.z.d. als —facimento ; —fecondare, v. a. opnieuw bevruchten, vruchtbaar maken ; —fedire, v. a. opn. verwonden ;
—fe'ndere, v. a. opnieuw, nog eens splijten,
kloven ; weer van elk. scheiden ; — it campo,
het veld nog eens ploegen ; —rsi, v. rifl.
splijten, bersten ; —feri'bile, agg. wat betrekking heeft; betreffend; —ferimento, m.
bericht, o., verhaal, o., berichtgeving, v.;
—ferire, v. a. berichten, verhalen, vertellen,
mededeelen, refereeren ; assol. bericht geven ;
—grazie, dank betuigen; — qe. a qd.,
iets op iem. toepassen ; iem. iets toedichten ;
—rsi, v. rifl. betrekking hebben, betreffen ;
—rsi a qd., zich op iem. beroepen ; —ferire, v. a. h.z.d. als rifedire ; —feritore,
m. berichtgever, overbrenger, m.; —Eermare,
v. a. opnieuw sluiten ; h.z.d. als rafferunare ;
—fermentare, v. n. opn. gisten ; —ferrare,
v. a. opnieuw beslaan ; —ferto, p. pass. van
—ferire ; —festeggiare, v. n. opnieuw
feestvieren ; —fezione, f. Z. refezione.
Riffa, f. soort hazardspel, 0.; strijd, wedijver,
m.; misbruik, onrecht, o., geweld, 0.; di —,
met alle geweld; campar di — , allen naar
zijn pijpen laten dansen; met geweld zijn wil
doordrijven ; —osa'ccio, agg. door onweerstaanbaar geweld, 0.; —oso, agg. gewelddadig ;
iem. die gewoonlijk door geweld of misbruik
zijn macht wil doordrijven.
Riflameggia re, v. n. opn. vlammen, spuwen,
opnieuw ontvlammen ; —aneare, v. a. Z.
rinfancare ; —ancheggiare, v. a. de
zijden, kanten stutten, versterken ; —atameilto, m. Z. respirazlone; —atare,
v. n. ademen, ademhalen ; fig. tot adem komen,
uitrusten, uitblazen ; —atata, f. het ademen,
ademscheppen, o., ademhaling, v.; —ceare,
v. a. opnieuw insteken, indrij ven, inslaan ;
weder ergens oprichten ; — II naso fuori,
zijn neus weer buiten de deur, het venster
steken ; fig. — gli oechl, la inepte, de
ooggin, den geest weer ergens oprichten, vestogen; —rsi addosso ad Lino, zich ism.
opnieuw opdringen, zich opn. op iem. werpen ;
—dare, v. a. — qd. of —rsi, v. rifl. weer
vertrouwen ; —e'dere, v. a. h.z.d. als —fe-
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schouwing, v.; —lessivamente, avv. met
dire ; fig. al zijn opmerkzaamheid ergens op
overleg ; (Gram.) met terugwerkende beteekerichten ; —'ggere, v. a. nogmaals instooten
Tina
cosa
con
qd.,
nis ; —lessivo, app. nadenkend, overlegd ;
(het zwaard); fig. —
(Gram.) op het onderw. terugkeerend ; verbo
iem. iets toedichten, iem. de schuld van iets
wederkeerend werkwoord, 0.; —lesso, m.
geven ; —rsi in aslente qe., zich weer iets
weerschijn,
m., weerkaatsing, terugstraling,
—gliare,
v.
a.
wederom
in 't hoofd stellen;
v.; (Pitt.) licht, kleurenspel, o.; — h.z.d. als
jongen ter wereld brengen ; weer jongen ; oplessione ; sal — dl of che, overwegende,
nieuw nakomelingen hebben ; v. n. fig. weer
in overweging nemende; agg. en p. pass.
ontkiemen ; opnieuw zweren (wonden); —gu—lettere, v. a. terugkaatsen, terugstralen ;
rare, v. a. weer vormen ; een nieuwe gereflecteeren, ombuigen ; fig. voor : coiieerdaante, vorm geven ; —lare, v. a. nog eens
nere, risguardare, v.n. terugstralen ; fig. —
spinnen ; (am. verklappen, rondstrooien (leusopra qe., iets overleggen, ergens over nagens); non —, niet met rust laten ; —Itrare,
denken, overwegen ; —rsi, v. ritl. terugkaatv. a. opnieuw doorzijgen, opnieuw filtreeren ;
sen, weerschijnen, terugstralen, weerspiegelen,
—nare, v. n. uitscheiden, ophouden ; assol.
weerklinken ; teruggeworpen worden (golven);
non —, iets met aandrang verlangen, ergens
fig. zich afspiegelen, zich weerspiegelen ; p. p.
om dwingen ; —pimento, m. geheele uitputen agg. —lesso, afgespiegeld, weerkaatst,
ting v. der krachten ; gevoel o. van leegte in
teruggeworpen, gereflecteerd ; —lettore, m.
de maag ; —leire, v. a. ten einde brengen,
(El.) reflecteur, m.; —uire, v. n. terugvloeien,
voltooien, de laatste hand leggen; opmaken,
stroomen ; opnieuw vloeien, stroomen ; ii
geheel verbruiken ; ten gronde richten ; tot
sangue gli rifluil alla testa, het bloed
den bedelstaf brengen ; alles verkoopen, geheel
steeg hem weer naar 't hoofd ; — usso, nl.
uitverkoopen ; —rsi, v. rifl. zich ten gronde
—nito,
ebbe, v.; flusso e —, ebbe en vloed ; getij, o.
hard aanrichten ; p. pass. en agg.
gepakt, ten gronde gericht; uitgemergeld, ge- Rifoeillare, refocillare, v. a. met spijs en
drank versterken, verkwikken ; —rsi, v. rifl.
heel vermagerd, krachteloos, gebukt (door
zich een weinig versterken ; —derare, v. a.
ouderdom); — nitore, m. volbrenger, ten einde
opnieuw voeren, een nieuwe voering inzetten;
brenger van een arbeid ; scherz. padre —,
—Igorare, v. n. opnieuw bliksemen, schith.z.d. als —delillitore ; iem. die a lies verteren; den glans terugstralen ; —1o, m. (Mar.)
teert, opmaakt ; groote eter, m.; —iiitura, f.
bui, v.; —lidare, v. a. opn. stichten, grondlaatste bewerking, afwerking v. (van de volvesten ; — h.z.d. als affondare ; (Mar.) —
tooiing van een werk); het aanleggen van de
l'aneora, opnieuw het anker uitwerpen ;
laatste hand; —oriinenio, m. herbloei, m.;
—'ledere, v. a. opnieuw smelten, oversmelten,
fig. tooi, m., sieraad, o.; —orire, v. n. opn.
nog eens smelten ; fig. omwerken ; fig. terugbloeien ; in bloei zijn, ged ij en, wederom herbetalen, vergoeden ; opnieuw geld in een onderleven, tot voorspoed, bloei komen ; weer te
neming steken ; — la colpa di qe. addosso
voorsch ij n komen, zichtbaar worden; v. a.
ad uno, iem. iets op den hals schuiven, van
opsieren, tooien, verfraaien ; —viali, stradi,
iets de schuld geven ; —rsi, v. rifl. zich
de wegen weer bepuinen ; fig. weer in het
wederom uitgieten, verspreiden ; p.pass. —uso,
geheugen terugkomen ; (Pitt.) — uu q uadro,
hersmolten, overgesmolten ; avv. a —, in
een schilderij opschilderen, opfrisschen ; —omenigte, in overvloed ; —ndi'bile, agg. herrita, f. triller m. (aan 't eind v. een gezang);
smeltbaar ; —asdito, agg. (Vet.) aan den droes
—oritura, f. het weder te voorschijn komen,
lijdend (paarden); —rbire, v. a. en —rsi, v.
wederverschijning, v.; (Nat.) verwering, v.;
rill. h.z.d. als ripulire ; —rmna, f. verbeteuitslaan o. (van muren, metalen); herbepuiring. hervorming, v.; — degli statuti, herning, nieuwe bestrooiing v. met puin ; (Mus.)
ziening der statuten ; (Astr.) — G regoriana,
versiering, v.; fig. opsmukking, v.; —schiare,
de Gregoriaansche kalenderhervorming, v.;
v. n. opnieuw fluiten ; v. a. overbrengen, over-,
(Stor. Eccles.) Hervorming, Reformatie, v.;
verder vertellen ; verklikken, verklappen ;
tempo,
epoea della —, tijdperk, o., eeuw
—'ggere
;
—uta'—sso, —tto, p. pass. v.
v. der Reform., beperking, bezuining v. (in een
bile, agg. wat geweigerd, afgewezen, verbestuur); (Mie ) verkoop, m.; vervanging v. der
smaad kan worden, weigerbaar ; —utanienuitgediende soldaten. der paarden ; —rma'to, —cito, m. vandehandwijzing, weigering,
bile, agg. voor verbetering vatbaar; wat
v.; lettera di —, afbestel-, bedankingsbrief,
verbetering, hervorming behoeft ; —rnlagim.; aver 1111 -, een afwijzend, weigerend
one, f. Z. reforinazione ; (Stor.) Riforantwoord ontvangen ; buitensluiting, verstooina gioni, f: pl. hoogste ambtenaren in 't
ting, v., wegwerpsel, o.; io non voglio ii
vroegere Florence; —orinainento, m. Z.
— d'un altro, wat een ander geweigerd,
—or111a;
—ormare, v. a. opnieuw maken,
van de band heeft gewezen, wil ik niet hebvormen, voortbrengen ; hervormen, herschepben ; (Giuoc.) verruiling v. (van niet passende)
pen, verbeteren ; — le leggi, de wetten
kaarten ; fig. — (della società), uitvaagsel,
herzien ; (Stat.) eene betere regeling, organischuim o. der maatschapp ij ; —1 del mare,
satie geven ; een hervorming, herziening van
aanspoelsels mv. der zee ; uitlating v. (van den
de grondwet doen ; f g. — l' animo, il cuore,
stoom); aflaten o. (van overtollig water).
bet gemoed, het hart verbeteren, van zijn
Riflagellare, v. a. opn. geeselen, zweepen ;
gebreken zuiveren ; (Mil.) ontslaan ; — le
—lessamente, avv. door afkaatsing, weerspese, de uitgaven verminderen, inkrimpen ;
kaatsing, weerschijn; —lessare, v. a. (Pitt.)
—rsi, v. rifl. een nieuwe gedaante, vorm
het lichteffekt versterken ; —lessi'bile, agg.
aannemen, zich hervormen, zich verbeteren ;
weerkaatsbaar ; fig. bemerkenswaardig ; —
p. pass. en agg. —ato of alleen —, ontslagen,
lessione en refiessioile, (Ottic. en M. ec.)
met groot verlof zijnd, op wachtgeld gezet
terugkaatsing v. (van 't licht,'t geluid); terugsoldaat; (Eccles.) la religione —a, de herstraling, v., spiegeling, v., weerschijn, m.; fig.
vormde, gereformeerde godsdienst, m.; i renadenken, o., overweging, v., overleg, o., be—,
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formati, de gereformeerden ; fr•anceseano
1., = —n'gio, m. toevluchtsoord, o., schuilpl.,
vrijplaats, v.; trovare — appresso qd.,
—, Franciscaan v. d. strengen regel ; —orniabij iem. een toevluchtsoord, schuilplaats vintivo, agg. tot verbetering geschikt, reformeerend ; —rinatore, m., —trice, f. verbeteraar,
den ; sluip-, schuilhoek, m , toevlucht, v.;
herinrichter, hervormer, m.; (Stor. Eccles )
plechtanker, 0.; Maria — dei peecatori,
Hervormer, Reformateur, m.; agg. hervorminM. toevlucht der zondaren ; —uggito, agg.
en p. pass. van —uggire, —ugiarsi, v. a.
gen invoerend ; (Stor.) lid o. van het hoogste
college van onderwijs in Florence; —rmavluchten ; toevlucht, bescherming zoeken ;
zione, f. herstelling, verbetering, hervorming.
p. pass. en agg. —ato, gevlucht; sost. m.
v.; —ornimento, m. heruitrusting, nieuwe
vluchteling, m.; —n'lgere, v. n. stralen, fonuitrusting, equipeering, v.; vernieuwing der
kelen, flikkeren, weerstralen ; p. pres. en agg.
levensmiddelen enz.; nieuwe voorraad, m.;
—ente, glanzend, lichtend, flonkerend, glin—ornire, v. a. opnieuw voorzien, uitrusten,
sterend ; —arnare, v. a. opnieuw, nog eens
equipeeren ; —rsi, v. rifl. zich opn. voorzien,
rookes ; —asare, v. a. h.z.d. als rifritare;
nieuwen voorraad aanschaffen ; —ortificare,
—usione, f. (Geit.) hergieting, hersmelting, v.;
fig. — d'un libr•o, geheele omwerking van
v. a. opnieuw versterken, bevestigen ; —osso,
m. (Fort.) walgracht, v.
een boek ; —uso, p. pass. van —oudere;
Rifra'gnere, —rangere, v. a. (Ott.) bre—utar•e, v. a. Z. rifutiare ; —utazione,
ken (der lichtstralen); —rsi, v. rill. bref. h.z.d. als confutazione.
k en, afwijken (der lichtstralen); —rascare, Riga, f. (pl. —ghe), streep, v.; stoffa a
—rangi'bile, agg. breekbaar; —rangi—ghe blanche, witgestreepte stof ; (Lanif.)
bilità, f. breekbaarheid v. (der licht—e, f. pl. streepen in 't laken ; —a calcolo,
stralen); —r•angimeiito, m., —razioire,
schuitlineaal; — da officina, schietlood,
refrazione, f. (Ottic.) straalbreking, v.;
waterpas, o.; regel, m., rij, v., lijn, v.; (Mii.)
refractie, v.; —ranto, —ratto, p. pass. van
— di soldati, een gelid soldaten ; chin—ra'ngere, —rattivo, agg. een breking
dere le —e, de gelederen sluiten ; useir
der lichtstr. veroorzakend ; —ratio, m. h.z.d.
dalle —e, uit het gelid treden; fig. rang,
als —razione ; --rattore, agg. (Ottic.)
stand, graad, m., klas, v.; di prima —, van
straalbrekend ; struinenti —i of alleen —i,
de eerste klasse; rina birba di prima—,
m. pl. verrekijkers, refractoren ; —reddaeen schurk van de eerste soort; farm. metmento, In. Z. raireddainento ; —redtersi in — con qd., met iem. wedijveren;
dare, v. a. opnieuw afkoelen, verkoelen ;
mettersi in — di qd., zich op dezelfde lijn
—reddo, agq. afgekoeld, verkouden ; sost. m.
met tem. stellen; rimettere in — qd., iem.
(Cuc.) koude spijs, v., tusschengerecht, 0.;
tot rede, gehoorzaamheid, zijn plicht brengen.
—renare, v. a. Z. raffrenare ; —requen- Riga'glia, f. kippenomloop, m., -ingewand, o.;
tare, v. a. opnieuw, veelvuldig bezoeken ;
fig. nevenverdienste, v.; —agliuola, f. kl.
—riger•ar•e, —riggerare, v. a. Z. refr•ihoenderomloop ; —gna, f., —gno, —gnolo,
gerare : —ri'ggere, v. a. opn. bakken,
m. beekje, 0.; sterk opgezwollen straatgoot, v.;
braden; fig. en disprez. iets weer opwarmen,
m. prov. peseare pe' —1, in de goot visoude koeien uit de sloot halen, altijd met het
schen, vergeefscbe moeite doen ; —gnoletto,
zelfde voor den dag komen; (Pitt.) dikwijls
—gnolino, in. Id. beekje, klein stroomend
slechte
overwerken, overschilderen ; v. n. (Cur.)
straatpootje, o.; —ligo, m. (Bot.) ridderspoor,
reuk, smaak krijgen (te lang gekookte of op—leggiare, v. n. weer op cie oppervlakte
gewarmde spijs); lig. en lam. (voor den tijd)
van 't water komen, weer bovendrijven ; (Mar.)
oud worden ; p. pass. en agg. —ritto; fritto
weer vlot worden ; —loppare, v. n. opnieuw
e —, tot vervelens toe herhaald, altijd de oude
galoppeeren ; —me, m. (Arch.) uitkeling, v.;
kost; —ritto, m. vetreuk, -smaak, m.; saper
—mo, —no, m. (Bot.) h.z.d. als origano of
di —, naar aangebrand vet smaken, rieken ;
maggiorana ; —no, m. (Mar.) stander, m.,
—rittrirrie, —rittnr•a, f. hernieuwde opwarstaande gedeelte van een takel ; —are, v. a.
ming van reeds oude dingen; —rondire,
met streepen voorzien, streepig maken, lijnen
—ronzire, v. n. weer loof, groen, bladeren
trekken, linieeren ; streepen, voren maken;
krijgen ; —rugare, v. a. opnieuw doorzoeken,
le lacr•iriie gli rigavano il volto, de
doorsnuffelen ; —rullare, v. a. nog eens kloptranen hadden voren op zijn gelaat geploegd;
pen ; v. n. vol zotte grillen zijn ; la testa
groeven trekken (in geweerloopen); v. n. rechtgli rifrrilla,'t loopt weer eens door bij hem,
uitgaan, eerlijk en rechtschapen handelen;
bij krijgt weer z'n kuren ; —rasta, f. doorp. pass. —ato, gestreept, gelinieerd ; canna
zoeking, -doorsnuffeling, v.; —rustare, v. a.
—a, getrokken (geweer)loop, m.; —ata, f.
opnieuw met roeden slaan ; geeselen, slaan ;
slag m. met een lineaal ; —atino, m. geoveral rondsnuffelen of zoeken ; — ogni
streept weefsel; ealzoni di —, gestreepte
canta'ccio, alle hoeken doorsnuffelen ; —
onderbroek, v.; —ato, m. gestreept patroon,
paesi, landen doortrekken ; fig. ijverig nao.; —atta, f. Z. regatta ; (Mar.) sterke
sporingen, opzoekingen doen (in boeken enz.);
stroommg v. van het getij ; —attato, agg.
doorbladeren ; —rustatoi•e, m., —trice, f.
slecht befaamd, veelvuldig gestraft ; sost. m.
doorzoeker, snuffelaar, m.; —r•usto, m. zweepvagabond, landlooper, deugniet, galgenbrok,
slag, m.; dracht v. slagen ; —ruttare, v. a.
m.; —attiera, f. oud-kleerkoopster; —atopnieuw vruchten dragen, winst afwerpen ;
tiere, m. oud-kleerkooper, opkooper ; roba,
—r•uttificare, v. n. ten tweede malen vruchcose da —, oude rommel, m.; —atura, f.
ten geven, weer vruchten dragen ; —uggire,
linieering v. (van papier); bet streepig maken
v. n. ergens vluchten, zijn toevlucht nemen ;
of zijn (van stoffen); la — degli sehioppi,
fig. — da qe., voor iets terugdeinzen, iets
de trekken, groeven (in den geweerloop); —everafschuwen ; redden, in veiligheid brengen ;
nerare, v. a. weer, opnieuw voortbrengen ;
p. pass. en agq. —uggito, vluchtig, vluchtend ;
fig. den vroegeren bloei, de vroegere grootheid
Bost. m. vluchteling, overlooper, m.; —uggita,
teruggeven ; (Relig.) doen herboren worden,
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tot de ware kennis brengen ; —rsi, v. rifl. opnieuw ontstaan, herboren worden ; —eneratore, m., —trice, f. wederhersteller, redder,
verlosser, die opnieuw doet herleven ; agg.
herlevend, opnieuw voortbrengend, regenereerrd; -enerazione, f. wedergeboorte, herleving, v.; --entilire, v. a. Z. ringentilire ;
—erinogliare, v. n. op n. ontkiemen, uitbotten ; —etti'bile, agg. verwerpelijk ; —ettitnento, m. verstooting, uitsluiting, v.; —ettare, v. a. terugwerpen ; (Mil.) afslaan,
afwijzen, verwerpen ; overgeven, braken;
teruggeven, op 't strand werpen (de zee voorwerpen); weer te voorschijn doen komen
(vlekken); weer uitbotten ; afwijzen, doen zakken (in examens); — nu consigllo, een raad
verwerpen, niet aannemen ; verstooten, buitensluiten, uitsluiten ; (Gett.) opnieuw, overgieten,
hersmelten ; —ettatore, m., —trice, f.
terugwerper, afwijzer, m., verwerper, m.,
brakende persoon, m.; —etto, in. verwerping,
afwijzing, v.; uitgeworpen, op 't strand geworpen zaak ; uitschot, o., afgewezen zaak, v.;
—petto, m. streepje, o.; —hettare, v. a.
kleine streepjes maken, kl. l ij ntjes trekken ;
met fijne streepjes, lijntjes teekenen, versieren;
p. pass. en agg. —hettato, fijn gestreept,
gel ij nd; —isinetta, f. (Arch.) kl. muurkrans
m. (onder vensters); (Stor. fior.) oud dobbelof teerlingspel, 0.; —hino, m. kl. fijne lijn, v .;
(Stamp.) onvoltooide zetregel, m.; —iacere,
v. n. opnieuw liggen gaan; —idamente, avv.
op ruwe, strenge, harde wijze ; —idetto, agg.
een weinig streng, hard ; —idezza, f. streng-,
hardheid, scherpte, v.; —idità, f. h.z.d. als
--idezza; ruwheid, stijfheid ; (Med.) stijfheid,
onbuigbaaráeid, v.; --'gido, agg. onbuigbaar,
hard, st ij f, ruw, straf, streng ; ernstig, ruw ;
—iocare, v. a. opnieuw, nog eens spelen ;
—iramento, m. het omdraaien, omgaan;
draaien, winden ; in omloopbrenging v. (van
geld); —irare, v. n. omgaan, rondgaan ; girare e — , overal rondloopen ; omringen,
omsluiten, omkranzen ; in omloop brengen,
omzetten (geld, waren); — Un negozio, een
zaak, handeldrijven ; — una frase, nn
periode, een zin goed vatbaar maken, een
goeden vorm geven, wenden ; fam. rigirarla
bene, een verwarde zaak goed weten te
draaien, tot goeden uitslag brengen ; — qd.,
iem. om den tuin leiden, foppen ; fam. rigirarsela bene, zich goed, fatsoenlijk door
de wereld slaan ; —rsi, v. ri ll zich omkeeren, omdraaien ; si rigirl ! draai, keer u eens
om! in een kring, om zichzelf ronddraaien
—Iratore, m., --trice, f. bedrieger, in., -ster,
v.; —iratorello, in. kl. schelm, bedrieger,
m.; —irazione, f. kringloop, omloop, m.;
—ire, v. n. h.z.d. als riandare ; —iretto,
m. kleine en heimelijke liefdesverte. met een
vrouw; —ire'vole, agg. licht draai-, wendbaar; vlug; —lrio, m. voortdurend heen en
weer, uit en ingaan; verdacht, geheimzinnig
geloop, gedraai, o.; —iro, m. kringvormige
beweging, v., omloop, m., teruggaande beweging, v.; girl e —I, gedraai, geloop van de
eene naar de andere zijde ; heen en weer loopen ; fare girl e —1 per le strade, straat
in straat uit loopen, in de straten heen en
weer loopen ; (Corn.) omloop, omzet m. (van
geld); belegging v. (van kapitalen); fig. geh.
liefdeshandel, m., uitvlucht, 0.; —1, pl. intriges,
sluipwegen, mv.; —lroue, m., —ona, f.
i

intrigensmeder, gluiper, intrigant, m.; —Ittare, v. a. Z. rigettare ; —ladicare, v. a.
opnieuw vonnissen ; fig. weer beoordeelen;

—ia'ngere, v. n. weer aankomen ; v. a. weer
inhalen, bereiken; —inrare, v. a. opnieuw

bezweeren.

Rignare, v. n, hinniken ; de tanden laten zien
(honden); —no, m. gehinnik, o., het laten zien

van de tanden (van honden); scherpte v. in
de keel.
Rigo, m. liniaal, o., waterpas, o., lijn, v., regel,
m.; (Mus.) notenboek, m., -lijn, v.; (Mil.) h.z.d.
als fila of riga ; doel, o., meet o. (bij 't balspel); — deli' aequa, waterloop, m.;
h.z.d. als rivo of rio ; —dere, v. a. opn.
genieten, zich nog eens beteugelen ; v. n. nieuw
genot, behagen vinden; —done, —lone, m.
soort zeer vlugge dans, v.; —'glio, in. te
sterke, weelderige bloei ; andarsene in —,
te veel in 't loof, blad schieten ; bollire eon
—, borrelen (bij 't koken); (Arch.) grootste
hoogte v. van een gewelf, een boog ; fig.
driestheid, v., trots, overmoed, m.; —gliosamente, avv. al te weelderig gegroeid ; —glioso, agq. al te weelderig broeiend, in 't loof
schietend ; fig. vet, goedgevoed ; fig. —e speranze, te boog gespannen verwachtingen
— z.d. als orgoglioso ; —goletto, m.
kl. goudmerel, v.; —'golo, m. (Unlit.) goudmerel, v., wielewaal, in.; na. prov. pigliar
due —I a nn fico, twee vliegen in een klap
slaan ; —lato, agg. h.z.d. als scanalato
—lotto, m. rijendans, v., kring m. van toeschouwers ; h.z.d. als rigolino, kl. lijn, v.,
kl. regel, m., horizontaal streepje, 0.; —iitlainento, m. opzwelling, opgezwollen plaats, v.;
nliare, V. a. weer doen zwellen, weer opblazen ; v. n. zich opblazen, weer opzwellen ;
—niio, agg. opgezwollen ; fig. trotsch, opgeblazen.
Rigore, m. gestreng-, hardheid, scherpte, v.;
atti di —, strenge maatregelen ; -- delle
leggi, gestrengheid der wetten ; star sui —,
etsar —, met gestrengheid, kracht te werk
gaan; -- della pena, hardheid der straf;
(ll9i.l.) arretto di —, streng arrest, o.; —
della stagione, ruwheid, gestrengheid van
't jaargetijde, rilling, rilling van koude, koorts ;
—,

—

nil corrono 1 —1 da capo a pledi a
pensarci, als ik er aan denk loopes de rillingen m ij Over het lijf ; — delle membra,
stijfheid v. der ledematen ; m. ave. a —, streng
genomen ; a tntto —, als 't al moest zijn, op
zijn allerstrengst genomen ; -- di termini,
als men 't letterlijk opneemt, volgens de letter;
di —, bepaald noodzakelijk, streng gevorderd ;

m. rigorisme, 0.; al te groote gestrengheid in zeden of geloof ; --ista, m. overdreven, al te streng zedemeester ; rigorist, m ;
—osamente, avv. met streng-, hardheid ;
streng genomen ; -- esatto, bepaald nauwkeurig, juist ; tot in de kleinste bijzonderheden
juist ; —osità, f. gestrengheid, nauwkeurigh.,
nauwgezetheid, v.; —oso, agg. gestreng, streng,
hard, onverbiddelijk, scherp, ruw; rendere
conto —, strenge rekenschap geven ; prezzi
—I, hooge pr ij zen ; in senso —, in den strengen zin, woordel ij k genomen ; —so, agg. h.z.d.
als irrigato.
Rigottato, all i. h.z.d. als ricelitto.
Riggovernare, v. a. err n. weer in orde brengen, verzorgen ; afwasschen ; —I platti, de
borden wasschen ; —1 blechleri, de glazen
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omspoelen ; —I eani, de honden verzorgen,
eten geven ; —atura, f. het afwasschen, omspoelen ; spoelwater, o.
Rigradare, v. n. en —rsi, v. rit]. h.z.d. als
disgradare.
Rigrandivare, v. n. opnieuw hagelen.
Rigrattare, v. a. opn. afkrabben, afschrapen ;
—rsi, v. rifl. zich opnienw krabben.
Rigra'vido, agg. opnieuw zwanger.
Rigrazie, fam. grazie e —, dank en nog-

maals dank.

Rigresso, m. Z. regresso.
Rigridare, v. n. opn. schreeuwen, roepen.
Rigaadaguare, v. a. weer winnen, nog eens

winnen, terugwinnen, terug erlangen ; v. n.
er bij winnen, winst behalen ; —ardameiito,
m. vernieuwde, herhaalde beschouwing, v.;
rondzien, 0.; aandachtige beschouwing ; blik,
m., voorzichtigheid ; — h.z.d. als —rdo ; —ardare, v. a. en n. weder, opnieuw, nogmaals
aanzien, beschouwen ; guardare e —, telkens opnieuw rondzien ; terug-, achterwaarts
zien, aandachtig beschouwen ; fig. letten, goed
nazien ; — il bucato, de wasch nazien ;
rekening houden, gadeslaan ; bisogna — il
tempo e luogo, men moet met tijd en
plaats rekening houden ; eeren, in eere houden ; naar iets trachten ; besparen, in achtnemen, behoeden ; in achtnerven, betreffen,
betrekking hebben op, aangaan ; v. n. — a
qe., ergens op zien, ergens naar vragen ;
passen, dienstig zijn, uitzicht hebben ; —rsi,
v. rifl. zich ergens voor in achtnemen, ergens
op letten, zich bedenken, zich onthouden ;
assol. achtgeven op zijn gezondheid, zich in
achtnemen ; p. pres. —ante, Bost. m. toeschouwer; p. pass. als agg. —ato, voor-, omzichtig ; —ardata, f. beschouwing, onderzoeken ; —ardatameiite, avv. met oplettendh.,
met voorzicbtigh.; —ardatina, f. vluchtige
beschouwing, v., blik, m.; —ardatore, m.
be-, toeschouwer, betrachter, gadeslaner, m.,
opzichter, m.; —arde'vole, agg. beschouwens-, achtingwaardig ; aanzienlijk, voortreffelijk, achtbaar; —ardevolezza, f. Z, raggardevolezza ; —ardo, m. blik, m.; con
— benigno, met een goedigen blik ; aanblik,
m., aanzien, o.; fig. oplettend-, opmerkzaam-,
behoedzaamheid ; toegeeflijkheid,verschooning,
achting, v.; non aver alcuno -- alla sua
salute, niet in 't minst op zijn gezondheid
letten ; aver — a qc., iets in aanmerking
nemen, rekening met iets houden ; uur uomo
di —, een aanzienlijk man ; stare a of in
—, op zijn hoede zijn ; aversi of stare in
—, op zij n gezondheid letten, zich in achtnemen ;
doel, o., grens, v.; mod. arc. a of in —, wat
betreft ; —ardosaiuente, avv. met voorzichtig-, behoedzaamheid; —ardoso, agg. voorzichtig, behoedzaam ; vreesachtig, schuchter,
angstig; —arire, v. n. weer genezen, gezond
worden ; —armre, v. n. opnieuw voorzien,
uitrusten, garneeres ; —ariiitura, f. nieuwe
garneering, v.; —astare, v. a. weer bederven, verwoesten ; —rsi, v. rifl. weer stuk
gaan, in wanorde geraken ; opn. in vijandschap
geraken ; —Mare, v. a. en n. wederom beschouwen, bezien, gluren ; —idare, v. a. opnieuw voeren, geleiden ; —iderdonamento,
m. nieuwe belooning, nogmalige vergoeding,
schadeloosstelling, v., —iderdonare, v. a.
opnieuw beloonen; nogmaals vergelden, vergoeden ; —rgitamento, m. opzwelling, over-
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strooming ; —rgitare, v. n. zwellen, buiten
de oevers treden ; /ig. in overvloed, in groote
hoeveelheid voorhanden zijn ; overvol, overgevuld zijn ; p. pres. en agg. —ante, overvol,
zeer vol ; —'rgito, m. opzwelling, buiten de
oevers treding ; (Med.) uitstorting v. der sappen uit de vaten ; —stare, v. a. wederom,
nog eens proeven, probeeren, beproeven; opnieuw genieten.
Rilasciare, v. a. vrij, los, wederom loslaten,
de vrijheid geven ; fig. ontketenen ; kwijtschelden, schenken ; weglaten, uitlaten ; --scio,
m. kwijtschelding, v., verlichting, v.; (Fort.)
walgang, v.; aftrek, m., korting v. (op een
rekening); —samento, m. verslapping, v.,
vermindering v. (der krachten); onderbreking,
verslapping v. (van zeden, tucht); tuchteloosheid, v.; zedenverval, o., -bederf, o.; —sare,
v. a. (Fis.) de kracht van samenhang, de
cohaesie verminderen ; verslappen, slap, mat
maken ; fig. verweekelijken, ontzenuwen ; losser maken (de tucht); —rsi, v. rifl. slap, mat
worden, verslappen ; verbrokkelen (bodem);
fig. verlammen, verkoelen (ijver, tucht); p. pres.
en agg. —sante, (Farm.) laxeerend, week
makend ; p. pass. —rato, los, verslapt ;
morale —a, lakse, slappe moraal,zedeleer,
v.; —satainente, avv. op zedelooze, tuchtbooze wijze ; —satezza, f. losse, zedelooze
levenswijze, tuchteloosheid, v.; — di costumi
di disciplina, verslapping, losheid van zeden ,
van tucht; —satore, m. verslapper, m.;
—sazione, f. verslapping, verweekelijking,
ontzenuwing, ontspanning ; — d'animo, ontspanning v. van den geest; vrijlating, v., ontslaan o. uit gevangenschap, loslating; lasso,
agg. zwak, slap, traag, loom.
Rilastricare, v. a. opn. plaveien, bestraten.
Rilavare, v. a. nog eens wasschen; — lo
stomaco, de maag bederven, verzwakken
stoinaco —ato, bedorven, verzwakte maag ;
—atuira, f. herhaalde wassching, v.; —orare, v. a. opnieuw bewerken, opnieuw vervaardigen.
Rileccare, v. a. likken, nog eens likken ; fig.
opnieuw doorzien, overzien (een werk); p. pass.
en agg. —ato, niet veel zorg, uiterst sierlijk
gekleed.
Rilegamento, m., —atara, f. (Leijat.) binden,
inbinden, o., band, m.; (Min.) verbindende
kwartslaag, v.; —are, v. a. opnieuw vast-,
toebinden; (Legat.) inbinden (boeken); (Oref.)
zetten (edelgest.); (Mur.) verbinden (muren);
—atore, rn. iem. die iets weder toebindt ;
boekbinder, m.
Rile'ggere, v. a. nog eens lezen, nog eens
doorlezen.
Rilentamente, avv. h.z.d. als a rilente ;
—eiitamento, m. h.z.d. als allentamento
of rilassamento ; —ente, — ento, a —,
zeer zacht, bedaard ; andare a — nel fare
qc., zeer zacht, behoedzaam bij iets te
werk gaan.
Rilessare, v. a. nog eens koken, braden, stoven (vleesch); —Ire, v. n. te weinig gebraden,
niet bruin gebraden zijn.
Rilevameiito, m. wederoprichting, v., verheffing, opbeuring, troosting; voorkomen, o.;
(Mar.) peiling, v.; —ante, p. pres. —are
—asza, f. Z. rilievo ; —are, v. a. weer
wegnemen, weer opheffen, in de hoogte heffen ; — di terra, oprapen, opzoeken, oprichten ; fig. weer versterken, troosten, opbeuren ;
—
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weer ophelpen, weer herstellen, tot bloei
brengen ; bij de geboorte ontvangen en verzorgen (kinderen); groot brengen, zoogen ; —
le parole, elk woord, elke lettergreep afzonderlijk, woord voor woord lezen ; de woorden duidel ij k uitspreken ; (een plan) opnemen ;
fig. begrijpen, vatten (de beteekenis); ergens
uit opmaken, uitzien, uit wijs worden ; dalla
quale cosa si rileva clie ..., waaruit men
ziet dat ; opmerken ; (Mar.) peilen ; — una
costa, een kust opnemen ; (Pitt.) doen voorkomen, doen vooruittreden ; fig. met nadruk
doen opmerken ; -- qd., iem. in zijn ambt
vervangen ; — una sentinella, een schildwacht aflossen; fig. iem. vin een verplichting
ontslaan ; — uno dei danni, iem. schadeloosstellen ; — pereosse, iniurie, slagen,
beleedigingen oploopen; —rsi, v. rill. zich
opnieuw verwijderen, weggaan, weer opstaan,
het bed verlaten ; fig. zich er weer bovenop,
in de hoogte werken, weer herleven, herbloeien ; zich herstellen; (Teol) uit de zonden
opstaan; v. n. (Pitt.) goed voorkomen, van
belang zijn, aan gelegen liggen, op aankomen ;
rileva poco, 't heeft weinig te beteekenen,
er is weinig aan gelegen ; p. pass. en agg.
hoog hoven den grond staand ; petto ben —,
goed gewelfde borst ; ciglia assai —e, sterk
vooruitspringende wenkbrauwen ; fig. aanzienlijk, verheven, gewichtig, voornaam ; —atainente, avv. in verheven werk uitgevoerd,
verheven ; op voorname, prachtige wijze ;
—lto, m. hoogte, verhevenheid ; — di tavole,
stellage van planken, opgehoogde dam, m.;
als rilievo ; —atore, m. h.z.d. als
sollevatore ; —atura, f. hoogte, verhevenheid, ophooging, uitsteking, v.; —azione, f.
h.z.d. als —ainento ; —o, m. het grootbrengen (van jonge vogels).
Riliberare, v. a. wederom bevrijden.
Rilievo, m. hoogte, ophooging, verhevenheid,
v., vooruitspringend deel, o.; questa cornice
ha poco —, dit kornis treedt weinig voor,
komt weinig uit ( (Arte.) figure di —, verheven, in verheven werk, en relief uitgevoerde
figuren ; di tutto —, in zeer verheven werk,
in hautrelief ; in mezzo —, in half verheven
werk, o.; di basso —, in vlak verheven werk,
in basrelief ; lavorare di —, in relief werken ; (Pitt.) dar — ad una figura con
gli scuri, een figuur door schaduwen doen
vooruittreden, voorkomen ; questa figura
ha molto —, deze figuur komt goed voor;
fig. dar — a qc., iets goed doen uitkomen,
met nadruk zeggen ; la brutezza dell' una
da — alla beltà dell' altra, de leelijkheld van de eene doet de schoonheid van de
andere nog meer uitkomen ; cosa di —, zaak
van beteekenis ; fare alcuni —i in un'
opera altrui, eenige punten, eenige gebreken in -eens anders werk doen uitkomen, er
op wijzen ; i, pl. overblijfselen, restantjes,
o. mv., overschot o. (van 't eten).
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eentezza, f. glans, m., schittering, v.; —u'cere, j v. n. glanzen, schitteren, fonkelen,
blinken ; prov. non è tutto oro quel che
riluce, t is niet al goud wat er blinkt; fig.

doen uitblinken, in een helder licht plaatsen ;
fa in . il pelo gli riluce, hij ziet er welgedaan
uit; p. pres. en apg. —ente, blinkend, glanzend, schitterend, fonkelend ; —ustrare, v. a.
weer oppoetsen, polijsten ; /1g. weer fraaier,
mooier worden ; —utare, v. a. weer dichtplakken, dichtstoppen ; —uttante, app. weerstrevend, weerbarstig ; —uttanza, f. weerbarstigheid, v., tegenzin, m.
Rim a, f. rijm, o.; aver la —, rijmen ; —
regolata, dolce, difficile, dnra, libera, strana, tronca, scdruceiola,

rechtstreeksch, schoon, zwaar, hard, licht, gezocht, onvolkomen, glijdend rijm ; sonette a
—e obbligate, sonetten met gebonden rijmen ; terza —, drieregelig rijm, o.; vers, o.,
strofe, v., lied, o., gezang, 0.; andare di —,
rijmen ; ci va di—, dat rijmt; rispondere
alle of per le —e, met verzen of in rijmen
antwoorden; fig. met bitsheid, scherpte antwoorden ; het antwoord niet schuldig blijven ;
scrivere in —, in verzen, gebonden stijl
schrijven ; pop. toonval, m., lang aangehouden
toon, m.
Rima, f. scheur, spleet, v., barst, v.
fimacchinare, v. a. nieuwe intriges verzinnen.
Rima'ccia, f. slecht vers, o.
Rimacinare, v. a. nog eens malen, fijn wrijven.
Rimagnente, Z. rimanente.
ilimaledire, v. a. opnieuw vervloeken.
Rimandare, v. a. opnieuw heen-, afzenden;

terugzenden, nog eens zenden, teruggeven ;
(Giuoc.) terugslaan-, -werpen ; wegsturen, uit
zijn dienst ontslaan ; (Mil.) met verlof laten
gaan ; verstooten ; braken. overgeven ; verwijzen (naar iets); verschuiven, uitstellen;
rimandarla gilt, voor zich houden,
op de tong houden, niet uitspreken ; —0, m.
terugslaan o. (van den bal); verwijzing, v.; di
—, avv. als antwoord ; rispondere di —, het
antwoord niet schuldig blijven.
Rimaneggiamento, m. wederbehandeling,
wederterhandneming; are, v.: a. weder in
de hand nemen ; weer betasten, bevoelen;
weer ter hand nemen, in orde brengen ; —rsi,
v. rifl. zich moeite geven ; (Tip.) verloopen
(het zetsel).
Rimaneiite, m. rest, o., overschot, overblijfsel ; il — dalla vita, de rest, het overige
van bet leven ; il --, overlevende erfgenaam ;
del of nel —, voor 't overige, overigens ;
—enza, f. het verblijven, vertoeven, o.; overblijfsel, overschot, o.; —ere, v. n. blijven, verblijven, vertoeven, achterblijven; — senza
inoglie, ongetrouwd blijven ; prov. — con
un palmo di naso, een langen neus halen;
— nelle of sulle seeche, blijven steken,
niet verder kunnen ; — a niente, op 't droge,
Riligione, --oso, Z. religioiie, —oso.
op zwart zaad zitten, tot armoede vervallen;
Riliinare, v. a. nog eens vijlen ; fig. nog eens
— senza sangue, hevig verschrikken,
doorzien, verbeteren ; —sciare, v. a. opnieuw
doodsbleek worden ; staan, liggen, zich bevinden ; dove rimane la villa ? waar ligt de
gladmaken, polijsten; —rsi, v. ri ll . zich fijn
oppoetsen, optooien ; —tigare, N. n. opnieuw
villa ? verbaasd, verwonderd zijn ; zijn (voor
twisten, kibbelen.
essere); cadde e riunase anorto stil
tolpo, hij viel en was terstond dood ; —
Rilodare, v. a. nogmaals prijzen ; —gare,
stupefatto, verbluft, verbaasd staan ; —a
v. a. weer op zijn plaats brengen, zetten ;
una insidia, het slachtoffer eener hinder—rdare, v. a. opnieuw bevuilen.
Rilucciare, v. n. schitteren, fonkelen ; —iilaag worden ; una seconda volta non ei
—

—
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rimango, een tweede maal zal ik m il niet
laten vangen ; overblijven ; del patrimouio
pdeo pin ce ne rimane, van ons erfdeel
blijft ons nog maar weinig over; el retnangano altre quattro miglia, er blijven
ons, wij hebben nog vier m ij len te doen, af
te leggen ; schelen ; poco rimase olie ...,
het scheelde weinig of ...; — da qd., van
iem. afhangen ; afblijven, ophouden (met),
uitscheiden ; — dietro a qd., iem overleven ;
—rsi, v. rill. blijven; —rsi in casa, stilletjes thuisblijven ; rimanti con nol, blijf
bij ons ; —rsi di qc., zich onthouden, (iets)
achterwege laten ; non —rsi di fare qe.,
niet ophouden iets te doen.
Rimangiare, v. a. weer eten, nog meer eten ;
non posso —, meer kan ik niet eten; — fig.
en ram. — qd. of —rsi qd., iem. met woorden overbluffen ; —rsi le lettere parlando, de woorden inslikken ; —rsi le consonanti, de medeklinkers niet laten hooren ;
fam. —rsi la parola, ontkennen, loochenen
dat men iets beloofd heeft; —tenere, v. a.
opnieuw beweren, staande houden.
Rimarea'bile, —clie'vole, agg. bemerkenswaardig, gewichtig, merkwaardig, aanzienlijk ;
—are, v. a. bemerken, aan-, opmerken.
Bimare, v. a. en n. I. rijmen ; in verzen, rijm
brengen ; — 1I. v. a. doorzoeken, -vorschen ;
—ginare. v. n. en —rsi, v. ri ll . opnieuw
lidteekens vormen ; dichtgaan ; v. a. een wonde
sluiten, genezen ; soldeeren, lijmen, vastplakken; —io, m. rijmboek, rijmlexicon, 0.; —1tare, v. a. opn. een man nemen, trouwen.
Rimasa, f. vertoef, o., oponthoud, verblijf, o.;
—scherare, v. a. en n. opnieuw, nog eens
vermommen, maskeren ; —o, p. pass. van
rimanere ; —stleare, v. a. en n. nog eens
kauwen, herkauwen ; — le parole, de
woorden kauwen, slecht uitspreken ; —sll'gilo, —sugliolo, m. kl., gering, armzalig
overschot, overblijfsel, o.; —tore, m., —trice,
f. verzenmaker, -r ij nier, rijmelaar, m., -ster, v.;
—turn, f. rijmkunst, v.; —zione, f. zorgvuldige na-, doorzoeking, v.
Riinbacuccare, v. a. dicht inhullen, inpakken,
inmotfelen ; —rsi, v. gift. zich geheel inhullen ;
p. pass. —ato, goed ingehuld, ingepakt, vermomd ; —aldanzire, v. n. weer moed vatten, overmoedig worden ; —aldera, f. volg.
zeer hartelijke maar niet gemeende verwelkoming, v.; —aldire, v. n. h.z.d. als rallegrarzi, v. a. bemoedigen ; —allare, v. a.
weer inpakken; v. n. waggelen; —alzare,
v. n. in de hoogte springen, opspringen ; terugstooten ; —alzello, m., giocar a —, platte
steentjes op het water werpen, zoodat zij herhaalde malen op en verder springen ; —alzo,
m. terugstoot, m., hort, stoot, m.; di of a —,
terugspringend ; fig. langs een omweg, indirekt;
saper qc. di —, iets 'van hooren zeggen
weten ; 11 motto di — venne a ferir me,
die steek onder water was indirekt op mij
gemunt; —auibimento, m. het kindsch
worden ; ambinire, —ambire, v. n. weer
een kind, kindsch, onnoozel worden (oude lieden; p. pass. en agg. —ambinito, —ambito,
zwakhoofdig, kindsch, suf ; —arbarire, v. a.
wederom barbaarsch, ruw behandelen ; v. n.
wederom in barbaarschheid vervallen, weer
verwilderen; —arbogire, v. n. weer geheel
kindsch worden ; p. pass. en agg. —lto,
kindsch, suf; —arcare, v. n. I. krom worITALIAANSCH-NEDERLANDSCH
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den, buigen, kromtrekken (hout); p. pass. en
agg. —ato, kromgebogen, krom, getrokken ;
fig. gekromd, gebogen (door ouderdom); — II.
v. a. weer in 't schip brengen, inladen, inschepen ; —rsi, v. ri ft . zich weernsehepen;
—arco, m. wederinscheping, -inla
ding, v.;
—astire, v. a. weer hechten ; fig. opnieuw
doorzien (werk); —ecoare, v. a. terugslaan;
fig. terugdrijven, -jagen ; fam. vlug met het
antwoord gereed zijn, goed gebekt zijn ; met
den snavel hakken, pikken ; —ecco, m. slagvaardig, doeltreffend, puntig, bits, gevat antwoord; dl —, m. avv. met groote gevatheid,
slagvaardigheid enz.; —ecillire, v. n. geheel
zwakhoofdig, suf, kindsch, onnoozel worden;
—ellire, v. a. fraaier, mooier maken ; v. n.
mooier, fraaier worden ; —eltempire, v. n.
weer mooi weer worden ; —erciare, v. a.
Z. rabberciare ; —e'rcio, m. h.z.d. als
nianichino ; —ianeare, v. a. opnieuw witten, wit maken, kalken ; —iondire, v. a.
blond verven ; v. n. blond, lichtbruin worden ;
--irbonire, v. n. een steeds grooter schurk
worden ; —oceamento, m. omstulping, v.,
omslaan, o.; —occare, v. a. den buitenkant
van iets vouwen, omslaan ; — 11 lenzuolo
del letto, het bedlaken omslaan ; een inslag
maken (aan 't linnengoed, om te zoomen); —
le inanlehe della camiscia, de hemdsmouwen opstroopen, omslaan ; omgooien, omkeeren (een glas); naar beneden werpen ; v. n.
overstroomen, -loopen, -vloeien ; p. pass. en
agg. —ato, in-, omgeslagen ; — all' in gift,
naar beneden geslagen ; —oecatura, f. het
in-, omslaan, o.; om-, in-, opslag, m.; —oeco,
m. inslag, omslag, m.; bet overloopen. -stroomen, o.; —ombamento en —ombo, m.
weerklank, m., gedreun, geraas, 0.; — dl
artiglierie, kanongebulder, 0.; —ounbare,
v. n. weerklinken, dreunen ; v. a. doen weerklinken, terugkaatsen (het geluid door den
echo); p. pres. en agg. —ante, sterk klinkend,
dreunend, weerschallend ; —omblo, m. voortdurend, aanhoudend gedreun, geraas, o.;
—omboso, h.z.d. als —oiiibante ; —orsa'bile, agg. wat terugbetaald kan, moet worden ; —orsamento, —orso, m betaling,
terugbetaling, vergoeding v. (voor gedane voorschotten); —orsare, v. a. de nommers, namen
weer in de trekbus doen ; weer aan verkiezing onderwerpen ; terugbetalen ; —orsazione, f. (Star. flor.) nieuwe verkiezing der
ambtenaren ; —oscamento, m. nieuwe beplanting met boomen; nieuwe aanleg van
bosschen ; —oscare, v. a. afgehakt bosch
weer met boomen beplanten ; nieuwe bosschen
aanleggen ; —rsi, v. rill. zich weer in 't bosch
terugtrekken ; —oschire, v. n. weer met
bosch begroeid worden ; —ottare, v. a. het
vat opnieuw vullen ; fig. er wat bij doen ;
feeela, fouten op fouten, schade op
schade stapelen ; fam. nog altijd blijven doordrinken; —racciare, v. a. weer aan den
arm hangen, weer aanvatten ; —rancare,
v. a. weer bij de kudde doen ; —rsi, v. ri ll .
weer b ij de kudde komen ; fig. zich weer bij
een gezelschap aansluiten ; —recelare, v. a.
een weg niet nieuwen kiezel bestrooien ; —reeciata, f. nieuwe bestrating met kiezel ; —reeciatura, f. verbetering van een weg door
nieuwe puin- of kiezelstorting ; —renelo,
—renclolo, m. lap, v., vod, o.; —reneioloso, agg. gelapt, gescheurd; —re'ntane,
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—re'ntauo, m.-(Bot.) h.z.d. als imbrentine; I
—ricconire, v. n. nog grooter schurk worden dan voorheen ; —ro'ccio, m. Z. rimbrotto ; —rodolare, v. a. een weinig
overwitten ; fig. —rodolarla, zijn ongelijk
bewimpelen, bemantelen; —rogliare, v. a.
opnieuw verwarren, in wanorde brengen ;
—rsi, v. rifl. weer in de war geraken, zich
weer verwikkelen ; —rotta, 1. en —rottamento, m , —rotto, —rottolo, m. bits,
hard verwijt, o., uitbrander, m.; —rottatore,
m. brombeer, kijver, mopperaar, m.; —rotte'•
vole, —rottoso, agg. brommerig, mopperig ;
—runire, v. n. h z.d. als imbrunire ; —
ruttire, v. n. leelijk, -er worden ; v. a. nog
leelijker maken ; —ucare, v. a. weder in het
gat, hol terugjagen ; —rsi, v. rifl. weer in 't
gat, 't hol kruipen ; —nffare, v. n. tegen-,
tegemoet blazen, razen (de wind); —iiire, v. n.
fig. nog grooter os, domkop worden ; versuften
(door te veel studeeren); —ullettare, v. a.
nogmaals met nageltjes, pennen beslaan ;
—uono, di —, jaar voor jaar, gemiddeld jaar
genomen ; —urchiare, v. a. Z. rinnorchiare ; —nssolare, v. a. de loten, bolletjes
weer in de trekbus door elk. schudden ; fam.
andermaal tuchtigen, afranselen ; —ustare,
v a. — qe. al dosso di uno, iets geheel
volgens het werk van een ander maken;
—uzzare, v. a. — qd., iem. te veel eten
geven, de maag vol stoppen ; —rsi, v. rifl. zich
de maag vol stoppen, te veel eten.
Rimedia'bile, agg. geneesbaar, herstelbaar,
te helpen, te verhelpen ; —diare, v. a. en n.
genezen, verhelpen ; assol. er voor zorgen dat
alles goed afloopt; — qe., iets bewerken ;
v. a. fam. niet zonder moeite verdienen, bijeenbrengen (geld); rimediarla, zich er doorslaan, doorhelpen; come vanno le cose ?
eh, la rimedio, hoe gaat het met de zaken ?
och, men moet er zich maar doorhelpen, of :
zoo zoo ; —diatore, m. genezer, helper, bemiddelaar, m.; —dicare, v. n. opn. genezen,
een nieuwe kuur doen ondergaan ; —rsi, v. rifl.
een nieuwe kuur gebruiken, ondergaan ; —e'dio, m. genees-, artsenijmiddel, middel, o.;
— estremo, wanhopig middel, o.; — preservativo, palliativo, voorbehoedend, palliatief middel, o.; — specifico, specifiek, bijzonder werkzaam middel ; 11 mto male non
ha —, voor mijn kwaal is geen kruid gewassen;
applicare un —, een geneesmiddel aanwenden ; fig. hulpmiddel, redmiddel, middel, o.;
ricorrere al —, naar een middel grijpen,
raad schaffen; prov. è peggiore il — che
il male, bet geneesmiddel is erger dan de
kwaal; a tutto c' è —, fuorchè alla
morte, tegen den dood is geen kruid gewassen ; —dire, v. a. h.z.d. als riscattare en
procacciare ; —ditare, v. a. opn. overwegen, overleggen ; —ggiare, v. a. h.z.d. als
riinare; —inbranza, 1. herinnering, gedachtenis, v.; —mbrare, v. a. herinneren,
herdenken, in herinnering brengen ; —rsi,
v. rifl. zich herinneren, gedachtig zijn; —morare, v, a. Z. rammemorare ; —nare,
v. a. terug-, meebrengen ; sterk schudden,
omroeren ; —nata, f. omroering, omschudding, v.; dare una— alla pasta, het deeg
omroeren ; —ndare, v. a. Z. rammendare;
—ndatora, f. lapnaaister, verstelster, v.;
—ndatore, Z. rainmendatore ; —ndatura, f. Z. rammendatura ; —ndino,
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—ndo, m. Z. rammendino, —ndo ; —nio,
m. aanhoudend voortgezet schudden of roeren ;
far —, zich aftobben, zich veel inspannen ;
—no, m., cavalli, vetture di —. paarden,
rijtuigen die naar hun punt van vertrek terugkeeren ; —ntire, v. n. opnieuw liegen, opn.
een leugen zeggen ; —ntita, f. vernieuwde
beschuldiging van gelogen te hebben ; nieuwe
logenstraffing, v.; —rita'bile, agg. wat vergolden, beloond kan worden ; —ritamento,
m. belooning, v., het beloonen ; —ritare. v. a.
vergelden, loonen ; il Signore la rimeriti,
God loone het u ; —'scere, v. a. opnieuw
mengen ; —scolamento, m., —scolanza,
f. onder elk. menging, vermenging, v.; -- tolla
plebaglia, omgang met het gemeen ; fig.
plotselinge schrik, m.; rilling, ineenkrimping
van schrik ; —scolare, v. a. herhaaldelijk
mengen, vermengen, door elkander mengen,
roeren ; — le carte, de kaarten schudden ;
fig. zich inlaten (met iets); omgieten, hergieten, opnieuw bewerken ; weer ophalen (vergeten dingen); prov. chi ha buono in man,
non rimescoli, als men bet goed heeft, moet.
men het er bij houden ; —rsi, v. rifl. zich
mengen, begeven (onder de menschen), zic h.
inlaten met, zich mengen in (iets); van schrik
verstommen, inkrimpen, omvallen ; far —
qd., iem. een schrik op het lijf jagen ; il
sangue si rimescola, het bloed begint te
stollen (van angst); p. pass. en agg. —ato,
hevig geschrokken, door een plotselinge schrik
overvallen ; aver il sangue —, door groote
angst overvallen zijn ; star col sangue —,
in groote zorg zijn ; —scolata, f. dooreenmengen ; schudden o. (der kaarten); —scolatina, f. korte, oppervlakkige vermenging , .
schudding, v.; —sco'lio, m. aanhoudend,
voortdurend mengen, schudden ; far rempre
un gran — dei suoi libri, zijn boeken
altijd overhoop, door elk. smijten ; verwarring,
v., oproer, m.; —escolo, m. plotsel. schrik,
m., hevige gemoedsaandoening, verbijstering,
v.; --scolone, m. groote schrik, m., groote
verbijstering, v.; —ssa, f. het weer neer-,
terugleggen, plaatsen, zetten; het teruggeplaatste, gelegde voorwerp. 0.; oogst, m., opbrengst v. der veldvruchten ; (Corn.) — di
denari, remiese, geldzending, v.; — di
merci, waren-, goederenzending, v.; stalling,
koetshuis, 0.; (Giuoc.) terugslaan o. (v. d. bal);
ha una bellissima —, hij slaat den bal
mooi, behendig terug; het weder uitbotten,
ontkiemen ; verlies, o., vertraging, v., uitstel,
0.; —e, p1. toevoegingen, verbeteringen, mv.;
gevat antwoord, 0.; terugroeping, wederherstelling in de vroegere rechten ; —ssamente,
—ssivamente, avv. op bescheidene, betamelijke wijze; zonder opdringendheid ; loom,
slordig, zonder aandacht ; —ssi'bile, app.
vergeeflijk ; —ssione, f. onderwerping (aan
iem.'s oordeel); vergeving, v., ontslag, o.; —ssiti'ecio , m. scheut, v., spruit, v., aflegger,
m.; fig. un stentato — , zwakkelijk kind o.
van een ouden zwakken vader ; —sso, Z. ond.
—ttere ; —sta, f. het mengen, omroeren, o.;
fig. verwijt, o.; —stare, v. a. opn. omroeren,
sterk schudden, roeren; non voglio che
ella pil si rimesti, ik wil niet dat men dat
nog oprakele ; ik wil er niet meer van hooren ;
—statore, m. omroerder,m., iem. die oude
dingen oprakelt, oude koeien uit de sloot haalt;
—sticato, agg. opn. omgeroerd, omgeschud.

RINI

819

Riniettere, v. a. weer leggen, zetten, pteatsen ;
ge. al suo porto, iets weer op zijn plaats
leggen ; (flair.) — una gamba, uil braccio, een been, een arm weer in 't gewricht
zetten ; weer terug, op zijn plaats leggen ; —
la bianeheria nell' armodio, de waseh,

het wasehgoed weer in de kast leggen, opbergen ; in den stal, het koetshuis brengen ;
fa' presto a —, perehè vuol piovere,

breng den wagen gauw binnen, 't zal gaan
regenen ; opnieuw uitbotten, nieuwe scheuten
zetten; — i denti, de tweede tanden krijgen ; — le pen ile, nieuwe veeren krijgen ;
— la barba, den baard weer staan laten ;
— la chionma, nieuwe haren krijgen ; (Giuoc.)
— su, een nieuwen inzet doen; — all' incanto, opnieuw veilen, verkoopen ; teruggeven (geleend geld); -- il conto, rekenschap
afleggen ; de rekening overleggen, overreiken ;
overzenden, overmaken (geld enz.); inhalen;
— il tempo perduto, den verloren tijd ;
lo stomaco, de maag weer in orde brengen ; kwijtschelden, vergeven ; verliezen, er
bij inschieten, verlies, schade lijden ; op 't spel
zetten ; — una eosa in alcano, een zaak
aan iem.'s oordeel onderwerpen, aan iemand
toevertrouwen ; uitstellen, verschuiven ; — a
oggi a otto, tot heden over acht dagen ;
(Eccles.) — una festa, een feest verplaatsen
(op een andere dag); — le fosse, de graven
weer omspitten ; — in taglio, weer scherp
maken ; — al taglio della spada, opn.
verwonden ; — mnano a uu lavoro, de hand
weer aan een werk slaan, een werk weer
beginnen ; — su 11n a usanza, een gewoonte
weer in gebruik brengen ; — uil ammalato,
een zieke er bovenop brengen ; — it lettore
a qualche luogo, de lezer naar een plaats
verwijzen ; v. n. opnieuw uitbotten, ontkiemen,
uitspruiten, weer groeien, uitkomen, terugkeeren, minder worden ; — della severità
naturale, minder worden in zijn gewone
gestrengheid ; —rsi, V. rifl. weer gaan zitten,
plaats nemen, zich weer herstellen, zich weer
begeven ; —rsi in casa, weer terugkeeren,
thuiskomen ; —rsi a fare qe., weer beginnen iets te doen ; —rsi a qe., zich weer aan
iets wijden, aan iets laten gelegen liggen ;
—rsi (in salute), de gezondheid terug bekomen, er weer bovenop komen ; —rsi in came,
weer in 't vleesch komen, sterk, vet worden ;
assol. —rsi, weer op de beenen komen, zich
er weer bovenop helpen ; het verlorene terugwinnen; —rsi in qd., zich op iem. verlaten,
iem. vertrouwen schenken, zich aan iem.'s
oordeel onderwerpen, zijn lot in iem.'s hand
geven ; —rsi di qe., ergens van afzien, iets
opgeven, zijn toorn bedwingen, zich tot kalmte
laten brengen ; ophelderen, opvroolijken (het
weer); —rsela, naar den mond praten ; —rsi
di tanto amore, lauw worden in zoo groote
liefde (D.); p. pass. en agg. —sso, bescheiden,
deemoedig, kleinmoedig; voce —a, zwakke
stem, v.; gemeen, laag ; omgeslagen (spijker);
teruggeroepen ; hersteld ; ingelegd (mozaïek);
sust. m. ingelegd werk; (Pitt.) natoetsing, naschildering, v.; (Mar.) sponning, opening, v.
Rinnettimento, M. h.z.d. als rirnissione;
—Week), m. Z. rimessiti'eeio ; —fora, f.
(Tess.) inlegster v. (der kettingdraden); --turn,
f. (Chic.) het weer in 't gelid brengen (van een
lichaamsdeel).
Rimigliorare, v. a. beter maken, verbeteren;
--
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—rsi, v. rill. weer beter worden ; —nacciare, v. a. opnieuw dreigen ; —rainento, m.

nauwkeurig aanzien, bekijken, beschouwen, o.;
—rare, v. a. opmerkz. aanzien beschouwen;
weer beschouwen, overwegen, in aanmerking
nemen ; —ro, m. h.z.d. als sguardo ; —schiare, v. a. vermengen, ondereenmengen, in
wanorde brengen, verwarren ; —ssione, f Z.
renhissione ; —surare, v. a. opn. meten.
Riinmarginare, v. n. en —rsi, v. rift h.z.d.
als riinarginare ; —elensire, v. n. stuntelig, onbeholpen worden ; —ito, onbeholpen,
plomp, zwaar van begrip; —inchionire,
v. 11. dom, gedachteloos, een lummel worden ;
— inchionito, m. lummel, ezel, domkop, m.;
—ollare, v. a. opnieuw weeken, nat maken,
bevochtigen.
Rimodellare, v.'a. een; nieuwen vorm, model
geven ; —derare, v. a. weer matigen, weer
vervormen, verbeteren, regelen ; —deratore,
m. iem. die nieuwe regeling, nieuwe vormen
geeft ; —dernare, v. a. in modernen stijl
brengen ; nieuwerwetsch maken, naar de nieuwere mode richten ; —dernatore, m. omwerker m. naar den nieuweren smaak ; —dernatura, f. moderniseering, omwerking v. naar
den nieuweren smaak ; —lestare, v. a. opn.
lastig vallen ; —linare,v.n. warrelen, draaien;
—ltiplicare, v. a. nog eens vermenigvuldigen ; —ndare, v. a. opn. zuiveren, reinigen,
schoonmaken ; —gli alberi, de booroen
snoeien ; —ndatura, f. reiniging, zuivering,
v.; (Giard.) nuttelooze takken (die verwijderd
moeten worden); afval, o., vuilnis, o., keersel,
o.; —ndo, agg. gesnoeid, toegespitst ; —nta,
f. remonte, v.; wederuitrusting der cavallerie
met nieuwe paarden ; verwijdering, vervanging
v. der uitgediende paarden ; (Calzol. en Cappell.)
vervorming, vernieuwing van hoeden, schoenen ; far una —a un paio di stivali,
een paar laarzen voorschoenen ; —ntare, v. a.
weer opstijgen, opklimmen, opgaan ; nog eens
opgaan (de trappen); — uil flume, een rivier
stroomopwaarts bevaren, opvaren; — una
maechina, een machine weer ineenzetten;
— nn letto, een bed in elkander zetten ; —
stivali, laarzen voorschoenen ; — cappelli,
hoeden vervormen, opstrijken ; -•-- tin archi
bugio, een nieuwe la aan een geweer zetten ;
— qd., iem. weer op 't paard zetten ; (Mil.)
— la cavalleria, de kavallerie van nieuwe
paarden voorzien ; v. n. teruggaan, opklimmen
(tot), zijn ontstaan, oorsprong hebben ; weer
opstijgen, te paard stijgen, oprijden ; —a eavallo, in carozza, weer te paard stijgen,
in het rijtuig gaan, instijgen ; bedragen, beloopen ; opslaan (prijzen); — ntatura, f. het herstellen, repareeren ; — delle searpe, het
voorschoenen der schoenen ; —rbidare, v. a.
Z. rammorbidire ; —rehiare, v. a. (Mar.)
op sleeptouw nemen ; —rehiatore, m. sleper ; sleepboot, v.; —'rchio, m. het slepen,
op sleeptouw nemen, boegseeren ; tirare nu
legno a —, een schip op sleeptouw nemen ;
entrare in porto a —, in de haven gesleept worden ; —rdere, v. a. weer, nog eens
bijten, terugbijten ; lig. weer wraak nemen,
't betaald zetten, van zich afslaan ; v. n. tig.
wroeging gevoelen, pijnigen (het geweten); la
coscïenza gli riinorde, zijn geweten laat
hem geen oogenblik met rust ; —rdimento,
—rso, m. gewetenswroeging, v.; non voglio
—i, ik wil mij niets te verw ij ten hebben;
,
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—re, m. Z. rumore ; —rire, v. n. opnieuw

sterven ; fig. opn. in zonde vallen ; weer uitgaan ; —rmorare, v. n. opn. morren, babbelen, kletsen; se ne cornincia a —, dat
geklets begint weer ; —rsieare, v. n. weer
bijten, steken (insekten); —rsioiie, m. h.z.d.
als —rso, --rdimento ; —rto, agg. doodsbleek ; —so, agg. barstig, vol barsten, scheuren ; —strauza, f. voorstel, o., vermaning,
waarschuwing ; fare nna formale —, een
formeel betoog doen ; —strare, v. a. opn.
toonen, aanwijzen ; — qe. a qd., iem. iets
voorstellen ; —tamente, avv, slechts van
verre ; ver, afgelegen ; slechts indirect ; —to,
agg. afgelegen, ver, verwijderd ; causa —a,
indirekte, verwijderde oorzaak ; — p. pass. v.

rimovere, Z. rimuovere; --vi'bile, agg.

verwijtlerbaar, weer te bewegen, te verwijderen, afzetbaar ; —vimento, m. wegruiming,
verwijdering, v.; —vitore, m. wegruimer,
terzijdesteller, m.; —zione en reinozione,
f. verwijdering, wegruiming, wegbrenging, v.;
ontslag, ontzetting (uit een ambt); —, voor
lontananza.
R:iinpacchettare, v. a. weer inpakken, in
een pak doen ; —aciare, v. a. weer verzoenen, vrede maken ; —adronirsi, v. rifl. zich
weer meester maken ; —aginare, v. n.

(Stamp.) opnieuw opbreken (den vorm), opn.

in pagina's zetten ; —aginatura, f. nieuw
omzetting, v., nieuwe pagineering, v.; —agliare, v. a. opn. met stroo omhullen ; —agliatura, f. nieuwe, versche bekleeding, bedekking met stroo; —allare, v. n. nog eens
karamboleeren ; —allo, m. herhaalde karambpleering, v.; —alonare, v. a. (Mar.) kalfaten,
teeren ; —aludarsi, v. rifl. opnieuw tot een
moeras, moerassig worden ; —anare, v. a.
— una vite, een nieuwen draad aan een
schroef maken ; —anatura, f. nieuwe snijding van den schroefdraad; —aniare, v. n.
tig. zich in nieuwe liefdesboeien laten vangen;
—annueciare, v, rifl. zich beter kleedera ;
fig. zijn toestand wat verbeteren ; —antanarsi, v. rifl. opn. in bet moeras geraken ;
—arare, v. a. weer, opn. leeren ; —arentarsi, v. rifl. zich opn. vermaagschappen ;
—altare, v. a. opnieuw, nog eens kneden,
overkneden ; omwerken, wijzigen, gedeeltelijk
vernieuwen ; krijgen, hebben ; guarda ehe
naso si rietpasta, zie eens wat langen
neus hij daar krijgt, haalt; —astieeiare,
v. a. iets zoo goed en kwaad als 't gaat aaneenlijmen, bijeenbrengen, iets in elk. gooien,
lappen ; — asto, m. herhaald kneden ; nogmaals gekneed deeg, o.; fig. omkneding, omwerking, v., wijziging, v.; — del gabinetto,
verandering, wijziging in 't ministerie; —astranarsi, v. rifl. zich vast in een mantel
wikkelen, hullen ; —atriainento, —atrio,
In. terugkeer m. in 't vaderland ; —atriare,
ripatriare, v. n. in, naar 't vaderland terugkeeren ; —aurire, —aurare, v. n. weer in
vrees, angst geraken ; weer bang worden ;
—azzare, v. a. opn. gek worden ; de eenen
gek ken streek na den anderen uithalen ; —azzata, alla —, op de wijze als een gek ; op
dwaze, onbezonnen wijze; —ecciare, v. a.
— qd., op iem. stooten, iem. ontmoeten, tegen
iem. aanloopen ; —eciare, v. a. weer teeren,
pikken ; —edulare, v. a. nieuwe voeten (aan
kousen) zetten ; nieuw voorschoenen aanzetten ; m. prov. en scherz. aver dato il eer-
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vello, la lingua a —, zijn verstand, tong
thuis gelaten hebben ; —egnare, v. a. opn.
verpanden ; —rsi, v. rifl. zich opn. verbinden,
verplichten, een nieuw verdrag sluiten ; —elarsi, v. rifl. een nieuw vel bekomen, nieuw
haar krijgen ; —ellare, v. a. nieuw leer aandoen ; (Mar.) versterken, weer recht zetten ;
—ellicciare, v. a. in pelswerk hullen ; —rsi,
v. rifl. zich in een pels hullen ; —ello, m.
(Mar.) steun-, schoor-, grondmuur, m.; —ennare, v. a. /1g. opnieuw beveeren, nieuwen
moed geven ; —rsi, v. rifl. weer veeren krijgen ; weer stijgeren (paarden); fig. zich er weer
bovenop werken ; —ettirsi, v. rifl. een hooge
borst; p. pass. en agg. trotsch, met opgezette
borst ; —etto, avv. h.z.d. als dirimpetto ;
—iaccicottare v. a. slecht verstellen, oplappen ; —iagare, v. a. weer met wonden
bedekken; —iagnere, —langere, v. n. beweenen, betreuren ; —iallaceiare, v. a.
(Falegn.) opnieuw (met hout) inleggen, bekleeden ; — iallacciatura, f. nieuwe belegging,
inlegging v. (met hout); —lento, m. het beweenen ; leed, verdriet, 0.; —iastrare, —iastrieeiare, v.a. weer bestrijken, beplakken ;
/q. weer oplappen, opknappen; —iastricciatura, f. nieuwe bestrijking, bepleistering;
oplapping; opgelapte, verstelde plaats, v.;
—attare, T. a. verbergen, verstoppen ; —rsi,
v. rifl. zich verbergen, verschuilen ; fam. uno
pub andarsi a —, iem. mag wel naar
bed gaan (zegt men als hij door een ander
overtroffen wordt); —iattino, m., fare a
—, verstoppertje, schuilboekje spelen ; —.iazzare, v. a. — qd., in iem.'s plaats komen;
iem. vervangen, iem.'s plaats innemen ; —iazzo, m. vervanging, opvolging v. (in een
ambt); —ieeieottart, v. a. Z. rappiecicotare ; —ieeinire, v. a. kleiner maken,
verkleinen ; —iccolire, —icciolire, v. a.
en n. h.z.d. als impieeolire, maar sterker;
—iegare, v. a. weer aanstellen (in een ambt);
—Igrire, v. a. en —rsi, v. rifl. weer lui, altijd
luier worden ; —ineonire, v. n. dom, onnoozei, suf worden ; fam. cose da — zeer wonderlijke dingen ; p. pass. als agg. un vecehio
—ito, kindsch geworden grijsaard ; sost.m. ezel,
lummel, sul ; —inguare, v. a. weer mesten,
vet maken ; —rsj, v. rifl. weer vet wordep,
toenemen ; —in7amento, m. voipropping,
overlading v. (v. d. maag); —iombare, v. a.
opn. met lood vullen ; — un dente, een hand
opn. plombeeren ; —ippiare, v. a. overmatig
volstoppen, de maag overladen ; —iufnarsi,
v. n. nieuwe veeres kr ij gen ; —ollare, v. n.
altijd opn. ontstaan, altijd weer vernieuwen
pare il denaro gli rimpolla la eassa ,
't schijnt dat zijn kas nooit leeg wordt ; —01pare, v. 0. en —rsi, v. rift weer vet warden, weer Arleesch aanzetten ; fig. weer in goede
omstandigheden, goeden doen komen; v. a.
weer aanvullen, met geld voorzien; — 1'
esausto erario, de uitgeputte schatkist
weer vullen ; —olpettare, v. a. den kwaden
indruk wegnemen ; verschoonen, bemantelen ;
— uno sproposito, zich er weer uitpraten ;
— nu' azione equivoca, een slechte daad
zoeken te verschoonen, te bewimpelen ; rimpolpettarsela, op alles ja en amen zeggen,
iem. in alles gelijk geven; — qd., iem. overbluffen, niet aan 't woord laten komen ; —oltronire, v. a. verslappen, lui maken ; — v. n.
lui worden ; —opolare, v. a. en —rsi, v. rifl.
,
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Z. ripopolare ; —ossessarsi, v. rifl. zich 1 —aeerbire, v. n. nog wranger worden ; v. a
fig. bitterder, zwaarder maken (het leed); —
weer in 't bezit stellen, meester maken ;
—ostemire, v. n. weer etteren, zweeren ;
qd., iem. opnieuw verbitteren ; —aldesea,
—overire, v. 0. weer arm worden ; —oz—aldessa, f. zekere wijnstok, m.
zare, v. n. staan blijven, geen afvoer vinden Rinaldo, m. (N. pr.) Reinaud, Reinout, m.
(water); —ratiehire, v. a. weer in gebruik Rinani'mire, v. a. den moed teruggeven,
brengen ; —rsl, v. rill. zich weer oefenen ;
weer bemoedigen ; —rsi, v. rifl. weer moed
—regnare, v. n. weer zwanger, drachtig
vatten ; —argentare, v. a. opn. verzilveren ;
—arrare, v. a. nog eens verhalen ; —asworden ; —ri'nlere, v. a. opnieuw inprenten,
indrukken ; opn. drukken, afdrukken ; —roeeenza, f., —aseimento, m. wedergeboorte,
eiare, v. a. Z. rimproverare ; —roee'v., herbeleving, v., vernieuwing, herbloeiing,
vole, Z. rimprovera'bile ; —romettere,
v. (van kunsten enz.), Renaissance, v.; pittura
Z. ripromettere ; —roseiuttire, v. n. fam.
delta —, schilderkunst der Renaissance ;
weer mager worden, uitdrogen ; —rottare,
—a'seere, v. n. opn. geboren worden, herv. a. Z. rimbrottare of rimproverare ;
boren worden ; weder ontkiemen, - opbloeien ;
—rovera'bile, agg. berispenswaardig, verweer opgaan, - opkomen; lig. weer in gebruik
werpelijk ; egli non è — di nulla, hem
komen, opleven ; weer aan-, nagroeien zich
kan niets ten laste worden gelegd; —rovevernieuwen, weer uitbarsten, ontvlammen
rare, v. a. verwijten, voor de voeten werpen ;
(burgertwisten(; v. a. fig. weer doen herleven,
— qe. a sè stesso, zichzelf iets verwijten ;
opbeuren ; nieuw leven geven ; p. pass. en agg.
— i benefizj, ontvangen weldaden voor de—ato, opnieuw geboren, herboren, herlevend ;
voeten werpen, verwijten ; iem. zijn ondankun luogo è —, een plaats is weer levendig
baarheid aantoonen ; fam, slecht bekomen,
geworden, tot bloei gekomen ; —a'seita, f.
oprispen ; v. n. — a uno, iem. berispen,
wedergeboorte, v.; —aspire, v. a. verscheruitschelden, bespotten ; —roverativo, agg.
pen, bitterder maken ; —rsi, v rifl. weer boos
berispend, verwijtend ; —roveratore, tn. beworden ; scherper worden ; —avigare, v. a.
risper, verwijter ; —roverazioneella, f.
weer inschepen, weer bevaren ; —rsi, v. rifl.
licht verwijt, o.; —roverazione, f. verwijt,
weer aan boord gaan ; —eaeeiare, v. a.
o., berisping, v.; —rove'rio, —ro'vero, in.
terugwerpen, -drijven ; wegjagen, verdrijven ;
verwijt, o., berisping, v.; fig. vermaning, v.,
—eagnarsi, v. rifl. een woedend gezicht
stil verwijt, o.; —ulizzare, v. a. schoonmazetten ; p. pass. —ato als agg. ingedrukt,
ken, reinigen. oppoetsen ; schoone kleeres aangeplet ; plat (nens); viso —, plat, breed gedoen, net kleeden ; —rsi, v. rifl. zich goed
zicht, mopsgezicht, 0.; —ealciare, v. a. h.z.d.
wasschee, zich altijd rein houden.
als rincacciare ; —ealeinare, v. a. weer
Riinuginare, v. n. nauwkeurig doorzoeken ;
bepleisteren, met kalk bestrijken ; —calo- tra le sue carte, in zijne papieren romrite, v. a. opn. verwarmen, verhitten ; fig.
melen, zoeken ; fig. nauwk. overwegen ; v. a.
weer aansteken ; —rsi, v. rifl. weer in vuur
omroeren ; — le foglie secche, de dorre
geraken, begeesterd worden ; --calzamento,
bladeren opzweepen (de wind); fig. — qc.,
m. omhulling, bedekking, v., inpakking v. (in
iets overpeinzeu ; clie rosa rimugini nel
stroo); —calzare, v. a. rondom met aarde
cervello, wat hebt gij in 't hoofd, waar zit
toedekken, goed dekken ; in stroo pakken;
gij zoo over te peinzen ; —ltiplicare, v. a.
m. pray. andare a — i eavoli, sterven ;
Z. rimlotiplicare ; —neramento, m.,
-- il letto, de lakens tusschen bed en matras
—neranza, f., —nerazione, f. belooning,
steken, insteken ; bevestigen, versterken ; —
vergoeding, vergelding, v.; —nerare, reoiula materia, de stof door beelden duidelijk
oerare, v. a. beloonen, vergoeden, schademaken ; — qd. con denari, iem. niet geld
loosstellen ; —nerativo, —nerato' rio, agg.
ondersteunen ; op de vlucht drijven, vervolgen
loonend, beloonend ; —neratore, m. beloo(den vijand); —rsi, v. rifl. er weer bovenop
ner, vergoeden, m.; —ngere, v. a. opn. melken ;
komen, weer tot kracht komen ; —calzata,
—o'vere, v. a. opnieuw, 'weer bewegen ; —
f., dare nna — a una pianta, een plant
la terra , den grond weer omwoelen, wegmet aarde, stroo dekken ; —calzatura, f.
brengen ; fig. — parole, nog eens zeggen ;
bedekking v. met stroo ; inhullen ; —calzo,
verwijderen, wegzenden; fig. verre houden ;
m. h.z.d. als —calzamento ; fig. hulp, ondervervreemden ; weg, uit den weg ruimen ; —
steuning, hulpbron, V.; bevestiging, versterl'aninio, zijn geest van iets afwenden ; —
king, v.; —eanalare, v. a. weer indijken,
qd. dal suo proposito, iem. van zijn plan,
in een kanaal leiden ; (Mest.) weer invoegen;
voornemen brengen ; —rsi, v. rifl. zich verfig. weer in gang brengen ; —canalatura,
wijderen, zich laten afbrengen, uit bet hoofd
f. wederinvoering v. (in kanalen); (Mest) wederlaten praten ; afzien (van iets); assol. non
invoeging, v.; — canata, f. h.z.d. als rab-rsi, bij zijn plan blijven, een voornemen
bulb ; —cannare, v. a. weer met riet
niet opgeven ; 11011 mi rimuove, ik blijf er
bekleeden ; —eantare, v. a. weer betooveren;
bij ; p. pass. —osso en —oto, verwijderd ;
weer veilen, in openbaren verkoop brengen ;
agg. afgelegen ; —rare, v. a. opn. metselen,
---cantu'cciare, v. a. in een engen hoek
toemetselen ; —rehiare, v. a. Z. rimordringen ; —rsi, v. rifl. zich in een hoek verchiare ; —ta'bile, agg. wat zich laat verbergen, in een hoek kruipen, vluchten ; fig.
anderen, veranderlijk ; —tabilità, f. verzich verbergen ; —cappare, v. n. fig. weer,
anderlijkheid, v.; —tamento, m., —tanza, f.
opn. in 't net, de val geraken ; —cappelverandering, v.; —tare, v. a. weer, nog eens
lare, v. a. de eene zaak op de oude stapelen ;
veranderen ; — qd., iem. op andere gedachten
oude wijn op jongen gieten ; fig, — alla inbrengen ; —rsi, v. rifl. van plan„ gedachte
freddatura, zich een nieuwe verkoudheid
veranderen ; een voornemen opgeven ; —taop den hals halen ; —rsi, v. rifl. — 1111ovo
zione, f. Z. —tamento.
odio, zich nieuwen baat op den halshalen;
Rinacciare, v. a. nog eens verstalen, harden ;
—cappattare, v. a. in den regenmantel
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hullen; —capricciarsi, —capricirsi, v.
rifl. zich weer iets in 't hoofd zetten ; opnieuw
verlieven ; —earare, v. a. den prijs verhoogen, opslaan ; duurder maken ; — la dose,

de straf verscherpen, de schade nog grooteg
maken, de pil nog bitterder maken ; — i1
fitto, het zoo erg maken als 't maar kan ; a
chi non place, ani rincarl il fitto, wiep
't niet bevalt, laat het slaan ; v. n. duur worden, opslaan ; —carcerare, v. a. opn. in de
gevangenis zetten, opsluiten ; —carire, Z.
—earare ; —carnare, v. a. opnieuw een
vleeschkleur geven ; fig. opnieuw belichamen;
—rsi, v. rifl. weer vleesch aanzetten, sterk
worden ; zich weer sluiten (wond); —carnimento, m. sluiting v. (v. een wond); —carnire, v. n. en —rsi, v. rifl. weer vleesch
aanzetten, weer sluiten, toegaan (wond); opn.
in 't vleesch groeien (nagels); —caro, m.
prijsverhooging, v., opslag, m., het duurder
worden ; dare il — a un pigionale, een
huurder, den huur opslaan ; —eartare, v. a.
weer in papier wikkelen, pakken ; (Lanif.) het
laken persen, glanzen ; —carto, m. (Legre.)
doorschieting, aanvulling v. met wit papier;
—rasare, v. n. fam. weer naar huis terugkeeren ; v. a. naar huis brengen ; —catenare, v. a. weer aan den ketting leggen ; de
kralen weer aanrijgen ; —cattivire, v. n.
slechter, weer boos, slecht worden ; —caval-lare, v. a. weer te paard zetten, met versche
paarden voorzien, weer bereden maken ; —rsi,
v. rifl. zich een nieuw paard aanschaffen ; fig.
zich weer uitrusten, equipeeren ; —cavare,
v. a. opn. uitgraven, uithalen; —celfare,
v. a. bid. als rinfacciare ; —cello, m.
bitter verwijt, o.; —centrare, v. a. iets bolrond maken ; volkomen ronddraaien ; nogmaals
afdraaien (een kegel, bat); —eereonire, v. n.
zuur worden (wijn); —chiceolarsi, v. rifl.
zich optooien, koket kleeden ; —chináre,
v. n. opn. buigen ; —rsi, v. rifl. zich opnieuw
verootmoedigen ; zijn ongelijk bekennen ; —
—chiornare, v. a. weer beharen ; —rsi, v.
rifl. nieuw loof bekomen ; —chiu'dere, v. a.
opsluiten; — il denaro, het geld goed wegsluiten ; — nu luogo di muro, een plaats
met een muur voorzien, ommuren ; fig. in zich
bevatten, sluiten; —rsi, v. rifl. zich ergens
opsluiten, insluiten, dichtgaan (wonde); p. pass.
—uso, opgesloten ; sost. —a, in een klooster
gestoken, opgesloten vrouw, non, v.; —chiudimento, m. op-. in-, omsluiting, v.; —chiusa, f. h.z.d. als —chiudimento ; ook voor
klooster gebruikt ; —chinso, m. omheinde,
ingesloten, ommuurde plaats ; — di tavole,
planken schutting, y.; —eiampare, v. n.
opn. struikelen, op een nieuwe hinderpaal stuiten ; —ci'gnere, —ci'ngere, v. n. opnieuw
zwanger worden ; —cincignare, v. a. weer
omgorden, vaster gorden ; —cipriguire, v. a.
nog meer verbitteren, vertoornen ; weer erger
maken (een kwaal); —rsi, v. rifl. nog boozer,
verbitterder worden ; weer, non erger worden ;
weer ontsteken (wonden); —eitrallire, v. n.
nog dommer, lummelachtiger worden ; dommer worden dan voorheen ; —eiuchire, v. n.
hoe langer zoo dommer, ezelachtiger worden;
—civilimento, m. beschaafderwording, v.;
—civilire, v. a. beleefder, beschaafder, fatsoenlijker maken; — qd., iem. goede manieren leeren ; —rsi, v. rifl. beschaafder, fatsoenlijker, beleefder worden ; p. pass. als agg.
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—lto, opgekomen (grit lagen stand): —collare, v. a. weer lijmen ; —rsi, v. ril. weer
opzwellen, weer opborrelen ; —eollire, v. n.
en —rsi, v. rifl. opn. in toorn geraken ;
—collo, m. opstuwing v. (van 't water); —cominciamento, m. herbegin, 0.; weder beginren ; —coininciare, Z. ricoiaineiare ;
—contra, prep. alla — tegemoet ; —contrare, v. a. — qd., iem. opn. ontmoeten,
nog eens aantreffen ; andare a — qd., iem.
tegemoet gaan ; —contro, m. voor incoutro
of riscontro ; (Mee.) overeenkomstig, passend
stuk, 0.; (Apr.) wijngaardpaal, v.; — a of di —,
avv. tegenover ; —eoppellare, v. a. het
metaal nogmaals in den smeltoven brengen ;
—coraggire, —coraggiare, v. a. weer
bemoedigen, den moed teruggeven ; —coramento, m. bemoediging, v., bet opn. moed
vatten ; —corare, v. a. moed geven, bemoedigen ; —rsi, v. rifl. weer moed vatten;
—cordare, v. a. met nieuwe snaren bespannen ; —corniciare, v. a. weer met een raam,
kornis voorzien ; —coronare, v. a. Z. ricoronare; —corporamento, m. weerkeeren
o. (van de ziel in een lichaam); —corporare,
v. a. weer inlijven ; —rsi, V. rifl. zich weer
belichamen, zich weer met zijn vroegere bestanddeelen vermengen ; —co'rrere, v. a. —
qd., iem. vervolgen ; fig. weer in de gedachte
komen, weer invallen ; —corsa, f. aanloop,
m.; entrare di —, een aanloop nemen ; fam.
vi s'entra di —, men kan er wel in zwemmen ; —cre'scere, v. n. (qe. a qd.), verdriet bereiden ; mishagen, lastig zijra ; leed
doen, aan 't hart gaan, spijten ; moe worden,
vervelen ; —cresce'vole, agg. lastig, onaangenaam, verdrietelijk, vervelend, onuitstaanbaar ; afkeerig, tegenstaand ; —crescevolinente, ave. met leedwezen ; —crescevolezza, f. verdrietelijkheid, v., tegenspoed, m.,
verveling, v.; —erescimento, m. leed.
leedwezen, o., deelneming, v., spijt, m., verveling, v., onwil, m., mishagen, o., zeeziekte,
v.; verzwaring v. der straf ; —crescioso, agg.
h.z.d. als increseioso ; —crespare, v. a.
weer kroezen, krullen ; fig. rimpelen (van de
golven); —crociare, v. a. dubbeld kruisen ;
dubbel kruisgewijze weven ; —crudelire,
v. a. wreeder, nog boosaardiger worden;
—crudirnento, in. het strenger worden, ruwer worden (van 't weer); verergering v. (van
een ziekte); toenemende spanning; toeneming
v. (der hartstochten); —erudire, v. n. ruwer,
strenger, harder, nog erger worden ; toenemen
van hartstochten ; v. a. opn. verbitteren ;
p. pass. en agg. —ito, è —, '1 is nog ruwer
geworden (het weer); —crunare, v. a. (Cucit.)
stoppen ; —culamcnto, m. teruglooping v.
(van 't geschut); —eulare, v. a. terugdringen, achteruit doen gaan ; v. n. zich terugtrekken ; terugloopen (geschut); —culata, f.
terugloopen o. (v. geschut); (Mil.) terugwijking,
v.; —cao'eere, v. a. (Magn.) nog eens gloeiend,
heet maken ; —eupire, v. a. duisterder,donkerder worden ; —curvare, v. a. opnieuw,
sterker krommen ; —debitare, —debitire,
v. a. opn. met schulden beladen ; —rsi, v. rifl.
zich opn. in schulden steken ; —dirizzare,
v. n. opn. een richting geven ; —rsi, v. rifl.
zich weer ergens been wenden ; —dolcire,
v. a. en n. versterking v. indolcire ; —do'nuolo, m, (Bot.) h.z.d. als comino ; —dossare, v. a. weer aantrekken; (Sart.) weer
,

—,
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passend maken ; (Agr.) aarde (ergens) ophoopen ; v. n. zich bergachtig verheffen, ophoopen ;
—dugiare, v. n. indugiare e —, altijd
talmen, uitstellen ; —d,irire, v. n. voortdurend
harder worden ; —egare, v. a. Z. Annegave; —ettare, v. a. nog eens zuiveren,
poetsen, schoonmaken ; (Gett.) met de graveerstift nog eens nawerken ; —ettatura, f.
zuivering, schoonmaking, reiniging ; —evicare, v. n. impers. weer, opnieuw sneeuwen ;
—faceiainento, m. voor de voeten werpen,
verwijt, o , berisping, v.; —facciare, v. a.
qe. a qd., iem. iets voor de voeten, naar
't hoofd werpen, verwijten ! lam. onder den
neus wrijven ; —fagottare, v. a. in een pak,
tot een pak binden ; vastbinden, samenvouwen,
-leggen ; stevig inwikkelen ; —rsi, v. rill. zich
inwikkelen, inhullen ; —falconarsi, v. rill.
zich verheugen (als een valk die een prooi
ziet); —famare, v. a. de eer, den goeden
naam weer geven ; —fanciullire, v. n. weer
een kind, kindsch worden ; —fantocciare,
T. n. geheel stompzinnig, kindsch worden ;
v. a. weer aankleeden, in orde brengen ; —rsi,
v. rifl. ophalen, weer tot zijn krachten komen ;
—farciare, —fareire, v. a. volstoppen,
opproppen ; —ferraiolare, v. a. in een
mantel hullen ; —rsi, v. rill. zich vast, stevig
in een mantel hullen, wikkelen; —ferrare,
v. a. (Fabbr.) weer met ijzer beslaan, weer
scherpen : — il cavallo, het paard opn. beslaan ; (gebroken ijzerwerk) herstellen ; —rsi,
fig. nieuwe krachten krijgen, weer sterker
worden ; p. pass. en agg. —ato, scherz. weer
aan geld, in 't bezit van geld gekomen ; —fiaminagione, f. nieuwe ontbranding, ontgloeiing, v.; —fiamrare, v. a. weer aansteken, weer ontvlammen, nog meen ontvlammen ;
—rsi, fi g. zich opn. begeesteren ; —fiancamento, —fiasco, m. stutting, schoring, v.;
stut, schoor, v.; micro di —, schoormuur, m.;
hulp, v., ondersteuning, v.; —fianeare, v. a.
stutten, schoren ; fig. ondersteunen, steunen ;
—fichiseccire, v. n. taan. verwelken, verdorren ; p. pass. en app. —Ho, verdord, verwelkt ; —fidarsi, v. rill. fa in . zich troosten,
zich weten overheen te zetten ; —fierire, v. n.
nog meer razen, tieren, woeden ; nog vreeselijker, erger worden ; fig. weer sterker wonden ; —filare, v. a. opn. de draad insteken,
opn. aanrijgen ; —fiorare, v. a. opn. met
bloemen beplanten, nog meer met bloemen
versieren ; —rsi, v. rill. zich weer niet bloemen
bedekken, weer bloeien, groen worden ; —flstolire, v. n. nog meer in een fistel ontaarden, nog erger worden (wonden); —fittire,
v. a. dichter maken ; het aantal doen toenemen ; — le visite, zijn bezoeken vermenigv uldigen; v. n. dichter worden; —focare,
v. a. opn. verhitten, aanvuren ; —rsi, v. rill.
weer in brand geraken, weer ontbranden ;
—focolawento, m. aanwakkering v. (der
vlammen); bet weer opflikkeren, o.; —focolare, v. a. weer aanwakkeren, tot ontbranden
brengen ; fig. opn. opwekken, ontsteken, doen
ontbranden (hartstochten); —rsi, v. rill. weer
beginnen te gloeien (kolen); lig. weer in toorn
ontsteken; —fo'ndere, h.z.d. als rifondere;
—foudimeuto, m. (Vet.) stijlwording, v.;
—forcare, v. a. weer, nog eens aan de vork
steken ; — il eavallo, weer te paard stijgen ; —formare, v. a. omwerken, vervormen ; — gil stivali, de laarzen nog eens

op de leest zetten ; epn. onderrichten ; —formazione, f. vernieuwing, omwerking, v.;
ook voor riformazione ; —formieolarsi,
—formicolirsi, v. rifl. weer slapen (#eden..);
weer gekrieuwel gevoelen ; —fornare, v. a.

nog eens in den oven schieten ; —fortamento,
m. versterken, inspannen, forceeren (de stem);
— ii corso, den loop versnellen ; /gig. door
nieuwe bewijzen versterken, bevestigen, bekrachtigen; —rsi, v. rill. n. krachten krijgen,
zich versterken, sterker worden ; v. n. sterker
worden, aan kracht gewinnen ; toenemen,
heviger worden (wind); de stem nog meer
verheffen, nog luider schreeuwen; p. pass. als
agg. —ato, sterk, dubbel gedraaid (touw);
cannone —, door een ring aan 't achtereind
versterkt kanon ; —forzata, f. h.z.d. als
—forzainento ; —forzicare, v. a. h.z.d.
als rinforzare ; —forzo, m. versterking,
v., alles wat tot versterking dient; dar un
— a qc., iets sterker, steviger maken ; soldati di —, reserve-, hulptroepen, mv.; (Mar.)
— di tela, zeilvoering, v.; versterkt stuk,
opgezet stuk (ter versterking); —fosearsi,
v. rifl. donker, somber worden ; —francamento, m. versterking, v.; —francare, v. a.
nieuwe kracht, n. moed geven, bemoedigen,
versterken, bevestigen ; —rsi, v. rifl. zich
vernieuwen, nieuwen moed scheppen ; zich
schadeloosstellen, zich vrij maken ; —, h.z.d.
als ripullulare ; --francescare, v. a.
weer in 't geheugen terugroepen ; —rsi, v. ri-fl.
h.z.d. als raffazzonarsi ; —franco, m.
schadevergoeding, schadeloosstelling, v.; onverwachte hulpbron, v.,redding, ondersteuning,
v.; —fra'ngere, v. a. weer breken, geheel
en al breken, verbrijzelen ; —franto, m.
zakkenlinnen, 0.; —fratellarsi, v. rill . zich
weer verbroederen ; —frattare, v. n. en
—rsi, v. rifl. zich weer in 't kreupelhout, bosch
terugtrekken ; —frenare, v. a. weer in toom
houden, den toom weer aanleggen ; —frescamento, m. verfrissching, verkoeling, op-.
frissching, v.; —frescare, v. a. koelen, afkoelen, verkoelen, verfrisschen, verkwikken ;
—I cavalli, de paarden (onderweg) voeren
en laten drinken ; — assol. een verfrisschende,
verkoelende werking uitoefenen ; fam. — la
borso, de beurs weer vullen ; vernieuwen,
opknappen ; — un quadro, een schilderij
opschilderen, opn. vernissen ; — la meinoria,
het geheugen versterken, weer in 't geheugen
brengen • —rsi, v. ril. zich verfrisschen, laven;
koeler, frisscher worden ; zich verkwikken ;
p. pres. en agg. koel, verkoelend, verfrisschend ;
bevande —i verfrisschende, verkoelende
dranken ; koeldrank, m.• —frescata, f. afkoeling, v.; alla — als 't weer wat koeler
wordt, in 't koele jaargetijde ; (Mar.) toeneming
v. (van den wind); —frescatina, f. lichte
afkoeling, koelte v. (v. 't weer); —frescatura,
,

,

f. h z.d. als —frescameuto ; —fresco, m.

verkoelende drank, m., - spijs, v.; un bel --,
een mooie tafel met ververschingen ; —1, pl.
ververschingen, mv.; soort witte likeur, v.;
(Mil.) h.z.d. als soccorso ; (Vin.) het omspoelen der wijnvaten met koud water ; (Mar.)
—i, pl. verscbe voorraad, m.; (Forn.) ververscht
zuurdeeg, o.; —frigidarsi, v. rill. Z. raffreddarsi ; —fringnare, h.z.d. als raffrignare ; p. pass. en agg, --ato, norsch,
brommerig ; —frigno, m. Z. raffrigno ;
—frinzellare, v. a. in haast, oppervlakkig
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to naaien ; —fronzire, v. n. nieuw, frisch I
100f beko ..den ; —rsl, v. riff. zich optooien,
OOsieren (D.); --frotszolirsi, v. rilt. zich met
prullerijen, behangen, optooien ; —f'urbire,
v. A. slow, sluwer worden ; —fusione, f.
hetgieting, vernieuwing; —fuso, agg. bont,
verward door elk. gegooid; verward ; alla
—, bont, verward door elkander, op verwarde
wijze ; (oom. en Mar.) ongeregeld, slordig ;
—gabblare, v. a. weer in de kooi doen
opsluiten ; —gaggiare, v. a. weer verbinden,
weer aanwerven, weer verpanden ; —rsi, v.
rifl. (Mil.) zich weer verbinden, dienst nemen ;
zich weer tot pand geven, zich weer inlaten;
—gagliardimento, m. bet vervullen met
n. moed, n. kracht; —gliardire, v. a. nieuwe
kracht, n. moed geven ; opn. harden, sterken ;
v. n. nieuwe kracht, moed bekomen ; weer
sterk worden; —gallettarsi, v. rill. zich
overmoedig, trotsch betoonen ; —galluzzirsi, —galluzzilarsi, v. rill. teekens,
bewijzen van vreugde geven; zich verheugen,
vol vreugde, blijdschap zijn ; —gambalare,
v. a. wijder, ruimer maken ; — gli stivali,
de laarzen weer op de leest zetten ; —gambare, v. a. weer een stel, handvat aanzetten;
— una inedaglio, een n. oog, ring aan een
medaille zetten ; —rsi, v. rill. weer op de
beenen, er weer bovenop, weer bij geld komen,
hieuwen moed scheppen ; —gangherare,
v. a. weer in de hengsels, scharnieren hangen ; fig. weer in orde, in voege brengen ;
—garzitlarsi, v. rill. h.z.d. als ringalluzirsi ; —gavagnare, v. a. la speranza
ringavagna, hij begint weer te hoopen;
—generare, h.z.d. als rigenerare ; —gentilire, v. a. verfijnen, veredelen; beleefder,
fatsoenlijker maken ; v. n. en —rsi, v. rit!.
beleefder, fatsoenlijker, beschaafder worden ;
zich veredelen ; —ghlaiare, v. a. met nieuwen kiezel bestrooien ; —ghiare, v. n. de
tanden laten zien, met de tanden knarsen,
Woedend aanzien ; —ghlera, f. tribune, v.;
jeuning, v., borstwering, v.; —ghio, m. genor, gebrom o. (v. honden); —ghioso, agq.
knorrig ; prov. can —e non forzoso, gaai
alla sna pelle, een twistzoeker die niet
sterk is moet op gin huid passen ; fig. opvliegend, twistziek ; —ghiottire, v. a. opnieuw
in-, doorslikken ; —gi, m. (Bot.) h.z.d. als
éalcatreppa; —glallire, v. n. weer geel,
geelachtig worden, verbleeken ; —ginocchiarsl, v. n. weer nederknielen, op de knieën
vallen; —gloire, v, r.. h.z.d. als rallegrarsl ; —giovanire, v. a. verjongen, weer
jong, levendig maken ; v. n. weer jong worden, weer nieuwe scheuten krijgen ; —giovlalire, v. n. Z. —gioire; —girare, v. n.
in een kring ronddraaien ; —gbneehlre, v. n.
dom, voortdurend dom worden ; —goiare,v.a.
h.z.d. als ringhiotti re ; —golfarsi, v. rifl.
zich opnieuw ergens in, aan wagen ; —gollare, v, a. h.z.d. als —goiare ; fig. — le
parole, de woorden inhouden, inslikken ; zich
op de tong bijten (om iets niet te zeggen);
—gonimare, v. a. opn. met gom bestreken ;
—gorgamento, —gorgo, m. plotselinge
opstuwing, zwelling (van water); —gorgare,
v. n. opstuwen, zwellen, een kolkdraaiing
vormen; —grana, f. (Fond.) roostkuil, v.;
—granare, v. a. (Magn. en Oref.) vernauwen,
met een ingezet stuk enger maken ; (Mr.)
voortdurend met graan bebouwen ; —gran-
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-- grandlinetito, m. nieuwe vergroo(n , v.;
dire, v. a. opnieuw, nog meer vergrooten ;
trotsch, hoogmoedig manled ; ---rei, v. rit).
trotsch, hoogmoedig worden ; —grassare,
v. a. weer vet maken, mestei; v. ti. weer vet
worden, vetter worden ; --gran'datnento,
m. nieuwe bezwangering, nieuwe zwangerschap, v.; —gravidare, v. a. opn. iwanger
maken ; v. n. opn. zwanger wordén ; —graziabile, agg. dankwaardig, waar voor bedankt moet worden ; —grazlamento, m.
dankzegging, bedanking, v., dankgebed, o.;
—graziare, v. a. bedanken, danken, dankzeggen; — qd. di qc., iem. voor iets bedanken ; la ringrazio, ik dank u ; ringraziato Dio, God z ij dank ; (am. non sapere
chi — of chi si —, niet weten hoe iets
gebeurt, niet weten aan wien men iets te
danken heeft; —graziativo, agg. dankend,
een dank bevattend ; —graziatore, m. dankzegger, m.; —graziato'rio, agg. dankend,
een dankzegging bevattend; orazione —a,
dankgebed, 0.; —graziazione, f. h.z.d. als
—grazianiento ; —grinzire, v. a. Z.
raggrinzire ; —grossamento, m., —
grossatura, f. verdikking, ophooging, opzwelling, v.; —grossare, v. a. weer dik,
sterk, sterker maken ; v. n. weer dik, sterk
worden ; —grosso, m. versterking, v.; muro
di —, voor-, stutmuur; —grullire, v. a. suf,
altijd suffer, kindscher, onnoozeler worden ;
far — qd., iem. verdooven, zot in 't hoofd
maken (door veel geraas); —guainare, v. a
weer in de scheede steken ; (Sart.) een trekzoom in een kleed maken, het band weer in
den trekzoom steken ; —guiggiare, v. a. bet
.

bovenleer lappen (schoenen);

—

gurgitare,

v. n. h.z.d. als rigugitare ; —nafliare, v. a.
wederom begieten, nat maken ; —nalzare,
v. a. voor : rialzare ; (Art.) aan de omtrekken meer ronding geven ; de figuren beter
uitwerken ; --rsi, v. ritl. toenemen, groeien,
grooter worden; —namoramento, m. het
opn. verliefd zijn ; -i- nansorare, v. a. weer
verliefd maken ; v. n. weer verliefd worden ;
—navigare, v. a. Z. rinavigare ; —negamento, in. afzwering, verloochening, v.,
afval, m., afvalligheid, v.; —negare, v. a.
verloochenen, afzweren ; — parents ed
amict, van ouders en vrienden niets meer
willen weten ; — la pazienza, het geduld
verliezen ; — II niestiere, zijn beroep laten
varen ; p. pass. als agg. can —, afvallige hond ;
sust. m. afvallige, renegaat ; —negata'ccio,
m. afvallige schurk, booswicht ; agg. slecht,
afvallig, verraderlijk; —negatore, m. afvallige, verloochenaar, m.; —negazione, —neghieria, f. h.z.d. als —negamento ; —nestamento, —nesto, m. vernieuwde, nieuwe
inenting, v.; —nestare, v. a. opn., nog eens
oeuleeren, inenten ; weer aaneenvoegen, lasschen; —nobilire, v. a. adellak maken, den
vroegeren adel teruggeven ; veredelen ; lig.
verfraaien, fraaier, kostbaarder maken ; —rsi,
v. ril). van adel worden ; —nocare, v. n.
(Giuoc.) van de eene gans naar de andere
trekken (op 't ganzenbord); lam. hetzelfde nog
eens doen ; het oude liedje herhalen ; —nova'bile, agq. vernieuwbaar ; —nevole, agg.
h.z.d. als anniversario ; —novainento,
—novanza, f. vernieuwing, v., herleving, v.,
herbloei, m.; —novare, v. a. vernieuwen,
opn. beginnen, weer opnemen, herhalen ; — le
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lac.·illle, opn. weenen, tranen storten , - la I
den slag weer opnemen , - lUI
vestito, een kleed vernieuwen, veranderen;
opn,beglnnen te bloelen,ontktemen ; -I' aria
• 1Ie 8tanze, de kamers luchten , - la
gellte, la set'vltu, andere dienstboden nemen; -II tolloo, een scnoonen boord omdoen; - vista, een n. uiterlijk aannemen;
fig. - all. mente, de geest, het geheugen
optrtsscnen , assoi. gli piace di - spesso ,
hij houdt veel van veranderen , voor 't eerst
aantrekken; ogni settinlalla rlllilova un
vestito, elke week trekt zij een nieuw kleed
aan , - lUI Instrumeute, een instrument
voor 't eerst gebrulken, inwijden; V. n. vernieuwen; -rsi, v. ntl. weer voorvallen, gebeuren; fig. zich weer verhetIen, er weer
bovenop komen , -novata, f.h.z.d. als -110vameuto , -llovativo, agg. vernieuwend,
tot vernieuwing dienend; -llovatore, m.
vernieuwer, hersteller, m., hervormer, m.,
-Ilovazione, f. vernieuwing, vervanging ,
-novellaillellto, m., -novellazione, f.
vernieuwing, wederopbloeiing, v.; -novellare, v. a. opnieuw voortbrengen, doen , vernieuwen, hernalen ; weer opwekken, weer
ontklemen , -rsi, v. rlll, opnieuw ontkiemen,
groen worden; -novellatore, m. Z. rinnovatore; -III1Dlidire, v.a. Z. "illllillidire; -nnovo, m. vernieuwen; f'are un
-, eenwtssel vernieuwen; -obilitare~ v. a.
weer adelen, den vroeaeren adel teruggeven;
-oceJ·oute. m. (Zool.) neushoren, rhinoceros,
m., -ollla'bile, agg. roemrijk, roemwaardlg,
opmerkenswaardig; -omallza. f. goede
naam, m., beroemdheid, V.; aver Illolta-,
zeer bekend zijn, een zeer goeden naam hebben; -Olnare, v. a. prijzen, roemen; -0ntato, agg. beroemd; -onlata, f. Z. -0manza; -Oillea, -olllillallza, f. h.z.d.
als -oillanza; -01110, m. h.z.d. als - 0 nlanza; -opla'stica, f. (Chir.) rhinoplastiek; -otifteare, v. a. nog eens bekend
maken, mededeelen; -ovare, Z. rinDovare: -ovellare, Z. rinnovellare:
-quartare.o v. a. verviervuldi~en, metvier
vermenigvuldigen; in vier deelen verdeelen;
(Agr.) vier jaar achtereen koorn op 't zelfde
"Veld zaaien; v. n. quadrupleeren (in 't kegel-,
biljartspel); p. pass. en agg. -ato, verviervoudigd; fig. vol,volkomen; -qllal·tatllra,
f. (Agr.) bewerking van den akker ten vierde
maal; het bezaaien van een akker vier jaar
achtereen met dezelfde vrucbt; -quarto, m.
(Giuoc.) quadrupel, m.; driemaal band raken
en dan caramboleeren; -quatt.·inarsi, v.
rill. wat geld bijeensparen; -saccaillento,
m. wedel' in den zak steking, v.; fam. schok,
m., schudding, V.; -saccare, v. a. weer in
den zak doen, steken; v. n. op het zadel heen
en weer gescbud worden; -saldalllento,
m. wederbevestiging; opnieuwstijven o.(v.d.
wasch);terugkeer m. tot denvroegeren vasten
toestand; -saldare, v. a. opn. bevestigen,
opn. stijven (d.wasch); -salvaticlaire, v. a.
opnieuw verwilderen laten; v. n. weer verwilderen, ruw, grof worden; weer met doorDen, struikwerk begroeien; -sangllare,
v. a. weer llieuw bloed, n. leven toevoeren;
-rsi, v. riO. weer een frissche kleur bekomen; zich er weer bovenop werken; -san&uigllare, -sangllinare, v. a. weer
bloeiend maken, met bloed bespatten; -."si,

pUalla,
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v. riO. h.z.d. als rlDsangoarsl; -sanicare, v. n. allengs weer gezond worden, de
gezondheid terug erlangen, -~anire, V. 3,
weer genezen, weer verstandigworden; -savire, v. n. het verstand terugbekomen , !lg.
tot zijn verstand, betel' tnzlent komen , weer
verstandgebrutken , -segnare, v. a. - qc.
a qd., weer leeren, onderrtcnten, opn. doen
weten, bekend maken, -selvarsl, v. rln.
weer in 't bosch vluchten; weer woud worden; weermet bosch begroelen ; -serellare,
v. a. h.z.d. als rassenerare; -serramento, m. weer op-, tnslultlng, v.; -se."ral'e, v. a. weer insluiten; weg-, opsluiten ;
klemmen; - rsi nu dUo, zich een vtnger
klemmen , p. pass. -ato, als sost. m. stiklucht ; puzzo di -, kamerstank, reuk van
vertrekken die lang gesloten zijn gebleven ,
-signorit'si, v. riO. h.z.d. als rhllpadronh'si; ram. een welgesteld man, een heel'
worden; -sudicia,·e, V. a. opn. nevutlen ,
-.·si, v. rill. zlch opn. bezoedelen, vuil maken; -taglial"~, v. a. Z. ritagliare;
-tallo, m. (Agr.) ultstaan, uitkiemen van
wilde scneuten, -tolla.·si, v. rill. weer in
het hol kruipen, zlch weer verbergen : p. pass.
-ato, als agg. stal- -, zich zelden of noolt
zlen laten, zijo buts bijnametverlaten ; -taaare, v. a. weer verstoppen , -tascare,
v, a. weerin den zak steken; -tegralliento,
m. h.z.d. als reinteg"azione; -tegrare,
Z. relntearare ; -teg.-aziolle, f. waderherstelllng , -telaiare, v. a. (Tess.) weer
op den weefboom spannen, den weetstoel weer
gereedmaken; fig. - UD uegozio, opnieUw
een zaak op 't getouw zetten; -telare, V. a.
(Pitt.) opnieuw doeken (een scbilderij); -tel.llpire, v. n. weer ophelderen, opklarel,1 (bet
weer); -te'ndere, v. a. weer hooren~ verstaan; --tellerire, v. a. weer week, tacht
makeo; fig. weer verteederen, roeren; -rsi,
v. rill. zich weer laten verteederen, roeren;
-teramento, m.h.z.d. als rintegrazlolle ;
-terral"e, v. a. met aarde, zand overdekk~n.
aanvullen, oplloogen; -ter.·o, m. aardaansUbbing, v., vloedland, 0., ophooging, v.; aangeslibtland; -terzal'e, v. a. en n.driemUHl
hetzelfde herhalen; (Agr.) een akker ten derde
maal met dezelfde vrucht bepl:;\nten; den
tweeden bal tweemaal tegen den bandspelen
en met den derden caramboleeren; p. pass.
-ato, agg. drievoudig; lorica -a, driedUbhel pantser, 0.; -te.'zo, m. caramboleeren na tweemaalden ha nd geraakt te hebben ;
-tiepidare, -Uepidlre, v. a. weer lauw
maken; (am. tot kalmte brengen; v. n. weer
lauw, lauwer worden; aHengs warmer,kouder
worden; fig. -toccare, v. n. met enkele
slagen luiden, kleppen; -tocco, m. geklep,
kleppen. 0.; pols, v.; -tonacare, v. a. opnieuw be~trijken, witten (muur); -to'llaco,
m. nieuwe bepleistering, witting (v.e. muul');
-tOilare, V. n. h.z.d. als rinlbontbare ~
-tontire, v. n. fam. verdoofd, doezelig worden; p. pass. -ito, agg. verdoofd, doezelil!,
sur in 't hoord geworden; -toppaillellto, m.
toevalli~e ontmoeting; -toppare, v. a. toevallig ontmoeten, tegen iem. aanloopen; oplappen; -toppo, m. ontmoeting, Y., hinderpaal, v.;m. at'v. di -, wederom, als antwoord ;
-torbidare, -torbitU..e, v. a. opnieuw
troebel maken, omroeren; fig. wederom storen; -tOt"to, p. pass. van ritorcere;
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—traccia'bile, agg. vindbaar, opspoorbaar; I
—tracciamente, m. opsporing, ontdekking,
navorsching, v.; —tracciare, v. a. opsporen ;
fig. ontdekken, ergens achter komen ; —tracciatore, m. navorscher, opspoorder, m.;
—tramettere, v. a. (Agr.) nog eens maar
dwars overploegen ; —treeeiare, v. a. nog
eens vlechten ; —tristire, v. n. opnieuw treurig, bedroefd worden ; —trodurre, v. a. opnieuw invoeren ; —tronamento, —trono,
m. gedreun, geraas, 0.; --tronare, v. a. hevig

schudden, doen dreunen, daveren ; v. n. dreunen ; far —, met geraas vervullen ; doen
dreunen, daveren ; —tuono, m. klank, weerklank, echo, m., gedreun, o.; —turare, v. a.
weer verstoppen, dichtstoppen ; —tiizza=
inento, m. afstomping, v.; Tig. vernedering;
—tuzzare, v. a. afstompen, stomp maken ;
vernederen, verdeemoedigen, buigen, intoomen ; — i denti a qd., iem. met scherpe,
bitse woorden antwoorden ; iem. op den mond
slaan ; verminderen, (de scherpte) benemen ;
—rsi, v. rill. zich verootmoedigen, buigen ;
bedaarder worden, zich intoomen ; fam. zich
ineenkrommen, geheel onder de dekens wegkruipen ; bot, dom, stompzinnig worden ;
p. pass. —ato, agg. afgestompt; stomp-,
zwakzinnig; --unierare, v. a. opnieuw betalen ; —umidire, v. a. opnieuw vochten,
nat maken ; —unciare, —uiiziare, renunziare, v. n. vrijwillig afstand doen, van afzien ;
— alla corona, van de kroon afzien, afstand doen ; — a una passeggiata, een
wandeling opgeven; bisogna che vi rinunzi, ik moet er van afzien ; — al morsdo,
de wereld vaarwel zeggen, afstand doen van
de wereld; — ai demoaio, den duivel verzaken ; v. a. weigeren, van de hand wijzen ;
mededeelen, berichten ; —unzia, Z. —unziazione ; —unziata'rio, m. (Giur.) degene
ten wiens behoeve afstand wordt gedaan ;
—unziatore, m. degene die afstand doet,
afziet ; overbrenger, berichtgever, m.; —unziazione, —unzia, f. afstanddoening, v.,
het afzien (van iets); —uo'cere, v. n. opnieuw
schade, nadeel toebrengen ; —validare, v. a.
weer rechtsgeldig, geldig maken ; —vangare,
v. a. opnieuw omgraven ; Tig. opnieuw opgravingen doen ; —velenire, v. a. wederom
vergiftigen ; —rsi, v. rifl. zich wederom vergiftigen ; —veni'bile, app. h.z.d. als ritrovabile ; —versiinento, m. h.z.d. als ritravamento ; —venire, v. a. weer vinden,
terugvinden ; vinden, ontdekken ; —rsi, v. rill.
weer tot zichzelven komen ; fig. zijn weg vinden ; iets goed begrijpen ; v. n. weeken, opweeken ; p. pass. —cito, als app. opgezwollen,
geweekt ; weer tot zichzelven gekomen ; —verberare, v. a. Z. riverberare ; —ve'rcio,
m. h.z.d. als rovercio ; —verdire, v. a. weer
groen maken, weer groen verven; v. n. weer
groen worden ; —vergare, v. a. vinden, na
veel zoekens vinden ; —, h.z.d. als rintracciare en riscontrare ; p. pass. —ato, als
agg. gestreept; —vergatore, m. vinder, navorscher, doorzoeker, m.; —verginare, v. a.
weer zuiver maken ; —rsl, v. rill. de zuiverbeid der ziel weer bekomen ; —verniigliare,
v. a. weer rood maken ; —rsi, v. riflt weer
rood worden, weer een kleur krijgen; --verbare, Z. riversare ; —vertire, v. n. terugkeeren, omkeeren ; zich als waar bevestigen ;
v. a. veranderen, verkeeren ; —verzare, v. a.
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scheuren in 't hout toemaken, opvullen ; gaten
in de muren stoppen ; —verzicare, —verzicolare, v. n. fig. weer nieuwe kracht, n.
leven bekomen ; —verzire, v. a. h.z.d. als
rinverdire ; —vestare, v. a. opnieuw met
vogellijm bestrijken ; fig. lokken ; —vesciarda, f. kletster, babbelaarster, overbrengster,
v.; —vesciardo, m. nieuwtjesverteller, -kramer; overbrenger, verklapper, kletsmond, m.;
—vesciare, v. a. oververtellen, verklappen ;
—vestimento, m. inpakken (van flesschen
in stroo of huizen); versterken, bekleeden van
muren ; veranderen ; —vestire, v. a. glaswaren in stroohulzen pakken ; versterken
(muren, vestingwerken); een andere bestemming geven (aan geld enz.); ritirare il capitale e riiivertirlo in podere, zijn geld
terugnemen en het in landerijen steken ; —
una rosa in tin' altra, iets veranderen ;
— qd. di qc., iem. in 't bezit van iets stellen ; — qd. d'un uffizio, iem. een ambt
opdragen ; —rsi, v. rill. zich iets eigen maken,
toeèigenen ; —vestitore, m. (Mest.) flesscheninpakker; —vestitura, f. het inhulzen, inpakken der flesschen ; (Giur.) opnieuw beleenen met een prebende ; (Eccles.) herhaling der
investituur ; —viamento, m. wegzending,
terugzending; (Giur.) verwijzing v. naar een
andere rechtbank ; —viare, v. a. weer zenden,
terugzenden, wegzenden ; — una donmanda,
una causa, een eisch, een zaak verwijzen
(naar een andere overheid of rechtbank); —
una causa, een proces verdagen ; --vigorare, —vigorire, v. a. weer nieuwe krachten, nieuw leven geven ; — la fede, het
geloof versterken ; v. n. nieuwe krachten
bekomen ; opn. moed vatten ; la speratuza
rivigorisce, de hoop herleeft ; a queste
parole tutte rivigorirono, op deze woorden schepten allen weer nieuwen moed ;
—vigoriinento, m. versterking, herbeleving,
v.; —viliare, —eilire, v. a. den prijs verlagen ; v. n. in prijs verminderen, goedkooper
worden ; —vi'lio, m. dalen, zakken der prijzen ; —viluppare, v. a. inwikkelen, inpakken ; geheel omhullen, omwikkelen ; —rsi,
v. rill. zich geheel verwikkelen, verwarren ;
—vineidire, v. a. weer week, zacht, bewerkbaar maken ; v. n. weer week, slap worden ;
—vio, m. verder-, wegzending, terugzending;
verdaging, verwijzing; —vespire, v. n. weer
vroolijk, opgeruimd worden ; —vitare, v. a.
nog eens, opnieuw uitnoodigen ; —, v. a. weer
inschroeven, aan-, vastschroeven ; —vito, m.
tweede, hernieuwde uitnoodiging, tegenuitnoodiging, v.; —vivire, v. n. en —rsi, v. rift
weer levend worden, weer tot zichzelven
komen ; —voeare, v. a. Z. rivoeare ;
—vogliare, v. a. nieuwen lust o wekkép ;
—rsi, V. rill. weer lust krijgen ; weer belust,
begeerig worden ; —vo'lgere, v. a. h.z.d. als
involgere ; —rsi, v. rifl. h.z.d. als involgersi ; fig. —rsi nel sudicihme, zich in
't vuil wentelen ; —vo'lgolo, —volto, m.
pak, o., bundel, m.; —voltare, v. a. —rsi,
v. rill. h.z.d. als rinvolgere of involgere;
—voltino, m. pakje, klein pak, 0.; —voltura, f. het inwikkelen, o., omslag, m.; (Rett.)
bemanteling, omschrijving, v.; — voor sconvoitiinento ; —zaffare, v. a. toestoppen,
opvullen ; (Mur.) bepleisteren ; —zaffatura,
f. bepleistering, v.; —zeppare, v. a. opnieuw
vastkooien, opnieuw met wiggen, kooien vast-

RIO

827

maken ; — qd., iem. een rijkelijken maaltijd
geven ; iem. volstoppen ; —rsi, v. rifl. overmatig eten ; fam. zich de maag volstoppen,
overladen ; —zocco, m. (Arch.) nieuw, dubbel
voetstuk, o.; —zolfare, v. a. weer met zwavel
bestrooien, zwavelen.
Rio, I. m. beek, v., riviertje, o.; II. agg. schuldig, strafbaar ; slecht, boosaardig, goddeloos;
di -- in buono, door elk. gerekend, 't een
door 't ander genomen ; sost. m. misdadiger,
m., misdaad, v.
Riobarbaro, m. Z. rabarbaro ; —bbligare, v. a. opn. verplichten ; —ccapare,
v. a. opn. bezetten ; —ffendere, v. a. opn.
beleedigen ; —ifrire, v. a. opn. aanbieden ;
—adella, f. Z. randello ; —ne, m. stadswijk, v., stadskwartier, 0.; —norare, v. a.
weer, opn. eeren ; —perare, v. a. opn. doen,
verrichten ; v. n. opnieuw werken ; ook voor
reagire, tegenwerking uitoefenen ; —rdinamento, m. herregeling, herinrichting, hervorming, v.; —rdinare, v. a. weer in orde
brengen, inrichten ; opn. regelen, reorganiseeren, hervormen, herinrichten; —rdinatore,
m. hervormer, reorganisateur, m.; —rdinazione, f. Z. —rdinameiito; —ordire,
v. a. (Tess.) opn. op 't getouw zetten ; fig. weer
ophitsen, aanstoken ; —rlare, v. a. opnieuw
zoomen ; —sservare, v. a. opn. waarnemen,
gadeslaan ; —tta, f. strijd, m., twist, v., gekibbel, o.; —ttare, v. a. twisten, kibbelen ;
—ttolo, —zzolo, m. beekje ; —ttosamente, avv. op strijdzuchtige, twistzieke
wijze; —ttoso, agg. strijdzuchtig, twistziek.
Ripa, f. h.z.d. als riva ; uccelli di —, oever-,
strandvogels ; —, f. voor rape ; (D.); —cificare, v. a. Z. rappacificare ; —gare,
v. a. opn. betalen ; /1g. beloonen, schadeloosstellen ; —'ggio, m. strandgeld, o., -tol, m.;
—le, m. aan den oever bevestigd net, o.;
—lpare, —Ipeggiare, v. a. opn. betasten,
bevoelen; —rabile, agg. herstelbaar, weer
goed te maken ; —ramento, m. voorbehoeding, v., voorzorg, v.; ook voor : riparo ;
—rare, v. a. beschermen, behoeden, beschutten, bewaren, voorbehoeden, afwenden; v. n.
— a qe., raadschaffen tegen iets ; weer goed
maken, herstellen, schadeloosstellen. afweren ;
vangen (een toegew. zaak); riparola ! yang!
verstellen, lappen, repareeren ; — gli spiriti,
de levensgeesten opwekken ; v. n. zorgen ;
— alle spese, de kosten op zich nemen;
— a tutto, voor alles zorgen ; — in gnalehe laiogo, ergens een toevlucht zoeken;
—rsi, v. rifl. (di qe.), zich ergens voor bewaren, behouden, beschutten; in veiligheid
brengen ; --rsi in un luogo, op een plaats
verkeeren ; —rata, f. doel, einddoel o. (hij de
wedrennen); —ratore, m. beschermer, behoeder, verlosser, in.; vernieuwer, hersteller;
governo — , vrijzinnige regeering, v.; —ratura, f. b.z.d. als riparaenento ; —razioae, f. boete, zoen, v.; weer goedmaking, v.;
esame di —,her-examen; far — d'onore,

eerherstel o. doen ; reparatie, verbetering, her-,
verstelling ; —reggiare, v. a. opn. vereffenen ; —rella, f. Z. raperella ; —retto, m.
Id. dam, dijk, m.; —rio, agg. rondine —a,
oeverzwaluw, v.; —rlare, v. n. opn. spreken;
[am. ei riparleremo, we zullen er nog wel
eens meer over spreken ; —ro, m. voorzorg,
v., voorbehoeding, v., schutsweer, v., bescherming, v., beschutting, v.; (Mil.) dam, m., bol-
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werk, o., schans, v., dijk, waterkeer, m.; fig.
middel, hulpmiddel, uitvlucht, voorwendsel, 0.;

trovar qualche —, een uitweg, middel
vinden ; far — a una rosa, iets voorkomen,
voorzorgen nemen ; senza — , zonder hoop
op redding, reddingloos ; —rti'hile, app. verdeeldbaar; —rtimento, m. verdeeling, v.;
—rtire, repartire, v. a. verdeelen, uitdee-

len, ieder bet zijne geven; —, opn. afreizen,
vertrekken ; —rtitamente, avv. in gel ij ke
deelen, goed verdeeld ; —rtizione, f. h.z.d. als
—rtinaento; —rto, m. h.z.d. als ripartimento, —tizione ;

(Mar.) — d'avaria,

vergoeding voor zeeschade, averij ; dispache,
v.; —rtorire, v. a. opnieuw baren ; —seere,
v. n. opnieuw naar de weide voeren ; fig. —
l'animo, het gemoed weer versterken ; —ssave, v. n. weer, nog eens voorbijgaan,
-komen, -rijden, enz.; -- per la stessa
strada, opn. door dezelfde straat gaa n, langs
denzeifden weg terugkeeren ; — il fume, weer
over de rivier zetten —i nnonti, weer over
de bergen trekken, terugkeeren ; fig. nog eens
door-, overlezen, doorzien, nazien ; — un
opera d'arte, een kunstwerk de laatste
bewerking geven ; (Pitt.) — nu quadro, een
schilderij retoucheeren ; fam. — qd., iem.
afranselen, nog eens laten doorloopen, filtreeren ; — il filo, nog een knoop leggen ; nog
eens oververven, overstrijken ; — collo piallo, nog eens overschaven ; p. pass. —ato,
als app. (Chim. acqua —a, salpeterzuur ;
—ssata, f. weer voorbijkomen, doortrekken,
o.; fig. dare una — a qe., iets nog eens
doorwerken, overlezen, doorlezen ; fam. fare
una — a qd., iem. een ernstige berisping
geven ; —ssatina, f., dare una —, nog
eens snel, vlug doorloopen, overzien ; nog eens
doorzijgen ; —sseggiare, v. n. opnieuw gaan
wandelen ; —sso, m. terugkeer, terugtocht,
m.: iïl pasco e — degli uccelli, het vertrekken en weerkeeren der vogels ; dare il
— e il — a qd., iem. vrij verkeer toestaan ;
—tire, v. n. opn. lijden ; —triare, Z. rintpatriare ; —ecoare, v. n. opn. zondigen ;
—eggiorare, v. n. weer slechter worden,
zich slechter bevinden ; —ensamento, M.
ijverig nadenken, herhaald nadenken, het zich
verdiepen in iets ; —ensare, v. n. weer overwegen, overdenken ; nog eens nadenken ; —rsi,
v. rifl. zich in nadenken, gedachten verdiepen ; —rsi di fare qe., besluiten iets te
doen ; tot andere gedachten komen ; —ense,
agg. aan den oever, de kust gelegen ; —enta'glio, m. Z. repentaglio ; —entenza,
f. h.z.d. als ripentimento ; —e'ntere, v. n.
Z. repentirsi ; —entimento, m. berouw,
leedwezen, 0.; —entirsi, v. n. opn, berouw
hebben ; een besluit, plan opgeven ; p. pass.
—ito, —uto, als agg. berouwvol ; sost. m. le
repentite, de boetvaardige vrouwen ; --ercossa, f. h.z.d als ripercessione ; —ercosso, p. pass. van —enotere, v. a. opa.
slaan, tegen elk. stooten, terugwerpen; —rsi,
v. ni l terugkaatsen, teruggeworpen, teruggestraald worden ; —ereotimento, m. bet
terugslaan, -werpen, -stralen ; —ereussione,
f. terugstoot, m., terugslag, m., terugkaatsing,
v., weerklank, m.; --ercussivo, agg. terugdrijvend, -slaand; —erdere, v. a. opn. verliezen, weer verliezen ; —erdo n are, v. a. en
n. opn. vergeven ; —erella, f. kl. oever, kl.
dam, m.; --esare, v. a. opn. wegen, over-
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wegen; fig. rijpelijk overdenken, overwegen;

—escamento, m. het weder opvisschen ;

—escare, v. a. weer opyisschen, uit het water
halen; fig. en fam. weer, opn. voor den dag
halen, weer uitvinden ; m. prov. -- le secchic, voor een ander de kastanjes uit het

vuur halen ; eens anders fouten goed maken;
—eseatore, m. die weder opvischt ; wie
ijverig navorscht ; uitvinder, opspoorder, m.;
—eseo, m. geheime liefdesverhouding, v.;
—estare, v. a. weer stampen, fijnstooten;
—e'tere, v. a. herhalen, nog eens zeggen,
repeteeren ; — le orme, opsporen, in 't geheugen terugroepen, napraten ; doen weerhalen
(door een echo); (Med.) — une ricetta, een
recept doen vernieuwen ; (Giur.) zijn aanspraken doen gelden ; hun oorsprong hebben,
terugbrengen (tot); assol. tegenwerpingen maken, tegenspreken ; —rsi, v. rifl. zich herhalen,
nog eens gebeuren, voorvallen p. pass. —uto,
als agg. herhaald; —etimento, m. h.z.d. als
—ripetizione ; —etio, in. twist, woordenwisseling, v., gekibbel, o.; aver uil — al
cuore, kommer, droefheid in 't hart hebben ;
—etitainente, avv. —etito, agg. Z. ripetiitamento en ripetuto ; —etitore, m.
herhaler, m., repititor, hulp-leermeester, m.;
inpomper, m.; bediller, vitter, m.; —etitura,
f. h.z.d. als —etizione; —etizioncella, f.
kl. herhaling, v.; —etizione, f. herhaling, v.,
repetitie, v., herhalingsles, v.; far —, voor
't examen gereedmaken, inpompen ; (Orolog.)
repetitie-uurwerk, o.; —etutamente, avv.
herhaaldelijk ; —ezzare, v. a. h.z.d. als rappezzare ; —iacere, v, n. opnieuw behagen ;
—iacimeiito, m. nieuw vermaak, nieuw genoegen, 0.; —ia'ggere, —ia'ngere, v. n.
opn. in tranen uitbarsten ; —iaiiare, v. a.
weer effen, glad maken ; —iano, m. afstap
m (van d. trap); vlakte, v., effen grond, m.;
—iantare, v. a. opn. planten, overplanten ;
weer oprichten ; — 11 campo, de legerplaats
weer opslaan ; —lechiare. v. a. en n. nog
eens aankloppen, weer aankloppen ; weer afranselen ; weer opnemen, hervatten (het gesprek); —rsi, v. rill. zich optooien, zich jonger
trachten te maken; p. pass. —ato, als agg.
opgetakeld, opgedirkt ; —icchiata, f. bet
weer aankloppen ; —icco, m. tegenslag, m.;
fig. wraakoefening, v., kwade streek, m.; —idezza, f. steilheid, v.; —ido, —idoso, app.
steil, afhellend, moeielijk te beklimmen ; —iegainento, m. herhaalde, nieuwe kromming,
buiging, v.; samen-, toevouwing, v.; —legare,
v. a. samen-, opvouwen, vouwen; op-, omslaan (kleeren); toeslaan (boek); ombuigen,
omslaan (spijkers); fig. en volg. — le cuola,
sterven, afzeilen ; — le insegne, la bandiera, de vlaggen, het vaandel inhalen ; fig.
de zeilen strijken, zich gewonnen geven ; —
la luce, het licht afwenden ; —rsi, v. rifl.
z. krommen, ombuigen ; kromtrekken ; —rsi,
a sinistra, a destra, links, rechts omslaan;
(Mi1) —rsi su un corpo, zich op een troepenafdeeling terugtrekken, bij aansluiten ; p. p.
—ato, agg. krom, gebogen, gebukt; tin veeehietto — sotto 11 fascio degli aniii,
een onder den last der jaren gebukt gaand
oud mannetje ; — dal patimenti, door 't
lijden gebogen, terneergedrukt zijn ; —iegata,
f. het vouwen ; dare una — a una tovaglia, een tafellaken opvouwen ; —iegatura, f. het vouwen, o., omslag, vouw, m.;
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breuk, v.; ombuigen, o.; inslaan (eene richting);
—lego, m. middel, o., uitweg, m., hulpmiddel,
o., verzorging, v.; dare — a qe., raadschaffen voor iets ; iets bijvoegen ; geheel verwoesten, kleinmaken ; nomo di —, iem. die altijd
uitwegen, hulpmiddelen weet te vinden ;
numeri di —, deelbare getallen ; —ienezza,
f. het vol zijn, 0.; overvulling, overlading, v.;
moeielijkheid in de spijsvertering ; —leno,
agg. opnieuw gevuld ; geheel gevuld, tot boven
vol ; sost. m. vulling, v., vulsel, 0.; — di erino,
vulling v. met paardehaar ; (Cuoc.) vulling,
opvulling, v.; — dl tartufl, truffelvulling, v.;
(Tess.) inslag, m., doorschot, m.; tela con —
di cotone, linnen met katoenen inslag;
(Gram.) vul-, stopwoord, o.; (Arch.) —i, pl.
vulsel, o., vulsteenen, mv.; (Mus.) vul- aanvullingsstemmen, mv.; fig. overtollige persoon, vijfde rad aan een wagen ; io qui ei
sono per —, ik ben hier eigenlijk overbodig,
te veel; il giudizio serve per eertuni
di —, sommige personen beschouwen het
overleg als iets overbodigs ; fam. aver il
silo — In qe., b ij iets z ij n rekening maken,
aan zijn kosten komen ; —igiare, v. a. opn.
drukken ; fig. opnieuw drukking uitoefenen ;
—igliainento, m. het weder opnemen ; verwijt, o., berisping, v.; — della coscieiiza,
gewetenswroeging, v.; igliare, h.z.d, als
riprendere ; —iglino, m. kinderspel waarbij
omhooggeworpen munten enz. op den rug der
hand worden opgevangen; ook : opnemen
(kinderspel waarbij de een van den ander een
om de handen gewikkeld koord afneemt); fare
a —, elk. de zaken uit de hand nemen ; (Corn.)
goederen tegen inkoopsprijs verkoopgin ; —i'gnere, —ingere, v. a. h.z.d. als rispingere ;
—ilogare, v. a. Z. riepilogare ; —ioinbare,v. n. opn. loodrecht neervallen, terugvallen ; wederom indompelen ; (Mur.) loodrecht opgetrokken zijn, loodrecht staan; v. a.
met lood overtrekken, soldeeren ; fig. — qd.
nella servitu, iem. weer in slavérnij dompelen ; —io'vere, v. n. opn. regenen ; als een
fijnen regen neervallen ; —ire, v. n. h.z.d. als
arrampicarsi ; —isciare, v. n. opnieuw
wateren ; —itare, v. n. berouwen ; v. a. verwijten, voor de voeten werpen ; —itio, m.
h.z.d. als rammarico of pentimento, m.;
—ititore, m. h.z.d. als repetitore ; —lacare, v. a. weer tot bedaren, kalmte bedringen ; —rsi, v. rifl. bedaren ; —altare, v. n.
Z. ripullulare ; —o'nere, v. a. Z. riporre;
—opolare, v. a. weer bevolken ; —rsi, v. rifl.
weer bevolkt worden, zich weer bevolken ;
—o'rgere, v. a. opn. aanreiken, voorhouden ;
—orre, v. a. weer neerleggen, plaatsen, zetten, stellen ; -- una gamba slogata, een
verstuikt, verrekt been zetten ; (in 't algemeen)
zetten, plaatsen, leggen, stellen, wegleggen,
opbergen, verbergen ; aver riposto qe. in
uIl luogo, iets ergens neergelegd, verborgen
hebben ; opn. planten, zetten, leggen enz.; en
toe rekenen, onder het getal opnemen ; — in
mano qe. a qd., iets in iem.'s macht geven ;
— il corpo, het lijk bijzetten, begraven ;
—rsi, v. rifl. zich verbergen ; fam. andarsi
a —, zich gewonnen geven ; —rsi a far
qe., iets wederom van plan zijn ; p. pass.
—osto, als agg. verborgen ; fig. geheim ; cose
—e, geheime, verborgen dingen ; —ortamento, m. Z. rapporto ; —ortanovelle,
m. en f. indecl nieuwtjesoverbrenger ; —or—
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tare, v. a. weer-, terugbrengen, nog eens
brengen, vertalen, oververtellen, verklappen,
verklikken ; behalen, verwerven ; inoogsten
(lof, dank); — un danno, schade lijden ; —
una eattiva impressione, een slechten
indruk ontvangen ; (Art. en Mest.) aanzetten,
aanvoegen, inleggen ; (Pitt. en Scult.) in vergrooten vorm overbrengen ; — H lavoro,
het werk thuisbezorgen; verschuiven, verdagen ; —rsi, v. rill. betrekking hebben op, zich
beroepen (op iem.); p. pres. —ante, als sost.
overbrenger, verklikker, m.; —ortatura,
f. (Pitt. en Scult.) overbrengen, copieeren, 0.,
kopie, v.; —orto, m. beslag o. (aan een boek,
album); belegsel, o., opslag m. (aan kleeren);
(Corn.) overbrenging, v., transport o. (van de
eerre blz. van het reg. op 't andere); overgebrachte, getransporteerde som ; —osamento,
m., —osanza, f. rust, v., uitrusten, o.; —osare, v. a. weer neerleggen, laten rusten ;
—i cavalli, de paarden wat laten uitblazen ;
rusten, uitrusten ; m. prov. chi altri tribola, sè non riposa, wie anderen geen
rust laat, heeft zelf ook geen rust ; /1g. rusten,
steunen, gebouwd zijn, liggen (opiets); slapen,
rusten ; riposi beiie ! slaapt wel, rust wel!
qui riposa, hier rust (op graven); —rsi,
v. rill. uitrusten, rusten, gaan zitten, liggen ;
fig. liggen gaan, bedaren (storm); —rsi nel
Signore, in den Heer rusten ; —rsi in of
sopra of nella fede di qd., op iemands
trouw, woord vertrouwen ; iem. vertrouwen ;
(Apr.) —rsi, braak liggen, rusten (land);
—rsi di far qe., ophouden, uitscheiden met
werken ; van een zaak afzien ;p. pass. —ato,
als agg. rustig, gelaten, kalm, bedachtzaam ;
ad animo —, met gelijkmoedigheid, koelbloedig ; —osata, f. rust; v.; (Mus.) rust,
pause, v.; — osatamente, avv. op bedaarde,
kalme, bedachtzame wijze; —osatore, m.
iem. die rust verschaft, vredestichter, m.;
—ose'vole, agg. rustig, bedaard, stil, kalm ;
—osito'rio, m. plank, v., rek o. (om boeken
enz. op te leggen), rustaltaar, o.; —osizione,
f. het weder neerleggen, zetten, plaatsen;
wederbijzetting v. (van lijken); (Chir.) wederrechtzetting, v.; —oso, m. rust, v., het uitrusten, o.; prender —, rusten, uitrusten;
prendersi un po' di —, een weinig rusten,
uitblazen, verademen ; prov. dopo la fatica
dolce è il —, na gedanen arbeid is het goed
rusten ; vivere, stare in —, een lui, stil,
vreedzaam leven lijden ; ook : van zijn pensioen
leven ; (Mil.) —! plaats rust ! ; pensioneering ;
ehiedere —, zijn pensioen aanvragen ; luogo
del —, rustplaats (v. een overledene); andare
agli eterni —i, de eeuwige rust ingaan;
(Agr.) rust-, braaktijd, m.; rustbank, v., rustpunt, o., troost, v.; (Arch,) — della mossa
d'un arco, boogstut, v.; (Valig.) — del
mantiee, geraamte voor het dekleer ; —ossedere, v. a. weer bezitten, weer in bezit
treden ; —osta, f. achterafleggen, o., besparing, v.; far la —, voorraad opdoen ; —os•ta'glia, f., —ostiglio, m. vak, o., plank, v.,
rek o. (om iets op te leggen); —ostamente,
avv. op heimelijke wijze, in 't verborgene ;
—ostignolo, ostime, m. h.z.d. als —ostiglio, Z. —ostaglia; —osto, m. (Mar.)
aanrechtkamer; — p. pass. van riporre;
—otare, v. a. opnieuw uitdunnen (boomen;
—otatura, i. nieuwe uitdunning, snoeiing v.
der boomen ; —otei'e, v. n. opn. kunnen ;

—recipitare, v. n. opn. afstorten; —regare, v. a. opnieuw, met nog meer aandrgng
bidden, verzoeken ; —re'mere, v. a. opnieuw,

nogmaals uitdrukken, uitpersen ; fig. voor
repritnere, —remiare, v. a. opn. beloonen ; —re'ndere, v. a. opn. nemen, afnemen,
terugnemen, wegnemen ; grijpen, vangen ; —
moglie, marito, opn., ten tweede malen
trouwen ; opnieuw beginnen, hervatten ; — le
armi, weer naar de wapens grijpen ; —i
negoziati, de onderhandelingen weer op-,
hervatten; — le forze, weer tot krachten
komen ; — una cittá, een stad weer hernemen, heroveren ; assol. antwoorden ; — qd.,
iem. vermanen, berispen ; — una maglia,
een steek weer opnemen ; (Sart.) — nn abito,
een kleedingstuk nauwer, passend maken;
questo abito va tutto ripreso, deze rok
moet overal vernauwd worden ; — fiato, weer
tot den adem komen ; lam. riprenderla of
ripigliarla per qd., voor iem. optreden,
't voor iem. opvatten, iem. verdedigen ; — of
ripigliare i capelli, de haren terug, in de
hoogte kammen, opsteken, bevestigen ; v. n.
weer wortel vatten, weer opkomen ; weer
ontvlammen, ontbranden ; —rsi, v. rifl. den
draad (van 't gesprek) weer opnemen ; een
gezegde terugnemen ; —rsi, achteruitdringen
(van paarden); — h.z.d. als razzuffarsi ;
—rsi, z. beteren, veranderen ; p. pass. --eso,
als agg. pane — dal forno, aangebrand,
zwartgebakken brood ; danari —i, teruggenomen voorschot ; —rendevole, app. —rensi'bile, agg. berispelijk, berispenswaardig,
strafbaar ; —rendimento, m., —rensione,
f. berisping, verwijting, v., verwijt, 0.; —renditore, —rensore, m. berisper, laker, m.;
—rensibilmente, avv. op laakbare, berispenswaardige wijze; —rensiva, f. h.z.d. als
—rensione ; (Vet.) onderkotigheid, v., hoefbederf, o.; —rensivo, agg. berispend, lakend,
verwijtend; —resa, f. hervatting, wederopneming, v.; herovering, herneming, v.; h.z.d.
,

als riprensione ; opbrengst, winst, v.; (Mur.)
— di m i muro, onderbouw van een muur;
ondermelselen ; —e, pl. plaats waar (in Rome)

de renpaarden opgevangen worden ; (Mus.)
herhaling v. van 't hoofdgedeelte eener compositie ; (Falegn.) h.z.d. als ealettatuira ;
(Giuoc.) het eens rondspelen ; —e, met onderbrekingen, tusschenpoozen ; a diverse —e,
allengs, niet opeens; met horten en stooten ;
—resa'glia, f. Z. rappresaglia ; —resentare, v. a. nog eens voorleggen ; (Pari.)
— una legge, een wet wederom indienen ;
—resentatore, m. Z. rappresentatore;
—reso, p. pass. van riprendere ; —ressione, f. Z. repressione; —ressore, m.
onderdrukker, bedwinger, m.; —restare, v. a.
opnieuw leenen ; —rezzo, m. Z. ribrezzo ;
—rineipiamento, m. h.z.d. als ricominciamento ; —rincipiare, v. a. en n. opn.,
van voren af beginnen ; —ristinare, v. a.
weer in gebruik brengen, invoeren ; weer herstellen ; weer teruggeven (een ingetr. recht);
—robare, v. a. Z. riprovare ; —rodurre,
v. a. weer voortbrengen ; overdrukken, herdrukken, verveelvuldigen ; assol. nadrukken ;
—rsi, v. ri ll . weer te voorschijn komen, ontstaan, weer voorkomen ; —roduttivitá, f.
voortbrengingsvermogen ; kracht, vermogen
om weer voort te brengen ; —roduttivo, aqg.
tot voortbrenging geschikt ; —roduttore, m.,
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—trice, f. voortplanter, voortbrenger, m.;
organi —I, voortplantingsorganen, o. mv.;
—roduzione, f. wedervoortbrenging, v., we-

derontstaan, 0.; reproductie, v., overdruk, o.,
nadruk v. (van platen, boeken); —rofondarsi, v. rill. zich weer in den afgrond storten (D.); —rotue'ttere, v. a. weer beloven;
—rsi, v. ri ll. zich beloven, hopen ; zich voorstellen ; —romissione, f. nieuwe belofte,
herbelofte, v.; terra di —, het beloofde land,
land van belofte; —roporre, v. a. weer
'voorstellen ; —rotestare, v. a. opn. betuigen;
v. n. opn. tegen iets in verzet komen, opnieuw
protesteeren ; —rova, f. bevestiging, v., nieuw
bewijs, o., tegenproef, v., bewijs, o., bewijsgrond, o.; in —, ten bewijze; utettere alla
—, op de proef stellen ; stare alla —, de
—rova'bile, agg. Z. —roproef doorstaan
vevole ; —rovamento, m., —rovazione,

f. misbillijking, afkeuring, v.; berisping, v.;
—rovare, I. v. a. opn., nog eens bewijzen ;
—rsi, v. rifl. nog eens beproeven, probeeren ;
—, II. v. a. misprijzen, afkeuren, misbillijken;
— un testimonio, een getuige verwerpen,
van de hand wijzen; weerleggen, niet erkennen ; —rovatore, m. misbillijker, afkeurder,
verwerper, m.; —rovedere, Z. —rovvedere; —rove'vole, agg. berispelijk, verwerpelijk, afkeurenswaardig; —rovvedere, v. a.
(di qe.) weer met, van iets voorzien, weer
aanschaffen, weer voorzien ; rijpelijker, nog
eens overwegen ; —ubblicare, v. a. opnieuw
openbaar maken, afkondigen, in 't licht geven ;
herdrukken (boeken enz.); —ubblieazione,
f. nieuwe openbaar-, bekendmaking ; nieuwe
uitgave, v.; —udiabile, am afwijs-, terugwijsbaar; —udiare en repudiare, v. a.
(Giur.) van een zaak afzien, verstooten (een
vrouw); weigeren, versmaden, afwijzen, verwerpen ; —u'dio, m. versmading, weigering,
verwerping, verstooting v. (eener vrouw); echtscheiding, v.; dare il libello di —, de
klacht tot scheiding indienen ; (Giur.) afstanddoening, afziening (van iets); —ugnantemente, ave. weerstrevend, met tegenzin ;
—ugnanza en repugnanza, f. tegenstand,
afkeer, m., afgekeerdheid, v., walg, m.; aver
— naturale per qe., een natuurlijken afkeer tegen iets hebben ; aver — di fare
qe., iets met tegenzin doen ; (Filos.) tegenspraak, onvereenigbaarheid, v.; —ugnare,
repugnare, v. n. (a qe.), weerstreven, tegenstand bieden ; zich niet onderwerpen. voegen,
schikken ; tegen elk. strijden, onvereenigbaar
met elk. zijn ; (Filos.) een innerl. tegenspraak
bevatten ; afkeerig zijn, afkeer gevoelen ; ripugna a crederlo, 't valt moeielijk het te
gelooven ; —, opn. strijden, vechten p. pres.
—ante, als agq. afkeerig, afkeerwekkend;
walgwekkend, tegenstrevend, tegenstrijdig;
—ugnazione, f. h.z.d. als —ugnanza ;
—u'gnere, v. a. Z. —pungere ; —ulimento, m. reiniging, polijsting, v.; (Rett.)
opsiering, v.; —ulire, v. a. h.z.d. als pulire;
de laatste bewerking geven, de laatste hand
leggen ; (Cacc.) het gedoode wild doen opsporen ; fig. voor rubare ; —rsi, v. rill. zijn
opvoeding voltooien, zich vervolmaken ; —ulita, f. reiniging, zuivering, polijsting; lig.
fare una — dei funzionarj, een zuivering onder de beambten houden ; —ulitora,
f. (Lanif.) wolreinigster, v.; —ulitore, m.
poljster, m., zuiveraar, m.; —Illitura, f
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zuivering, reiniging, oppoetsing, polijsting, v.;
—ulizione, 1. Z. —ulimento; —ullulare,
v. n. weer uitbotten, ontkiemen ; —ullnlazione, f. wederontkieming, -uitbotting, v.;
—ulsa, repulsa, f. afwijzing, terugwijzing ;
weigerend antwoord, o.; dar la —, een
blauwtje geven; uitsluiting v. (van openbare
betrekkingen); —ulsare, repulsare, v. a.
afwijzen, terugwijzen ; —ulsione, f. (Fis.)
terugstooting, afstooting, v.; —ulsivo, app.
(Fis.) afstooting, v.; forza —a, afstootingskracht, v.; —tengere, v. a. nog eens steken ;
—untare, v. a. (Giuoc.) een nieuwerf inzet
doen, nog eens inzetten ; —urga, f. vernieuwde purgeereng; —urgamento. —ulintettto, —i muliebri, maandelijksche zuivering v. der vrouwen ; —urgare, v. a. opn.
reinigen, goed reinigen, vegen ; fig. goed doorzien en verbeteren (een werk); —rsi, v. rill.
purgeeren, een purgeerend middel nemen ;
klaren, helder worden (vloeistof); —ur gativo,
agg. zuiverend, purgeerend, afvoerend ; —utamento, m. Z. computo ; —utanza, f.
h.z.d. als riputazione en reputazione, f.
achting, v., goede naam, roep, La.; uomo di
molta —, een zeer geacht man ; buona,
cattiva —, goede, slechte naam, roep, m.;
ditta di —, een zeer gezien, geacht handelshuis, 0.; ram. eendere con —, iets niet beneden de waarde verkoopen ; satire in —,
in aanzien toenemen ; beroemd worden ; tot
eer, aanzien geraken.
Riquadramento, m. vierkantmaking, v.;
verdeeling in vieren ; —adrare, v. a. vierkant
maken; (Mat.) (een getal) in 't quadraat verheffen ; (Mur.) een muur de passende kleur
geven ; met gekleurde vakken schilderen ; v. n.
een bepaald. vlakteinhoud hebben ; il campo
riquadra cento metri, het veld is honderd
meter in 't vierkant; fig. — la testa, il
eervello, het hoofd aan ingespannen denken
gewennen ; p. pass. —ato, als agg. gekleurd,
getint; adratore, rn. kamerschilder, kam.decorateur, m.; —adratara, f. het vierkant
maken ; beschildering v. van de kamermuren,
wanden ; (Mat.) verheffing v. in 't vierkant,
quadraat verheffen ; —isito, agg. Z. requisto ; —isizione, f. Z. requisizione.
Rirallegrarsi, v. rill. zich opn. verheugen;
—endere, v. a. opnieuw geven, teruggeven ;
—o'inpere, v. a. opn. breken ; —rsi, v. rill.
weer breken, stuk gaan.
Risa, f. h.z.d. als risata ; —aeca, f. (Mar.)
branding v. (tegen rotsen); —aettare, v. a.
weer met pijlen (op iem. schieten); v. n. met
pijlen op elk. schieten; —agallo, m. Z.
risigallo ; —agire, v. a. weer in 't bezit
zetten, stellen ; —aia, f. rijstveld, o., -molen,
m.; —alare, v. a. nog eens zouten, overzouten ; —alassare, v. a. opnieuw aderlaten;
—aldanuento, m. soldeering, V.; heling v.
(eenex wonde); —aldare, v. a. soldeeren ;
weer sluiten, dichtmaken, helen ; —i conti,
de rekeningen vereffenen ; —aldatura, f.
h.z.d. als —aldamento ; gesoldeerde plaag;
si vede subito la —, men ziet terstond
waar 't gesoldeerd is ; —alimento, m. wederopstijging, opklimming, v.; —alire, v. a. weer
opstijgen, best ijgen, opklimmen ; — nu flume
of — alle sorgenti, tot aan de bron van
een rivier varen ; lag. — alle origine, tot
den oorsprong opklimmen ; v. n. weer opgaan,
in de oogen vallen ; p. pass. —ito, als app.
—
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rijk geworden, opgekomen, tot aanzien gekomen ; iron. asino —, opkomeling, rijk geworden ezel, parvenu, m.; —altare, v. a.
weer overspringen ; v. n. weer springen, ín de
hoogte springen ; terugbotsen, terugkaatsen,
teruggeworpen worden (lichtstralen); (Arch.)
vooruitspringen, uitgebouwd zijn; fig. int oog
vallen ; uitsteken ; indruk, effect maken ; —
di pist, grooteren indruk, gr. effect maken ;
—alto, m. uit de loodlijn vallend iets ; (Arch.)
uitbouw, voorsprong; — di Tina ruota,
vooruitspringend wielvelg, v.; fig. far —,
uitspringen, in 't oog vallen, effect maken ;
fa maggior —, 't maakt grooter indruk,
't komt meer voor, valt meer op; dar — a
qc., iets in 't oog doen vallen ; —alutare,
v. a. nog eens groeten den groet beantwoorden, teruggroeten ; —alutazione, f. teruggroet, m.; —alvare, v. a. weer redden ;
iiin diritto, een recht verzekeren, verdedigen ; —ainïnare, v. a. Z. riesaminare ;
—ailanlento, in. genezing, heling ; -- d'nna
città, gezondmaking v. ee ri er stad (door verbouwingen enz.); —anare, v. a. genezen,
helen, gezond maken ; — uil paese, een
oord gezond, bewoonbaar maken ; — il centro
della città, het centrum, middengedeelte
eener stad (door verbouwingen enz.) gezond
maken ; v. n. weer genezen, gezond worden;
—anatore, m. hersteller, heler, genezer, m.;
—anazione, f. heling, v.; —anciano,
—ancione, m. iem. die gaarne, veel lacht;
lachebek, m.; —apere, v. a. ervaren, te weten
komen, er achter komen ; se lo risà 11
babba ! als vader bet te weten komt ! esser
risaputo, bekend zijn; —archiare, v. a.
opn. wieden, uitwieden ; —arci'bile, agg.
herstelbaar, weer goed te maken ; —arcimento, m. herstelling, verbetering, goedmaking; vergoeding, schadeloossteiling, v.; — arcire, v. a. verbeteren, herstellen, verstellen,
restaureeren, heelmaken; fig. genezen, helen,
schadeloosstellen ; v. n. helen, genezen, toegaan (wonden); ata, f. onmatig, luid lachen,
gelach, o., schaterlach, m.; dare in una
gran —, in een schaterlach uitbarsten ; spottend gelach, hoonlachen, o.; fare a qd. una
— in faccia, iem. in 't gezicht uitlachen ;
—ata'eeia, f. onbehoorlijk, onbeschaamd
gelach, o.; —atella, —atina, f. lief, aanvallig, aanminnig lachje, gegichel, 0.; —atona, f. homerisch, vroolijk, uitbundig gelach,
0; —aazio, agg. meer dan zat ; di queste
tue popolate son sazio e —, ik ben van
uw geklets meer dan zat, ik heb er meer dan
genoeg van; —badigliare, v. n. weer
geeuwen, meê geeuwen ; —baldi re v. n. h.z.d
als rallegrare ; —cagliare, v. a. weer
werpen, slingeren ; terugslingeren, werpen ;
liig. beantwoorden (een beleediging); —caldamento, m. bet warmen, zich warmen, o.,
verhitting, v.; (Med.) jeukbonkjes, warmtepuistjes ; (Mec.) het heetloopen ; —caldare,
v. a. warmen, verwarmen, warm maken, opwarmen. warmte geven ; — gli orrechi a
qd., iem. de ooren warm maken (door veel
gepraat), iem. goed de waarheid zeggen, een
uitbrander geven; (Pitt.) — it colore, de
kleur warmer, schitterender maken; (!liet.) —
la macchina, de machine stoken ; v. n.
warmer worden ('t weer); bederven, in gisting,
rotting overgaan, schimmelig worden ; —rsi,
v. rifl. zich warmen, zich warm maken, in
;

—

—
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vuur geraken, beginnen te koken (bet bloed);
—rsi nel lavoro, warm, vol vuur, ijver
worden bij den arbeid ; —rsi d'anlore, hevig,
smoorlijk verliefd worden ; —rsi per qd.,
voor iem. in de bres springen, iem. met vuur
verdedigen ; —rsi, in toorn geraken, boos
worden, opvliegen ; sterker, heviger worden,
zich beijveren, in vuur geraken ;p. pass. —ato,
als agg. verhit, verwarmd, opgewarmd ; fig.
boos, toornig ; —caldativo, app. verhittend,
verwarmend, warm ; —caldatura, f. verhitting, verwarming, v.; —caldazione, f.
h.z.d. als —caldamento ; —caldo, m.
broeiing v. (van hooi, wol enz.); lichte ongesteldheid ; voorbijgaande verliefdheid, v.; —
cappare, v. n. opn. ontsnappen, ontkomen
—cappinare, v. a. (Calzol.) voorschoenen
aanzetten ; —cattare, v. a. het gestolene of
verlorene weer terugkoopen ; loskoopen, uitwisselen (krijgsgevangenen); fig. verlossen,
vrijmaken ; —rsi, v. rit!. zich weer in 't bezit
van iets stellen, zich genoegdoening verschaffen, wreken ; zijn verlies terugwinnen ; —cattatore, m. verlosser, bevrijder, m.; —catto,
m. terugbekoming v. (van verl., gestolen goed);
vrij-, loskooping, v.; l'umano —, de verlossing v. der menschheid ; wraak, m., vergelding,
v.; —ce'gliere, —cerre, v. a. weer uitkiezen, uitzoeken ; —ceglimeuto, m. nieuwe
uitzoeking, nieuwe keuze, v.; eemare, v. a.
nog eens inkorten (bet loon), aftrekken (van 't
loon); —ce'ndere, v. a. en n. weer af-, naar
beneden dalen, stijgen ; —eerre, Z. —cegliere ; —chiarainento, m. opklaring ,.
opheldering, rechtvaardiging, v.; —chiarare,
v. a. helder maken ; ver-, ophelderen, verlichten ; fig. duidelijk maken, ophelderen, opbeuren
(het gemoed); licht, klaarheid brengen (in een
duistere zaak); — un albero, een beoni
uitdunnen ; v. n. helder worden ; —rsi, v. rifl.
opklaren, ophelderen ; si rischiara, het
weer, de lucht klaart op ; helder worden (stem);
--rsi in volto, ophelderen in 't gelaat, een
.

—

.

vroolijk, opgeruimd gelaat krijgen ; p. pres.

—ante, agg. ophelderend, verklarend ; p. pass.
—ato, agg. ophelderend, opgeklaard ; —chi
arazione, f. opklaring, opheldering, v.;
— chiare, v. a. wagen, op 't spel zetten ; v. n.
gevaarloopen ; —chiarimento, Z. —chia
ramento, ni.; —chiarire, v. a. Z. —chiarare ; —chie'vole, agg. gevaarlijk, gewaagd ; —chio, m. gevaar, o., risico, m.;
correr — , gevaarloopen ; c' è il —, men
loopt gevaar, riskeert; mettere, porre a
—, op 't spel zetten ; mettersi in —, zich in

gevaar begeven, aan 't gevaar blootstellen ;
stare a —, op 't spel staan, in gevaar zweven ; a —, op 't gevaar af ; a tutto mio —
e pericolo of a — di mare e di geste,
voor mijn rekening en risico ; a — e ventura,
op goed geluk af; —chioso, agg. zeer gevaarlijk, gewaagd, vol gevaren ; —chizzare,
v. n. terugspatten, terugspringen ; v. a. nog
eens schetsen ; —ciacquanleiito, m. het
omspoelen, wasschen (van glazen, borden);
—ciacquare,v. a. omspoelen, omwasschen ;
—ciacquata, f. h.z.d als —ciacquaniento,
m.; fig. en fam. dare a qd. una brava
—, iem. terdege de ooren wasschen, een goeden uitbrander geven ; —ciacquato'rio, m.
spoelkuip, v., spoelketel, m.; gootsteen, m.,
afvoerkanaal o. (voor den molen); —cicquatore, m. wolwasscher, m.; —ciacquatura,

.
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f. h.z.d. als —claequarnento, in.; spoel-,
vatenwater, o.; het spoelen, wasschen der wol ;
—ciequio, m. goot, straatgoot, v., greppel, m.
Ri'scio. m. zoutschoffel, -schop, v.; voor v.
(in 't water); --cio'gliere, —eiorre, v. a.
weer oplossen, losmaken, ontwarren ; —eire,
v. n. —cita, f., —co, m. Z. riuscire, riuseita, risico ; —colo, m. (Bot.) loogkruid,
o.; —comunicare, v. a. weer in den ban
doen ; —contare, v. a. h.z.d. als scontare ;
—contra'bile, app. nauwk. te onderzoeken,
nauwk. vast te stellen ; —contrare, v. a.
entmoeten, aantreffen ; — uiiia serittura,
een geschrift vergelijken, nauwkeurig onderzoeken, nazien ; controleeren, natellen ; vergelijken, nazien (reken.); v. n. overeenstemmen ;
passen ; —rsi, v. ritl. (in un' opinione),
dezelfde meening hebben ; elk. ontmoeten,
aantreffen ; een pendant vormen, punten van
overeenstemming hebben ; —contrata, f.
controle v. (van geld en bankpapier); —contratina, f. vluchtig nazien, v., controle, v.;
—contro, m. ontmoeting, aantreffing, kruising v. (van rijtuigen); gevecht, treffen, o.;
controle, controleering, naziening, v., onderzoek, o., overtelling, v.; — di cassa; kasoverschot, o., naziening v. der kas ; bollo
di —, controlestempel, m.; vergelijking, v.,
nazien o. (van een tekst), verificatie, v.; vergelijking v. (van twee dingen met elkander);
pendant, o., zijstuk, o., degenhanger, m.; punten van overeenkomst; fig. cose clie non
hanno — nella storia, zaken zonder voorbeeld in de geschiedenis ; trovar —, den
rechten man vinden ; klein ontvangbewijs, o.;
darne —, de ontvangst van iets melden ;
adres, opschrift, o., merk, o., aanwijzing, v.;
— di stanza, reeks, rij v. kamers, vertrekken ; tegenoverliggende kamer, -staand venster ; tocht, in., trekking, tochtlucht, v.; non
1sta se a questo —, ga niet zoo op dien
tocht staan ; chiudimi codesto —, doe dat
tochtgat dicht ; (Vet.) schoft v. (v. een .paard);
(Sell.) —i, pl. borstriemen (am) 't paardentuig);
—i, pl. borduursels mv. (op kleeren, livrei);
(Mus.) —I falsi, dissonanten, m. pl.; — prep.
tegenover ; —controso, agg. h.z.d. als salcigno of nadoso ; —coppiare, v. a. weer
uitbreken, uitbotten ; —corbiare, v. a. weer
vlekken, inktvlekken maken ; fig. opnieuw
omwerken (een gedicht); —co'rrere, v. a.
weer doorloopen ; nauwkeurig, herhaaldel ij k
doorloopen, doorlezen ; zorgvuldig overwegen,
nazien ; —corriinento, m. herhaald doorloopen, nauwkeurig onderzoek, o.; —cossa, f.
inning, inkasseering, v.; wederinlossing, loskooping, v.• fig. opstand m. (tegen vreemde
dwingelandij); stare alle —e, geen antwoord
schuldig blijven ; stare alle —e of essere
pronto alle —e, gereed z ij n den vijand te
ontvangen ; —cossione, f. inning, inkasseering v. (van geld); — della imposte, belastinginning, v.; fare una —, (uitstaande
gelden) inkasseeren ; —cosso, p. pass. van
riscuotere; —coti'bile, agg. inbaar ; —cotimento, m. inning v. (v. gelden); —cotitore,
m. geldinner, geldophaler, m.; —critto, p. p.
V. —criivere, v. a. nog eens schrijven, overschrijven, antwoorden ; —cuo'tere, v. a. sterk
schudden, opschudden ; h.z.d. als —eattare ;
innen, inkasseeren; — fu pegno, een pand
inlossen ; fig. en scherz. — busse, klappen
i ploopen ; pare che tu — voglia,'t schijnt
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dat gij klappen wilt hebben ; ne ha riscosso
parecchie, h ij heeft klappen, slaag opgeloepen ; fig. oogsten, inoogsten, verdienen,
vinden, ontmoeten (achting,Iltjval enz.); delgen,
weer goedmaken ; —rsi, v. ri ll . van schrik
inkrimpen ; —rsi dal sonno, uit den slaap
opspringen ; weer tot zichzelf komen, bet bewustzijn weer terugbekomen ; zich losmaken,
bevrijden ; zich tot de vlucht opheffen ; —degnarsi, v. ria. weer in toorn geraken ; —ecare, resecare, v. a. snijden ; door-, afsnijden ; fig. aftrekken ; l'ineasso, se si
resechiao le spese, è molto misero,
als men de onkosten er aftrekt, is de ontvangst
zeer zuinig; — le lascivie in nu libro,
de gemeene plaatsen in een boek doorhalen ;
— le nascenti voglie, de opkomende begeerten onderdrukken ; —eccare, v. a. drogen, uitdrogen ; v. n. en —rsi, v. rill. droog
worden; —ecchire, v. n. droog worden,
indrogen ; —ecco, agg. in-, uitgedroogd ;
p. pass. —ecchire ; —eccitante, agg. lachwekkend ; —edenza, f. h.z.d. als resedenza ; —edere, v. n. woonachtig zijn,
wonen ; z ij n woonplaats, zetel hebben ; fig, in
iem.'s hand zijn, berusten ; gelegen zijn, zich
bevinden; — bene, schoon gelegen zijn ; fig.
— bene, passen, passend zijn; —d'unufffi
cio, tot een onderhorigheid behooren ; opn.
zitten ; tornare a —, weer zitten gaan ; fig.
— in of a ge., ergens opgericht zijn ; —ediniento, m. h.z.d. als sedinmento, posatura;
—e'dio of —e'ggio, m. h.z.d. als residenza ; —ega, f. (Arch.) voorbouw, voorsprong, m.; vooruitspringend deel, 0.; roode
streep v. op de huid (ten gevolge van sterk
binden); plek, drukplek, v.; —egare, v. a.
h z.d als —ecare ; scheiden, verdeelen ; —egatura, f. afscheiding, verdeeling, v.; —e'ggio, Z. —e'dio ; —egna, f. afstanddoening,
neerlegging v. (van een ambt); —egnare,
v. a. nog eens merken, een nieuw merk geven ;
afstand doen, neerleggen, onderteekenen ; —egnazione, f. h.z.d. als rassegnazione ;
—egnire, v. a. h.z.d. als proseguire ;
—eguitare, v. a. opn. vervolgen ; —elciare,
v. a. andermaal, opn. plaveien , —eila, f.
slechte rijstsoort, v.; —embrare, v. n. Z.
rassembrare; —eminare, v. a. weer,
opnieuw zaaien ; —endare, v. n. en —rsi,
v. rid. weer tot z ij n zinnen, verstand komen;
—entiniento, m. nagevoel, o., gevoel o. (van
geleden pijn); aandenken, o., herinnering, v.;
afgekeerdheid, v., wrok, m., leed, 0.; far —
di qe., met wrok, toorn aan iets denken;
met verdriet, leedwezen ondervinden ; zijn ongenoegen uiten ; — d'un edifizio, scheuren,
spleten in een gebouw (na een aardbeving);
—entire, v. a. weer hooren, gevoelen, ervaren,
ondervinden, bespeuren; la borsa ne risente, de beurs voelt, ondervindt het ; —rsi,
v. rill. ontwaken ; assol. —rsi, tegen iemand
opkomen, zich geraakt betoonen, reclameeren ;
—rsi di qc., de gevolgen, naweeën van iets
ondervinden, gevoelen onder een zaak lijden ;
weer tot zichzelf, tot zijn krachten komen;
il vino se risente, de wijn wordt krachtig ;
le piante si risentono, de planten balen
weer op; bemerken ; (Arch.) essersi risentito, geleden hebben, scheuren, spleten bekomen hebben ; v. n. iets aan zich hebben ; p. p.
—lto, als agg. gevoelig, prikkelbaar, oploopend ;
parole —e, gevoelige, bittere, harde woorden ;
—,
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trend ; —igallo, m. (Chim.) natuurlijke arseuitstekend, naar voren tredend ; contorni
nik- en zwavelverbinding; —igillare, v. a.
troppo —1, al te scheep uitgevoerde omtrekweer verzegelen; —iguilieare, v. a. weer
ken ; krachtig, sterk smakend, vurig; (Pitt.
en Scuft.) maulera —a, levendige, krachdoen weten, weer beteekenen ; —lanigliare,
v. n. h.z.d. als rassonnigliare; —Imotige richting in de kunst ; eolori —i , levenverte, agg. h.z.d. als risifieo ; —lno, tn.
dige, scherpe kleuren ; —entitaiuente, avv.
aanvallig, lief lachje, o.; —sine, f. riem o.
op gevoelige wijze ; boos, met bitse, scherpe
(papier); fig. en ram. soort, v., kaliber, slag, e.;
woorden ; op verbitterden toon ; —eppellire,
v'erano furfanti ed altri della stessa
v. a. weer begraven ; —erba, f. Z. riserva;
—erbare, riservare, v. a. h.z.d. als ser—, er waren schelmen onder en anderen van
bare; fig. voorbehouden ; —rsi di fare
hetzelfde slag; ciasean di questa —, elk
qe., zich voorbehouden iets te doen ; — qe.
van dezelfde bende (D.).
per sè, iets voor zich voorbehouden ; — le Riso, in. (pl. risa), lachen, gelach, o., lach,
sue forze, z ij n krachten sparen ; — dentro
m. — beffardo, spottend, gelach ; —a sganqe., iets binnenhouden, verzwijgen; uitstelgherate, uitgelaten, uitbunding lachen, 0.;
cose degne di —, belachelijke dingen;
len, verschuiven ; redden, bewaren ; non riserbando diguità e merito, zonder op
destare le —a, het lachen opwekken,doen
waardigheid of verdienste te letten; p. pass.
lachen ; -- sardonico, krampachtig gelach ;
—aio, als agg. terughoudend, voorzichtig,
tam. gedwongen, niet gemeend, zuur sardonisch gelach ; lachen; far le —a grasse,
behoedzaam, gereserveerd ; andar — con
een luid gelach uitstooten, in lachen uitbarqd., zeer voorzichtig met iem. omgaan ; sost.
m. fare il —, den terughoudende, geresersten; m. prov. — che non si emioce, geveerde spelen ; (Teol) easo —, voorbehouden,
dwongen, niet van harte gaand lachen; II.
gereserveerd geval ; lettera —a, gereserveerd
in. (Bot.) rijst, v.; brillare 11 —, de rijst
korrelen ; minestra di —, rijstsoep, v.; —
schrijven ; eaecia —a, gereserveerde jacht,
v.; cavalli —i, versche postpaarden ; posti
al latte, rijstebrei, rijstepap, v.; farina di
—, rijstmeel, 0.; flor di —, bloem van rijst—1, gereserveerde, voorbehouden plaatsen ;
—erbatezza, —ervatezza, f. terughoumeel ; IlI. — p. pass. van ridere ; —offlare,
dendheid, bescheidenheid, v., terughoudende
v. n. opn. blazen ; fig. en ram. overbrengen,
handelwijze, karakter, o.; —erbato'io, m.
verklappen ; —ogettare, v. a. weer onder(Idraul.) waterreservoir, o.; —erbatore, m.
werpen ; —oggin'ngere, v. a. en assol. opn.
bewaarder, in.; —erbazioue, f. h.z.d. als
toevoegen ; —ognare, v. a. en n. weer, opn.,
riserva ; —erbo, —ervo, m. het bewaren,
nog eens droomen; —olare, v. a. (Calzol.)
besparen, o.; voorraad, m., reserve, v.; metnieuwe zolen onder doen ; p. pass. —ato, als
tere • in —, iets terz ij de leggen, voor later
agg. un par di searpe —e, een paar nieuw
bewaren, in reserve houden; voorzichtigheid,
gezoolde schoenen ; —oiatura, f. het leggen
behoedzaamheid, terughoudendheid, v., voorvan nieuwe zolen; —oleare, v. a veer
behoud, 0.; senza —, zonder voorbehoud, z.
ploegen, voren trekken ; —olino, m. aanvaluitzondering ; —erramento, m. verstopping,
lig, lief lachje; kwaadaardig, snibbig lachen,
versperring, v.; —errare, v. a. opn. sluiten ;
o.; —olleeitare, v. a. opn. iets doen; op iets
sluiten, wegsluiten ; fig. onthouden ; (Gett.) de
aandringen ; —olletleare, v. a. weer kittereten (van een gietwerk) volstoppen, dichttelen ; —, h.z.d. als solletleare ; —oliemaken ; —rsi, v. rif]. zich opsluiten, monnik,
vare, v. a. weer oprichten, opheffen ; weer
non worden ; —erva, f. bewaring, besparing,
troosten ; fig. — 11 paese dalle misere
reserve, V.; fondo di —, reservefonds, o.,
condizione, het land uit zijn ellendigen
voorbehoud, o., voorwaarde, v.; senza —,
toestand opheffen ; —olu'bile, agg. oplosbaar,
ontbindbaar ; —olutan,ente, a m op vastzonder voorbehoud; terughouding, geslotenheld ; tenersi in —, terughoudend zijn;
beraden wijze, zonder bedenken ; —olutezza,
(Mil.) reserve, reservetroep, v.; (Eccles.) uitf. vastberadenheid, onvervaardheid, tegensluitend recht o. tot verleening v. prebenden ;
woordigheid v. van geest; —olutivo, agg.
a — di, at. avv. uitgenomen dat; onder vooroplossend; inetodo — , ontledende, analytibehoud ; —ervare, Z. —erbare ; —ervasche methode ; vernietigend, opheffend; —otanmente, avv. onder voorbehoud, op teruginto, p. pass. v. —olvere; —olurioue, f.
houdende wijze ; --ervire, v. a. weer dienen,
oplossing, v., verdeeling, v.; fig. besluit, o.,
wederdienst bewijzen ; —ettino, m. boosaarbeslissing, v.; fare, prendere una — , een
dig, ironisch lachen, o.; —etto, m. glimlach,
Lesluit nemen ; vastberaderrh., vermetelheid;
m.; —forzare, v. a. opnieuw zoeken te
esclam. —! besluit dan toch ! qui ci vuol —,
bemachtigen ; —rsi, v. rifl. zich telkens opn.
bier moet snel beslist, snel gehandeld worden ;
inspannen ; —forzo, m. herhaalde inspanning,
(Pitt.) — di peirello, vastberadenheid, koenv.; —Barare, v. a. — qd., opn met iem.
heid in het hanteeren van 't penseel; (Mat.)
in wedstrijd treden ; —gomberare, v. a. opn.
oplossing v. (van een vraagstuk); (Giur.) verruimen, opruimen ; N. n. opn. omtrekken;
nietiging, verbreking v. e. verdrag; —o'Ivere,
—guardare, v. a. h z.d. als riguardare ;
v. a. oplossen, smelten ; (Med.) verdrijven,
agg. lachwekkend, belachelijk; —1stillen ; — ure tnnrore, een gezwel pappen,
bilità, f. belachelijkheid, v.; —icare, v. a.
week maken ; in kleinere deelen maken ; h.z.d. als rischi-are; v. n. ram. 1' risica,
rrn probler»a, een probleem, vraagstuk op't staat te bezien,'t kan zijn ; prov. chi non
lossen ; (Giur.) verbreken, ongeldig verklaren,
risica non rosica, wie niet waagt die niet
vernietigen; besluiten, een besluit nemen, bewint ; frisch gewaagd is half gewonnen ; —leo,
palen, vaststellen; trattare, ma non -,
m. ii.z.d. als risehio; a —, op 't gevaar, op
onderhandelen, maar nog niet besluiten ; —rsi,
risico af ; andare a 'di ... , gevaarloopen
v. rill. zich oplossen, smelten, vervloeien ;
van ...; —teoso, app. vermetel, waaghalzig,
riso olie si risoive in pla.nto, een lach
'gewaagd, gevaarlijk ; —i'fieo, agg. lachwekdie in tranen omslaat, verandert; ten goede
ITALIAANSCH-NEDERLANJJSCH.

53

RIS

834

komen ; besluiten, een besluit nemen ; non I
si risolve a nalla, hij kan tot geen besluit komen ; imp. Iion si risolve a plovere, 't kan maar niet besluiten om te regenen ; non sa --rsi, h ij kan maar niet besluiten ; non sa a che —rsi, bij weet niet
waar toe te besluiten, wat aan te vangen ; mi
risolverel piiittosto dl niorire che
ik zou liever sterven dan ...; v. n. de gewenschte uitwerking hebben, baten ; —ente,
p. pres als agg. oplossend, beslissend ; p. pass.
—into, als agg. opgelost, vloeibaar ; niembra
—e, vermoeide, ontzenuwde ledematen (D.);
fig. beslist, vastberaden ; (Pitt.) mansera —a,
frissche, ongedwongen manier, penseelstreek,
m.; fare un animo —, een besluit nemen,
tot een beslissing komen ; —olvi'bile, agg.
oplosbaar, ontbindbaar; —olvimento, m.
h.z.d. als —oluzione ; —olvitore, m oplosser, beslisser m. (eener zaak); —omigliare, v. n. Z. rassomigliare; —ommare,
v. a. weer op-, bijeentellen ; —omme'rgere,
v. a. weer onderdompelen ; —onuuiettere,
z. risottomettere ; —omministramento, m. nieuwe levering, overreiking ; —omministrare, v.a. weer leveren, overhandigen,
geven ; —onauza, f. klank, m., geluid, 0.;
fig. beteekenis, V.; (Mus.) resonans, v., weerklank, m.; —onare, v. a. weer spelen, nog
eens spelen, blazen (instrum.), luiden (klokken);
— le parole, luid spreken, de woorden
duidelijk uitspreken ; — 11 nome, den naam
doen weerklinken ; v. n. weerklinken, terugkaatsen (het geluid); la città risnona di
lamenti, de stad weerklinkt, is vol van
weeklachten ; klinken, schallen ; p. pr. —ante,
als agg. h.z.d. als sonante ; —one, m. soort
grootkorrelige r ij st, v.; —orblre, v. a. weer
op-, inzuigen ; weer in zich opnemen ; —orbitore, m. weer opzuiger. m.; —o'rgere,
v. n. zich weer verheffen, weer opstaan ; weer
voor den dag komen, zich weer vertoonen;
weer opkomen ; — da morte, dal sepolcro, van den dood, uit bet graf opstaan ; opstaan (de dooden); weer tot zijn krachten
komen, weer herstellen ; weer in goede omstandigheden, er bovenop komen ; weer tot
bloei, welvaart komen ; far —, weer tot bloei,
welvaart brengen ; p pass. —orto, als agg.
opgestaan, opgewekt; paese —, in opstand
gekomen land ; sost. I —1, de opstandelingen ;
—orgimento, m. h.z.d. als resurrezione;
fig. herbloei, herleving, v.; bevrijding van de
vreemde onderdrukking ; vrijheidskamp ; (Star.
ital.) strijd, m., streven o. naar de Ital. eenheid ; storia del — Italiano, geschiedenis
der Ital. wedergeboorte; —orsa, f. hulpbron,
v., hulpmiddel, o., toevlucht, redding, v.;
—ospe ndere, v. a. opnieuw ophangen ; fig.
andermaal in twijfel, onzekerheid laten; opn.
uitstellen, verdagen ; — un prete dalla
messa, een priester opn. het mislezen verbieden ; —ospi'ngere, v. a. opn. voortjagen,
wegstooten, terugslaan ; —ospingimento,
m. terugstooting, v.; —ospirare, v. a. opn.
verlangen, haken, vurig begeeren ; —ostenere, v. a. opnieuw ondersteunen, stutten;
—oterrare, v. a. opn. in den grond brengen,
met aarde bedekken, weer begraven; fig. opn.
verbergen, verheimelijken ; —ottomettere,
v. a. opn. onderwerpen ; —ovvenlre, v. a.
opn. bijstaan; v. n. en —rsi, v. ri ft . zich weer
herinneren ; —pa'udere, v. a. weer uitscbud...,
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den, weer uitbreiden ; —rsi, v. n il. zich opn.
uitbreiden ; —paramento, —parmio,
m. het sparen, o., besparing, v., spaarzaamh.,
v., bespaarnis, v., bespaard geld, o.; — di
fatica, besparing van moeite ; eassa di —,
spaarkas, v.; senza —, zonder te sparen, op
verkwistende wijze ; far — di qe., zeerzuinig, spaarzaam met iets omgaan ; —parmiare, v. a. sparen, besparen, spaarzaam, zuinig
omgaan ; prov. danaro risparmiato é
due volte guadagnato, bespaard geld is
tweemaal gewonnen ; -rsi la fatica, zich
de moeite sparen ; risparmi le parole e
faccia dei fatti, bespaar uw woorden,
maar toon uwe daden ; —rsi qe., in acht
nemen ; risparmiarla a qd., iem. vergeven, ongestraft laten gaan ; non glienc
risparmió uno — hij bespaarde hem geen
enkel woord, bleef hem geen woord schuldig;
fam. per oggl 11 tempo ce l'ha risparmiata, vandaag heeft het weer 't nogal goed
—rsi, v. rill. schoonen, bewaren ; zijn krachten schoonen, spaarzaam omgaan; non si
risparmia punto, hij spaart zich volstrekt
niet, neemt zich niet in acht ; —parmiatore,
m., —trice, 1. spaarder ; spaarzaam, zuinig
mensch, goede huishoudster, v.; —pa nmi ne d o, m. kl. besparing, v., kl. spaarpenning, r.,
een appeltje voor de dorst ; far qualche —,
wat geld, centjes overleggen, besparen ; —
pazzare, v. n. nog eens vegen, uitvegen ;
—pedire, v. a. opnieuw zenden, verzenden ;
terugzenden; —pedizione, f. nieuwe zending, terugzending, v.; —pe'gnere,
gere, v. a. weer uitblusschen ; —rsi, v. rill.
weer uitgaan (vuur, vlam); —pe'ndere, v. a.
weer uitgeven; —pe'rgere, v. a. h.z.d. als
aspergere ; —petta'bile, agg. achtenswaardig, eerwaardig, aanzienl ij k ; —pettare,
v. a. achten, eeren, eerbiedigen ; achting, eerbied betuigen ; eerbiedig behandelen ; achtgeven op iets; voorzichtig met iets omgaan;
— 11 proprio onore, zijn eer onbevlekt bewaren ; — 11 proprio dovere, zijn plicht
vervullen ; farsi —, zich doen eerbiedigen,
z ij n gezag handhaven ; —rsi, v. riff. zichzelf
eerbiedigen ; zijn eer, goeden naam hooghouden, bewaren ; p. pass. —ante, als agg. eerbiedig; —pette'vole, agg. h.z.d. als —petta'bile ; – pettivamente en respettiva-mente, avv. met het oog op, met betrekking
tot, in vergelijking, vergelijkenderwijze ; —pettivo en respettivo, agg. betreffende ; wederkeerig ; andare — a fare qe., zeer
voorzichtig bij iets te werk gaan ; —petto,
m. achting, hoogachting, v., eerbied, in., eerbiedbetuiging, v.; tenere in —, eeren, in eere
houden ; mostrar —, eerbied betoonen,
bewijzen ; persona di—, man van aanzien ;
—i nmani, menschelijk opzicht, 0.; betrekking; inachtneming, v.; — alla roba
d'altrui, eerbied voor eens anders goed ;
portar —, achten, achting toedragen ; aver
— delle of per le persone, een onderscheid
van personen maken ; senza — di persome,
zonder aanzien des persoons ; portar — ^a
qd., iem. schoonen, respecleeren, geen kwaad
doen, niet straffen ; non portar —, geen
acbtslaan ; non portar — a nessuno,
niemand sparen, niemand uitzonderen ; la
morte non porta — a nessuno, de dood
spaart niemand ; perdere, togliere il — a
qd., iemand den verschuldigden eerbied, de
,
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versch. achting weigeren ; mancare a qd.
—ante, overeenkomstig ; —ponde'vole, agg.
di —, te kort schieten in de verschuldigde
passend, overeenstemmend ; —poudiero, agg.
achting, eerbied voor iem.; Pain. eon — parbrutaal in zijn antwoorden ; ragazzo —,
lando, met verlof, met allen eerbied gesproeen brutale vlegel ; sost. —o, m., —a, f.
ken ; —I, pl. eerbiedbetuigingen ; komplimenbrutaal, onbeschaamd persoon ; —pondlten, eerbiedige groeten ; 1 wiel —1 al
nmento, m. het antwoorden ; —ponditore,
Signore N., mijn komplimenten aan mijnheer
m. beantwoorden; (Stor. flor.) opsteller der
N.; (Lett.) minnelied, 0.; di —, reserve ...;
staatk. antwoorden; —ponsa'bile —poneavallo di —, reservepaard, o.; ancora
sabilitá, f. Z. responsabile; - pousidi —, noodanker, o.; opzicht, punt, 0.; uomo
one, f. Z. risposta; —ponsivo, agg. Z.
per ogni — eattivo, in elk opzicht slecht
responsivo ; —posta, f. antwoord, 0.; dar
mensch ; in questo — siamo d'aeeordo,
antwoord geven, antwoorden; a tal
op dit punt, in dit opzicht zijn wij het eens;
proposto tal —, zoo de vraag, zoo het
per ogni boon —, in elk opzicht, in elk
antwoord ; in — all' uiltima vostra, in
geval ; per pia —, om meer dan een reden ;
antwoord op uw laatsten brief; (Mus.) herper — di qd., ter wille van iem.; a, in,
haling van het thema van een kanon of fuge
per -- a, in vergelijking met ...; per — alle
in andere toonzetting ; (Scherm.) tegenstoot, m.;
diflicoltà è riuscito assai bene, de
m. prov. botta e —, vraag en antwoord, slagmoeielijkheden in aanmerking genomen, is hij
vaardig antwoord ; —posta'eeia, f. onbezeer goed geslaagd ; — prep. (a qe.), ten opleefd, onbeschaamd, ongepast antwoord ;
zichte, in vergelijking, tegenover; —petto—prangare, v. a. met latten samenvoegen,
samente, avv. op eerbiedige wijze, met alle
bevestigen ; met ijzerdraad omvlechten ; —
achting; —pettoso, app. eerbiedig, vol eerpre'mere, v. a. opn. uitpersen ; —pre'nbied, achting ; —pettu'eeio, —pettuzzo,
dere, Z. —ple'iidere; —pronare, v. a.
m. geringe eerbied, achting ; —pianare, v. a.
weer de sporen geven, weder aansporen;
effenen, effen, gladmaken ; uitleggen, verkla—puntare, v. n. weer opduiken, opdagen, te
ren ; —pianato, m. vlakte, v.; vlakke, effene
voorschijn komen ; fig. zich weer verheffen,
plaats, v.; —piare, v. a. navorschen, uitweer opkomen ; —potare, v. a. weer uitspionneeren, bespieden ; —piarmare, Z.
spu wen, uitwerpen ; — sangue, weer bloed
—parmiare ; —pi'gnere, —pingere, Z.
opgeven, spuwen ; —quadrare, v. a. Z. rirespingere; —pigolamento, m. nalezing,
quadrare ; lig. nog eens nauwkeurig bezien ;
tweede nalezing, v.; —pigolare, v. a. nale—quittire, v. a. (Cacc.) de jachtvogels de
zen, nog eens nalezing houden ; —pinta, 1.
gebroken slagveeren weer rechtzetten ; —
terugstooten, o.; —pirare, v. a. en afgel. Z.
quitto, m. h.z.d. als riposo, sollievo;
respirare ; —pitto, rn. dralen, talmen, o.,
—quo'tere, v. a. Z. riseuo'tere ; — quauitstel ; —, h.z.d. als rispetto ; rust, v., uitti'blle, agg. invorderbaar, vervallen, bespanningtijd, m.; —pleudentemente, avv.
taalbaar.
op schitterende, glanzende wijze ; stralend, Rissa, f. strijd, m., twist, v., vechtpartij, haarschitterend ; —plendenza, f. h.z.d. als splenplukkerij, kibbelar ij , v;. attaeear —, strijd,
dore; —ple'ndere, v. n. weerstralen, schitoneenigheid beginnen ; —e letterarie, letteren, glanzen, fonkelen, stralen ; fig. schitteren,
terk. kibbelarijen; —saiuiolo, m. twistzoemet roem bekend zijn; p. pres. —eute, als
ker, vechtersbaas, m.; —care, v. n. en —rsi,
agg. glanzend, schitterend, stralend, enz.;
v. rilt. vechten, twisten, strijden ; een vecht—plende'vole, agg. h.z.d. als —plendeiite ;
partij beginnen ; p. press. —sante, als agg.
fig. uitmuntend, uitstekend ; —pogliare, v. a.
strijdzuchtig, twistziek ; --soso, agg. twistweer of geheel uitkleeden ; opnieuw van alles
ziek, strijdlustig ; sost. m. h.z.d. als —saiuoto;
berooven, uitplunderen ; —ponda, f. h.z.d.
—tabilinnento, m. wederinrichting, herstelals risposta; —pondenza, f. h.z.d. als
ling ; —tabilire, v. a. weer inrichten, inzeteorrispondenza; —po'ndere, v. n. antten, vastzetten ; weer herstellen, in orde brenwoorden, antwoord geven; disse loro,
gen ; — qd. netla eariea, iem. weer in
rispondendo, hij gaf hem ten antwoord ;
zijn ambt herstellen ; — un eomnnereio,
— v. a. antwoorden, beantwoorden ; seuza —
een handelszaak weer tot bloei brengen, opparola, zonder een woord terug te zeggen ;
beuren ; —rsi, v. rift. — in salute, weer
prov. clii male aseolta, peggio risgezond worden ; p. pass. —Ito, als agg. weer
ponde, wie slecht luistert, geeft nog slechter
ingezet, hersteld, genezen ; —taceiare, v. a.
antwoord ; — di bo e di ba, een brommend,
nog eens ziften, doorzijgen, doorgieten ; —stagmopperend antwoord geven ; — a ona letnamento, m. wedervertinning, v., tegenhoutern, een brief beantwoorden ; — eon ul na
ding v. (van een doorgesijpelde vloeistof);
spallata, met een schouderophalen ant—stagnare, v. a. I. weer, opn. vertinnen ;
woorden ; — ad un saluto, een groet be—, v. a. tegenhouden, stelpen, tot staan brenantwoorden, zich verzetten, het hoofd bieden;
gen ; v. n, ophouden met stroomen, vloeien,
— a un ordine, een bevel opvolgen, naafdruppelen, niet meer bloeden ; —stagnakomen ; ment rispondere alle speranze,
tivo, aqg. stelpend, tot stilstand brengend ;
niet aan de verwachtingen beantwoorden ; —
— tagno, m. h.z.d. als —tagnamento in
al pagamento, op den juisten tijd betalen ;
de tweede beteek.; fig. stilstand, m., stremming
(Giuoc.) bekennen, kleur bekennen ; — in un
v. (in zaken enz.); —tampa, f. herdruk,
luogo, aan een plaats grenzen, er op uitloonieuwe druk, m.; —tampare, v. a. herdrukpen, in de richting liggen, uitzien op ; questa
ken, weer afdrukken, opn. drukken ; een nieuwe
porta rispoude al giardino, deze deur
uitgave geven (van een boek); —tampatuira,
komt in den tuin uit ; — a qd. di qe.,
f. h.z.d. als —tampa ; —tanza, f. rust, v.;
iem. borg spreken ; borg spreken voor ; ne
het ophouden, uitscheiden, 0.; —tare, v. n.
rispondo io, ik sta er voor in ; —rsi, v. rifl.
een weinig uitrusten, ophouden, staan bl'ij'ven ;
bij elk. passen, overeenstemmen ; p. pres.
bl ij ven, vertoeven, verblijven ; —rsi, of rel
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di of del fare qe., ophouden, uitscheiden I
met iets ; non ristarsene, met alle kracht
doorzetten ; —rsene, perchè qe. vada
bene, alles in 't werk stellen opdat iets goed
afloopt; — a qc., iets verduren, uithouden;
-- voor resistere ; opn. staan, zijn plaats
vinden ; —tata, f. rust, v., stilstand, m., pooze,
v.; —taurare, v. a. en afgel. Z. restaurare ;
—teechire, v. n. uitdrogen, verstijven fig.
mager worden ; —te'ndere, v. a. Z. ste'udere ; —tillare, v. a. nog eens, over distilleeren ; weer laten uitdruipen ; v. n. weer
druipen, druppelen ; —tienare, v. a. opnieuw
schatten, taxeeren ; —tio, rn. Z. restio;
ri'stio, m. Z. rischio ; —tituire, v. a. en
afgel. Z. restituire; —toppare, v. a. toestoppen, dichtstoppen ; —, v. a. (Agr.) een
stoppelveld weer bezaaien ; aren, stoppels
lezen ; —toramento, m. schadeloosstelling,
vergoeding, vernieuwing, herstelling, v.; versterking, verkwikking, v.; —torare, v. a.
schadeloosstellen, vergoeden, verkwikken, versterken, laven ; herstellen, vernieuwen ; —rsi,
v. rifl. zich versterken, verkwikken, uitrusten ;
p. pres. —ante, als agg. versterkend, verfrisschend ; bevande —i, verfris. dranken ;
sost. m. restauratie, eethuis, o., gaarkeuken, m.,
herberg, v.; —torativo, agg. versterkend,
verkwikkend ; fig. opwekkend, vertroostend ;
—toratore, m., —trice, f. verkwikker,
laver; hersteller, vernieuwer; —, restauratiehouder, herbergier, m.; —torazioneella, f.
kl. laafnis, kl. verkwikking, v.; —torazione,
f. h.z.d. als —toro, ristauro ; —tornare,
v. n. terugstuiten, terugrotsen ; —torn i no, rn.
spatten, o., zeker spel waarbij men muntstuk.
tegen een muur gooit; —torso, m. terugbotsing, v., terugspringen, o.; --toro, m.,
schadevergoeding, schadeloosstelling, vergoeding, v., verkwikking, laafnis, versterking, v.;
—1, pl. ververschingen ; fig. vertroosting, opbeuring, v.; — voor restauro ; per —, bov endien, wat er nog b ij komt; —traseinare,
v. a. weer steepen, trekken ; terugtrekken,
-sleepen ; —trettainente, avv. op beperkte
wijze, in weinig woorden, kort, bondig, zuinig,
zeer spaarzaam ; —trettezza, f. engte, v.,
gebrek o. aan ruimte; beperktheid, kleinheid,
v.; fig. -- di m eiste, d'idee, beperktheid
van verstand, van gedachten ; —e, pl. (domestiehe), beperkte omstandigheden ; trovarsi in grandi —e, zich in_groote geldverlegenheid bevinden ; —trettino, tn. kl.
uittreksel, kl. overzicht, 0.; —trettire, v. a.
enger, nauwer maken ; —rsi, v. rill. enger
worden, inkrimpen; —trettivo, agg. beperkend ; —tretto, m. en agg. Z. p. pass. van
—tri'ngere en restri'ngere, v. a. enger,
nauwer maken ; — un abito, een kleedingstuk vernauwen ; — la briglia, den teugel
aantrekken ; fig. beteugelen, intoomen, matigen ; verkorten, korter maken, inkrimpen ;
(Med.) — il ventro, het lichaam verstoppen ;
fig. dwingen, noodzaken, in de engte drijven ;
—rsi, v. rifl. enger, nauwer worden, inkrimpen ; zich beperken, zeer spaarzaam, zuinig
leven ; —rsi nelle spalle, bij kwaad spel
een goed gezicht zetten ; de schouders ophalen; —rsi con qd., zich met iem. inlaten,
zeer intiem met iem. worden ; p.pass. —etto,
als agg. eng, nauw, beperkt, van geringen
inhoud ; un vivere —, een beperkt, armzalig
bestaan ; ingesloten ; terughoudend (persoon);
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voorzichtig; ingehuld ; il prezzo —, de naaste
prijs, m.; e prezzo —, 't is de naaste prijs,
t kan niet minder; sost. rn. uiterste, naaste
prijs, m.; ii — quanto è ? wat is de naaste
prijs ? (Cue ) brodo —, krachtige, sterke soep,
v.; — con qd., zeer intiem, vertrouwelijk met
iem.; soft. m. enge, nauwe plaats, engte, v.;
uittreksel, overzicht o. (van een werk); voornaamste gedeelte, o , quintessence, v.; fare
il —, een uittreksel maken ; ne' —1, streng
genomen, eigenlijk ; in —, met korte woorden,
kort en bondig ; ram. le galline hauno —,
de kippen leggen nu niet; —tringimeuto,

m. vernauwing, verenging, v.; samen-, inkrimping, intrekking, v.; strakker aantrekken. o.,
beperking, v.; verstopping, v.; beteugeling,
intooming, v.: —tringitivo, agg. h.z.d. als
—trettivo ; —trinzione, f. h.z.d. als ristriz,oue; —tropieeiare, v. a. weer wrijven,
afwrijven ; —tuccaunento, m. vergipsing,
versiering v. met gipswerk ; —toecare, v. a.
met gips opvullen, versieren, opn. vergipsen ;
fig. afkeer, walg verwekken ; qucesto cibo
nis ristucca, deze spijs staat mij tegen, ik
heb er genoeg van; v. n. walgen; p. press.
—ante, walgwekkend, walgelijk ; —tucche'vole, agg. h.z.d. als —tuecante ; —tucco,
agg. zat, genoeg van, vervelend ; esser stucco
e — di fare qe., van een zaak overgenoeg
hebben, een zaak beu, zat zijn ; —tudiare,
v. a. opn. hestudeeren; —tuzzicare, v. a.
weer prikkelen ; weer aansporen, aandrijven;
—ucchio, m. (Mar.) draaikolk, v., warreling,
v.; —ucciare, v. a. weer zuigen, in- opzuigen,
in zich opnemen ; —udamento, m. herhaald
zweeten, uitdampen, druppelen, doorsijpelen;
—udare, v. n. weer zweeten ; druppelen,
doorsijpelen, doordruppelen ; — ugellare, v. a.
opnieuw zegelen, verzegelen ; —ultamento,
m., —uiltanza, f. Z. rusiiltato ond. —altare en resultare, v. n. uit voorvallen
voortvloeien, ontstaan, volgen ; da tutto eib
risulta, uit dit alles blijkt; — in danno,
tot schade, nadeel uitloopen ; •mi risulta
qc., iets wordt m ij klaar en duidelijk ; p. pres.
—ante, als sost. rn. ( Mat.) resultant, v.;
p. pass —ato, als sost. na. gevolg, o., uitslag,
m.; —upino, agg. Z. rempico : —u'rgere,
v. n. —urressi, m., —urrezione, f. Z.
risorgere, resurrezione, ressurezione ; —useitamento, m. opwekking, v.,
nieuw beleving, v.; vernieuwing, hernieuwing,
weer opwerping v. (van een vraag); wederinvoering, v., wederontstaa n, 0.; —useitare,
v. a. opn. opwekken, weer vernieuwen, weer
opwerpen, weer beleven, weer in gebruik
brengen, weer aan de vergetelheid onttrekken, weer in de mode brengen ; van den dood,
de duoden opwekken; opwekken ; v. n. opstaan ; fig. weer bloeien, levenskracht erlangen, weer opleven ; p.pass. —ato, opgewekt ;
agg. uno pare un niorte —, iem. ziet er
uit alsof h ij uit het graf komt ; — nseitatore,
m. wederopwekker, m.; —useitazione, f.
Z. —uscitafnento ; —vecchiare, v. a.
weer vernieuwen, verjongen ; — vegghiare
= —vegliare, v. a. wakker maken, wekken;
fig. weer ontwaken, opvlammen (haat enz.);
wakker schudden, uit den slaap wekken
—rsi, v. rifl. wakker worden, ontwaken;
monter, levendig worden ; de kinderschoenen
uitdoen ; tot het bewustzijn kom., weer opleven,
tot het leven terugkeeren, weer tot bloei ko-

men ; la natura risveglia, de natuur
ontwaakt ; vegltariieeito, m. opwekking,
wakker schudding, ontwaking, v.; fig. vroo
lijkheid, opgewektheid, v.; vegliatore, m.
wederopwekker, m.; ve'glio, m. wederontwaking, wederopleving, V.; viare, v. a.
weer van den weg brengen ; fig. w eer verleiden ; volta, 1. kromtiming v. van een rivier;
voltare, v. n. opnieuw wenden, keeren;
omslaan, ombuigen, zich omkeeren.
Ritagliare, v. a. weer snijden, afsnijden, snijden ; ta'glio, m. afgesneden stuk laken ; I,
pl. overschot, lappen (v. een gem. kleedingst.);
1 di pelle, leerafval, 0.; vendere a ,
in 't klein verkoopen ; — di tempo, een
weinig vrije tijd, overgebleven tijd ; se ha
di tempo, als gij een oogenblik
qualehe
vrijen tijd hebt ; a , in 't klein, stuksgewijze ;
tardamerrto, m. vertraging, verlating, v.;
tardare, v. a. ophouden, terughouden
(iem.); langzamer maken ; — it passo, langzamer gaan ; fig. tegenhouden, beletten, verlammen, vertragen, uitstellen ; v. n. laat komen,
op zich laten wachten, talmen, dralen ; senza
uu momento, zonder een oogenblik te
dralen, te verliezen ; tardativo, agg. vertragend, vertraging veroorzakend ; tardatore, in. op-, tegenstander, vertrager, m.;
tardazione, f. h.z.d als tardarnento ;
tardo, ►n. vertraging, v., oponthoud, 0.;
del treno, te laat aankomen van den
trein ; senza , stipt, zonder dralen, terstond; essere in , te laat zijn, komen,
di
zich verlaat hebben ; ii treno è in
un ora, de trein heeft een uur vertraging,
oponthoud, komt een uur later aan ; (Mus.)
langer aanhouden van een noot ; (Mar.)
della naarea, uitblijven van het getij ;
egno, tn. halt, v., terughouding, v., schutsweer, v., hinderpaal, belemmering, v.; leuning,
balustrade, v.; fig. voorzichtigheid, terughoudendheid ; senza , buitenmate, doelloos;
geheugen, o.; emenza, f. nieuwe vrees, v.;
ecoere, v. n. opnieuw vreezen, bang zijn,
angst ondervinden, gevoelen ; emperare,
emprare, v. a. opnieuw matigen ; matigen,
• intoomen; — la penva, de pen weer vermaken ; — ii ferro, het ijzer nog eens harden, temperen ; fig. zich harden, stalen ; nieuw.
moed scheppen ; e'ndere, v. a. weer opn.
spannen, uitspannen ; ophangen (de wasch);
enenza, f. Z. ritegno ; enere, v. a.
terug-, in-, vast-, ophouden ; tegenhouden,
stutten, indijken, beteugelen, intoomen; — la
eaduta di qe., iets voor 't vallen behoeden,
tegenhouden ; fig. zich in-, terughouden ; non
è retenuto da alenno riguardo, niets
houdt hem terug, hij laat zich door niets
terughouden, hij ziet naar niets ; non so
cosa mi ritiene che non..., ik weet niet
wat mij terughoudt, belet om ...; — qd. in
un luogo, iem. ergens opgesloten, gevangen
houden ; in 't geheugen, het hoofd houden,
onthouden ; — motto, poco, goed, slecht
onthouden ; in-, terughouden ; — le lacrinie,
de tranen inhouden, onderdrukken ; — it
Hato, den adem inhouden ; — qe., iets behouden ; — qd. in vita, iemand in 't leven
houden ; — it segreto, het geheim bewaren;
— la paga, het loon inhouden ; —i costeuni
del boon tempo antico, de gewoonten
van den goeden ouden tijd bewaren, behouden; — qd., iem. terzijde nemen; er voor
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houden, gelooven ; bij zich houden, herbergen ;
in zijn tinacht, bezit houden ; —rsi, v. ri ll .
zich inhouden, beteugelen ; non • —rsi di

fare qe., niet terugdeinzen, niet schuwen
iets te doen ; non poter rsi di ..., zich
niet kunnen inhouden van, zich onthouden
van; — colt qd., zich aan iem. houden, met
iem. omgaan ; p. pass. ato, als agg. inhoudend, behoedzaam, voorzichtig ; ene'vole,
app. aanhoudend, volhoudend ; eniniento,
m. h.z.d. als ritegno ; enitiva, f. herinneringsvermogen. o., geheugen, 0.; enitivo,
agg. wat kracht heeft te onthouden; forza
a, sterkte van geheugen ; —enito'io, m.
h.z.d. als ritegno, riparo; enitore, m.
terughouder, bewaarder, heler, m.; entare,
v. a. weer opn. beproeven, in bekoring brengen ; —entiva, —entivo, Z. —enitiva,
—enitivo ; —enata, f. terughouding ; af - ,
inhouding, aftrekking v. (v. geld,loon); (Mar.)
touw o. (om een afloop. schip tegen te houden);
enzione, f. terug-, ophouding, v.; inhouden,
0., aftrekken o. (van geld); (Med., d'orina,
pisophouding, rnoeielijke pisloozing ; enutezza, f. voorzichtigheid, terughoudendheid,
matiging, v.; enuto, p. pass. v. eerere;
erminare, v. a. en n. nieuwe grenzen
stellen ; e'ssere, v. a. weer weven; fig.
le lodi di qd., iem.'s lof opn. zingen ; fig.
geheel omwerken, herhalen ; — la via, den
weg nog eens afleggen ; i'gnere en ingere, v. a. opnieuw verven, oververven, een
andere kleur geven ; p. pass. into, als app.
opn. geverfd; scherz. vecchio , oude gek
die haren en baard verft ; —ismo, Z. ritino ;
iramento, m. samentrekken, inkrimpen;
h.z.d. als ritiro ; irare, v. a. opnieuw,
nogmaals trekken, steepen, aantrekken ; weer
scheppen, schieten, werpen ; toe-, terugwerpen ; nog eens afdrukken ; (Stamp.)
an
libro, een boek opn., overdrukker ; — uma
eigo, den regel opsluiten ; terug-, intrekken ;
(Mie.) terugtrekken, verwijderen ; — le truppe
dell' assedlo, het beleg opbreken ; innen,
inkasseeren (geld); afhalen (brief van de post);
uit het verkeer, den omloop terugnemen (bankpapier); — ul na dornanda, een verzoek bitrekken, terugnemer: ; — la parola, zijn
woord terugnemen, intrekken, herroepen ;
nauwer, enger, korter maken ; — fueili, de
trekken in een geweerloop maken ; v. n. zich
samentrekken, krimpen ; — da qd., iemand
gel ij ken, op iem. trekken ; rsi, v. rill. zich
terugtrekken, terugwijken ; (Mie.) voor den
vijand terugwijken, retireeren ; achteruitgaan ;
fig. --rsi da qe., van iets afzien, iets opgeven, zakken laten ; non rsi, 't niet opgeven,
volharden; (Polit.) zijn ontslag nemen; zich
uit de wereld terugtrekken ; een retraite houden ; zich verbergen, verwijderen; rei se
gretamente, zich heimelijk uit de voeten
maken, naar huis terugkeeren, naar bed gaan;
zich terugtrekken (in zijn kamer); p. pass.
ato, als agg. vita a, teruggetrokken
leven ; afgelegen, eenzaam ; terughoudend,
voorzichtig ; irata, f. (Mie.) taptoe, retraite,
v. (terugkeer 's avonds naar de kazerne); signaal o. om naar de kazerne terug te keeren;
taptoe, v.; suona la , de taptoe wordt
geblazen ; terugtocht, m.; la
del deieienila, de terugtocht der tienduizend (van
Zenofon); andare, battere in , z. terugtrekken, den terugtocht, aftocht blazen, slaan ;
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—, (Eccles.) retraite, geestelijke afzondering;
—iratamente, avv. op teruggetrokken, ingetogen wijze ; —iratezza, f. teruggetrokkenheid, ingetogenheid, v.; terughoudend-, afgetrokkenheid, v.; —irato, p. pass. —i rare ;
-iro, m. eenzame, afgelegene plaats, v.;
klooster, o., inrichting v. voor verwaarloosde
kinder., toevluchtsoord, o.; sacro --, klooster ;
het uit het verkeer terugnemen (geld, bankpapier); terugneming v. uit den handel ; (Mil.)
terugtrekking v. (der troepen uit een bezet
land), ontruiming, v.; —, h.z.d. als —iratezza;
—tnato, agg. h.z.d. als ritmico; —mica, f.
leer van het rythmus; —noicatnente, avv.
volgens de regels v. h. rythmus ; in rythmus;
—mico, agg. taktmatig, rythmisch, afgemeten ; —mo, m. (Mus.) afgemeten beweging,
evenmaat, v., rythmus, 0.; (Lett.) lettergreepmaat ; welluidendheid ; —i, pl. verzen.
8'to, m. overeengekomen gebruik, geregeld
gebruik, o., ritus m. (van een godsdienst);
secondo il — volgens de voorschriften van
den ritus; i nacri —i, de heilige gebruiken
(der kerk); (Eccles.) congregazione dei
saeri riti, congregatie der riten (coll. van
kardin. belast met de regel. der godsdienstige
gebruiken); esser di —, gebruikelijk, aan de
orde van den dag zijn ; —occamento, m.
wederbetasting, aanraking, v , verbetering, y.,
nazien o. (van werken); nieuwe prijsverhooging, v.; —occare, v. a. weer aanraken, betasten, aanroeren ; opn. tokkelen (de snaren);
fig. — una corda, weer een snaar aanroeren ; op een onderwerp terugkeeren ; retoucheeren (photographiën, schilderijen); (Incis.)
—a bulino, nagraveeren, scherper uitwerken ; opn. nazien, verbeteren (werken); — il
prezzo del grano, den graanprijs weer
verhoogen ; — qd., iem. opn. dringen ; v. n.
opn. bezoeken (ziekten een land); ritocca a
te, de beurt is weer aan u; 't is uw beurt
weer ; —rsi, v. rid. elk. raken ; tegen elk.
aanstooten ; zich nog meer optooien, opdirken ;
—occata, f. na-, overwerking ; retoucheering,
v.; —occatina, f. kl. vluchtige doorwerking,
herziening; —occatura, f. h.z.d. als —occata; —oceliino, m. (Cue.) kl. maaltijd (na
den hoofdtnaaltijd); —occo, m. h.z.d. als
—occam ento ; verbetering, herziening ; —
del testamento, herziening van, toevoeging
aan bet testament; (Porn.) omgewerkt, ververscht zuurdeeg, o.; — agg. en p. pass. van
—occare; —o'gliere, —orre, v. a. weer
nemen, afnemen, terugnemen, ontrukken ; afleiden (een water); —oglitnento, m. terugneming, -name, v.; —oglitore, m. terugnemer, ontrukker, m.; —ollerare, v. a. weer
dulden, verdragen ; —onare, v. n. weer
donderen ; —ondare, v. a. en afgel. b.z.d. als
rotondare; —ondato, m. h.z.d. als rotondità, f.; —ondetto, agg. nog al rond, dik,
vet; —ondo, m. Z. rotondità; app. h.z.d.
als rotonde, ; —o'rcere, v. a. weer draaien ;
naar een anderen kant draaien ; — au argomento, een bewijsgrond tegen den tegenstander keeren; iem. met zijn eigen wapens
bestrijden ; -- una offesa contro qd.,
iem. een beleediging teruggeven ; —rsi, v. rill.
zich weer draaien, keeren ; zich krommen,
wenden ; —orcimento, m. omdraaiing, verdraaiing, verbuiging; —orcitura, f. verdraaiing, ombuiging, v.; —o'rica, f. Z. rettorica; —ormentare, v. a. opn. pijnigen,
-

,
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kwellen, folteren ; —rsi, v. ritl. zich opnieuw
kwellen, plagen ; —ornatnento, m., —ornanza, f. Z. —orno, m.; --ornare, v. a.
weer omkeeren, terugkeeren, -komen ; weerkeeren ; opzwellen, rijzen ; — in capo, op
't hoofd vallen ; — alle prima credenza,
tot zijn eerste gevoelens terugkeeren ; -- sano,
in salute, weer gezond worden ; — a sè,
a sè stesso, weer tot kalmte, rust komen ;
— in ano, op 't zelfde neerkomen ; — in
sul stro, bits, scherp antwoorden ; -- sui
snol, weer tot zijn kosten komen ; v. a. teruggeven, beantwoorden (een groet); — qd. alla
fede, iem. weer tot het geloof terugbrengen,
bekeeren ; — a meinoria, in 't geheugen
terugroepen ; terugzenden (op zicht gekregen
waren); in den vorigen toestand terugbrengen ;
—rsi, v. rill. — a casa, naar huis terugkeeren ; —ornata, f. het terugkomen, 0.;
terugkeer, m., terugkomst, v.; —, (Eccles.)
sacraments-processie, v.; —ornelletto, m.
kl. retournel, 0.; —ornello, m. retournel,
refrein, o.; (Mus.) herhalingsteeken, 0.; het
inschuiven der vulstem (in 't orgel); fig. en
Pam. altijd hetzelfde voortgebracht deuntje, o.;
—orne'vole, agg. via non —, weg m. dien
men niet teruggaan kan ; —orno, m. terugkeer, m., terugkomst, v., terugreis, v.; far —,
terug-, naar buis keeren ; affrettare
de terugkomst verhaasten ; esser di —, op
de terugreis zijn ; zoo even, pas teruggekeerd
zijn ; dare qc. di —, iets terug-, weergeven ;
(Co rn .) tegenwissel, m., tegenvracht, v.; eavalli di —, retourpaarden, terugkeerende
paarden ; (Mar.) —I, pl. ratouwen ; — della
torrente, terugstrooming, v.; — della
tnarea, omkeer m. van 't getij ; (Mus.) h z.d.
als —ornello ; —orre, v. a. Z. ritogliere ;
—orsione, f. terugdraaiing, -winding, -kromming, verdraaiing, v.; —orta, f. bindriet, o.,
bindteenen, mv.; —e, pl. ketenen, boeien, mv.;
spezzare le site —e, zijn boeien, kluisters
afschudden ; —orto, p. pass. van —orcere ;
—o'rtola, f. voor ritorta; prots. aver plu
—e che Pastella, altijd een uitvlucht weten,
nooit om een uitvlucht verlegen zijn ; —ortura, f. Z. —orcirnento ; —osare, v. a.
opn. scheren (de schapen); —radarre, v. a.
opn. verbalen ; —ra'ere, —ra'ggere, v. a.
Z. ritrarre; —rainmento, m. h.z.d. als
—Iramento ; —tangola, f., —rangolo,
m. met woekerwinst terugkoopen ; —ranquillare, v. a. weer geruststellen, tot bedaren brengen ; —rsi, v. rifl. zich weer geruststellen, weer bedaren ; —rapiantiare,
v. a. opn. planten, verplanten ; —rarre, v. a.
terug-, wegtrekken; — I'ago, den angel
terugtrekken, intrekken ; — gli occhi, de
oogen afwenden ; — qd. perchè non entri,
iemand den ingang beletten, van den ingang
aftrekken ; uithalen, uittrekken ; winst, voordeel behalen ; opbrengen ; besluiten, gevolgtrekken ; uit opmaken (iemand's woorden);
afbeelden ; — in telg, in marmo, schilderen, beitelen ; voorstellen, teekenen ; getrouw
weergeven ; lo specehio ritrae le sembianze, de spiegel geeft de trekken getrouw
weer ; v. n. — da qd., op iem. gelijken, naar
iem. aarden, op iem. trekken; ritrae dal
padre, hij gelijkt op zijn vader; —rsi. v. rill.
zich terugtrekken, terugwijken ; zich verbergen, den moed laten zinken ; fig. —rsi da
ttna impresa, een onderneming laten varen,
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er van afzien ; p. pres. —aente, als agg.
—roso, m. enger, nauwer wordende opening
gelijkend, aardend, weerspiegelend ; p. pass.
van de vischfuik , draaikolk, m., maling, v.;
—atto, als agg. teruggenomen (geld); afgeagg. achteruit-, teruggaand, naar achteren
beeld ; — in ollo, in olieverf geschilderd;
gekeerd ; e fa — calle, en gaat achterwaarts,
—raseo'rrere, v. a. weer doorloopen;
achteruit, (D.); halstarrig, koppig, eigenzinnig,
—rasformare, v. a. op. veranderen, vernukkig ; acque —e, draaiend, onstuimige
vormen ; —rsi, v. rifl weer veranderen ;
wateren ; f. pl. a —, avv. achterwaarts, ver—raslatare, v. a. h.z.d. als ritradurre ;
keerd, omgekeerd ; eavaleare a —, omge--rasporre, v. a. weer verplanten, verplaatkeerd op 't paard zitten ; nettere 1'abito
sen; —ratta, f. h.z.d. als —irata ; (Com.)
a —, het gewaad, kleed verkeerd aantrekken ;
retourwissel, m.; dare —a una mercanzia,
inettere Tina parola a —, een woord
verlof tot wederuitvoer van waren geven
verkeerd verstaan ; —rova'bile, agg. weder
—ratta'bile, app. herroepbaar ; opn. vervindbaar, wat men weer terug kan kr ij gen,
handelbaar; afbeeldbaar; —rattare, v. a.
vinden ; —rovasuento, m. weer-, terugvinandermaal behandelen, uitleggen, bespreken ;
ding, v.; —rovare, v. a. weervinden, terugopnieuw (proces) voeren ; afbeelden, portretvinden ; doorzoeken ; — le orme dl qd.,
teeren ; herroepen, terugnemen (zij n woord);
iern.'s stappen, gangen nagaan ; aantreffen,
— la vendita, een verkoop ongeldig maken;
ontmoeten ; fig. herkennen, terugvinden ; in
—rsi, v. rill. zich laten uitschilderen, zichzelf
questo ritratto non ritrovo l'origluitschilderen ; herroepen, zijn woord terugnenale, in dit portret herken ik het origineel
men ; —rattatore, m. woordbrekend mensch,
niet, vind ik het origineel niet terug ; non —
woordbreker, m.; —rattato'rio, app. herpii1 qd., iem. niet meer herkennen ; ontdekroepend, een herroeping bevattend ; —rattaken, tot de kennis van iets komen ; uitvinden,
zione, f. nieuwe behandeling, bespreking, v.
ontdekken ; — nu disegno, de omtrekken
herroeping, terugneming v. (van hetgeen men
van een teekening duidelijk uitwerken ; (Apr.)
gezegd of geschreven had); —ratte'vole, agg.
—1 solchi, een veld omwerken ; — le idee
wat gemakkelijk herroepen, teruggenomen kan
d'uno seritto, den gedachtengang van een
worden ; —rattino, m. kl. maar goed uitgewerk overwegen, uitpluizen ; — le orine
voerd portret, miniatuurportret, 0.: —rattista,
proprie, terugkeeren, op zijn voetstappen
m. portretschilder, m.; —rattivo, agg. schilterugkeeren ; fig. en fam.
le costale a
derend, beschrijvend ; —ratto, m. portret, o.,
qd., iem. geducht afranselen ; fam. --rsi,
beeltenis, afbeelding v. (van een persoon); —
hebben, bezitten ; —rsi, v. rill. — a qe.,
a olio, — in matita, olieverf-, crayon- of
ergens bij tegenwoordig, ooggetuige zijn ; non
krijtteekening, v.; — fotografico, photogra•
nil ei ritrovai, ik was er niet bij ; mi
phisch portret, o., photographie, v.; fig. evenson ritrovato a vedere questo inirabeeld ; è il — deli' invidia, hij is de
colo, ik hell het wonder mee aanschouwd;
verpersoonlijkte nijd, afgunst ; (Lett.) karakter—rsi in un luogo, zich (toevallig) ergens
beeld, o., -teekening, v.; opbrengst v. (van een
bevinden ; ergens zijn, ergens aanlanden ; fig.
verkoop); gelost geld, o.; far — di qe., iets
—rsi a qe., tot iets geraken, in het bezit
ten gelde maken ; —rattu'eeio, m. slechtvan iets komen ; non —rsl (in qe.), er zich
gelijkend portret, 0.; —raversare, v. n. opn.
niet in terecht vinden, er niet uit kunnen
oversteken, doorreizen, doortrekken ; —rakomen ; —rsi (met een bijv. naamw.); zich bezione, f. terugtrekking, terugneming, v.;
wijzen, blijken ; queste notizie si ritrorecipe, f. werp , zinknet, o.; Tam. andare
vavano vere, deze berichten bewezen zich,
a —, hals over kop in zijn verderf loopera ;
bleken waar te zijn ; rovato, f. h.z.d. als
(Magn.) inrichting v. (in molens) om het loo—rovamento, m.; —rovato, m. uitvinding,
pend werk sneller te doen gaan ; —remare,
ontdekking, v., uitvluchtje, o.; ehe bel —!
v, n. opn. sidderen, beven ; —re'ppio, m.
wat een mooi uitvluchtje, 0.; —rovatore, m.,
inslag rat. (in een kleedingstuk); h.z.d. als in—trice, f. uitvinder, ontdekker, m., -ster, v.;
bastitura ; —rebui re, v. a. en afgel. Z.
—rove'vole, agg. Z. —rova'bile ; —rovio,
retribuire; —rineiare, v. a. opnieuw in
m. veelvuldig, gezellig bijeenzijn, o., kransje,
kl. stukken snijden, kl. snijden, kl. stukken
o.;—rovo, m. gezellige bijeenkomst, v.;
afsnijden ; —rinelerarnento, nieuwe versocieteit, club, v.
schansing, v.; —rincierarsi, v. rifl. zich opn. Ritta, f. rcheterhand, v.; —amente, avv. h.z.d.
verschansen ; —ritare, v. a. nog eens malen,
als dirittamente; —to, m. stut, v., steunfijnwrijven ; —rogradare, v. n. en afgel. Z.
bout, 0.; kram, m.; rechterzijde van iets; —
retragradare; —rombare, v. a. opnieuw
d'una medaglia, voorzijde v. van een
pompen, uitpompen; nog eens aftappen (wij n);
medaille ; da — e da reveselo, van alle
kanten ; prov. ogni — ha 11 sua rovescio,
v. n. opn. trompetten ; —roneare, v. a. weer
verminken, afhouwen, afsnijden ; —ro'pico,
elke medaille heeft eene keerzijde; — agg. in
app. en --ropisia, f. Z. idropico en idrode hoogte gericht, rechtstaand, recht ; capella
pisia; —rosa, f. (Cacc.) vangkorf v. voor
—1, recht-, overeindstaande haren ; stare —,
vogels; (Pesc.) vischfuik, v.; opstaand haarop de beenen staan ; staan ; mettersi —,
bosje op hoofd of in den baard (dat niet kan
recht gaan staan, overeind gaan staan ; questo
glad gekamd worden); kromming, winding, v.;
tavolino non sta —, dit tafeltje staat niet
recht ; fig. star —, vast, onwrikbaar staan,
draai, m.; draaikolk, m.; —rosa'ccio, agg.
zijn ; questo m»inistero non sta pià —,
zeer koppig, halsstarrig; —rosa'ggine, f.,
—rosia, —rosità, f. weerspannig-, stijfdit ministerie staat niet vast meer ; loodrecht;
per —, avv. loodrecht ; prov. ognun ehe é
hoofdig-, koppig-, eigenzinnigheid ; —rosamente, avv. op eigenzinnige, koppige, halstar— pub cadere, wie staat zie toe dat hij
niet valle ; avv. rechtuit, rechttoe, rechtaan;
rige w ij ze; —rosello, —rosetto, agg. een
weinig koppig, eigenzinnig; —rosire, v. n.
prep. h.z.d. als verso ; —oroveselo, avv.
koppig, ! eigenzinnig, weerbarstig worden ;
verkeerd, van den verkeerden kant ; —uale.
—,

—
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m. (Eccles.) rituaal, o. (boek dat de ebruiken

aver —, geen uitgang hebben thliadloopende
straat); fig. hulp-, redmiddel, o., uitweg, m.;
en cereáienien bent); godsdienst ding, v.,
non trovar una —, geen uitweg vinden,
ritueel, 0.; de gezamelijke gebruiken enz. van
zich niet uit de verlegenheid welen te redden;
lets, bijv. van het hof, van de vrijmetselarij;
trovare tuna — ad uno, iem. tilt de veragg. het ritueel betreffende, ritueel ; —ulegenheid helpen.
alista, m. (Eccles.) ritualist ; kenner der kerkelijke gebruiken; —dalmeute,, avv. op Riva, 1. oever, in., kust, v.; useir a (alla) —,
landen ; riva riva, m. avr. langs de kust;
ritneele wijze, volgens het ritueel ; —itffare,
plaats, streek, v.; endar ramingo di —,
v. a. weer onderduikeg ; —rsi, v. ri t weer
zinken, onderzonken ; —uramento, m. verin —, van de eene plaats naar de andere
nieuwde verstopping, v.; —iirare, v. a. weer
trekken ; /1g. doel, o., haven, v.; veelire a —,
aan het einddoel komen ; (Apr.) vroegbed,
verstoppen, toestoppen ; —urbare, v. a. weer
mistbed, o.; rabat, o.; —eeinare, v. a. (Med.)
troebel maken, weer storen.
opnieuw inenten ; —eeivazione, f. (Med.)
Ri udi re, v. a. en n. weer, opnieuw hooren
herinenting, revaccinatie, v.; —gheggiare,
—miliare, v. a. opn. vernederen ; —ngere
v. a. opn. doen, nastreven, vervolgen ; v. n.
en riu'giiere, v. a. weer zalven ; —rsi, v.
weer beminnen 'ggio, m. h.z.d. als riva ;
rifl. zich zalven ; — fam. geld bijeenbrengen,
—gliare, v. a. opn. ziften, doorzeven ; —le,
sparen ; zijn kas, beurs st ij ven ; —nirnento,
m. mededinger, medevrijer, m.; concurrent, m.;
m., —nione, f. wedervereeniging, wederverbinding, wederaaneenvoeging, v.; — della
agg. mededingend, concurreerend ; —, in.
oevernet, o.; —leggiare, v. n. wedijveren,
ferita, dichtgaan eener wonde ; -- dell'
mededingen; —lersi, v. rifl. zich weer bedieaniicizia, hernieuwing der vriendschap;
nen (di qe. van iets); —rsi con qd., zich
vereeniging, verbinding, v.; —Hire, v. a. weer
van iem. laten teruggeven (wat hij ons schuldig
vereenigen, verbinden, aaneenvoegen ; verbinwas); (Com.) —rsi delle spese, zich schadeden, toehaaien, toeplakken, genezen (wonden);
loosstellen, zich doen betalen ; —licare, v. a.
gelijkmaken; --i eapelli, de haren gladstrijen n. opn. overzetten, overvaren, overtrekken ;
ken, kammen; (Caved.) — un cavallo, een
mededinging, medewerving, v., conpaard goed in den teugel houden ; —rsi, v. rifl.
currentie, rivaliteit, v.; —Isa, f. (Corn .) terug-•
zich weer vereenigen, verbinden, aaneenvoebetaling van een voorschot, uitschot ; reingen ; —nitivo, egg. weervereenigend, -verboursement, o.; —ngare, v. a. opn. graven,
bindend ; (Med.) tot heling der wonden dieomgraven, omspitten ; fig. trachten te doornende; enipiastro — hechtpleister, m.;
gronden, iets weer oprakelen, wroeten ; non
--nto, p. pass. van —ungere ; —rtare, v. a.
rivanghiaino il passato, laten wij het
weer stooten ; —sare, v. a. weer gebruiken ;
verledene niet oprakelen, laten wij geen oude
v. n. weer _in gebruik, in de mode komen;
koeien uit de stoot halen ; —remre, v. a.
adesso riusauo le naaniehe larghe,
opnieuw doorwaden, overtrekken, overschreithans kamen de pofmouwen weer in de mode;
den, doortrekken.
—sei'bile, egg. licht uitvoerbaar, wat gem.
kan gelukken, slagen ; iltipresa non —, een Rivedere, v. a. wederzien, wederom zien ; fig.
doorzien, nazien (rekening); — le stampe,
onuitvoerbare onderneming ; —sciniento, m.
de drukproeven nazien, corrigeeren ; (Mil.)
welslagen, gelukken, o., gelukkige uitslag, m.;
— le truppe, de troepen inspecteeren, revue
--leire en rieseire, v. n. wederom uitgaan ;
houden ; fig. —i eonti a qd., iem. de les
— di casa, het huis verlaten ; — in un
lezen, berispen ; — il pelo a qd., iem. den
luogo, ergens op uitkomen, uitzien, o.; terecht,
mantel uitvegen ; onderzoeken, visiteeren ; a
te land komen ; er op uitloopen ; non si carivederci, a rivederla, a rivederti,
pisee pica dove vuol —, men weet niet
tot wederzien ; m. prov. a Lucca ti rividi,
waar hij (met zijn woorden) heen wil. waar
die zal zich niet laten weerzien, of: dat kan
zijn rede op uit moet loop-en; op neerkomen ;
je gelooven, die dat gelooft ! wandare a
uitvallen, gelukken, gevolg hebben ; — bene,
Dio riveggo, iem. in zijn verderf sporten,
goed uitvallen ; — a lieto line, een goed
naar een plaats zenden vanwaar hij niet terugeinde nemen ; — da nulla, niets er van
komt; v. n. weer de regels hebben (na 't
komen ; non —, mislukken ; — di gusto,
kraambed); —diineuto, m. wederzien, o;
naar den zin, smaak uitvallen ; beter gelukh.z.d. als —duta; —diva, f. (Lanif.) Z.
ken, beter worden, beter uitvallen ; zich too—dituira; —ditora, f. (Lanif.) werkster v.
ngin, blijken ; — vano, nutteloos, vergeefsch
die de wol van de vezeltjes zuivert ; —ditore,
blijken ; te vergeefsch zijn ; tutto gli riesce,
m. onderzoeker, naziener in . der rekeningen,
alles gelukt hem, loopt hem mee ; — in qe.,
revisor, in.; —ditora, f. het nazien, o., revisie,
ergens in slagen, ergens goeden uitslag, goed
gevolg in hebben ; door goeden uitslag beT.; (Lanif.) zuivering van de wol van de
vezeltjes ; —duta, f. onderzoek, naziening, v.,
kroond worden : non ei riusei, 't gelukte
hem niet; mi riesce strano, 't komt mij
revisie, v.; —la'bile, agg. wat onthuld, geopenbaard kan worden ; --lare, v. a. onthul
vreemd voor; — d'utile, d'onore, tot nut,
len, openbaar maken; fig. — un segreto,
tot eer strekken p. pass. —ito, als agg. geeen geheim verraden ; (Teol.) openbaren, door
lukt, geslaagd, goed afgeloopen ; commedia
goddelijke openbaring doen kennen; openbaar
—a, een goed gelukt, uitgevoerd stuk ; —
maken, te kennen geven ; questo lavoro
seita, f. bet gelukken, goed uitvallen, meerivela l'artista grande, dit werk verraadt
loopen, o.; afloop, m., uitslag, m; Ia non —
een groot kunstenaar, doet den meester kendi qe., het niet gelukken, tegenvallen van
nen
; —rsi, v. rif. zich doen kennen, bekend
far
buona,
eattiva
—,
zich
goed,
lets;
maken ; —lativo, agg. onthullend, openbaslecht betoonen ; blijken goed, slecht te zijn;
rend; —latore, m. openbaarder, onthuller,
goede, slechte uitwerking hebben ; uitgang,
openbaarmaker, m.; —lazione, f. onthulling,
m.; in de wendingen ; aver la — in un
openbaarmaking, v.; (Teat.) openbaring; —1luogo, ergens op uitzien, op uitkomen ; nou
—
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lino, m. (Fortif.) schans, v., voorwerk, o.;
volg. dare, toecare nu —, slagen uitdoelen,

oploopen ; —ndaiuola, f. Z. —ndugliola ;
—' redere, v. a. wederom verkoopen, weer
verkoopen, in 't kl. verkoopen ; ne ho da —,

ik heb er zooveel van dat ik er van zou kunnen verkoopen, ik heb er te veel van ; ha
ragione da —, hij heeft volkomen gelijk ;
fam. — qd., iem. de baas zijn, overtreffen ;
iem. tot een geldboete veroordeelen ; —nderia, f. weerverkoop, in., verkoop in 't kl.;
—ndi'bile, agg. weerverkoopbaar, wat men
weer verkoopen kan ; —ndicare, v. a. wederom, opn. wreken, zijn rechten, aanspraken
doen gelden ; terugeischen ; ha rivendicato
il suo potere, hij is weer in 't bezit van
zijn land gekomen; — l'onore di qd., voor
iem.'s eer opkomen, optreden ; — l'onore
proprio, zijn eer verdedigen ; — on' opera
a uu autore, iem. als schrijver van een
werk doen kennen, het auteurschap van iem.
bewijzen ; —udicazione, f. geldendmaking,
v., het doen gelden (van aanspraken); terugeisching, v., terugerlanging, v.; —'ndita, f.
weerverkoop, kleinhandel, in.; — di sale, di
tabaceloi, zout-, tabakwinkel, m.; verkoopplaats, v., slijterij, v.; —nditore, m., —trice,
f. weerverkooper, kleinhandelaar, winkelier,
m.; — di mobile, handelaar, koopman in
oude meubelen ; —ndu'gliola, f., —o, m.
kraamster, kleinhandelaarster, ventster, v.,
kramer, venter, m.; —luire, v. n. weer komen,
terugkomen, terugkeeren ; — in sè, weer tot
zichzelf komen, weer ophalen ; voor : provenire, kosten, te staan komen (op); —rberamento, m. terugstraling, terugkaatsing, v.;
—rbare, —rberare, v. a. terugstralen,
terugkaatsen ; (Clam.) in den reverbeeroven
verbranden ; v. n. en —rsi, v. rill. teruggeworpen, -gekaatst worden; p. pres. —ante,
terugkaatsend, reverbeerend ; —rberatoio,
m. (Chim.) reverbeer-, vlamoven, m.; —'rbero,
—rbe'ro, m. het terugstralen, terugkaatsen,
-stooten, o.; uitstraling, v.; (Chim.) fuoco di
— reverbeervuur, 0., reverbeerspiegel, m.;
fanale a —, lichttoren met spiegellicht;
warmteuitstraling, v.; —rdire, v. a. en n. Z.
rinverdire ; —rente en reverente, app.
eerbiedig, onderdanig, onderworpen ; servitore —, (in brieven) onderdanige, dienstvaardige dienaar ; eerbied-, achtinggetuigend ;
—ntemeute, avv. op eerbiedige, onderdanige
wijze ; —nza, f. eerbiedbetuiging, v., eerbied,
m., eerbiedigheid, v.; spirar —, eerbied inboezemen ; onderdanigheid, v., eerbiedige houding ; buiging, v., kompliment, o.; fare una
— (a qd.), een buiging (voor iem.) snaken ;
profonda —, diepe buiging ; asdar e a
fare — a qd., iem. z ij n opwachting gaan
maken ; fategli — da paste mia, groet
hem van mij, uit mijn naam ; (am. far —e,
knikken, knikkebollen (v. d. slaap); strisciar
—e, bij 't slapen op een stoel plotseling met
de beerven knikken ; la Reverenza vostra,
Uwe Genade ; —snziale, agg. vol eerbied;
-uziare, v. a. b.z.d. als —Are; —nzina,
1. kl. sierlijke buiging, neiging, v., kornplimentje o. (van kinderen); —nzoua, f. diepe,
overdreven eerbiedige buiging, v.; —aszone,
m. scherz. buiging v. tot den grond toe ; —sire
en reverire, v. a. eergin, hoogachten, in eere
houden, eerbied betoonen, zijn opwachting
maken ; sono stato a riverirla, ik heb
—,
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haar mijn opwachting gesmaakt, ben haar
gaan bezoeken ; lo riverisea in solo none,
groet hem namens mij ; la riverisco, ik
groet u, bied u mijn groeten aan ; iron. riveriseensselo, die kan me gestolen worden,
die zie ik liever niet ; p. pass. —ito, als app.
geacht, gezien, geëerbiedigd, gehoogacht ; iron.
mio -- Signore, mijn beste, waarde Heer;
qui ei ho i nsiei —I dubbj, neem me niet
kwalijk als ik daaraan twijfel ; reverito
(Signor N.), uw onderdanige dienaar (Mijnbeer N ); —ritore, m. vereerder, m.; — del
potenti, vleier der machtigen, grooten ; —r•
sainento, m. weeruitschudding, -uitgieting,
v.; —rsare, v. a. weer uitschudden, uitgieten,
of alleen : uitschudden, uitgieten ; fam. — la
tolpa (la broda) addosso a qd., de
schuld op iem. schuiven ; omkeeren, ornwerpen, onderste boven keeren ; voor : sbaragliare, v. n. overloopen (vaten); —rsi, v. rill.
uitstroomen, loopen, stroomen (in iets); —rsi
sopra ure paese, een land overstroomen
(de vijand); —rsciare, v. a. h.z.d. als rovesciare ; —rscio, m. Z. roveseio ; —rseggiare, v. a. opn. opverzen, omwerken ;
—rsi'bile, app. (Giur.) terugvallend, terugkeerend ; feudi —i alla corona, weer tot
de kroon terugkeerende leenen ; — rsibilit,
f. (Giur.) terugkeer, m.; —rsina, f. Z. noveseina; —rsione, f. terugkeer, overga n;,
m.; — di beni conffiseati ad enti morali,
overgang van in beslaggenomen goederen aan
zedel. genootschappen ; —rsivo, app. (Anat.)
terugloopend (zenuwen); m. en agg. Z. p. pass.
van rive'rtere, v. a. omkeeren, omwenden ;
afleiden (v. d. weg); p. pass. —rso, app. uitgestrekt, op den rug liggend ; eadere —,
achterover, op den rug vallen ; arco —, met
de kromming naar beneden liggende boog, m.;
sost. m. het overloopen, overvloeien ; rugzijde,
v.; tolpo di —, slag met de omgekeerde
hand ; —rtire, v. a. h.z.d. als convertire;
—sciare, v. a. en afgel. Z. roveselare;
—stimento, m. weer aankleeden, o., wederbekleeding, v.; (Fort.) versterkings-, bekleedingsmuur, in.; —stire, v. a. weer aankleeden,
aantrekken; iem. kleeden, van kleeding voorzien ; bekleeden (met steenen); — di plote
un argine, een dam met graszoden bekleeden, beleggen omvlechten, met vlechtwerk
bekleeden (tlesschen); — ure terreno, een
land beplanten ; — ure iiionte, een berg met
bosschen voorzien, beplanten ; — fin parete,
een wand, muur versieren, bekleeden ; fig. —
qd. di ton ufiizio, iem. met een ambt bekleeden, in een ambt zetten ; weer in een orde
opnemen ; —rsi, v. rifl. zich weer aankleeden,
zich verkleeden, zich beter, fraaier kleeden ;
fig. zich opnieuw bedekken (met boomen enz.);
p. pass. —ito, beter gekleed, verkleed, in 't
nieuw gekleed ; volg. villano —, opkomeling,
parvenu, m.; —tta, f. smalle, lage oever, m.;
laag strand, 0.; —tto, m. beekje, waterloopje, o.
Riviaggiare, v. n. zich weer op reis begeven;
—iera, f. oever, m., kust, v., oeverland, 0.;
la — di Genova, de kuststreek van Genua ;
land, o., gewest, o., rivier, v.; —licare, v. a.
nauwkeurig onderzoeken, doorzoeken ; —'ncere, v. a. opn., weer overwinnen; (Ciuoc.)
het verlorene terugwinnen ; —'ncita, f. n.
zegepraal, herovering, v.; (Giuoc.) terugwinst,
v.; dare la — a qd., iem. de gelegenheid
geven om zijn verlies terug te winnen ; volere
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—oltare, v. a. h.z.d. als rivolgere ; opvgpla —, revanche begeeren ; fig. wraak, weergen, vangen ; omkeeren, op de andere zijde
wraak willen nemen ; —'nta, Z. riviiaeita ;
leggen ; — nn abito, een jas keeren, omkee—'sita, 1. nieuw bezoek, tegenbezoek, o.;
ren ; — lo stomaco of alleen —, walgen;
—sitare, v. a. opnieuw bezoeken, een tegenfig. bet hart, het gemoed in opstand brengen ;
bezoek brengen ; —sta, f. wederzien, o.; (Mik.)
—rsi, v. ril. zich omdraaien, omkeeren, omrevue, wapenschouwing, v.; passar la —,
wenden ; in opstand komen ; opsteken (storm);
de revue passeeren ; nazien, o., onderzoek, o.,
p. pass. —ato, als agg. omgekeerd, gekeerd
revisie, v.; inspectie, visitatie, v.; — delle
(kleedingstuk), op-, omgeslagen ; verloopen,
seuole, schoolvisitatie, v., schoolbezoek, o.;
verleden (tijd); --oltata, f. het omdraaien,
overzicht o. (in couranten); — teatrale,
keeren, wonden, o.; —oltatina, f. kl. opstand,
overzicht, verslag o. der schouwburgvoorstelm.; --oltella, f. revolver, m.; —olto, p. pass.
ling ; — flnanz'iaria, financieel overzicht,
van rivolgere ; —olto, in. inslag, m., omo.; —vare, v. a. h.z.d. als rivivieare ;
gebogen gedeelte, 0.; — del vento, omslaan
—'vere, v. n. weer levend worden, van den
van den wind ; (Mar.) avere nn — del
dood opstaan ; se rivivessero 1 nostri
vento, anderen wind hebben ; —oltolaantichi cosa direbbero ? wat zouden
mento, m. omloop, m.; omdraaiing, omkeering,
onze voorvaderen zeggen als zij uit hun graf
verandering, v., omkeer, m.; —oltolare, v. a.
konden opstaan ?fig. voortleven, herleven ; il
weg-, voortrollen ; 't onderste boven keeren ;
padre rivive net ligli, de vader leeft in
in groote verwarring, wanorde brengen ; —rsi,
de kinderen voort ; far — qe., iets weer in
v. reil. rollen, voort-, wegrollen; —oltolio,
't leven roepen (oude gebruiken); far — una
m. voortdurend gerot, gewentel ; —oltolone,
università, een hoogeschool weer doen herm. bet rondrollen ; dare dei —i per il
leven, weer opnieuw inrichten ; —vificare,
letto, zich in bet bed heen en weer gooien,
v. a. weer levend maken, nieuw leven instorrondwentelen ; il ecore fa urn —, ik word
ten ; —ivere en rivi vi'scere, v. a. h.z.d. als
door een plotselinge vrees bevangen ; —olriv ivere ; —0, m. Id. rivier, beek, v.; —1 di
toso, —oltuoso, agg. oproerig ; sost m.
lava, di sangue, lava-,bloedstroomen ; tra I
oproerling, v.; --oltura, f. omkeering, v.,
nlinuti —i d'uin biondo erino, tusschen de
omvallen, o., omverwerping, v.; zich ineenfijne golven van het blonde haar (T.); —ocare,
krommen, omwikkeling ; fig. voorwendsel, o.,
v. a. en afgel. Z. revocare; —olare, v. n.
uitvlucht, o.; omslaan o. (v. d. wind); —oluweervliegen, terugvliegen ; fig. zweven, ontzionare, v. a. opstoken, tot opstand aanzetzweven ; — al cielo, naar den hemel terugten ; —oluzione, f. omkeering, omdraaiing,
vliegen, sterven (van kindereu); —olere, v. a.
v.; omloop, m., omwenteling, revolutie, v.;
wederom willen, weer hebben willen, terug
—oluziona'rio, agg. revolutionnair, oproewillen hebben, terugvorderen ; —oletto, m.
rig; moto —, revolutionnaire beweging, v.;
beekje, 0.; —o'lgere, v. a. omdraaien, afwentot oproer, omwenteling aanhitsend, aanstoden; draaien, wenden, richten ; — la persona, z. omdraaien, omkeeren ; — II grano,
kend ; partito —, omwentelingsgezinde, revolutionnaire partij ; sost.m. oproerling, revoluloet graan omwerken ; — la terre, den grond
tionnair, omwentelingsgezinde, m.; —o'Ivere,
omwoelen; — la spada contro di sè,
v. a. 1. rivo'lgere p. pass. —uto, als agg.
het zwaard tegen zichzelven trekken; fig. —
Jo Stato, den staat omverwerpen ; omkeeren,
(Bot.) omgebogen ; —olvitore, in. oproerling,
aanhitser tot oproer, revolutie; —omnitare,
op de andere z ij den leggen, keeren, omwenden ;
v. a. en n. opn. braken, overgeven ; —otare,
fig. volgere e — qd., iem. wenden en keev. a. en n. opn. stemmen, opn. zijn stem uitren, met iem. doen naar welgevallen ; — qe.
brengen ; —ulsione, f. (Med.) Z. revulsione;
in nuente, iets overwegen, overdenken ; —
—ulso, agg. h.z.d. als spiccato of stacqd. da qe., iem. ergens van ontraden, afbrengen ; — qe. In bene, in male, iets
cato; —uotare, v. a. weer leegen, ruimen.
ten goede, ten kwade wenden, keeren ; — gil Rizeppare, v. a. nog eens vastkooien, met
wiggen vastzetten ; —olito, m. (Nat.) verocchi a un luogo, de oogen ergens heen
steende wortel, m., wortelsteen, m.; —oma,
wenden ; — 11 suo cuore, zijn hart richten ;
— in qe., in iets veranderen ; h.z.d. als riuM. (Bot.) wortelstok, m.; —o'molo, m. (Bot.)
ammei, v.; —o'toino, m. wortelenzoeker,
volgere of rinvoltare ; —rsi, v. rilt. zich
verzamelaar m. van geneeskrachtige wortels;
omdraaien, omkeeren, omwenden ; zich wen—za, f. (Mar.) richttouw, dregtouw, o.; —
den ; —rsi verso levante, zich naar het
della lancia, lichtertouw, o.; —zaculo, m.
oosten wenden ; —rsi a qd., zich tot iem.
(Zool.) volg. voor puzzola, stinkvlieg, 0.;
wenden ; non so a chi rivolgermi, ik
—zaffare, v. n. Z. rinzaffare ; —zaweet niet tot wien mij te wenden ; —rsi a
tuento, m. bet rechtstaan, zich oprichten ;
qd., het woord tot iem. richten ; —rsi, omoprichting, v.; --zere, v. a. opheffen, opbeuren,
slaan, kenteren ; lo stomaco mi si rivolge,
oprichten, op de beenen zetten, in de hoogte
de maag begint me te draaien, ik word misserichten, rechtzetten, recht richten, buigen ;
lijk ; —rsi, fig. van gedachten, meening verbijscben (vlag); bouwen, oprichten ; —i bianderen ; —olgimento, m. het omdraaien,
ri llt, de kegels opzetten; — un palo, een
omkeeren, omwenden, o.; omloop m. (v. d. tijd);
paal in den grond slaan ; — una bottega,
— dello stomaco, missel ij kheid, v.; (Polit.)
een winkel opzetten ; (Mar.) vastsjorren, sjorpolitieke omkeering, verandering, v,; —'olo,
ren; —rsi, v. rif. zich oprichten, opstaan,
m. kleine beek, v., beekje, o.; —olta, f. omstaan gaan ; stijf worden, te bergen rijzen (de
draaiing, omkeering, wending, kromming, buibaren); —zo, m. (Zool.) zee-egel, m.; —zone,
ging, v.; (Sart. en Calzal.) omslag, opslag, m.;
m. (Mar.) dreganker, o.
omslingering, omarming, V.; opstand, m., oproer, o.; omkeer m. van 't fortuin ; —alta- Roano, rovano, agg. h.z.d. als ferrante.
nneiito, m. omwending, -draaiing, v., omloop, Rob, robbo, in. (Farm.) dik gekookt, uitgedampt vruchtensap, o.
m.; —olta'ncia, f. h.z.d. als ritoriio ;
,
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Roba, f. (oorspronkelijk) krijgsbuit, v.; roof, v.;

gereedschap, o., en in 't algemeen ding, goed,
o.; zaken, waren, v. mv.; alles wat tot het
huisraad, de uitrusting, het leven enz. behoort;
guardate che belle-, ziet eens wat mooi
goed ik heb ! compra sempre — cattiva,
zij koopt altijd slecht goed, slechte waar ; have,
bezitting, v., eigendom, m., goed, o.; bisogno
rispettare la — altrui, men moet eens
anders eigendom, goed eerbiedigen ; far —
sull' aequa, uit alles voordeel trekken ; —
of — da vivere, levensmiddelen, o. mv.;
eetwaren, v. mv., proviand, 0.; stof, v., goed,
0.; — da inverno, winterstof, v., -goed, o.;
— da strapazza, sterk, duurzaam goed ;
fig. en fam. in minachtenden zin, van voortbrengselen v. d. geest ; o che — è questa ?
wat is dat voor een prulwerk ; questa e
proprio — sna, dat is zeker zijn werk !
ook : ma clme — sono que' deputati
che votano sernpre come il ministero
vuole ! wat troep volksvertegenwoordigers

is me dat, die altijd stemmen zooals het ministerie het wil ; fam. — da chiodi, zeer
laakbaar, zonderling, verachtel ij k, ongehoord
ongerijmd tuig ; (Agr.) — da estate, zomervruchten ; (Co rn .) — smessa, uitschot, o.; —
di sotto banco, uitgezocht goed, goed van
de bovenste plank ; — andante, courantgoed, o.; prov. gli uoinini fanno la — e
le donne la conservano, de mannen
verdienen het geld, maar de vrouwen behouden het; —a'ecia, f. slechte waar, v., slecht
goed, slecht tuig, o.; fig. gepeupel, gemeen
volk, o.; —'bbia, f. (Bot.) meekrap, v.; —bbiare, v. a. met meekrap verven ; —'bbio, app.
(Bot.) h.z.d. als marrobbio ; —bbo, m. Z.
rob ; —bbone, m. Z. robone; —bea, f.
gotta —, (Vet.) kopjicht v. van 't rundvee.
Roberto, m. (N pr.) Robert, m.
Robetta, f. slechte waar; waar van weinig
beteekenis; —bi'eeia, f. h.z.d. als —betta;
—bieeiuolo, f. armzalig, gering huisraad, o.;
—

bi'glia,

f. (Bot.) rnbiglia;

—

bira, f.

mooi, fijn stuk goed, o , fraaie, fijne stof, v.;

—binetto, m. Z. rubinetto ; —brille, f.

(Bot.) onechte akazia ; m. Z.
rubinuzzo ; 'bo, m. (Apr.) h.z.d. als gran
—

grosso of forte, Z. onder grano ; —boni,

m. lange jas, v., lang kleed, o., tabbaard, m.;
—borare, v. a. h.z.d. als corroborare ;
—bii'ecia, f. slechte, ellendige waar, v., slecht
goed, o.; gemeen volk, slecht tuig, o.; —bustainenle, avv. op krachtige wijze, met kracht;
scrivere —, krachtig en nadrukkelijk schrijven ; pensare —, helder, gezond denken ;
—bustezza, f. kracht, stevigheid, sterkte, v.;
krachtige gezondheid ; —busto, app. sterk,
krachtig, pittig, stoer ; fig. stile —, krachtige,
kernachtige stijl, m.; —ca'ggine, f. heeschheld, v.; rocca, f. I. op een rots gelegen
vesting, bergvesting, burg, citadel, v.; fig. far
del e rr or —, zich een hart maken, zich met
moed wapenen ; — voor roccia ; (Min.)
cristallo di —, bergkristal, 0.; — del eaminino, schoorsteenpijp, v., boven het dak uitstekend gedeelte van den schoorsteen ; — 11.
spinrokken, o.; — fuoeo, m. (Mil.) gesmolten
metaal (voor vulling van bommen); —eeale,
m. vestingtoren, m.; —ecata, f. een rokken
vol ; slag m. met het rokken ; —tichella, f.,
—echello, m. h.z.d. als —echetto maar iets
grooter; fig. fare a girar colle —e, zeer
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sluw, geslepen zijn ; —cchetta, 1. f. kleine
spinrokken, o.; — II. (Vetr.) levantsche asCh
v. (voor glasbereiding); — III. kl. vesting, v.;
—cchettino, in. kl. spoel, o., kl. garenklosje,
o.; —echetto, m. spoel, 0.; (Mee.) kl. uitgetande cilinder ; (Orolog.) sperrad, o., garenklos,
v.; — , m. rokket, koorhemd o. (der kathol.
priesters); —cchietto, m. kl. cilindervormig
stukje bout, 0.; —'cchio, m. cilindervormig
blok, o., rol, m., steunblok, o., stuk hout, 0.;
far —I, stuk hakken ; far —i di editizj,
gebouwen tegen den grond gooien ; dikke
waterstraal; voce di —, sterke stem, stentorstem, v.; langwerpige worst, v.; 1111— di fiechi secchi, een rist gedroogde vijgen ; —
di denari, een geldrol, m ; —I, pl. kunstmatige krullen, lokken ; farsi i —i, de haren
krullen, lokken maken; —'ccia, f. rots, v.,
steile bergwand, m.; le —e alpestre, de
steile wanden der Alpen ; (Min.) —cce, pl.
gesteente, 0.; —e calearee, basaltiehe,
kalk-, bazaltgesteente, 0.; vuil, 0.; — della
eipa, vuil uit de pijp ; —ecioso, agg. rotsachtig, steenachtig, steil; paese —, rotsachtige streek ; vuil ; —ceo, m. kasteel o. (in 't
schaaksp.); bisschops-, kromstaf,m.; —ehezza,
f. h.z.d. als rocaggine ; —co, app. heescb,
schor ; fig. murmelend, dof; niet beider, zuiver
(geluid van een instrument); —toto, app.
rococo ; stile —, rococostijl, m. sost.
het rococo, het rococo-tijdperk, 0.; —'dere,
v. a. knagen, beknagen, afknagen ; 11 cane
rode l'osso, de bond knaagt het been af;
—rsi le tinghie, de nagels afbijten, op de
nagels b ij ten ; afvreten, afweiden; stukbijten,
-knagen (motten bet laken); scherz. voor nianglare ; oggi non c' è nulla da —, van
daag is er niets te eten ; bijten, branden, afvijlen , in-, wegvreten (zweeren het vleesch);
fig. verbitteren, knagen (smart, zorg); questo
mi rode, dat knaagt, verbittert mij ; — il
freno, Z. onder freno ; —i ehiavistelli,
Z. onder chiavistelli ; — 11 basto, —rsl
basti 1'un 1'altro, elk. schade en schande
berokken ; kwaad met kwaad vergelden ; fam.

pigliare a — un osso, een moeielijke,
zware zaak onder handen nemen ; —rsi, v. rifl.

van woede, nijd vergaan, zichzelf opvreten.

Rodi, m. (Geogr. stor.) Rhodus, o.; Cavalieri
di —, Jobanieterridders, mv.
Rodimento, m. het knagen ; fig. inwendige
wrok, m.; kommer, m., zorg, v.; —'dio, m.

(Min.) rhodium, rhodium-metaal, 0.; —, app.

rhodisch, tot het eiland Rh. behoorende ; leggi
—e, diritto —, rhodisch zeerecht, o.; (Bot.)
radlee —, rozenhout, 0.; —dio, m. aanhoudend geknaag, 0.; —ditore, m. knager, m.;
fig. eter, m.; verme — della coscienza,
het knagend geweten, 0.; —ditura, f. h.z.d.
als —dirnento, m.; —odendro, m. (Bot.)
rhododendron, m., Alpenroos, v.; —doinontata, f. blufferig, praalhanzerij, opsnijderij, v.;
—domonte, m. eigenl. : bergverplaatser, verroller ; zeker bluffende persoon uit de heldensagen ; bluffer, opsn ij der, grootspreker, praalhans, m.; —domonteria, Z. rodomontata,
—domontesco, app. bluffend, grootsprekend.
Rodrigo, m. (N. pr.) Rodrigo, m., Roderik, m.
Roegarze, m. soort dans.
Roffi, m. pl. leer-, huidafval, o.; —'fíia, f.
laag v. vuil.
Rogantino, m. bluffend persoon van 't Ital.
volkstheater ; fam. fare il —, den grootspre-
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ker, bluffer spelen ; —gare, v. a. (Geur.) opstellen (een notar. akte enz.); —rsi, v. rill.
notarieel bekrachtigd worden; fam. bluffen,
grootspreken ; —ga'ria, f. h.z.d. als roveto ;
—gatore, m. opsteller m. (eener notar. akte);
—gato'rio, agg. (Giur.) op verzoek opgesteld
(akte); —gazioni, f. p1. (Eccles.) rogaties, v.;
kruisdagen, mv.; gebeden voor den oogst;
—'ggio, aqg. roestkleurig; meta, pera —a,
lederappel, m.; la eittà —a, de vurige,
brandende stad, v.; . —'gito, M. Giur.) opstellen o. (van een notar. akte); —I, pl. bevoegdheid, volmacht v. om notar. akten te stellen ;
avere i —i, de bevoegdheid daartoe hebben ;
levare I —i, die bevoegdheid intrekken;
—gtra, f. (Med.) schurft, v.; chi ha — se
la gratti, wien het jukt, die krabbe zich;
volg. grattar la —a qd., iem. afranselen;
(Agr.) roest v. (aan boorhen); —gna'ccia, f.
kwaadaardige schurft, V.; —gnetta, f. klein
begin o. van schurft ; —gnonata, f. nierstuk,
0.; —gootre, m. h.z.d. als arnione ; —1, pi.
nieren, v. mv.; —gnoso, aqg. schurftig, met
schurft bedekt ; roestig, vol roestvlekken ;
sost. m. schurftige, schurftlijder, m.; —gnuzza, f. h.z.d. als rognetta ; —go, m. brandstapel, m.; dood, m.; oltre al —, na den
dood (A.); —, (Bot.) braambes, v.; —gutrrare,
v. a. h.z.d. als rttrninare ; —Hare, v. n.
(Mar.) rollen ; —Ilio, m. aanhoudend gerol o.
(van het schip); —lo, Z. ruolo.
Rotha, f. (Geogr.) Rome, o.; prov. pronnettere —e totna, gouden bergen beloven ;
tutte le strade coudticono a —, alle
wegen leiden naar Rome ; — non fat fatta
In un giorno —, Rome werd niet op den
dag gebouwd.; andare a— per Mngello,
een tegenovergestelden weg inslaan ; scherz.
i1 bel di —, het achterste, o.; —gnuolo, m.
grove, ongeverfde wollen stof, v.; —gnuolo,
m. (N. pr. etn.) inwoner der Romagna ; —inole , m. en afgel. Z. ranraiuolo ; —tratnente, avv. naar Rem. gebruik ; romeinscb,
in goed latijn; —treggiare, v. n. in Rom.
dialekt spreken ; Rom. zeden en gebruiken
hebben ; —nescartrente, as,v. h.z.d. als —nameute ; —nesco, agg. romeinsch; dialetto
—, Rom. dialekt, o.; in pretto —, in zuiver
Romeinsch dialekt; —ne'simo, m. h.z.d. als
—nismo.
Roeratria, f. (Geo!ir. stor.) Thracië, o. ('t tegenwoord. Rumelie, Bulgarije); —a'nico, agg.
romaansch ; litigate —che, romaans. talen ;
—nisrno, m. romeinsch taaleigen, 0.; (Pokt.)
romanisme, overhelling v. tot het Pausdom;
—anista, m. (Giur.) romanist, kenner m.
van 't rom. recht ; —'no, m. gewicht aan den
unster ; —, agg. romeinsch ; l'impero —, het
rom. rijk, o.; la chiesa —a, de roomschkathol. kerk, v.; corte —a, het roomsche,
pauseljke hof; stile —, romaansche stijl m.
(in de bouwk.); scuola —a, rom. schilderschool, v.; ntuneri —i, rom. c ij fers, o. mv.;
porpora —a, romeinsch, roornsch purper,
o.; kardinaalswaardigheid, v.; solt. m. Romein,
m.; —nticamente, avv. volgens de w ijze, de
leer der romantieken ; op romantische wijze;
—nticheria, f. dweeperij, romantische droomerij ; —ntielsnro, m. romantiek, v.; —'ntico, agg. de school der romantieken behoorende ; romantisch ; (am. dweepend ; fare it
—, romantische neigingen hebben ; den romantische spelen; sost. m. romanschrijver;
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kunstenaar m. der rom. school ; fig. romantisch,
dweepend, fantaisierijk ; —nza, f. (Lett.)
romance, v.; korte epische vertelling in den
aard van 't volkslied; (Mus.) romance, v.; le
—e senza parole di Metrdelssolrtr,
Mendelssohn's liederen zonder woorden ; —nza'ecio, m. slechte-, prulroman, m.; —mare,
v. a. en n. romans schreven; —nzatore,
-uziere, m. romanschrijver, m.; —nzeggiare, h.z.d. als —mare ; —nzescanrerrte,
avv. in romant. stijl, op romant. wijze, V.;
—nzesco, rn. romantisch, romanachtig ; storia —a, romantische geschiedenis; poeti
—schi del nredioevo, dichters van de
middeneeuwsche ridderromans; avventitre
—sche, romantische avonturen ; donna —a,
h.z.d. als donna romantica; —nzetta, f.
kl. romance, v.; —nzetto, m. korte roman,
m.; fig. weefsel o. van leugens, verzinselen;
—nze'vole, agg. h.z.d. als rornanzesco ;
—nzina, f. Z. ramanzina ; —nzisto, m.
romancedichter, m.; —nzo, In. eigenlijk : ridderepos o. (d. middeneeuwen); helden-, ridder-,
liefdesgeschiedenis ; roman, m.; — storico,
sociale, geschiedkundige, sociale roman ; —
agg. romaansch ; lingue —ze, romaansche
talen, v. mv.; —nzu'eeio, m. slechte-, prulroman, m.
Romba, I. h.z.d. als rotrrbola ; — , I. ruischen,
suizen (van den wind); gesuis (in de oorgin);
dof gerol; sentire una — trella testa,
een dof gesuis in 't hoofd bespeuren ; —are,
I. v. n. ruischen, suizen ; brommen, gonzen,
dreunen ; II. (Mar.) een lek in den scheepswand door planken dichtmaken ; —azzo, m.
geruisch, gesuis, gekraak, gedreun, geraas;
—bico, agg. (Geom.) rombisch, ruitvormig ;
—bo, I. m. het gonzen, brommen (van bijen,
hommels); het geruiscb (van opvlieg. vogels);
geraas, geruisch, o.; (am. far —, om (iem.)
draaien, loopen ; —, m. II. (Zool.) steenbot, v.;
III. m. (Geom.) ruit, v.; toovercirkel, m., garenkluwen (der toovenaars); IV. m. (Mar ) windlijn v. (op 't kompas), koers, m.; —boedro,
(Geom.) rhomboëder, m.; —boidale, agg.
(Geom.) ruitvormig ; —ho'ide, m. (Geom.)
rhomboïde, langwerpige ruit, v.; (Anat.) rhomboïde, rugspier, v.; —bola, f. h.z.d. als frotrrbola; —bolare, v. n. Z. frombolare ;
—ea, f. (Stor. medioev.) bedevaartgangster v.
naar Rome; —ea'ggio, m. bedevaart v. naar
Rome ; ook alleen : bedevaart, v.; andare
in —, een bedevaart ondernemen ; —eo, m.
(Stor. medioev.) bedevaartganger m. naar
Rome; ook alleen : bedevaartganger, pelgrim,
m.; —ice , m. veldzuring, v.; —io, m. h.z.d.
als rumore ; —ire, v. n. h.z.d. als rurrroreggiare ; —ita. m. h.z.d. als rorrrito ;
—ita'ccio, m. leelijke, vuile kluizenaar, m.;
—ita'ggio, m. kluizenarij, v.; kluizenaarsleven, o.; —itano, agg. als een kluizenaar,
teruggetrokken levend ; sost. m. (Eccles.) Romitano, Augustijnermonnik m. van den strengen regel ; —itare, v. a. vervreemden, vreemd
maken, veranderen ; —itello, m. jonge kluizenaar, m.;. —itesco, —i'tico, agg. als een
kluizenaar, kluizenaarashtig; —uitra, 1.
kluizenares, femelaarster, v.; —ito, app. eenzaam, verlaten, teruggetrokken ; — in sè, in
zichzelf gekeerd ; afgelegen, woest, eenzaam
(v. plaatsen); sost. m. kluizenaar, eremiet, m.;
—itonzolo, m. arme kluizenaar; —ito'rio,
m. kluizenarij, eremietekluis, V.; —ore, m.
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breker, m., -pisea't.ole, m. indecl. b.z.d. als
en argel, Z. rUlIlo."e; ...-'pere, v. a. verbre-pistivall; -piscbiere, agg. inde~l. de
ken, breken, stuk, kapot maken, stukslaan,
tnslaan, ingooien; -rsi .. Ita a311lba, een (vijandelijke) gelederen doornrekead , -l)isti.
vali, m.indecl. rustverstoorder, lastig mensch,
been nreken ; verwoesten, vernletlgen, opbreken, onuegaanbaar maken (straten, wegen), m., -pito'io, m. kruttzeet, Y.; -pitore, Ill.
verbreker, doorbreker, fig. overtreder, m.,
- ponti, bruggen atbreken, verwoesten; -pitllra, f. Z.· l"oUura.
la ter."a, den grond ornwoelen, omploegen ;
- Ie zolle, de schollen breken; - la ROllca en .·e'llcola, f. sikkel, m., snoeimes,
0.; spies met slkkelvormige sptets, zijsespies,
folia, door de menlgte been broken,zicbeen
slkkelsptes, v; -care, v. a. wieden, ultdunweg nanen door de menlgte, verslaan, een
nederlaag toenrengen , essere rotti, een nen (hoomen), -care en -cl1e&"giare, v, n.
h.z.d. als rllssare; -chetto, m. kl. sikkel,
nederlaag luden, - gli a ..gine, de dijken
doornreken, assol. uit zijn bedding, bulten de m., kl. snoeimes, 0.; -cllio, m. knoest, m.,
ultwas, m.: pulst v. (op de huid); -chione,
oevers treden (stroom): fig. verhreken (vriendm. groot noutblok, rotsntok, 0.; -cl1ioso,
scnap enz.); atnreken: atscnudden (noelen),
-chilltO, agg. onetTen, steen-, rotsacnug ,
overtreden (wetten); -ria con qd., metiem.
breken, - il digiulio, de vaste breken, knoestig. kwastig,volultwassen, -cia·lia."e,
nlet onderhouden i - il confine, zonder v.a. met den haak grijpen, vatten , -ciglio,
m. haak, m : -cinato, -CillutO, agg.naakverlor een aangewezen woonplaats verlaten,
vonnig omgebogen , -ciolle, m. Z. rOllult de halllngschap terugkeeren, - ilsilellzone; -co, m. h.z.d. als reneone i hllnde
zio, het stilzwijgen vernreken, - guel"."a
a qd., tern, den oorlog verklaren, mel tern. straat, v.; fig. essere nel -, geen uitweg
weten; (Slor. jior.) opzichter over de takenoorlog, strijd beginnen, - lin' hnp."esa,
113 11 en : -cola, f. Z. renca : -colare, v. a.
een ondernemlna verijdelen; ram. - I'In(Afl't'.) met densikkel,het snoeimes uitdunnen ,
canto, I'Iueanteslmo, iem.'s plannen ver-colata, f. steek, slag m. met eenslkkel of
ijdelen, een streep door zijn rekening halen,
snoeimes , -colillo. m. klein snoetmes, 0.;
- p."oponhnento, zijn plan veranderen,
-colo, m. snoel-, tulnmes, 0.; -cololle,
(MiL)) - Ie file, de gelederen vernreken ; -COile, m. groot snoelmes, 0., gr. slkkel,m.;
13 parola in boeea, tem. in de rede val-da, f. (Mil.) ronde, Y.; far la -, de ronde
Jen; iem. net woord in den mond athreken ,
rna ken; quando l)aSSA la -? wanneel'
(Giuoc.) - la palla a qd., iem. beletten
een stoot te doen ~bilJart); v. n. uitbreken (in komt de ronde voorbij? fig. alldare in -,
geween, gejammer enz.); - in .nare, schip- ronddolen, rondzwerven; -da'ccia, f., -0,
m. (~lil. stor.) randas, 0., kl. rond schild, 0.,
breuk lijden; - ..si, v.rifl. brekell,in stukken
met zulk een schildgewapende; -dare, v.n.
~aan, door midden gaan; in scherven,pUlnen
de ronde maken, doen; - della, f. soort
gaan, vervallen, uiteenbersten; een hrenk
sikkel, m.; - delio, m. (Lett.) volksUed met
krijgen (menscllen); guarda cite 11011 ti
refrein; (Mil. stor·.) walgan~ voorde palrouilsi .·01lIp3, pas op dat gij het niet breekt ~
les; -·dina, -dine, f. (Ornit.) zwaluw, v.;
fig. -.'si eOIl qd", met iem. breken, met
- COlliUDe of dOluestica, huiszwaluw of
iem. in onrnin ~eraken; oms]aclll; it te.llpo
boerezwaluw, V.; -lliontaIl3, rotszwaluw;
si rOlllpc, het weer slnat om; prov chi
•"OIIlPC, paga of chi Ila ."otto, paghi,
- di IItAI'e, zeezwaluw of stern, V.: p"ov .
wie de potten gebroken heeft moet ze ook una - non fa prhuavera, een zwaluw
maaKt nog- geen )enLe; fam. vispo, lest.o
betalen, wie de schuld heeft moetookde straf
conle una -. zoosnel,vlug a]s eenzwaluw;
dra~en ~ in ('t land) val1en, bt'eken (devijand);
jig. zijn toorn den vrijenlooplaten,opvlieg-en ;
a coda di -, zwaluwstaartvormig uitgesneden; (Zool.) pesce - of -di .lIarc,
10 stoillaco si ."uppe, hij begon fe braken ;
zeezwaluw. V., knorhaan, m.• vliegende visco,
p. pass. l'OttO, als agg. gebroken, ~escheurd
stuk; dooren doorvermoeid ; gebarslen,open- ro.; -dinella, f. Heve, sierlijke zwaluw;
gebarslen; overwonnen; 110 ..10 - , ruw, on- pesce -, soort zeer kl. en fijne zeevisch;
-dinino, m. jonge zwaJuw, v., zwaluwlje,
beleefd mensch; ftc."a -a. Z. onder fte ..~,;
- a lUI vizio, ann een ondeugd overgeven;
0.; fijne vi~ch, m.; ag(/. fico -, zeel' zuchle
vroege vijg, v.; -diIlOttO, m. jonge zwa1.,
piove."c a cief -, stortregenen,regenen dat
giet; sost. m. h.z.d. als roUu."a; provo v., zwaluwlje, 0.; -do, m. (lUus) ronde, v.
tlsch"ne pel - della cllffta, heelhuidser
(muziekstuk waarhij het hoofl1lhema telkens
terugkomt); (Lett.) ronde, o. (kl. gedicht met
\litkomen; iI - dice alt."o stJ-3cciato,
de ezel noemt een anderen zakkelldrag-er, de regelm. keerrijm); metlwomen omgeven plaals,
v.; -doletto, klein rondo, 0.; -done. m.
pot verwijt den ketel dat hij zwart is; CArll.)
(Ornit.) steen-, gierzwaluw, v.; -Illarirlo,
- i of 1I111lleri -I, pI. gebroken getalien,
zeezwaluw, v.;tWig. 31ld31'e di -, goeduitbreuken,mv.; rOlllpe'vole,agg. h.z.d. a]s fravallen, g-oed gaan; oh ella va di -, 't kan
gile; -I»icapo, m. indecl. vredeversfoorder,
)asligvaller, m.; lastige zaak, zank die veel niet heler gaun; (am. slraalslijper,romJlooper,
m; -fa, f. (Giuoc.) roem m. (in 't kaarlspel);
hoofdbrekens kost; -picollo, m.. steil, halsbrekende p.laats; gevaarlijke weg, gevaarl\jk la - del Valle."a. een roem die nietdeugt;
fig. aCCIIS31'e la - gillsta, de zuivere
mensch; gewaagdeonderneming ; a -, m. avv.
waarheid zeggen; -fare, -flare, v. n. h.z.d.
haastig, hals over kop; -pigbia'ccio, m.
als ..lIssal"e; -lie, m. een del' drie af~or
(!tfar.) ijsbreker, m.; --l)irllellto, m. hel breken; ver-, slnk-, (1f-, door)reken; fig. lastig- tingsteekens (~, c en (") die aan 't einde del'
alphahetkaarlen worden gezet; (am. dall' a
vallerij, Y.; uno e 1111 - di tasche of di
fino al -, van A tot Z, van 't begin tot het
capo, iem. is een onuitstaanbare rustvereinde ~ -zAlllento, m. gegons, gesummeJ,
sloordAr; hreuk, verstoring', v.~ - di pace,
snorren o. (van insecten); -Z3."e, v. n. gon- di Cede, vrede-, woordbreuk, m.; schipzen, sumrnen, snol'ren (van illseclen); snonen,
breuk, m.; -pionde, m. indecl. (1War.) golf-
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fluiten (van afgeschoten pijlen, kogels); fig. en
(am. rondfladderen, om (iem. heen) fladderen,

rondloeren ; --zi'i,la, f. kleine merrie, v.;
—ziuo, m. klepper, m., kl. mager paard, 0.;
—zio, m. gegons; fig. geklets, gepraat, o.,
gemompel, 0.; —zioue, m. groot paard, o.,
hengst, m.; groote vleeschvlieg, v., brommer,
m.; —zo, m. h.z.d. als rouzamento.
Rorare, v. a. bedauwen, met dauw bedekken ;
fig. verfrisschen, sterken ; p. pres. —ante,
als agg. luci roranti, betraande oogen ;
—ario, m. (Stor. rom.) lichtgewapend soldaat,
m.; —astro,: m. soort witte wijn, m.; —ldo,
agg. bedauwd.
Rosa, f. bijten, 'jeuken (op de huid); door den
stroom uitgespoelde plaats.
Rosa, f. (Bot.) roos, v.; — veriniglia, —
d'ogniniese, — doppia, — di centofoglie, — canina, — tea, — borraccina,
-- maggese, — selvatica, roode-, maand-,
dubbele-, centifoglia-, honds-, thee-, mos-,
mei-, wilde- of klimroos ; acqua —, rozenwater, o.; essenza di —e, rozenolie, v.;
legpo di —, rozenhout ; fig. pare una —
of un mazzo di —e, hij, zij ziet er uit als
een roos ; color —, rozekleur, rosa ; nastri
color rosa, rosé, of rosékleurige linten ;
isiela — rozenappel, m.; rosette, kokarde, v.;
klankgat, o., -opening, v.; (Mar.) — dei eenti,
windroos v. (op 't kompas); — d'oro, gouden
roos (door den paus aan vorstinnen geschonken); pop. Pasqua di rose, Pinkster, m.;
roode vlek v. (op de huid); — voor resipolo,
roodvonk, 0.; (Mil.) voordrachtlijst v. (van de
bevorderingen); (Gioiell.) minder schitterende
diamant, roosjesdiamant ; —e e viole, landelijke dans ; (Cacc.) far la —, zeer uiteenspatten (geweer); mod. prov. coglier la —, e
lasclar star la spina. de rozen plukken
en de doornen staan laten ; het goede nemen
en het slechte laten ; se son rose, Boniranno, als 't rozen z ij n zullen ze wel bloeien,
d.w.z. de uitslag zal het wel leeres wat er van
is ; prov. non v' è ♦- senza spina, geen roos
zonder doornen ; —a'ceo, agg. rooskleurig,
rozerood ; (Med.) gotta —a, roode huiduitslag;
(Bot.) piante —e, tot de roosachtigen behoorende planten ; de rosaceën, mv.; —ada,
f. h.z.d. als rugiada; —a'lo, m. rozenstruik,
m., rozentuin, m., rozenhaag, v.; voor : rosa'rio ; —a'ione, groote rozenbosch, o.;
—a'rio, m. rozenkrans, m.; dire, recitare
11 —, den rozenkrans bidden ; Madonna
del —, 0. L. vrouw van den rozenkrans, feest
o. daarvan; —ata, f. h.z.d. als rugiada;
—ato, agg. tot de roos behoorende, de roos
betreffende, rozen ...; acqua —a, rozenwater, o ; olio, unguento —, rozenolie,
-zalf, v.; Pasqua —a, Pinkster, m.; —bilfe,
m. roastbeef, m.; --eido, agg. h.z.d. als riigiadoso ; —ecchiare, v. a. Z. —icchiare; —eina, f. (Chirn.) rozenstof, -kleur, v.;
—elffa, f. Z. rosolia ; —ella, f. (Bot.)
vrucht v. van d. zeekersenboom, m.; —ellina,
f. (Bot.) damascenerroos, v.; bloesem m. van
den ranonkel, m.; fig. dar —e, vleien, flikflooien ; —eo, agg. rooskleurig, rose ; —eto,
m. rozenbosch, m., rozentuin, m., rozenhaag, v.;
—etta, f. roosje, o., rosette, v.; -- di (con)
diamanti, rosette van diamanten ; (Manest.)
hoefruimer, m., hoefmes, o., soort folterwerktuig, 0.; —icanti, in. pl. (Zool.) knaagdieren,
mv.; —icare, v. a. een weinig knagen, af-,
,
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beknagen ; I topi rosicano 11 cacao, de
muizen knagen aan de kaas ; prov. chi non
risica non rosica, wie niet waagt die niet
wint; —icatura, f. het knagen, be-, afknagen, o., afgeknaagde plaats, v.; —lechiare,
v. a. een weinig afknagen ; —l'echio, —icchiolo, m. broodkruimel, m., broodkorstje, 0.;
stukje overgebleven brood ; —ichiero, m.
rooskleurig email, o.; —I'fero, agg. rozendragend, vol rozen; —ignuolo, m. (Omit.)
nachtegaal, m.; lam. — di maggio, spotnaam voor den ezel; —Ina, f. lief roosje, 0.;
—ino, agg. h.z.d. als rosaceo ; —niarino,
m. (Bot.) Z. ramerino ; —0, m. rozenstok,
m., -plant, v.; —, p. pass. van rodere; —0la'ccio, m. (Bot.) klaproos, v., roode papaver,
m., scherz. voor : cocarda ; —olare, v. a.
bruin braden, vlug braden, bakken ; fam. —
qd., iem. zwart maken, kwaad van iemand
spreken ; —olia, f. (Med.) mazelen, v. mv.;
—o'lio, m. rosolio, rozenbrandewijn, m.; un
vino è un —, een wijn is zeer fijn, een ware
nectar; —olo, m. het bruinbraden, bakken,
roosteren (van vleesch); far prendere il
—a un arrosto, het vleesch mooi bruin
laten worden ; fam. scheldpartij, ruzie, v.,
huiselijk gekrakeel, o., schandaaltje, o., standje,
o.; —one, m. groote roos, v.; (Arch.) —i, pl.
rosette') mv. (in bouwk.); vignetten, slotversieringen, v. mv.; —pa'eeio, m. groote, leelijke
pad, v.; /1g. onbeleefd, stuursch, bokkig mensch,
m.; —petta'ccio, m. fig. en fam; onuitstaanbaar bokkige, stuursche kerel, m.; —petto,
m. fig. en fam. weerspannig kereltje o. (van
kinderen); —po, m. pad, v.; fig. bokkig, onbeleefd, onaangenaam mensch ; (Vet.) mal
di , kikkergezwel o. (d. paarden); sastro,
agg. roodachtig, rossig ; —seggiare, v. n.
roodachtig zij n, in 't roodachtig trekken ; p pres.
—saute, roodachtig, ros, rossig ; —sellino,
agg. roodachtig; f,inghi —1, roodachtige
paddestoelen ; lichi —1, vijgen met rood
vleesch ; (Agr.) soort olijfboom m. met breede
bladeren en langwerpige vruchten ; —sello,
agg. fico —, vijg met roodachtige kleur, v.;
—setto, app. h.z.d. als —sastro ; —, m. rood
blanketsel, rood, 0.; tingersi col —, wat
rood op de wangen doen ; —sezza, f. roodheid, roode kleur, v.; —sicante, agg. h.z.d.
als —seggiante ; —si'ecío, agg. roodachtig; —signo, agg. in 't rood trekkend, roodschijnend ; —sino, agg. Z. —sastro ; —so,
agg. rood; —liamuieggiante, vuurrood;
—seuro, donkerrood ; — di chermisi,
karmozijnrood; tirar nel —, in 't rood trekken ; pelli —e, Roodhuiden, mv.; fig. diventar —, rood, schaamrood worden ; (Pont.)
rood, d.w.z. revolutionnair, republikeinsch of
socialistisch ; sost. m. het rood, o., roode kleur,
roode verf, v.; — d'anilina, anilienrood;
— di terra, aardrood, roode oker, m. —
d'uovo, eigeel, o., eidojer, m., roode stof, v.,
rood goed, o.; vestir di —, in 't rood gekleed
zijn ; roodharige, m.; (Po/it.) roode, revolut.,
socialist, m.; prov. tutto 11 — non è buono
e tutto 11 gaspo non è cattivo, een
frissche kleur is altijd geen bewijs van gezondheid ; —sofa, f. (Bot.) zekere eetbare
paddestoel of champignon ; —solo, m. (Ayr.)
soort kastanje ; —sore, m. roode kleur ;
pl. roode vlekken (op de huid); ook : roodachtige wolken, v. mv.; fig. schaamrood, o.,
schaamte, v.; aver 11—, blozen, zich schamen ;
—
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non aver —, geen schaamte kennen ; —so- 1
rettO, m. kl. roode vlek v. (op de huid).
Rosta, f. klein halfrond venster, opening v.
boven de deur, bovenlicht, o., ijzerwerk o.
daarvoor ; waaier, m., bebladerde tak, m.;
(Agr.) kleine halfronde kuil v. (voor booroen);
teenen vlechtwerk om kastanjeboomen ; far
la —, den staart uitspreiden, een rad slaan,
(pauwen); fig. far la — alle donne, om`
de vrouwen fladderen, rondloopen ; —ta'io
m. waaier, waaiermaker, rr.., waaierverkooper, m.; —tare, v. n. toewaaien, met
een waaier waaien, koelte toevoeren ; —ticceria, f. braadinrichting, v., openbare braderij, v., winkel waar men gekookte vleeschen vischwaren verkoopt ; —ticciere, m.
eigenaar van zulk een winkel ; —ti'ccio, m.
ijzerslak, v.; mager, uitgedroogd persoon, m.;
(Mur.) droge kalk, v.; —tieelo, agg. hert-,
reekleurig, bruinachtig ; —tigioso, agg. schubbig, ruw; —tiare, v. a. en afgel. Z. arrostire ; —trale, agg. (Stor. ram.) corona
—a, h.z.d. als corona —trata ; —trato,
egg. met een snavel voorzien, snavelvormig,
gebogen ; capitello — , gesnaveld kapiteel,
o.; (Mar. rom.) scheepssnebbe, 0.; corona
—a (corona navale), kroon v. met gouden
scheepssnebben (eereteeken voor wie het eerst
een vijandel'ij'k schip beklom); nave —a of
alleen —a, ramschip, 0.; —tri, m. pl. (Star.
rom.) redenaarstribune, v., rostra, v.; —tro,
m. snavel, bek m. (der vogels); snavelvormig
aanhangsel o., - punt, v.; (Stor. rom.) scheepssnebbe ; (Mar.) spoor, ram m. (aan ramschepen); = proboscide, muil, v.; —ume, m.
overblijfsel van hooi of stroo in de ruif; —ura,
f. h.z.d. als rodimento ; —, afgeknaagde
plek, v., overblijfsel van eten, o.; e' non fa
—, hij eet alles op, laat niets over.
Rota, f. Z. ruota ; —ta'bile, agg. berijdbaar;
strada—, rijweg; sost. m. wagen, m., voertuig, o.; —ta'ia, f. kar-, wielspoor, o ; (Ferrov.)
rails, mv.; strada a una solo, a doppia — ,
spoorbaan v. met enkel, dubbel spoor ; — tale,

agg. rad-, wielvormig ; —talite, m. (Min.)
straal-, radsteen, m., rottaliet, m.; —tamento,
m. Z. —tazione ; —tare, v. a. in een kring,
cirkel rondzwaaien; — gll occhi, de oogen
laten rondgaan ; radbraken, op het rad folteren ; v. n. en —rsi, v. ritl. in een kring ronddraaien, rollen ; fig. andare rotando, zeer
veranderlijk, grillig zijn ; p. pres. —ante, als
agg. (Anat.) tnuscolo — , rolspier, v.; —tata,
f. stoot, schok m. met een wagenrad ; dare
una — a un altro veicolo, een ander
rijtuig aanrijden ; —tatore, m. rondzwaaier,
m.; —i, pl. raderdiertjes, o.mv.; —tato'rio,agg.
moto —, kringloop m. (der hemellich.);

(Anat.)

ntuscolo — of alleen —, rolspier o. (van het
oog, de heup); —tazione, f. rond-, omloop. m.,
draaiing v. (om een as), rondzwaaiing ; (Agr.)
wisselbouw, m.; —teare, v. a. en afgel. Z.
rotare ; —teggiare, v. a. rond, in een kring
ronddraaien ; v. n. kringen beschrijven (als de
adelaar in de lucht); een rad slaan (de pauw);
—tella, f. radje, wieltje, schijfje, o; — di
cioccolato, chocoladekoekje, -flikje, 0.;
(Anat.) knieschijf, v.; (Star.) kl. rond schild, o.;
—teletter, tellina, f. kl. radje, schijfje, 0.;
—tellone, m. groot rond schild, 0.; —tifera,
m. (Zool.) soort raderdiertje, o.; —tino, m.
kl. rad ; —i, pl. de twee voorwielen van een
wagen ; —tismo, m. (Orolog.) raderwerk, o.;

—tolamento, m. bet voort-, wegrollen ; —tolare, v. a. voort-, wegrollen; voor: arrótolare ; —rsi, v. rifl. en —, v. n. zich op
den grond rollen, rondrollen ; rollen, weg-,
voort-, afrollen — le scale, van de trappen
vallen, rollen ; —toletto, m. Id. rol, v., rolletje,
o.; -tolo, m. rol v. (papier enz.); — dl cinque franchi, een rol vijffrankstukken ; fig.
en fam. andare a —i, in rook, nevel verdwijnen, in verval geraken, in puin vallen ;
volg. volerne un —, lust hebben om te
vechten ; voormalig gewicht o. in Italië = 1
kilogr.; —tolome, m. steile, plotselinge val, m.;
—tolone, —toloni, avv. in afrollende beweging, hals over kop; fig. andare a —,
in verval geraken ; —tonde, f. rotonde, v.,
rond gebouw, o., het Pantheon te Rome;
—tondamente, avv. in ronden vorm ; —tondamento, m. ronding, afronding, v.; —tondare, v. a. afronden, rond maken ; —tondegare, v. a. een ronden vorm geven, rondachtig
maken ; v. n. een ronden vorm hebben ; p. pres.
—ante, als agg. rondachtig ; —tondezza, f.
ronding, v., ronde vorm, m., gedaante, v.;
—tondità, f. rondheid, v., afgerond zijn (een
geldsom); — tondo, agg. rond, cirkel-, boogvormig, cilindervormig ; fig. afgerond, vol ;
somma —a, volle som ; tavola —, table
d'hete, algemeene-, gezelschapstafel, v.; home
—, payola —a, volklinkende naam, m.,
woord, o.; —tone, m. groot wiel, drijfwiel,
drijfrad, 0.; —tta, f. het breken, verbreken,
o., dijkbreuk, m., plaats v. waar een dijkbreuk
is ; presa d'una —, stuwen, stoppen van
een dijkbreuk ; fare la —, een weg door de
sneeuw banen, de sneeuw opruimen ; nettere in — 11 netpico, den vijand op de
vlucht drijven, een nederlaag toebrengen ;
andare in —, een nederlaag lijden ; fuggirsi in —, in allerijl vluchten ; fam. venire,
essere alle —e con qd., de vriendschap
met iem. afbreken ; essere per le —e, den
ondergang nabij zijn ; la — nuova, de nieuwe
koers, m.; a —, avv. in allerijl ; a — dl collo,
hals over kop ; —ttame, m. puinhoopen, mv.,
overblijfselen, brokstukken, v. mv., puin, o.;
— di biscotto, beschuitbrokken ; zucehero
—, gemalen, fijne suiker, m.; — di ferro, .
oud ijzer, 0.; —ttarnente, avv. h.z.d. als
—dirottamente; —ttezza, f. h.z.d. als
—ttura ; —tto,p. pass. v. rompere ;
rio, m. (Chir.) h.z.d. als canterio ; Fig. en
fam. lastig, vervelend, onuitstaanbaar mensch,
m.; —ttura, f. het breken, o., breuk, gebroken
plaats, v., scheur, opening, v.; Fig. breuk, oneenigheid, v., overtreding, verbreking v. (van
een overeenkomst); — di guerra, uitbreken
o. van den oorlog; —'tula, f. (Anat.) knieschijf, v.
Rovaglione, f. Z. ravaglione ; —a'io, m.
noordewind, m.; volg. dar de' ealci al —,
(aan de galg) bomwelen, opgehangen worden ;
—aiona'ccio, m. sterke noordewind, m.;
—ano, agg. roestkleurig, m., grauwschimmel,
m.; —ella, f. —ello, m. woede, v., toorn, m.;
cose else fanno venire 11 —, dingen die
iem. woedend, dol zouden maken ; che ti
venga 11 —! de drommel moge je halen,
loop naar den drommel ! —etstare, v. a. h.z.d.
als arroventire ; —etste, agg. gloeiend.
gloeiend heet, roodgloeiend ; —entino, m.
(warm gegeten) bloedworst, v.; —ere, m;
(Bot.) eik, m.; —ereto, m. eikenbosch, o.,
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vallen, instorten, ten gronde gaan ; —rsi, v.
—erffa, f. h.z.d. als —eto ; —ero, m. Z.
n il. zichzelf zwaar benadeelen, schade aan—ere; —ersare, v. a. (Mar.) — H bordo,
brengen, zichzelf ten gronde richten ; --rsi
voor den wind wenden; =erselare, —esnella reputazione, zijn goeden naam verciare, v. a. omkeeren, omwerpen, omgooien;
liezen, te grabbel gooien; Inaticcio, agg.
Jiig. — l'ordine, de orde verstoren, omkeeeenigszins bouwvallig; —Inatore, m. verren ; (Mi/.) — ii neinleo —, den vijand overwoester, verderver, m.; —lne'vole, agg. h.z.d.
hoop werpen ; — bilto, alles onderste boven
als rovinoso. —info, m. geraas, gekraak,
keeren ; — un paese, een land verwoesten ;
o., instorting v. van verscheidene gebouwen ;
— qd., iem. omgooien, op den grond werpen ;
afgrond, m.; —inosamente, avv. op verder— iiii iiiinistero, een ministerieomverwerfelijke w ijze, met woede, onder hevig woeden ;
pen, ten val brengen ; —i re, de koningen van
—inoso, agg. bouwvallig, het invallen nabij;
hun tronen storten ; uitstorten, uitgieten (door
onstuimig, woedend, razend, doldriftig, dolhet vat om te werpen); -- nu po' d'acqua
driest ; /1g. verderfelijk, verderfbrengend ; i maddosso a qd., iem. natgieten ; —rsi, v. rill.
prese —e, gevaarlijke, ten ondergang voeomvallen, omstorten, kenteren, op den kop
rende ondernemingen, v. mv.; giuoco —,
terecht komen ; si rovescia 11 cielo in
ten gronde richtend spel, 0.; —Istare, v. a.
terra, het regent of het van den hemel gedoorwoelen, doorwroeten, doorzoeken, ten
gooid wordt; —escina, f. omslag m. (van
onderst hoven keeren, rond-, doorsnuffelen;
't bedlaken); —e'scia, f. omslag, inslag m.
—istatore, m. snuffelaar ; — di libri, boek(v. kleed.), opslag m. (op de mouwen); —esciworm, m.; —istiare, v. a. alles door elkander
amento, m. het omkeeren, 0., omkeering, v.;
gooien, alles onderst boven keeren ; —i'stico,
—escina, f. (Giuoc.) spel waarbij diegene
m. (Bot.) liguster, m.; —isto, agg. h.z.d. als
wint die de minste slagen maken ; —eseino,
robusto; —istolare, v. a. h.z.d. als —ism. (Calz.) omgeslagen steek v. (in de kous);
tare ; --vo, m. braambessenstruik, m.
soort grof linnen, o.; —esscio, agg. verkeerd
(kant van stoffen); niet recht ; m. avv. alla Rozza, f. oude, magere knol, m.; —zetta, f.
mager knolletje, mager paardje, o.; —zezza,
—a, van den verkeerden kant; fig. verkeerd,
f. ruwheid, v.; fig. onbeschaafd-, ruw-,plomp-,
niet goed ; ii mondo va alla —a, de wegrofheid, v.; —zo, agg. ruw, onbewerkt, onreld gaat op haar kop, de wereld is gek ;
geschaafd, ongeslepen ; agg. onbeschaafd, ruw,
—escio, m. keerzijde, v., rugz ij de, v., verkeerde
grof, onbeleefd, boersch ; onervaren, onwetend ;
zijde, v., kant, m.; fig. juist het tegendeel,
—zone, m. groote knol, in.; —zotto, agg.
tegenovergestelde ; (Stamp.) op den kop staande,
fig. een weinig ongeschaafd, ongemanierd;
omgekeerde letter, v., geblokkeerde letter, v.;
—zume, m. h.z.d. als —zezza.
fig. — di aassi, hagelbui v. van steenen; —
di bastonate, een goede dracht v. slagen ; Ruba, f. roof, v., diefstal, m., plundering, v.;
andare a —, geplunderd, uitgeplunderd wor— di lagriine, stroom van tranen ; voor
den ; fig. grooten aftrek hebben ; — bacehi— escione ; fig. standje, o., scherpe berisping,
aineiito, m. kaperij, wegfutselarij, v.; —bacv.; (Arch.) keellijst, v.; ongeluk, ongelukkig
chiare, v. a. en n. wegkapen, wegfutselen ;
geval, o.; andere ; fare le cose a —, een
— di qua e di là, overal wat kapen, overal
verkeerden weg inslaan, iets verkeerd aanwat stelen ; —bacuori, m. en f. hartedief,
pakken ; tegen den regel ingaan ; andare a
in. en v., innemend persoon ; —bagione, f.
—, verkeerd afloopen ; ginocare a —, tegenh.z.d. als —bamento; —balda, f. helm, in.,
werken, bemoeielíjken ; prov. ogni diritto
stormhoed, m.; —balda'glia, f. Z. ribalha il suo —, elke zaak heeft twee zijden;
da'glia;
—baldo, m. Z. ribaldo ; --baa
—,da
avv.
geen licht zonder schaduw ; m.
inento, m. het stelen, 0., diefstal, m ; —ba—, van de verkeerde z ij de, verkeerd, omgemonte, m. (Giuoc.) soort kaartspel, 0.;
keerd ; mettersi la camicia a —, het
—bare, v. a. stelen, rooven, wegnemen, kapen,
hemd verkeerd aantrekken ; —escione, —I,
ontfutselen ; prov. tanto è ladro chi ruba
avv. b.z.d. als a —; op den rug; —escione,
clie clii tiene 11 sacco. de heler is niet
m. net de omgekeerde hand, v., plasregen, m.,
beter dan de steler; 11 bel — fa l'nonio
hevige regenbui, v.; —eto, m. doornbosch, o.,
ladro, de gelegenheid maakt den dief ; — ziel
doornheg, braambessenhaag, V.; —igliare,
peso, nella znisiira, bij 't wegen, meten,
v. a. en afgel. h.z.d. als rovistare • —ina,
stelen of bedriegen ; rubberebbe il fumo
f. instorting, v., verval, o.; uiinacciare —,
alle stiacciate, hij is een aartsdief; — un
dreigen in te storten ; —e, pl. puinen, puinsegreto, il mestiere a qd., iemand een
hoopen ; rinianer sotto alle —e, onder de
geheim, een vakgeheim afloeren, ontfutselen;
puinen begraven worden ; fig. ondergang, m.,
fare a --rsi qd., om iem. vechten, kibbeverval, o., val m.; andare in —, instorten,
len ; una persona ci è stato —a, een perin puin vallen ; fig. in armoede geraken;
soon is ons ontrukt, van ons weggenomen ;
niaiidare in
qd., iem. tot den onderm. prov. —a casa del ladro, ten slimmere
gang, armoede, ellende brengen ; van eer, goed,
trachten
te bedriegen ; Scherm. — la misara,
krediet berooven ; hevigheid, woede, v.; geden tegenstander naderen, zich van hem verweld o. (van een storm); steile plaats, rots, v.;
wijderen zonder dat hij 't merkt; (Cavall.) —
prov. la — non viiol miserie, wat helpt
la volta, eerder wenden, zwenken dan de
het sparen, als men toch reeds geheel ten
ruiter wil ; (Mus.) — il tempo, zich met het
gronde is gericht; a —, m. avv. in allerijl, in
tempo naar anderen richten ; (Lett.) een plade grootste haast, hals over kop; —inaniento,
giaat begaan ; — (Giuoc.) koopen (kaarten);
m. het instorten, v., ondergang, m., verval, o.,
—rsi dalla compagnia, heimelijk het
verderf, o.; —inare, v. a. tegen den grond
gezelschap verlaten ; p. pass. —ato, als agg.
rukken, verwoesten, ten gronde richten, verroba —ata, gestolen goed; —batore, m.
derven ; —rsi la salute, zijn gezondheid
dief, steler, m.; —batura, f. h.z.d. als --baverwoesten ; fig. — qd., iemand ten gronde
mento ; —bazione, f. het rooven, plunderen,
richten, tot den bedelstaf brengen ; V. n. in-
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—fflaneria, f. h.z.d. als —fflanesimo;
CO.; —'bbio, m. voormalige koornmaat, v.;
—fiianesco, agg. op koppelaarsmanier ;
fig. uu — di ducati, een zak dukaten ;
—Tflanesi^»o, m., —fflania, f. koppelarij,
—be'cchio, agg. h.z.d. als rossi'ccio ;
v.; list, kunstgreep, streek, v.; —ffiano , m.
—bello, agg. h.z.d. als ribelle ; —beria, f.
koppelaar, m.; app. als koppelaar; donna
diefstal, m., roof, plundering, v., —bestezza,
—a, koppelaarster, V.; (Cavall.) — delle
f. wild-, wreedheid, v.; —besto, m. wild,
cavalle, koppelhengst, m.; —ffola, f. h.z.d.
gruwzaam, vreeselijk ; trennoto —, vreeselijke
als ruffa; —fnolare, v. n. Z. rufolare;
aardbeving, v.; —bicondo, agg. rood (in 't
—fo, agg. lichtrood, vosrood, o.; —fola, f.
gelaat van veel drinken); —'bido, agg. Z.
(Zool.) rat, v.; —Tolare, v. n. rondsnuffelen,
ruvido ; —bificare, v. a. roodmaken, verwoelen, wroeten ; v. a. doorsnuffelen, doorven ; p. pres. —ante,roodkleurend ; —bigiue,
woelen, omwroeten ; —foloso, agg. vuil ;
t' h.z.d. als ruggine ; —bi'giia, f. (Bot.)
—ga, f. rimpel , m., plooi m. (in 't voorhoofd);
linze, v.; —biglione, m. (Bot.) breedbladige
—, f. straat, v.; —, f. (Zool.) rups, v. van het
latherus, m.; —binna, m. roode zomerpeer, v.;
koolwitje ; fam. uno è pul verde che una
—binetto, m. kraan, v.; (Mec.) — d'alimen—, iem. is groener dan een rups ; ziet er zeer
azione, voedingskraan, V.; — di presa
ellendig uit; —gato, agg. h.z.d. als aggrin(del vapore), stoomkraan; —distribuzato ; —'ggere, v. n. h.z.d. als ruggire ;
tore, verdeetingskraan, v.; — d'iuterietta—gghiaunento, —gghio, m. gebrul, brultzione, afsluitkraan, v.; —, m. kleine robijn,
len o. (v. d. leeuw); —gghiare, v. n. brullen
rn.; —biuo, m. (Min.) robijn, m.; (Chico.)
(v. d. leeuw), knorren (varken), huilen (storm),
- d'arseuico, rood gekristalleerd zwavelknarsen (deur); —'ggine, f. roest, v.; fig.
,arsenik; —binoso, agg. robijnachtig, robijnhaat, wrok, toorn, In.; verdeeldheid, V.; una
kleurig ; —binuzzo, m. kl. robijn, o.; —biola,
vecchia —, een oude vijandschap, v.; (Apr.)
I. soort roode druif ; —bizzo, robizzo, agg.
roest v. (ziekte der planten); vuil, o., aanslag
frisch, bloeiend ; van levendige, gezonde gem. (der tanden); prov. l'oro non piglia —,
laatskleur : --blo, m. roebel, m.; — in carta,
de waarheid komt eenmaal aan het licht; app.
iu moneta, papieren-, zilveren roebel, m.;
color —, roestkleurig ; pera —, h.z.d. als
—ho, m. h.z.d. als rovo of rogo en ook
pera roggia; —gginetta, f. dunne roestroveto ; --bore, in. h.z.d. als rossore ;
laag, v.; —gginire, v. n. h.z.d. als arrug—brica, f. eigeul. roodgescbreven titel van
ginire; —gginoso, agg. roestig, verroest ;
een wet ; kapittelopschrift, o.; (Eccles.) —che,
unacchie —e, roestvlekken, v. mv.; denti
pl., de op den godsdienst betrekking hebbende
—i, vuile tanden, v. mv.; —'ggio, m. Z.
liturgische voorschriften ; rubriek, afdeeling ;
rugghio
; —ggire, v. n. brullen (als de
—bricare,
tam. essere di —, gebruikel. zijn ;
leeuw), knorren (als een wild zwijn); —ggito,
v. a. onder rubrieken brengen ; —bricatore,
m. gebrul, o., geknor, o.; —ghetta, —ghetm. rubriekenvervaardiger, m.; —bricazione,
tina, f. rimpeltje, huidplooitje, 0.; —giada,
t. h.z.d. als rossezza ; —brichista, —brif. dauw, m.; (Med.) bloedwater, serum, 0.;
eista, m. (Eccles.) kenner m. der liturgische
Tig. verkwikking, troost, v. (Bot.) zonnedauw,
gebruiken ; —bro, agg. h.z.d. als rosso;
m.; Pasqua —a, Pinksler; —giadella, f.
(Zool.)
—ca, —chetta, f. (Bot.) wilde rook, v.;
zachte dauw, m.; —giadezza, f. frisch uitvlinderrups, v.; —colare, v. n. h.z.d. als
zicht; o.; —giadoso, app. bedauwd, met dauw
;ruzzolare ; —'colo, m. (Bot,) binzegras, o.;
bedekt ; occhi —1, betraande oogen ; pianta
—de, agg. h.z.d. als rozzo ; accento —,
—a, frische, bloeiende plant, v.; aspetto —,
harde, ruwe uitspraak, v.; alla tua vista
frisch uiterlijk, o.; —ginella, f. (Bot.) h.z.d.
- voor uw zwaar begrijpend verstand (D.);
als cetracca; —giolone, m. vuist, v.;
dente, m. touw, scheepstouw, zwaar touw,
—gliare, v. n. kirren (van duiven]; huilen,
0.; —'dere, m. overblijfsel ; —1, pl. puinhoobruischen
(der zee); —glione, in. (Bot.) h.z.d.
pen ; —dezza, f. h.z.d. als rozzezza;
als rubiglione; —gosità, f. rimpeligheid,
—dimentale, app. onvolkomen, nog niet geplooierigheid, v.; —goso, agg. vol rimpels,
heel volkomen of reeds afstervend; rudimenrimpelig ; —gottato, agg. gekroesd, gerimlair ; organi —i, rudimentaire, onvolkomen
peld ; —guunare, v. n. en afgel. Z. miniorganen ; —diniento, m. begin, 0.; --i, pl.
nare; — ina, f. en —mare, 7.. rovina,
-eerste beginselen, elementen (eener kunst);
rovinare ; —lla, 1. Z. rullo ; —llare, v. n.
eerste onderricht, 0.; —dità, f. h.z.d. als
roffelen, de trommels slaan ; voor : ruzzorozzezza ; —'ere, v. n. h.z.d. als precipilare, v. a. rollend, heen en weer rollend ;
tare; —ffa, f. woest gedrang, o., samenloop
—llio, m. (Mar.) rollen o. van het schip;
m. van menschen ; getwist, gekibbel, o.; fare
—11o, m. kegel m. (in 't kegelspel); fare al
la —, geld te grabbelen gooien (om zich aan
—1, kegelen ; fig. dare ne' —I, ronddansen,
het gedrang en gekibbel te vermaken); fare
rondrollen ; esser senza numero ne'
a — rains, woest om zich heenslaan, vechgek zijn ; (Stamp.) inktrol, v., -cilinder, m.;
ten, haarplukken;; prov. gesel c lu e vier di
(Agr.) rol, v., tromgeroffel, o.
- raffa, se ne va di bu(na bafna, gestolen goed gedijt niet ; zoo gewonnen zoo Ruin, runnme, m. rhum, m.; —a, f. h.z.d. als
poppa, moederborst, V.; —are, v. a. h.z.d.
geronnen ; —ifata, f. h.z.d. als sgrafflone;
als ruminare ; —icciare, v. n. voortdurend,
—Ifelo, m. knot verward garen, verward
aanhoudend geraas maken ; —1'ccio, m. aanhaar, iem. met verward haar; —fffi, volg.
houdend geraas, 0.; —Ware, v. n. herkauwen ;
in tien zin : o di — o di bafli, op de een
fam. lang kauwen ; fig. overdenken, overwe.of andere manier, tot eiken prijs; —ffiana,
gen, lang in de gedachten houden; p. pres.
1. koppelaarster, v.; —TRaua'ccia, f. ge—ante, als sost. m, herkauwer, m., herkaumeene koppelaarster, V.; -- ffianannento, in.
wend dier, o.; —inatore, m. herkauwer, m.;
h.z.d. als —ffianesinno; —ffiannare, v. a.
—inazione, f. herkauwing; agg. rijpelijke,
n u. h.z.d. als arruffianare ; —fflaneglange overweging, v ; —ore, m. geraas, levend,
„glare, v. n. koppelen, koppelarij drijven ;
-
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0.; volg. volksoproer, tumult, 0.; levarsl a —,
een opstand maken ; far —, opzien, opspraak
verwekken ; seoperta ehe fa —, opzienbarende ontdekking, v.; far —, in toorn uitbarsten ; prov. motto — e poca lans, veel
geschreeuw en weinig wol; --oreggiamento, geraas, leven, rumoer, 0.; —oregglare, v. n. leven, geraas, rumoer maken,
oproer maken ; —orio, m. aanhoudend geraas,
rumoer; —orosamente, avv. op geraas-,
rumoermakende wijze; —oroso, agg. rumoer-,
leven-, geraasmakend; vol leven, rumoer;
strada —a, rumoerige strSat, v.
Runei'glio, m. Z. ronciglio.
Ruolo, m. rol, lijst, v. (Mil.) stamrol, v., stamboek, 0.; — delle tasse, belastingrol, v.,
ledenl ij st, v.; (Gier.) rol, v., aanwijzing der te
behandelen zaken; —ta, f. en rota, 1. wiel,
rad, 0.; —dentata, tandrad, o.; cerehio,
raggio, mozzo della —, wielband, m.,
-spaak, -naaf, v.; —e natte, rolletje o. (onder
stoelen enz.); legpo a due a quattro —e,
rijtuig o. op twee, vier wielen ; — dinanzi,
di dietro, voor-, achterwielen bastimento
a —e, raderschip, o., -boot, v.; rimanere
sotto Tina —, onder een wiel komen, door
een rad gegrepen worden ; fare la —, een
rad slaan (pauw); — da lavorare pietre
dure, slijprad, diamantslijpersschijf, v.; coltelli, forbici di —, pas geslepen messen,
scharen ; rad o. van fortuin ; esser nel
colmo della —, op het toppunt van geluk
zijn ; kring, cirkel, m.; —e di slamine, vlammenkring, m.; le stellate —e, de sterrenkringen, mv.; volgersi a —, zich in een
kring ronddraaien ; draaibord, o., draaihek, o.,
draaibord o. waarop men de vondelingen legt,
vandaar : vondelingenhuis, 0.; rad o. (als strafwerktuig); legare alla —, op het rad leggen ;
(Anat.) h.z.d. als rotella; — di cacao, vorm
v. voor groote kaas; h.z.d. als rotolo; omloop, kringloop, m.; andare a —, in de lucht
rondvliegen (vogels); in een kring rondvliegen;
fig. afwisseling, v.; (Stor.) Sacra Ruota,
Rota o. (hoogste gerechtshof in den voorm.
Kerkel. Staat); auditore di —, auditeur der
Rota ; (Mar.) — del tinione, stuurrad, o.;
aver il vento in fit di —, gunstigen wind
hebben ; prov. la pia eattiva — del earro
elgola of scricchiola pia delle altre,
het slechtste rad knarst, piept bet meest; de
onbekwame lieden beklagen zich het meest.
Rupe, 1. rots, y., klip, v.; —icapra, f. (Zool.)
steenbok, m.; —inoso, agg. rotsachtig, steil,
bergachtig.
Rurale, agg. den landbouw betreffende ; landelijk ; arnesi —i , akkergereedschappen;
economia —, landbouwwetenschap, v., landbou w, m.
Rusea, 1. bast, eikenbast, m.; —celletto, m.
beekje, o.; —cello, m. beek, v.; —co, ruschia,
f. (Bot.) h z.d. als pugnitopo; —ignuolo,
m. Z. rosignuolo ; —pa, 1. scharrelen,
krabben o. der kippen ; —pare, v. n. scharrelen ; (Agr.) nalezing v. der kastanjes houden ; --po, m. h.z.d. als revido ; (Monet.)
pas gemunt, nieuw geslagen ; —po, —pone,
m. (Stor. fior.) gouden munt v. van drie Zechinen ; —sare, v. n. snurken, snorken.
Ru'ssia, f. (Geogr.) Rusland, o.; —so, agg.
russisch ; sost. Rus, m.
Russo. m. gesnurk, gesnork, o.

RUZ

Rustica'ggine, f., —chezza, f. boerschheid,
v., boersche manier, v., grof-, ruwheid, onbeschaafdheid, v.; —ticale, app. landelijk,
boersch, onbeschaafd, lomp ; —ticalmente,
avv. op boersche, lompe enz. wijze ; —ticamente, ave. h.z.d. als rustica; —ticano,
agg. h.z.d. als —tico; —tieare, v. n. h.z.d•
als villeggiare; —tiehello, —tichetto,
agg. eenigszins boersch, lomp; —tieita, f.
h.z.d. als --tiehezza; —tico, agg. landelijk,
boersch, hoerachtig ; gente —a, landlieden;
—ei costunsi, landelijke gebruiken ; onbeschaafd, lomp ; stout, weerspannig (van kinderen); (Arch.) ordine —, rustiekvorm;
niobilia —a, tuinmeubelen uit boomstammen en takken ; alla —a, op boersche manier, lomp, grof ; (Legat.) legatura alla —a,
ingenaaid, gebrocheerd ; sost. m. landman, in.
Ruta, f. (Bot.) ruit, wijnruit, v.; fain. star
fresco come la —, zich op iets slechts
moeten voorbereiden ; —ale, —ato, agg. de
ruit betreffende ; olio —, ruitolie, v.; —icarsi,
v. rill. zich met moeite weten te redden;
—slare, v. n. roodachtig schijnen, schitteren ;
—ilo, m. (Min.) rutiel, o., naaldsteen, m.; —
agg. roodachtig, schitterend ; —tare, v. n.
oprispen, oprispingen hebben ; —tatore, m.
risper, m.; —teggiare, v. n. veelvuldig oprispen ; —to, m. oprisping, v.
Ruvidainente, avv. met ruwheid, op ruwe
manier ; —i.dezza,—iditàt, f. ruwheid, ruwigheld, v.; fig. h.z.d. als rozzezza ; —ido, ago.
ruw, oneffen, hobbelig ; onbewerkt, grof; lans
—a, grove wol, v.; capelli —i, borstelige,
stekelige haren ; fig. onbeleefd, lomp, grof,
boersch; costnmi —1, ruwe zeden, onvriendelijk, barsch ; —ina, f. en afgel. Z. rovina
— istare, v. a. Z. rovistar e; — i'stico, m.
(Bot.) Z. rovistico.
Ruzza, f. h.z.d. als razzo in de beteekenis:
oneeriigheid, V., verschil van meening; c' è
della — tra loco, zij hebben wat met elk.,
zijn oneenig geworden ; —zare, v. n. schertsen, grappen maken ; speelsch zijn (kinderen);
fig. egli ruzza in briglia, de broodkruimels steken, de haver steekt hem ; p. pres.
—zapte, als agg. speelsch, wild, reurig;
—zo, m. gescherts, o., speelschheid ; fain ..
cavare il — dal capo a qd., iemand de
speelschheid aleeren, tot zijn verstand brengen, de kuren atleeren ; gli esee il — del
capo, bet lachen, schertsen vergaat hem;
of ook : hij laat zijn grappen vallen; oneenigheld, v., meeningverschil, o.; —zola, f. werpschijf, v.; giuoco della — , schijfwerpen ;
— zolare, v n. plotseling neervallen, neertuimelen, op den grond vallen, het evenwicht
verliezen, rollen; v. a. voortrollen; — la
scala, van de trappen rollen, tuimelen ; —
una nave, een schip van stapel laten loopen ; —zolata, f. schok, slag in. van een
voortgeworpen schijf; —zolina, f. kl. werpschijf, v.; —zolona, f. groote werpschijf, v.;
—zolone, m. zeer groote werpschijf, v., zware
val, m.; fig fare nn —, over den kop vallen,
neerslaan ; fig. fare 11—, have en goed, alles
verliezen, een diepen val doen; —zoloni, a
— ,avv. plotseling, steil, kopje over, hals over
kop ; andó gia a — per tutta la scala,
hij viel met het hoofd voorover langs alle
trappen.
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(spreekt uit : esse), m. en f.; S als prefix
zandgrond, m.; (Chir.) calcali —1, blaassteen,
m., -gruis, o.
staat voor het lat.ijnsche ex, zooals in sbaccellare (voor ex-baccellare) of voor dis Sabeisnio, m. Z. sabaismo ; —eo, m.
Sabeër, m., ster-, vuuraanbidder.
(bij
v.
in
scolpare voor dis-colpare) en
geeft in beide gevallen aan het woord een Sabina, f. (Bot.) zevenboom, m.
aspra,
scherpe
Sabordo,
m. (Mar.) geschutpoort, v.; —orra,
ontkennende beteekenis ; esse
f. Z. Zavorra.
S;
esse dolce, zachte S; s-impiira, onzuivere s (nl. s door een medeklinker gevolgd) Sacca, f. zak, m.; — da viaggio, reiszak,
m.; — da rotte, nachtzak, m.; far la —,
die altijd een klinker voor zich eischt : lo
zijn zak, koffer pakken, zich voor de reis gespirito
en niet il spirito, ; na een medereedmaken ; bedelzak, m.; bocht, m., kromming
klinker wordt s altijd scherp uitgesproken ;
afkortingen : S. = Santo ; S. S. = Santi
v. (door een aan beiden einden opgehangen
touw gevormd); inbuiging, v., bocht in. (aan
of Santissimo; S. S. _ Pua Santitit
de kust); inwendige ruimte van den oven ;
of Santa Sede, Zijne Heiligheid, H. Stoel,
—a'ecio, m. slechte zak, harde stroozak, m.;
Sud, Zuiden ; S. E. = Sud Est,
m.; S.
fan;. esciam. — rotto ! pas op ! neem je in
Z.-oost; S. S. E. = Sud said est, Z.Z.-oost.
acht ! (bedreig.); —a'ia, f. zak, m.; far —,
Sabadi'glia, f. (Bot.) sabadilkruid, 0.; (Farm.)
een etterzak vormen ; /ig. zijn toorn, wrok
sabadilzaad, luizenzaad, o.
verkroppen ; (Mugn.) lat voor 't ophangen der
Sabaïsmo, m. sabaïsme, 0., vuur-, sterrenzakken ; —apane, m. (Mil.) brood-, spekzak,
dienst, m.; —baot en —baoth, m. zabaoth,
de
[leer Zabaotb, de .Heer der Heerscharen ;
m.; —ardello, in schoelie, schavuit, schooier,
—ba'tieo, agg. anno —, sabbatjaar, 0.;
m.; —ardo, m. (Mil.) troshnecht, trosboef, m.;
—arino, agg. (Chim.) suiker-, saccharien—batina, f. pop. vleeschmaal o. (dat na alloop
far
der vasten des avonds gebruikt wordt ;
houdend ; acido —, suiker-, zuringzuur, o.;
na atloop der vaste een goed vleeschla
—,
sost. m. en —a, f. saccharine, v.; —i, pl.
saccharien bevattende geneesmiddelen ; —amaal nemen ; hatino, agg. Zaterdagsch ...;
op sabbat of Zondag geboren ; sost. m. sabbats-,
ro'metro, in. suikermeter, m , saccharometer,
m.; —ata, f. een zak vol ; una — di bianZondagskind, 0.; —'bato, m. Zaterdag, m.,
cheria, een zak vol waschgoed ; (Apr.) stuk
sablrat, 10.; —santo, Paasch-Zaterdag; Zaterland dat met een zak graan bezaaid is ; Podag voor Paaschen; — di passione, dag
dere di cinque —e, stuk grond van vijf
voor Palmzondag ; — delle streghe, heksenzak ; —ato, agg. (Med.) idropisia —a, zaksabbat, m.; fam. esser pil lungo of magwaterzucht, v.
giore che '1 — santo, geen einde nemen,
geen eind aan komen ; prov. Dio non gaga Saccente, agg. al te vlug, voorbarig; sluw,
ogni —, Gods straf ontgaat niemand,
il
of
slim ; sost. m. voorbarig, aanmatigend mensch ;
Gods molen maalt langzaam maar fijn; fam.
wijsneus, m.; in tutte le cose vuol fare
— non è e, la borsa non C' è, dat beii —. hij wil altijd alles weten, steekt overal
hoort niet tot de zaak, komt er niet bij te
zijn neus in ; tenmente, avv. op voorbarige,
pas; non aver pan pe' —i, niets te
wijsneuzige, aanmatigende wijze; —teria, f.
voorbarigheid, w41sneuzigheid, verwaandheid,
eten hebben.
Saba'udia. f. (Geogr.) h.z.d. als Savoia :
voorbarigheid ; —tino, m., —a, f. jonge wijsneus, m., waanwijs manneke, o., wijsneuzig,
-ba'udo, agg. savooisch, uit Savoie; casa,
aanmatigend, ingebeeld ding, 0.; —tone, m,,
croce —a, het Huis, Kruis van Savoie.
Sabbellianismo, m. (Stor. Eccles.) sabelia-—a, f. aanmatigend, ijdel, wijsneuzig, ingebeeld persoon, allesweter, m.; —ona, f. ingenisme, o.: — jan), m. Sabelliaan, aanhanger
beelde blauwkous, v.; — a credenza, bluffer,
in. van Sabellius.
praalhans, m.; —tuzzo, m. aanmatigend, inSa'bbia,
f. zandgrond, in., zand, o., kust, v.,
gebeeld, verwaand jongmensch, m.
strand, o.; orinolo da — (—a polvere),
zanduurwerk, o., zandlooper, m.; fig. semi- Saccheggiamento, tn. h z.d. als —gio maar
nare nella —, op zand bouwen; tijd en
minder gebruikt; —Biare, v. a. (Mil.) plunderen, verwoesten, uitplunderen ; fig. — un
moeite verliezen ; scritto sufla —, alleen
voor een dag, voor 't oogenblik geschreven ;
libro, nn autore, een boek, een schrijver
plunderen, veel er van overnemen ; —giav. a. met zand bedekken, bestrooien,
—are,
toestoppen ; —ona'ia, f. zandgroeve, -kuil, V.;
tore, m., —trice, f. plunderaar, m., -ster,v.;
—oncella,
f. licht zandhoudende bodem, m.;
—gio, m. plundering ; dare il — , h.z.d. als
m. zandachtige grond, akker, m., zand- —Biare.
—one,
grond, m.; -- grasso, magro, vette, magere Saccherello, m, kl. zak, m., zakje, 0.; —etta,
zandgrond, m ; — di mare, di fiumne, zee-,
f. kl. zak, kl. reiszak, m.; —ettare,v. a. met
een met zand gevulde zak slaan ; —ettina,
rivierzand, o., zee-, riv.bodem, m.; —oni'CCio,
m. zanderige, steenacht. bodt.n, in ; —onoso,
f. h.z.d. als etta, kl. zakje, 0.; ettino,
agg. sabbioso, agg. zand ; terreno — ,—Ghetto, m. kl. zak, kl. buidel, m., buideltje,
S

—

—

—

zakje, 0.; un — di polvere, een zakje kruit;
as sol. geldbeurs, beurs, v.; ha fatto un bel
hij heeft een mooi sommetje bijeengebracht ; ettone, m. groote buidel, m.; —fiere,
m. (Mar.) ladingmeester, m.
Sa'eeio, aqq. h.z.d. als sapiente ; —intello,
m. h.z.d. als saccentnzzo.
Sacco, m. zak, m.; bocca, fondo, corde
del —, opening, bodem, koord van den zak;
mettere nel — in een zak doen, schudden;
in den zak steken ; tela per far —a, zak-,
paklinnen, 0.; un — di biancheria, een
zak yol waschgoed; far — di moneta,
geld opstapelen ; (Mil.) — di terra, aard-,
zandzak, m.; sacchi di mitraglia, schrootzak, m.; — als maat voor graan, meel enz.;
quanro vale il — di grano ? wat kost
de zak graan ? fig. il — trabocca, de maat
loopt over, 't gaat te ver, mijn geduld is uit;
groote menigte, hoeveelheid; ei ha messo
^ln — di spropositi, hij heeft er een menigte
dwaasheden ingevoegd ; ha uil — di ragioni, hij heeft een menigte goede redenen ;
un — e lette sporte, een overgroote menigte ; zaklinnen, boetgewaad, o.; — della
ragna, vangnet o. voor vogels ; palio nel
—, zakloopen, o.; h.z.d. als sacche'ggio ;
il sacco di Roma, de plundering van
Rome ; dare il — of mettere a — una
eittà, een stad aan plundering overgeven ;
andare a —, uitgeplunderd worden ; far
— di qe., iets stelen, plunderen ; far —
d'ogni cosa, alles meenemen, stelen; essere un — d'osso, een geraamte zijn, broodmager zijn ; verdere qc. per nu — d'ossa,
iets voor een appel en een ei verkoopes; far
— h.z.d. als far saccaia ; fare of 11
—, een groven misslag begaan, zich zeer vergissen, zich laten vangen, beetnemen ; far le
cose col capo nel —, iets blindelings, zonder overleg doen ; mangiare col capo
nel —, er goed van leven, alles er doorbrengen ; volg. stracciar fit — a qd. collo
bastonate, iem. afranselen, knuppelolie geven ; asletter nel — qd., iem. in 't nauw
drijven ; tener of reggere il —, den zak
ophouden, iemand bij 't stelen helpen ; prov.
—,

,

,
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taut' è ladro clii rasba che chi tiene
i! —. de heler is zoo slecht als de steler;
sciogliere la bocca al — of vuotare
pigliare, scuotere il — pe' pellicini, iem. alles zeggen, geen blad voor den

mond nemen ; zijn zak over iem. uitschudden ;
dare a qd. col —, iem. in 't geniep benadeelen ; comprare la gatta nel--; non

tenere, portare gatta in — per alcuno,
de kat in den zak koopen ; dare in en —
rotto, vergeefsehe moeite doen; essere due
volpi in un —, als bond en kat met elk.
leven ; essere ridotto al - -, tot den bedelstaf gebracht zijn ; essere alle peggiori
del --, het hoogste punt bereikt hebben (twist,
ruzie); m. avv. a sacea, in overvloed ; prov.
— vuoto non sta ritto, met een leege maag
is 't niet goed werken ; chi ha le —a non
ha la farina e chi ha la farina non
ha le —a, de eene heeft den zak en de
andere heeft het geld ; non dir quattro
finchè la noce non è nel —, men moet

de huid niet verkoopen eer de beer gedood is;

— rotto non tien miglio, pover uoulo
non va a consiglio, een gescheurde zak
houdt geen graan en een arm mensch is met

raad niet geholpen ; —o'ccia, f. h.z.d. als
tasca; —ola, f. (Bot.) h.z.d. als eardamono; —oleva, f. (Mar.) h.z.d. als tarehia;
—omannare, v. a. Z. sacclheggiare ;
—olnanno, m. bi d. als saccheggio;
mettere a —, voor mettere sossopra ;
(Mil.) trosknecht, m.; —omazzone, m. h.z.d.
als palio nel — (onder sacco); —ome'ttere, v. a. h.z.d. als saccheggiare en
mettere a Sacco; —ona'ccio, in. harde,
slechte beddezak, m.; —oncello, —cino, m.
kl. stroo-, beddezak, m.; —one, m. beddezak,
stroozak, m.; — con le nlolle, springveeren,
matras, v.; fig. dormire guanto fit —, als
een marmot slapen ; —u'ccia, f. Z. —o'ccia;
—u'ccio, m. zakje, builtje, o.; —ulo, m. Z.
-u'ccio.

Sacello, in. kl. kapel, v., kl. heiligdom, o.
Sacerdotale, agq. priesterlijk ; beneliej —1,

prebende die alleen aan priesters gegeven
worden ; —absente, avv. als priester ; vivere —, een priesterlijk, geestelijk leven leiden ; —a'ti co, agg. h.z.d. als sacerdo'zio;
—e, m. priester, m.; 011 degno , een waardig priester; — secolare, wereldlijk (geen
ordes) priester ; Somono , Gran , Paus,
m.; fig. —i della giustizia, priesters van
Themis, rechters ; —essa, f. priesteres, v.;
—iuo, m. priestertje, 0.; —o'zio, m. priesterambt, o., priesterlijke waardigheid, v., priesterschap, o.; agg. h.z.d. als sacerdotale.
Sa'colna, f. Z. sagoma.
Sacra, f. Z. sagra; —amentale, agg. de
sacramenten betreffende; la grazia —, de
goddelijke genade die men door de sacramenten deelachtig wordt; parole —1, instelli ngswoorden (van Christus bij 't laatste avondmaal); lig. plechtige, tot de ritus behoorende
woorden ; —alnentare, v. a. — gd., iem. de
laatste sacramenten toedienen, de sacramenten
uitdeelen ; —rsi, v. rifl. te communie gaan,
het Avondmaal gebruiken ; v. n. God tot getuige nemen, z weergin ; p. pass. —ato, non
è autora —, hij is nog niet bediend, berecht,
heeft het sacrament nog niet ontvangen ; Gesu
—, Jezus in het Sacrament des Altaars ; —amenta'rio, m. (Eccles.) oud rituaal voor het
toedienen der sacramenten ; (Slor. Eccles.)
Ioochenaar van de waarachtige tegenwoordigheid van Christus in het Sacram. des Altaars ;
—amento, m. (Teel.) sacrament, o.; — del
battesimo, del euearistia, sacrament des
doopsels, des Altaars ; asset. het H. Sacrament
(nl. des Altaars); 11 —, de gewijde Hostie, v.;
giurare sul --, op de gewijde Hostie zweren ; esporre fit —, het H. Sacrament (ter
aanbidding) uitstellen ; altare del S. S.,
altaar o. van het H. Sacrament, Sacramentsaltaar, o.( inkleeding v. der nonnen-; eed, m.;
ho — di non c li nger spada iinchè etc.,
ik heb gezworen geen zwaard te voeren tot
dat ...; fare fit , zweren, een eed doen
fam. fatto con tutti i —1, volgens alle
voorschriften, alle regelen gedaan ; —erare,
vr a. h.z.d. als consacrare ; —rsi, v. MI. Z.
consacrarsi ; p. pass. —ato, als app. heilig
gewijd ; l'ostia —a, de gewijde Hostie, v.;
monaca —a, ingekleede non, v.; volg. fame
di quella —a, groote honger, honger m. als
een paard; sost. fit —, de gewijde, heilige
plaats ; seppellire nel —, in gewijde aarde
begraven ; —a'rio, m. schatkamer, sacristie,
v. plaats waar de misgewaden en gewijde
—

—

—

—
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vaten worden bewaard ; putje o. waarin het Sadirlanda, f. Iersch serge, o.
water gedaan wordt waarin de kelkdoeken Sadisfare, v. a. en afgel. Z. saddisfare.
gewasschen zijn ; -- h.z.d. als sagrestia en Sae'ppola, f. (Bot.) canadascha fijnstraal, v.
chiostro ; fig. nel — della eoscienza,
scherz. voor saetta ; fig. woelwater m. (van
een kind gespr.); ehe — ta sei I wat ben je
in het heiligdom, den verborgen hoek des
gewetens.
toch een woelwater ; —olare, v. a. een wijnSacrestia, f. Z. sagrestia.
stok tot aan den wortel afsnijden ; —olo, m.
Sacriftcamento, in. Z. sacrifizio ; —11kl. armboog m. (om de vogels te schieten);
care, v. a. offeren, als offer brengen ; —ani(Apr.) wortelscheut v. van den wijnstok.
mali, vitti me, dieren, krijgsgevangenen offe- Saetta, f. pijl, v.; tiro di —, pijlschot, 0.; fig.
ren ; — altli idoli, aan de valsche goden
bliksem, m., bliksemstraal, v.; fam. en fig.
offeren ; — il proprio comodo al doveré,
toorn, m , boosheid, gramschap, v.; onrustig
zijn genot, voordeel aan den plicht opofferen ;
kind, o., woelwater, m.; (Orolog.) uurwijzer,
— il sacrifizio dell' altare, het misoffer
m.; (Chir.) lancet o. voor'taderlaten; (Geom.)
pijltje o. (dat een boog of koord doorsnijdt);
opdragen; —rsi, v. rifl. zich offeren, zich
opofferen ; p. pass. —ato, als agg. opgeofferd;
(Bot.) pijlkruid, 0.; (Legn.) steekbijtel, v.;
blootgesteld (aan spot enz.); prijsgegeven ; cosi
(Eccles.) kandelaar m. (met 15 kaarsen in de
riinaniauio —i no!, maar daardoor worgoede week gebruik.); pop. non imparare
Tina —, niets, geen steek leeren ; non me
+len w ij opgeofferd, prijsgegeven; una coca
è —a, iets wordt aan slechte handen toene iinporta una —, 't kan me geen lor,
vertrouwd, wordt opgeofferd, prijsgegeven ;
geen steek schelen ; per —, gedwongen, uit
—ficatore, m. offeraar, offerpriester, m.;
nood ; devono per — l'aggravio nuovo
—ficazione, f. het offeren, offer, o.; —fi'zio,
della tassa pagare, zij zijn wel gedwon—lido, m. offer, o.; —espiatorio, propigen de nieuwe verhooging der belasting te
ziatorio, zoenoffer, o., offerdier, o., offergave,
betalen ; volg. clie ti venga, ti colga,
ti pigli, ti chiappi una —! de drommel
v., offer, o., offerande, v.; olfrirsi in —, zich
als offer aanbieden ; offerdood, m , offering, v.;
moge je halen ! loop naar den drommel!
fit — d'lfigeiiia, de opoffering, het offeren
—ame, in. bundel pijlen, een regen van pijlen ;
van Ipheginia ; la vittima distinta al —,
—are, v. a. met pijlen schieten (op iem.); door
het als offer uitgekozen slachtoffer ; fare un
een pijl verwonden ; slingeren, schieten (stra— per qd., voor iem. een opoffering, offers
len), toewerpen (een blik); — fuoco, vuur
brengen ; è per mi uu — il dare via,
spuwen ; v. n. met pijlen schieten ; —ata, f.
't is een opoffering met het weg to geven ;
pijlschot, o.. boogschotafstand, m.; —atore,
far — di qe., iets opofferen ; geldoffer, o.,
m., —trice, f. pijlenwerper, boogschutter, in.;
geldboete, v.; vendere eon — , met verlies
als agg. dea —ice, de pijienwerpende godin ;
verkoopen ; —legauiente, avv. op goddecaccia --ice, jacht v. met pijl en boog ;
looze, heiligschennende wijze; --le'gio, m.
—ella, f. (Mest.) punt v. van de boor ; —e'vole, agg. arte —, kunst v. om met pijlen
heiligschennis, kerkroof, v.; goddeloosheid, v.,
vergrijp o. tegen God ; è up vero —, 't is
te schieten ; vaardig in 't schieten ; —ia, f.
een goddeloos bedrijf, 't is een jammer ; —lego,
driehoek van hout waarop de kaarsen staan
agg. goddeloos, godvergeten, misdadig, heiligdie op goeden Vrij dag tijdens de donkere
schennend ; forto —, heiligschennende diefmetten worden uitgedaan; (Mar.) snelzeilend
stal, kerkroof, v.; sost. m. heiligschenner,
schip, v.; —fiere, in. Z. sagittario of arkerkroover, kerkdief, ri.; —stia, f, Z. saciere ; —ifornme, app. (Bot.) pijlvormig (blad);
grestia; sacro, agg. geheiligd, gewijd,
—olare, v. a. Z. saeppolare ; —toto, m.
heilig , luogo — , heilige, gewijde plaats, v.;
wijnstokscheut. v., -aflegger, in.; —o'rie, f.
silenzio —, heilig, plechtig stilzwijgen, o.;
(Zool.) pijlslang, v.; —nine, m. Z. saettame;
le —e fuuzioni, de heilige handelingen,
—uzza, f. kleine pijl, v., pijltje, o ; h.z.d. ais
bedieningen; v. mv.; vasi —i, heilige, gewijde
lancetta en saettela.
vaten, o. mv.; i libri —i, de heilige boeken ; Safeua, f. (Anat.) rozenader, v.
la —a Bibbia, de H. Schrift, v.; niusica Sa'ffico, agg. (Metr.) sapphisch (vers) —iro,
—a, gewijde, kerkelijke muziek, v.; eloqum. Z. zaffiro.
enza —a, gewijde-, kanzelwelsprekendheid, Saga, f. voor: strega, incantatrice.
v.; la —a famiglia, de H. Familie (van Sagace, agg. vlug, slim, bij de hand, verstanNazareth); Sacro Collegio, het H. College
dig, scherpzinnig, sluw, geslepen ; —cemente,
van Kardinalen); ordini —1, monniksorden ;
avv. op vlugge, schrandere enz.-wijze; —cezheilige, priesterl ij ke wijdingen, v. mv.; iïmaza, f. Z. —cia, —eità, f. scherpzinnigheid,
gin' —e, heiligenbeelden ; onaantastbaar,
bijdehandheid, v., verstand, o., sluwheid, geonschendbaar, eerbiedwekkend, achtinggebieslepenheid, v.
biedend ; vervloekt, onzalig, afschuwenswaar- Sagapeno, m. (Farm.) sagapeengom, v.
dig ; o sacra fame dell' oro, o, onzalige Sagena, f. (Pescat.) groot strandnet, o.
dorst naar 't goud ; pop. unorbo — , vallende Saggetto, m. kl. proef, v., proefje, 0.; —ezza,
ziekte, v.; fuoco —, netelkoorts, v., loopend
f. wijsheid, v., verstand, o.; --iamente, ave.
vuur, o.; (Anat.) osso —, heilig been ; fig.
op verstandige manier, met wijsheid, overleg ;
tenere qd. tra '1 e '1 lasso, iemand
—iare, v. a. (Oref .) toetsen ; fig. probeeren,
tusschen vrees en hoop houden ; —olu'mbio,
beproeven ; —iatore, m. beproever, m.; (Ore f.)
m. (Anat.) breede kruisspier van den rug;
toetser, keurmeester m. (voor goud- en zilver—osanto, agg. heilig, geheiligd, hoogheilig,
werk); fig. onderzoeker, m.; goudschaaltje, o.;
onschendbaar; le leggi della natura
—Ina, f. (Bot.) doerha, o., negerkoorn, o.; —
logo —e, tegen de wetten der natuur zondigt
bianca, f. Indisch doerhagras 0.; — rossa,
men niet ongestraft; Tam. van uitstekende
kafferkoorn, o.; —inale, m. ,(Bot.) stengel,
werking.
halm m. van het negerkoorn; kleerschuier,
Sadduceo, m. (Stor. bibl.) Sadduceër.
m.; (Omit.) groote wulp, m.; — grande,
;
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groote ruiter, m.; — piccola, kl. strandlooper, m.; —inella, f. (Bot.) laat negerkoorn,
0.; —io, m. proef, v., monster, o., proeffiesch,
v.; dar per —, als proef geven ; wandare
il —, een proef zenden ; fare — di qe., iets
proeven ; dare un — del suo ingegno,
een proef, bewijs van zijn vernuft geven; far
—, een proef nemen; —i, pl. —i di ealligrafia, proeven van schoonschrijfkunst;
(Oref.) — d'oro, het toetsen van 't goud (op
den toetssteen); goudschaaltje, o.; (Stor. for.)
ambtenaar met het toetsen der metalen belast ; (Com.) — dell' interesso, vastgestelde
rentevoet, m.; — dello seonto, discontovoet, m.; -- agg. h.z.d. als savio ; sost. H
de wijze, m.; —iolino, m. kl. proefje olie of
wijn ; —iuolo, m. kl. hoeveelheid v. wijn of
olie om te proeven; ki. proef leschje ; munt-,
goudschaaltje, o.
Sagina, f. bezit, o., macht, heerschappij, v.;
—are, f. Z. sagginare; —ire, v. a. in 't
bezit stellen.
Sagittale, agg. (Anat.) sutura —, pijlnaad
v. (aan den schedel); —silo, in. boogschutter,
m.; (Astr.) Schutter m. (teeken v. d. dierenriem); —ato, agg. (Bot.) Z. saettiforme.
Saglire, v. n. en afgel. Z. satire.
Sagnare, v. a. met de lans verwonden.
Sago, m. I. (Archeol.) Rom. soldatenmantel, m.;
— II. m. blz.d. als presago.
Sa'gola, f. (Mar.) lijn, v.; — di scanda'glio,
loodlijn ; — delta barehetta, loglijn ; — da
laccia of per legare, bindtouw, o.
Sa'goina, f. (Arch.) doorsnede ; zij-aanzicht,
0.; -- del viso, snede v. van 't gelaat, profiel,
o., model, monster, o.; tegengewicht, 0.; —ato,
agg. in doorsnede geteekend.
Sa'gora, f. (Mar.) h.z.d. als sagola.
Sagra, f. kerkwijdingsfeest. o , kermis, v.; ook
—,

festa della —; pare che ei sia la —.
't is zoo druk, men zou zeggen dat het kermis
is ; — voor consecrazione ; — , zalving v.
(van een koning); —amento, m. Z. sacramento ; —are, v. n. volg. vloeken, godlasteren ; —atina, f. geeuwhonger, m.; —ato, m.
(volg.) vloek, m., godslastering; attaeeare
un —, een vloek uitstooten ; aver i —i, boos,
toornig zijn; non ... in —, geen lor, geen
zier ..., om niets ter wereld; —atona, f. Z.
—atina ; —azione, f. Z. sagra ; —estana,
f. kerkzuster, kosteres, v.; kerkvrouw, kerkschoonmaakster, v.; —estano, m. koster, m.,

misdienaar, m.;

estia, f. sacristie, v.; fig.

— delta Trinità, zetel m. der Drieëenheid;
— voor santità; volg. iutrare in —, over
heilige dingen beginnen te spreken ; —1, m.
m. sagrijn, sagrijnleder, o ; —ifieare,
gio, Z. sacrificare, —legio ; — inato,
app. earta —a, pette —a, chagrijnpapier,
-leder, o.; —ista, m. sacristein m. van 't pau-
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kleed, 0.; —otto, m. h.z.d. als —one.
Saime, m. h.z.d. ais lardo of strutto.
Sala, f. I. zaal, v., groote kamer, v., groot vertrek, o.; — da pranza, eetzaal, v.; — da
rieevirnento, ontvangkamer, v., -salon, 0.;
— da ballo, balzaal, v.; H. f. (Bot.) riet, o.;
III. 1. as, v.; —e, pl. de vijf dwarsbanden in
de monnikspij.

Salacea, f. (Zool.) elft, v., meivisch, m.; scherz.
voor: sciabola ; —ca'io, m. prulboek, o.,

slecht, gemeen boek, o., verscheurd boek, o.,
misdruk, 0.; —china, f. kl. elft, v.; —chino,
m. h.z.d. als —china; fam. kneep in de kuiten ;
—one, m. groote elft, v.; Jig. oud en groot
boek o. (zonder innerlijke waarde); —e, agg.
wellustig, wellustigmakend.
Salaia, f. zoutwinkel, m.; —ainolo, m. zoutopziener. -handelaar, m.; marktverkooper, m.
Salamalecca, f , —melecche, m. Jam. en
scherz. diepe buiging, v., strijkage, v., overdreven komplimenten, mv.
Salamandra, f. (Zool.) salamander, m., watersalamander, m.; -- uit asbest geweven en
onbrandbare stof, v.
Salamanna, f. salamandruif, v. (zoete tafeldr.).
Satanic, m. salami, cervelaatworst, v.; fig. en
fam. lummel, plompe en langzame persoon, m.;
—ino, m. kl. salamiworst, v.; —ista, m.
h.z.d. als saecentone ; —istrare, v. n.
zeer neuswijs, verwaand, ingebeeld doen;
—isteria, f. h.z.d. als saccenteria; —istro,
m. h.z.d. als saccente ; —o'ia, f. pekel, v.;
'live in —, ingezouten olijven ; —ona, f.

Z. saccentona ; —one, m. Z. salmone.
Salare, v. a. zouten, inzouten, met zout bestrooien, in 't zout leggen ; esser avvezzo
a — motto, het eten sterk zouten ; van veel
zout in 't eten houden ; fig. en fam. -- la
messa, la seuuola, de mis, de school verzuimen ; fam. se la pub —, ik wil 't niet

hebben, men kan 't van mijn part in de pekel
leggen ; p. pass. —ato, als agg. gezouten, zout ;
onde —e, de zilte baren, de golven der zee;
roba —a, pekelgoed, o., -vleesch, v., te sterk
gezouten ; fig. en fam. gepeperd, gezouten (van
dure zaken); pagarla —a, duurte betalen;
fig. zwaar nadeel ondervinden ; fig. gezouten,
geestig, bijtend (antwoord); den spijker op den
kop slaan.
Salariare, v. a. beloonen, betalen, bezoldigen,
salarieeren ; p. pass. —ato, als agg. betaald;
gazzette —e, betaalde, feile dagbladen ;
sost. m. gesalieerde, loontrekkende ambtenaar;
in geheime soldij staand persoon ; — delta
questura, politiespion, m.; —a'rio, —aro,
m. maandelijksch loon, salaris, o., bezoldig., v.
Salarsare, v. a. aderlaten ; fig. en scherz. iern.
terdege laten betalen, iem. tot op de hemd
uitkleeden ; —0, m. (Chir.) aderlating, v.; far
nil —, aderlaten ; (Vet.) laatmes, o.
Salata, f. het zouten, pekelen, inzouten ; —atina, f. lichte zouting, v.; dare una — a
una vivanda, een spijs een weinig zouten ;
—atura, f. inzouting, inpekeling, v., inlegtijd,
tijd voor 't pekelen, inleggen van waren.

selijk paleis; kanunnik m. van een ordeskapittel; —0, m. falkonet, klein kanon, o.;
—osanto, m. Z. sacrosanto.
Sa'ia, f. serge, o.; — rovescia, gekeperde
wollen stof, v.; —ietta, f. dun serge, o.
Saieca, f. (Mar.) saïek, v., klein grieksch Sa'lavo, salavoso, agg. vuil, smerig, vuilwit.
koopvaardijschip, o.
Salee, in. Z. saldo ; —eto, m. wilgenbosch,
Saietta, f. Z. saetta ; —etto, m. kl. wamo , wilgenbeplanting, v.; fig. verwarde, ingebuis, o., kl. jas, v.; —o, m. groot, grof wamwikkelde boel, m., warboel, m.; entrare in
buis, o.; kolder, m., soldatenwambuis, o.; —oun —, zich met verwikkelde, vuile zaken
na'eeio, o. gescheurd, oud wambuis, 0.;
inlaten ; in een wespennest trappen ; entrare
—one, m. zeer grof en wijd wambuis, o.; grof
in mille —I, zich geheel en al in zijn woorwollengoed, o.; --orna, f. soort lang overden verwarren; —ia'ia, f. wilgen-, teeken
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vlechtwerk ; dam van gevlochten wilgentakken ; —igno, agg. wilgenachtig ; legname
—, week, slecht te bewerken bout; earne
—a, taai vleesch, 0.; Fig. moeielijk mee om
te gaan (persoon); sa'leio, m. wilg, wilgeboom, m.; — blanco, witte of schietwilg;
— giallo, geoorde wilg ; — da legare,
kat-, bindwilg; — piangente, treurwilg;
wilgehout ; fig. far mazzo de' suoi —1,
zijn eigen zaak nagaan, zich niet om een anders
zaken bekommeren ; —'uolo, m. wilgetak,
m., -roede, roede, v.
Salda, f. stijfsel, v.; dar la — a una cainicia, een hemd stijven ; gomwater, 0.;
—ainento, m. het soldeeren, o., aaneenvoeging, v., heling v. (van wonden); —are, v. a.
aaneenvoegen (gebr. dingen); — con lo
stagno, soldeeren ; — a oro, a argento,
a piombo, met goud, zilver, lood opvullen,
dichtstoppen ; helen (wonden); Fig. —i conti,
de rekeningen vereffenen ; — un conto, een
rekening betalen ; fig. en lam. oude twist bijleggen ; misverstanden uit den weg ruimen ;
—ato'io, m. (Mest.) soldeerkolf, v.; —atura,
f het soldeeren, soldeering, v., gesoldeerde
plaats, plek, v., soldeersel, o.; —ezza, f. dichtheid, vastheid, duurzaamheid, v.; bestendigh.,
aanhoudend-, vasthoudendheid, v., duur, m.,
omvang, m., grootte, v.; —o, m. vereffening,
v.; regeling, soldeering ; saldo, (van rekening);
i icevuta di —, ontvangstbewijs, o., kwitantie, v.; —i, pl. betaling, v.; nettere un libro
in —, het debet en credit vereffenen ; saldo,
agg. geheel, onbeschadigd ; sterk, duurzaam,
stevig, dicht, ruw ; pasta —a, stijfgeworden
deeg, o.; zeilvast o. (schepen); vast, onbewegelijk, o.; fig. bestendig, standvastig, onwrikbaar;
stare —, aan een zaak vasthouden, een zaak
niet opgeven ; gezond ; essere — come un
acciaio, een ijzersterk gestel hebben ; star
stilstaan ; sost. m. vastigheid, v.; stare
sul—, op goede grondslagen berusten ; met--,

tere in

—

qc., iets in 't reine brengen ;

recarsi sul —, in alle ernst spreken.
Sale, m. zout, o ; — grosso, granito, grof,
fijn zout, 0.; — mariiso, zeezout ; — di cava
of minerale, steenzout; granello di —,
zoutkorreltje, o.; casetta del —, zoutpot, m.;
veiidita di —, zoutwinkel, m.; tassa sul

, zoutl;elasting, v., - accijns, m.; (Chim.) zout,
d'inghiltera of amaro of catartico, Engelsch - , bitterzout, o.; — alcalino,
loogzout, alcali, o.; — amnioniaco, salamoniak, 0.; — prunella, Z. salprunella ;
—

0.;

—

(Med.) i, p1. scherpe uitwasemingen, v. mv.;
zee, v.; fig. en lam. geestigheid, v., natuurlijk
—

verstand, 0.; pigliare it —, tot de jaren van
verstand komen ; fam. dolee di —, dom,
simpel, flauw ; ei farebbe il — bier groeit
alles in overvloed ; f am. bisogna mangiare
un altro po' di —, daartoe behoort meer
,

tijd, moeite, verstand; li pub netter nel

—, van dien moet ik niets meer hebben ; die
zal geen duit meer van m ij zien ; iron. dar
sapore al —, zich voor een groot vernuft
houden ; non ei netter su nè sal nè
olio, er niets bijdoen, alles onopgesmukt vertellen ; fan. restare of rimanere di —,
als een zoutpilaar blijven staan, als versteend
zijn; prestarsi il — l'liil l'altro, elk.
bijstaan, helpen; inanicarsi l'un l'altro
col —, elk. doodelijk haten ; apporre al —,
alles bedillen ; —ebroso, agg. h.z.d. als salso
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of salmasstro ; —eggiare, v. a. h.z.d. als
salare ; —e'ggiola, f. (Bot.) gewone
klaverzuring.
Salesiauo, agg. Salesianer (monnik, non).
Saletta, f. kl. zaal, v., zaaltje, o.
Salgemma, f., —o, m. steenzout, o.
Saliare, I. agg. (Archeol.) saliscb, de Saliers
(priesters van Mars) betreffende ; II. agg. kostelijk, weelderig.
Sali'bile, agg. bestijgbaar, toegankelijk.
Salicale, m. wilgebosch, 0.; —aria, f. (Bot.)
kattestaart, m.; —astro, m. gewone wilg, m.;
—l'echio, m. (Bot.) zeealg, m.; sa'lice, m.
h.zd. als sa'lcio; —iceto, m. Z. salceto;
—a'Iico, agq. (Stor.) Legge —a, salische
wet, v.; —scone, m. (Bot.) breedbladerige
wilg, m.: —icornia, f. (Bot.) zeekraal, v.;
—iera, f. zoutvat, o.; —ieretta, —ierina,
f. zoutvaatje, 0.; —ieru'ecia, gewoon, eenvoudig zoutvaatje, o., zoutpot, m.; —i'fero,
agg zouthevattend ; —if ca'bile, app. (Chim.)
zoutvormend ; —ificare, v. n. (Chim.) in zout
veranderen ; —igastro, m. Z. salicastro;
—igno, m. salinisch marmer, glansmarmer,
o.; — agq. zoutig, zoutachtig; —itubacca, f.
zoutzegel, o., zegel o. (aan zoutzakken); houten
waternap, v.; —imento, m. het opklimmen,
opstijgen ; fig. — di superbia, het opkomen
van den hoogmoed ; — voor : assalimento
en esaltamento ; —Ina, f. zoutgroeve, v.,
zoutbergwerk, o., zoutziederij, v.; — voor sale
en voor saliera; —inatore, m. werkman
in de zoutgroeven, zoutzieder, m.; —'nare,
V. n. zout maken, gewinnen, zieden ; —ivaro,
m. zoutvervoerder, m.; —inaruolo, m. h.z.d.
als salinatore; —inatura, f. zoutreiniging,
v., zoutzieden, o , ; —inve'rbio, —inve'rvio,
m. hinkelen, hinkelspel, 0.; huppelen, springen
(zooals de herten); —lno, agg. zoutachtig,
zouthoudend.
Sa'lio, agg. (Archeot.) h.z.d. als saliare;
versi —I, salische gezangen.
Salire, v. H. klimmen, stijgen, beklimmen, bestijgen ; — al morste, den berg beklimmen ;
— gift, voor sce'ndere, voor uscire; —
in piedi, zich oprichten, gaan opstaan ; om-

hoogstijgen, opstijgen ; opzwellen, hooger worden (rivieren); fig. stijgen (prijzen), bedragen
(som); a quanto sale la somma, hoeveel
bedraagt, hoeveel beloopt de som ; — in
potenza, in macht toenemen ; — in superbia, hoogmoedig worden ; — in stima, in
eredito, in achting, aanzien winnen, toenemen ; jam. nil faxai —, gij zult me nog
boos maken ; — it moseherino (a qd.),
boos, toornig worden ; v. a. bestijgen, beklimmen ; — qd„ iem. in de hoogte helpen ; prov
.

non è altierezza all' altierezza uguale, d'un uomo basso e vil, chi in
alto sale, geen hoogmoed overtreft dien van

den omhoog geklommen lagen en geringen
man ; p. pres. —lente, als agg. (A rch.) vooruitspringend; (Arald.) Leone — klimmende
leeuw (in een wapen); Fig. in de oogen springend ; — m. Z. salita ; —iscendi, m. indecl.
klink m. (van een deur); lam. hobbelig terrein,
o.; straat die aanhoudend oploopt en daalt;
woning v. waarvan de kamers niet even hoog
liggen ; un — di scale, een gedraai van
trappen en trapjes ; prov. non saranno phi
,

tuoi, se tu li spend', perehè fortuna
fa de' saliscendi, als de steen uit de hand
is, kan men hem niet meer richten ; —ita,f.
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het stijgen, o., stijging, v., hoogte, v.; la — è
saus ; —ettina, f. zeer smakelijke, fijne saus,
molto erts, de klimming, stijging is zeer
v.; —etto, agg. een weinig zout, licht gezousteil ; —ita ecla, f. steile, moeielijke klim- ten ; —ezza, f. zoutigheid, v., zoutsmaak, m.;
ming, stijging, v.; —itina, 1. kl. onbeduid.
--raai&, f. worst ; kook-, braadworst, 0.; tin
hoogte, korte stijging, v.; —Ito'to , m. opstapje,
palo di salsicee, een paar braadworstjes;
v., opstijgbankje, o.; —itore, m.,
o.,
trede,
[am. far — di qc., iets zeer fijn hakken,
—trice, f. opklimmer, opstijger, beklimmer, m.
in stukken hakken (bluffende bedreiging); se
Saliunea, f. (Bot.) zegge, v.
lo piglio ne fo —e, als ik hem krijg, hak
Saliva,
f.
speeksel, spuw, 0.; —ale, —are,ik hem in stukken ; fig. legarsi le vignet
agg.
(Anat.) tot de speekselvorming, -afzondecolle —, in weelde en overvl. leven ; een goed
ring dienende; —are, v. n. speeksel vormen,
leven lijden ; (Mil.) kruidzakje, o ; —icciaio,
- afzonderen, kwijlen ; —ato'rlo, app. speeksel
m. worstmaker, -verkooper, m.; --lecione,
afzonderend ; —azione, 1. speekselafzondem. groote, dikke worst, v.; —ieeiotto, ni.
ring, v., speekselvloed, o.
soort salami; cervelaatworst, v.; (Lanif.) bosSalmna,
f. last, in.; — di grano, last graan ;
gehekelde wol, v.; —iceiuolo, m. worstje, 0.,
— ferrea, zware rusting, v. (T.); (Mar. stor.)
saucijsje, o.; —ilaggine, f. Z. salsezza ;
ton, v. (scheepsmaat); sterfelijk omhulsel,
—iera, f. sauskom, m.; —o, agg. zout, zoutlichaam, o.; —astrare, v. a. (Mar.) met platachtig, gezouten ; acqua —a, zoutwater ;
tings vastsjorren ; —astre, f. pl. (Mar.) plath.z.d. als mimordaee of salato ; sost. m. zouttings, mv.; —astro, agg. zoutachtig, gezouten ;
gehalte, v., zoutsmaak, m.; fig. h.z.d. als fasost.
m. zoutachtige smaak ; —eggiamento,
eezia ; —u'ggine, f. Z. salsezza; —ugm.
het psalmen zingen, 0.; —eggiare, v. ii.
ginoso, agg. h.z.d. als salso ; —uwe, m_
psalmen zingen ; v. a. bezingen ; —eggiah.z.d. als salume, ook voor : salsezza.
tore, m. psalmenzinger, na.; —erin, f. bagage, Saltabecca, f. groene sprinkhaan, in.; —beev., vrachtgoed, o., legertros, m.; een rist pakcare, —bellare, v. n. springen, kl. sprongen
dieren, groote menigte ; —isia, f. (interj. fam.)
maken (als de sprinkhanen); — bello, m. 1;1.
God beware ons ; als 't maar goed afloopt !
sprong, m.; —cchione, ova. a —, met een
—ista,
m. psalmist, psalmendichter, m.; il
sprong ; — leone, m. zeer fijn en veerkrachtig
Salmista,
de Psalmist (David); (Liturg.)
messingdraad ; Lyonsch gouddraad, 0.; —
psalmenzinger, m.; — Z. salamnistra ; --o,
martino, m. springertje, o.; /1g. rose da
m. psalm, m.; 11 libro de' —i, liet Boek der
zonderlinge, gekke sprongen, dwaasheden;
Psalmen ; i sette -- penitenziali, de zeven
(Argl.) kl. kanon ; vierponder, m ; —mbarea,
boetpsalmen ; (Lett.) spreuk, v., vers, o.; —i del
f. en —o, m. boerewambuis, o., boerekiel, v.;
Petrarea,
spreuken van P.; prov. ogni —
—mento, m. het springen, huppelen, o.; sprong, .
finisee in gloria, waar de mond van vol
m.; fig. afwijking, uitspatting, v.; —inindosso.
is, loopt het hart van over ; alla fine del
m. armoedig wambuis, o.; —e, kiel, v.; —n- si eanta 11 gloria, men moet niets besec'eia, f. (Omit.) veldpieper, m.; fig. ongeoordeelen, eer men het einde er van kent;
stadig mensch, m.; —are, v. n. springen. .
—odia,
f.
psalmgezang, o.; volgorde der psalhuppelen ; — gin, afspringen ; —a, (stil)
men; ram. eentonig gezang, o., psalmodie, v.;
cavallo, te paard stijgen, zich op het paará.
—odiare,
v. n. h.z.d. als —eggiare ; —one,
werpen ; —a piedi, opspringen ; /ig gelukkig
m. (Zool.) zalm, m.
een gevaar doorkomen ; — nel paradis&
Salnitra'ia, f. salpetergroeve, v.; —a'io, m.
a piè pari, een groot geluk deelachtig worsalpeterzieder, m.; —ato, agg. --oso, agg.
den ; fam. — di palo in fraseo, van den
salpeterachtig, -houdend ; —0, m. voor nitro.
hak op den tak springen ; prov. vin cl^e
Salomone, m. (N. pr. bibl.) Salomon, m.
salti, pan clie canti, formaggio clie
Saloncino, m. kleine zaal, v.; —one, m. groote
pianga, wijn moet parelen, prikkelen, brood
zaal,
v.;
—ottino, m. kl. ontvangstsalon, o.;
moet kraken kaas moet vochtig zijn ; — sulla
boudoir, o.; —otto, m. groote kamer, wooncorda, op de koord dansen ; — fuori, plotkamer, v.; — da pranza, da studio, eet-,
sating te voorschijn springen ; fig. zich opdrinstudeerkamer, v.; — buono, goede, mooie
gen, ergens op aandringen ; — in aria,
kamer, ontvangkamer, v.; si affitta camera
ontploften, in de lucht springen ; mi salta
e
—,
slaap- en woonkamer te huur; --otqe. in capo, daar komt mij iets in 't hoofd ;
tu'ecio,
m. armoedig ingerichte ontvangfam. gli salta la mnosea, it moscherino,
kamer, v.
11 grillo, hij wordt boos, hij krijgt een kuur;.
Salpa,
f.
(Zool.) zeebrasem. m.; —are, v. a.
v. a. springen over iets ; — un fosso, over
(—
l'aneora) en v. n. (Mar.) het anker licheen sloot springen ; —a plè pari le magten ; afvaren, vertrekken.
giori difftooltà, de grootste moeielijkheden
Salprminella, 1. (Farm.) gesmolten salpeterkloek te. boven komen ; — la granata, de
zure kali, m.
ouderl ij ke tucht, roede ontwassen ; op eigen
Salsa,
f.
saus, v.; — bianca, botersaus, v.;
beenen staan ; p. pres. —ante, springend,
— dl pomidoro, tomatensaus, v.; — inhuppelend ; puinmto —, kI. rood puntje op 't
glese,
mosterdsaus, v.; scherz. — di San
eigeel ; —arena, f. en —o, m. Z. salteBernardo, honger, m.; appetito non vuol
rello ; —arizzo, agg. (Cavall.) eavallo —,
—, honger is de beste kok ; fig. pijn, kwelling,
goedspringend paard, springpaard, o.; —atoia,
v.; —amenta'rio, in. h.z.d. als salminiaio ;
f. (Pescal.) dubbelnet, o.; —afore, m., —trice,
—ammiento, m. sterk gezouten, gekruide saus,
—tora, f. springer, m., -ster, v.; koorddanser.
v.;
—apariglia, f. (Bot.) salsaparille, v.; —e,
m.; comnpagnia di —i, koorddanserstroep,,
f.
kleine kraters, v. mv.; —e'dine, f. (Med.)
v.; —ato'rio, agg. arte —a, danskunst, v.;
zoutigheid, scherpte v. in 't bloed ; — del
—azione, 1. het springen, 0.; het springen,
mare,
zoutgehalte v. der zee; —edinoso,
dansen, o , danskunst, v.; —eggiare, v. n.
agg.
met
een slechte gelaatskleur, -huid, v.;
op de maat huppelen, dansen ; —eilamento,
—etta,
f.
smakelijke saus, v.; kl. hoeveelheid
m. het hippelen, gehip, 0.; —ellare, v. n_
-
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huppelen, springen, hippen ; een huppelenden
gang hebben ; —eliino, m. kl. sprong, m ;
—ellone, —elloni, avv. hippend, huppelend,
met sprongen ; andare—, huppelend loopen ;
al springende, hippende voorwaarts gaan;
—ereecio, agg. het springen betreffende ;
ballo —, huppelende dans, v.; —erellare,
v. 0. voortdurend huppelen, rondhuppelen,
-dansen ; —erello, m. kleine sprong, hip, m.;
un verso ha del —, een vers heeft een
huppelende maat ; voetzoeker, zwermer, m.;
snaarhamer, m., sneller, m.; —eretto, m. kl.
psalmenboek, o.; —e'rio, —ero, m. (Bibl.)
pslalter, 0.; psalmenboek ; kinder A.B.boek, 0.;
(Mus.) Davidsbarp, v., psalterium, 0.; hakkebord, 0.; nonnensluier, m.; —etto, m. kleine
sprong, m.; —icchiare, v. n. h.z.d. als —erellare ; —imbanco, m., —a, f. goochelaar, m., liedjeszanger, m.; fig. — politico,
politieke kwakzalver, m ; —imbarca, f. h.z.d.
als saltanibarca, —o ; —inipalo, m.
(Ornit.) roodborstje, o.; —inselce, m. (Omit.)
vilegenvangertje, o.; —o, m. sprong, hup, m.;
spiccare, prendere, fare un—,een sprong
doen ; prendere il primier —, den eersten
stap doen ; — mortale, luchtsprong, m.;
salto mortale, m.; fig. gevaarlijke wagerij, v.,
koene, plotselinge overgang, m.; (Mar.) — di
vento, plotseling omslaan van den wind;
(Mar.) split, v.; dare un — een touw splitsen ; niulendam, m.; —i di un fl ume, stroomversnellingen, mv.; (Eccles.) ordinarsi per
—, de priesterwijding zonder de voorafgaande
lagere wijdingen ontvangen ; (Fis.) — dell'
imunersione, vallen van het kwikzilver in
't koud water ; — dell' agghiaeeianneuto,
vallen o. van 't kwikzilver op 't vriespunt;
vriespunt, 0,; ram. fare pochi —i e brutti,
slechts weinig stappen kunnen doen (van
zwakte); fare un —, zich plotseling sterk
ontwikkelen (kind.); dare ii of condurre
al —, laten bespringen (het vee); a —1, mod.
avv. met sprongen ; a gran —i, met groote
sprongen ; fig. ijlings, in haast ; di — of a —,
in, met sprongen ; fig. zonder bestendigheid.
zonder vaste regel ; — II. m. voor : bosco;
—uariamente, ave. sprongsgewijze, met
sprongen; fig. onbestendig; —ua'rio, agg.
onbestendig, voorbijgaand; —uzzo, m. kl.
sprong, m., sprongetje, o.
Saluberrimo, app. zeer heilzaam, gezond ;
—ubre, agg. heilzaam, gezond ; —nbrità, f.
heilzaamheid, gezondheid ;
worsthandelaar, handelaar in vleeschwaren ;
—urne, m. gerookte vleesch- en vischwaren ;
—uniere, m. h.z.d. als —unia'io of pizzicaguolo ; —unta, f. geroosterde, met knoflook bestreken en in olie gedoopte sneedjes
brood ; —utaiiiento, m., —utanza, f. Z.
salutazione ; —Ware, v. a. begroeten,
groeten ; —rsi, v. recip. elk. groeten ; (Mar.)
salueeren, met salutschoten begroeten ; —
colla voce, hoera roepen ; andare a —
qd., iem. zijn opwachting maken ; iem. bezoeken ; tot het gevecht uitdagen ; door kanonschoten het gevecht aankondigen ; saltuamelo, salutamela, spreek me er niet van ;
— sost. m. het begroeten, o., groet, m.;— agg.
h.z.d. als salubre ; 1'arte--, de heelkunde;
fig. zaligmakend, heilbrengend ; —utatore,
m. groeter, m.; —utato'rio, agg. begroetend ;
parole —e, begroetingswoorden ; —utazione, f. groeten, o., begroeting, v., groet, m.;
,
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-- angelica, de Engelsche groetenis, v.;
Ave Maria ; —ute, f. gezondheid, v., welbevinden, o.; arte di conservare la —, de
kunst om de gezondheid te bewaren ; come
va la— ? come sta di— ? hoe gaat het ?
hoe gaat het met de gezondheid ? alla tua
—! op uw gezondheid ! — ! gezondheid ! santé !
— della anima of alleen —, zieleheil, 0.;
— del geilere timano, verlossing v. van
't menschelijk geslacht, o.; eterna —, zalig-

heid, v., eeuwig heil, o., redding, uitkomst, v.;
non saper trovar via di —, geen uitkomst, uitweg, redding weten ; welvaart, v.;
goede gesteldheid, v.; gedijen, o.; —, als begroeting in herderlijke brieven der Pausen,
heil ! —ute'vole, agg. heilzaam, heilbrengend;
—utevolmennte, av v. op heilzame, werkzame
wijze; —uti'fero, agg. heilzaam, heilbrengend; fig. doelmatig, weldoend, nuttig ; zaligmakend ; —uto, m. groet, m., begroeting, v.;
tapti —I, veel groeten ; eendere it —, den
groet beantwoorden ; leverre, togliere ii
— a qdn, iem. niet meer groeten ; alnico
di —, oppervlakkige kennis, v.; (Mil.) militaire
groet, m., saluut, 0.; fare il —, salueeren ;
(Mar.) — di mare, scheepsgroet, m.; uitdaging v. (tot den strijd); iron. onaangenaam
bericht, jobstijding, v.; aver avuto tin
brutto —, een onaangename tijding ontvangen ; beleediging, v., hoon, m.; a quel — gli
voltai le spalle, na deze beleediging keerde
ik hem den rug toe ; —atone, in. hartelijke
groet, m., begroeting, v.; —va, f. salvo, o.,
eereschot, 0.; (Mil.) salvo, gelijktijdige losbranding van alle kanonnen, geweren; fig. en
scherz. — di applausi, een salvo van toejuichingen ; (Giuoc.) fare a —, h.z.d. als
salvare la messa, Z. onder salvare ;
—'bile, agg. redbaar, nog te redden ; —eondotto, m. geleibrief, m,, vrijgeleide, o.; —danna'io, —danaro, m. steenen spaarpot, m.,
steenen varken, o.; —dore, m. Z. —tore;
—flaschi, m. indecl. flesschenkorf, v., -overtrek, In.; —gente, m. indeel. (Mar.) reddingsboei, in.; —ggine, f., —ggio, m. Z. selvaggine, selvaggio ; —ggiume, m.
als selvaggina; —gione, f. Z. salvazione; —guardare, v. a. h.z.d. als proteggere, etnstodire ; —guardia, f.
bescherming, v.; zekerheid, v.; lijfwacht, v.,
veiligheidswacht, v., vrijgeleide, 0.; —m eiste,
avv. heelhuids, behouden en wel, zonder gevaar ; —mento, m. het redden, o., redding,
v.; arrivare, giungere a —, gered worden,
het gevaar ontkomen ; condurre, portare
a —, in veiligheid brengen ; (Mus.) — dalla
dissonaniza, oplossing v. van een dissonans;
verlossing, v.; andare a —, zalig worden,
verlost worden ; a —, ave. Z. salvamente ;
—nza, f. Z. —uiento ; —re, v. a. redden,
bewaren, behoeden ; — qd. dalla morte,
iem. van den dood redden ; — qd. dal
disonore, iem. voor schande bewaren, uit
de schande redden ; verlossen, zaligmaker ;
— (da qe.), voor iets behoeden, bewaren ;
voor serbare ; bewaren (voor later); over
houden, in veiligheid brengen , — l'impiego,
zich in zijn ambt verzekeren; onberoerd, onaangeraakt laten ; —rsi dal freddo, zich
voor de kouden beschutten ; — l'ainima,
zijn ziel redden; — la vita, la pelle, heelhuids, ongedeerd er uit komen, zijn leven
redden; (Mil.) -- qd., iem. door plaatsver-
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vanging vrij van dienst maken ; (Giuoc.) — la
mensa, de medespelers de winst teruggeven,
om niets spelen ; — l'apparenza, den schijn
bewaren, redden ; Dio ei salvi, God beware
ons; se Dio me salvi, zoo waar belpe mij
God; —rsi, v. rill. het gevaar ontkomen;
zalig worden ; vluchten ; —ripa, f. (Idraul.)
lavoro a —, oever-, dijkbouw, m.; —robes,
1'. h.z.d. als guardaroba ; —strella, f.
(Bot.) steenbreek, v.; -ta'ggio, in. (Mar.)
berging, v.; —tella, f. (Anat.) miltader, v.;
—tica'ecio, agg. zeer stuurscb, norsch
(mensch); —ticamente, avv. op stuursche,
norsche wijze; —tichello, —tichetto, agg.
een weinig wild, ruw, uitgelaten (jongen); bedeesd (meisje); —tichezza, f. wildheid, woestheid v. (van een oord); ontoegankelijkheid,
ruwheid, v.; onbeschaafdheid (v. volken); grofheid, onbeleefdh., ruwheid (v. zeden); wildheid
v. (van dieren); —'tieo, agg. wild, woest,
eenzaam ; leslogo — , wildernis, woestenij, v.;
in 't wild groeiend (planten); erba —a, onkruid, o.; in de vrijheid levend, wild (dier);
gatto —, wilde kat, v.; uitgelaten, wild, onbeschaafd, boersch, ruw ; bedeesd ; ingratitudine —a, snoode ondankbaarheid, v.;
uosno —, afgetrokken levend, ongenaakbaar,
ontoegankelijk mensch, in .; pop. uouso —,
gorilla, m.; essen — al mondo, wild vreemd,
moederziel alleen in de wereld staand ; sost.
in. boschstreek, v., jachtgrond, m., wildernis,
v., park, o.; wildreuk, m.; —tieone, m. zeer
onbeschaafd, onbehouwen, ruw, boersch
mensch, m.; groote wildernis, v.; —tieotto,
--ticu'ccio, agg. h.z.d. als —tichetto ; —ticuwe, m. b.z.d. als —tichezza, f. wildsmaak,
wildreuk, m.; voor: salvaggina ; —tore,
m., —trice, f. redder, behoeder, m., -ster, v.;
Verlosser, Heiland, m.; (Mar.) berger, m.,
,strandvoogd, m.; —to'rio, m. heiligdom, o.,
toevluchtsplaats, v., asiel, o.; —voce, m. h.z.d.
als . eeheo ; --zione, t. redding; — dell'
anima, redding, verlossing v. der ziel ; luogo
di —, vagevuur, o.; —eregina, f. (Eccles.)
kerkgezang beginnende met de woorden Salve
regina; —ezza, f. redding, v., welzijn, o.,
behoud, 0.; — dell' anima, als —azione.
Salvia, f. (Bot.) salie, v.; —ia'tico, —iato,
agg. met salie toebereid; naar salie riekend.
smakend,
Saivielta, f. servet, o.
Salviiicante, agg. verlossend, zaligmakend ;
—o, agg. gered, behouden, buiten gevaar, onverlet, in zekerheid ; sano e —, behouden
en wel ; a man —a, zonder gevaar te loopen ; — it vero, zonder de waarheid te kort
te doen; — l'oisore della vostra parole,
zonder uw eer te na te komen ; sost. m. veiligheid ; porre in —, in veiligheid brengen ;
(Giuoc.) fare a —, h.z.d. als salvare la
inessa, o salvare; overeenkomst, v., verdrag, 0.; avv. eis prep. behalve, uitgenomen ;
—chè, behalve wanneer, dat ; —condotto,
Z. salvacondotto.
Samaritauo, ris. (N. pr. etn.) Samaritaan, inw.
van Samaria.
Sambra, f. voor zasnbra, f. kamer, v.
Sainbuca, f. (Mus.) sambuca t. (op een harp
gelijkend muziekinstrument); (Mil.) stormladder, v.; —neato, agg. met vlierbloesems toebereid ; latte —, vliermelk, v.; —uehella, f.
(Bot.) vlierbloesem, m , vlierbloem, v. — lichino, h.z.d. als —ucato ; —uco, m. (Bot.)
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vlierboom, m.; —udello, m. soort bloedworst, v.
Sarno, m. (Geogr.) Samos o. (eiland).
Sainpiero, agg. fico —, St. Pietersvijg, v.;
susina, susino —, St. Pieterspruim, m.
Sanipogna, f. en afgel. Z. zampogna.
San, prep. afkort. van sanza voor renza.
Sana'bile, agg. genees-, herstelbaar; —bilità,
f. genees-, herstelbaarheid, v.; —li, in. pl.
gedroogde stengel van de maïs; —meute,
avv. op gezonde wijze, in goede gezondheid;
fig. op verstandige wijze ; —are, v. a. genezen,
helen, gezond maken ; herstellen, weer in orde
brengen; — il terreno, den grond verbeteren ; — il vino, den wijn klaren ; — salsa
doglia, de pijn stillen ; v. n. en —rsi, v. rilt.
weer gezond worden, genezen ; —tivo, app.
genezend, geneeskrachtig; —tore, m. —trice,
f. heler, genezer; erba —ice, geneeskrachtige kruiden ; —to'ria, f. besluit, decreet,
vonnis, o , uitspraak v. waardoor een onwettige handeling later gelegaliseerd wordt;
(Pokt.) onaantastbare verklaring, v.; —to'rio,
agg. decreto —, h.z.d. als —to'ria ; sost. tn.
sanatorium, o., geneeskundige inrichting, v.;
—zioue, f. genezing, heling, v.
Saucire, v. a. bevestigen, bekrachtigen, sanctioneeren; — lus legge, een wet sanctioneeren, bekrachtigen ; p. pass. —ito, als agg.
ingeburgerd, geheiligd, gesanctioneerd ; costsinianza —a dalla consuetudine, door
de gewoonte geheiligd, alsem. erkend gebruik.
Saneolosnbano, m. (Agr.) sancolumbaandruif, v.
Sancta sanctoreum, m. heilige der heiligen,
allerheiligste o. (in den Joodschen tempel); fig.
alleen voor de vertrouwdste vrienden toegankelijke ruimte.
Sanctus, m. (Liturg.) sanctus, o.: gedeelte van
de Mis beginnende met het driemaal herhaalde
woord Sanctus ; al Sanctus il cliierieo
snona il campanello, bij den Sanctus belt
de misdienaar.
Sa'ndolo, m. (Bot.) sandelhout, o.; —, m.
sandaal, v.; alleen de voetzool bedekkend
schoeisel ; (Mar.) kl. roeiboot v. voor één pers.
Sandaraeea, —dracca, f. (Bot.) sandarak;
hars van den sandarakbooin, na.—'
rood zwavelarsenik, o.; (Agr.) bijenbrood, o.;
—driera, f. sandarakkokertje, o.; —ina, . f.
(Chic.) sandarakstof, sandaracine, v.
Sanea, f. b.z.d. als costa of spiaggia.
Sangalla, agg. tela —, soort grof linnen, o.
Sangiaceato, m. sandschakaat o. (Turksehe
provincie); —asco, m. Sandschak, gouverneur eener Turksche provincie.
Sangisniano, m. soort toskaansche wijn, m.
Sangiovannita, m. Johanniter-, Maltheserridder, m.; —Biovete, m. zure maar zeer
saprijke druif, v.
Sangua'ecio, m. zwartachtig, slecht riekend,
bedorven bloed, o.
Sangue, m. bloed, o.; (Zool.) animali di —
rosso, — blanco, roodbloedige (gewervelde),
witbloedige (molusken enz.) dieren; anisnali
di — freddo, koudbloedige dieren, fnv.; far,
gettar —, bloeden ; spargere, profondere il — per qd., voor iem. zijn bloed
vergieten ; restare sen-za —, perdere it
—, al het bloed verliezen, uitbloeden, doodbloeden ; fag. verstijfd, als ontzield staan
ven ; allen moed verliezen ; arrestare,
stageare il --, het bloed stelpen, stiillen ;
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rato di mobile —, uit adellijk bloed ge- I
boren ; congiunto di —, bloedverwant, m.;
vineoli di —, banden des bloeds; — para,
onvervalscht bloed ; cavallo puro —, vol-

bloed-, raspaard, 0.; temperament, karakter,
bloed, 0.; zoon, m., kind, v.; è vita —, hij
is van mijn bloed ; il proprio —, eigen
vleesch en bloed ; —i, pl. menstruatie v. (der
vrouwen); aderlating, v.; —i, p1. gezond, onvervalscht bloed, krachtig geslacht, o.; i —i
una volta non si vedono zulke
krachtige menschen als vroeger ziet men niet
meer; bel —, frissche kleur, v.; delitti di
bloedige misdaden ; reo di —, met een
bloedschuld beladen ; nomo di —, bloeddorstig mensch, m.; ook : levendig, vurig, volbloedig mensch ; fig. behoefte, levensvoorwaarde, v.; i denari Sono il secondo —,
geld is het tweede leven, is een levensvoorwaarde ; fig. levendigheid, v.; — di dragone,
drakenbloed, 0.; — dell' vi va, druivenbloed,
o., -sap, o.; non rimaner — addosso a
qd., van schrik verstijfd zijn ; hart, gemoed,
o.; mi va a — qe., iets ligt mij na aan 't
hart ; non mi va a —,'t wil mij niet bevallen, staat mij niet aan ; (Med.) assottigliare il —, het bloed verdunnen ; mi bolle
il —, 't bloed kookt me; cavare, trar —,
aderlaten, bloed aftappen ; esser, stare
senipre col— rimeseolato, altijd in zorg,
in onzekerheid leven ; non aver il suo —
con qd. of qe., zich tot iem. of iets niet
aangetrokken gevoelen ; a — saldo, in 't
vuur van den hartstocht ( a — freddo, na
tot ontnuchtering, tot kalmte gekomen te z(jn ;
prov, il — non è aequa, het bloed kruipt
waar het niet gaan kan ; de stem des bloeds
kan men niet versmoren ; ii — tiro, het
bloed trekt; buon vino fa buon —, goede
wijn maakt goed bloed ; —ette, f. pl. voor
coppette of mignatte ; —idotto, m. bloedvat (ader, slagader); —i'fero, ccgg. (Anat.)
bloedvoerend, -voortbrengend ; —likare , v. n.
bloed vormen ; —ifieatore, m., --trice, f.
(Pistol.) bloedvormer ; als agg. bloedvormend ;
—ificizione, f. bloedvorming, v.; —i'gna,
f. (Min.) bloedsteen, m.; i'gno, agg. van
bloed, tot 't bloed behoorend, met bloed gemengd ; scolo —, bloedig uitvloeisel ; vol
bloed, bloedrijk ; tumore — , bloedzweer, v.;
bloedvoerend, -geleidend ; vasi —i , bloedvaten, mv.; bloedkleurig, bloedrood, donkerrood ; bloedig, bloedend, met bloed besmeurd ;
diaspro —, roodgestippelde Jaspis, v.; fig.
bloeddorstig, bloedgierig ; bloedrijk, sanguinisch temperament); moorddadig (gevecht);
la —a vittoria, de bloedige overwinning;
sost. m. h.z.d. als diaspro —; —ina'ceio,
m. bloedworst, v.; —mare, v. n. bloeden ;
te rauw, bloedig zijn (niet gaar vleesch); beleedigend zijn ; v. a. met bloedvlekken bespatten ; —ina'ria, f. (Bot.) bloedroode geranium,
m.; —ina'rio, agg. bloeddorstig, wreed,
wreedaardig ; sost. m. bloeddorstig mensch ;
bloedhond, m.; —ine, m. (Bot.) roode kornoelje,
v.; —inella, f. (Bot.) h.z.d. als —inaria,
bloedrood vingergras, 0.; hanepoot, m.; —inente, agg. Z. —inoso ; —ineo, agg. h.z.d.
als --igno ; voor : eoiisanguineo, ook sost.;
--inità, f. bloedverwantschap, v.; tempera
ment, gestel, 0.; —lno, m. (Zool.) soort kl.
meerkat, v.; —inolente, —o, agg. bloedend ,
met bloed vermengd; bloedhoudend. bloedig
—
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gekleurd ; voor : —inario ; —inolenza, f.
bloeddorstigheid, v.; —inosauiente, avv.
op bloedige, moorddadige wijze ; fig. op bloedige, bijtende, bittere wijze ; —inoso, agg.
bloedig, met bloed bevlekt ; wreed, moordadig ;
fare vendetta —a, bloedigen wraak nemen;
ingiurie —e, bloedige, bittere beleedigingen;
voor : —ina'rio; —isorba, f. (Bot.) pimpernel, v.; —isuga, f. bloedzuiger, m.
Sanieamento, nl. genezing, heling, v.; —are,
v. a. h.z.d. als sanare ; (Agr.) verbeteren
(den grond); v. n. genezen, weer gezond worden ; —i'eola, f. (Bot.) Europeesch breukkruid, o.; —ie, f. h.z.d. als marcia; —ificare, v. a. gezond, bewoonbaar maken : voor :
sap are ; —ioso, app. h.z.d. als inareioso
—ità, f. gezondheid, v.; inantenersi in —,
zich gezond houden ; prov. clii ha la — è
rieea e non lo sa, wie gezond is is rijk
zonder het te weten ; fig. -- di mepte, gezond van geest ; gezondheid, goede hoedanigheid v. (der lucht enz.); gezondheidsoverheid ;
ook magistrato della —; —ita'rio, agg.
de openbare gezondheid betreffende ; sanitair;
leflizio
gezondheidsraad, m.; provvisioni —e, gezondheids-, hygienische maatregelen, voorzorgen ; (Mil.) corpo —, officieren v. gezondheid ; cordone —, Z. condone;
sost. voor medico.
Sauna, f. en afgel. Z. zanna.
Sa'nnio, m. (Geogr. stor.) Samnium, 0.; —ita,
m. Samniter, Samniet, m.; —itieo, agg.
samnitisch.
Sano, app. gezond ; heilzaam, dienstig ; inal
—, ongezond ; solore —, gezonde, bloeiende
kleur, v.; onbedorven; carne non —a, slecht
vleesch ; vleesch van een ziek rund ; mele
nou —e, aangestoken, rotte appels ; heel,
onbeschadigd ; — e salvo, geheel, ongeschonden, geheel gezond, gezond en wel ; — di
mente, gezond, helder van geest; mepte
—a, gezond, helder verstand, 0.; ( A rit.) mimero —, geheel getal, o.; mandar — qd.,
iem. ontslaan, wegzenden ; sla —, boud u
goed, leef wel; di —a pianta, Z. pianta ;
prov. clii è — e non è in prigione, se
si lamenta non ha ragioue, wie gezond
is en vrij, heeft ongelijk zich te beklagen ; clii
va piano va —, langzaam gaat zeker; —
íieno, m. (Agr.) h.z.d. als lupinaggine.
—,

Sanrocchino, m. Z. sarroechino.
iansa, —sansena, f. uitgeperste, gekneusde

olijf, v.; schaal der gedroogde kastanje.

Sanscritista, m. kenner, vorscher van het
sanscriet ; —to, m. sanscriet, o.
iatesienonista, m. Saint-Simonist, m.; —niseilo, m. Saint-Simonisme, o.
Sansone, m. (N. pr. bibl.) Samson, m.; è vin
—, 't is een rechte Samson, een verbazend

sterke kerel.

Sansucino, agg. uit marjolein bereid ; olio
—, marjoiijnolie; —co, in. (Bot.) h.z.d. als
mn aggi o ran a.
Santa, f. heilige, v.; Santa Barbara, f.
kruitkamer, v.; —agio, in. volg. drootner,
slaapmuts, vervelend mensch, m.; — ivania
en erba —, (Bot.) balsemkruid, wormkruid,
0.; (Ornit.) — of uccello — , ijsvogel, nl.;
—ambarco, m. Z. saltaenbarco ; —niente, any. op heilige w ijze, heilig; parlare
bene e —, gouden, behartigenswaardige
woorden zeggen ; iron. inangiare —, met
veel smaak eten ; —arello, —erello, m
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kl. heilige ; mezzo —, een halve heilige ;
santo —, kerkhof, o.; vivere In —a pace,
—ese, ni. koster, In., kerkdienaar, bidbroêr,
in ongestoorden vrede leven ; avere una
m.; —essa, f. bidzuster, kwezel, schijnheilige,
—a pazienza, een geduld als een engel
v.; —ificamento, m., —ificazione, f.
hebben ; sost. m. heilige ; fare 11 —, den
(Eccles.) heiligverklaring, v.; — dolle feste,
heilige spelen ; den vrome uithangen ; heiligeheiliging der feestdagen; —ificare, v. a.
beeld, o.; —i pl. heilige beelden, heil. prentjes;
(Eccles.) heiligverklaren, kanoniseeren ; fig. als
fig. en (am. aver qualche — in paradiso,
goed, edel, heilig beschouwen ; nel loro
aver qualche — dalla sua, machtige
spirito di setta santificano anche i
beschermers, voorsprekers hebben ; scherz.
terribili delitti, in hun seetegeest
aver pill corbellerie clue —i in camera,
beschouwen zij zelfs de vreeselijkste misdaden
het hoofd vol zotternijen, uien, grappen hebals geoorloofde dingen ; il dolore santifica
ben ; entrare in —, den kerkgang doen (v.
l'anima, de smart heiligt, veredelt de ziel;
vrouwen na de bevalling); veenare in —,
(Teol.) heiligmaken ; — le feste, de zon- en
(een kraamvrouw) in de kerk leiden ; niettere
feestdagen onderhouden, vieren, heiligen ; prov.
in—, (een kraaniv.) den zegen geven ; m. prov.
è nieglio ubbidire che —, een vroom geessere come i —i al muro, altijd dezelfde
moed is Gode welgevalliger dan femelarij;
kleeren aanhebben; non avere il sao —
—rsi, v. rill. zich heiligen, heilig worden;
con qd., iem. niet mogen lijden, niet kunnen
p. pres. —ante, als agg. grazia — , heiliguitstaan ; tornare a' —1 veechi, tot zijn
makende genade ; —ificativo, agq. heiligend,
vorigen stand terugkeeren; tutti i —1, Allerveredelend ; —ificatore, m. heiligverklaarheiligen (in Florence); Ognigsanti, Allerder, m.; —ificetur, (lat. eigent. h ij worde
heiligen (kerkelijk feest op 3 Nov.); (Giuoc.)
geheiligd); fain. sost. schijnheilige, huichelaar,
palle e —i, Z. palla; non essere uno
femelaar, m.; —i'fico, in. vroom mensch,
stinco di —, Z. stinco ; alla china tutti
heilige, tn.; —imo'nia, f. heilige, vrome
i —1 Mutant), Z. china, qualche —
levenswandel, m.; fam. meest iron. femelarij,
aiuterà, komt tijd, komt raad ; prov. lascikwezelarij, schijnheiligheid, v.; —Ina, f. kl.
anio fare a Dio, chè santo veccliio,
jonge heilige,v.; —infizza, f. h.z.d. als —essa;
laten wij de zaak aan God overlaten ; men
—ino, m. kl. heiligebeeld, o.; —i, bijbelplaatjes,
moet het vertrouwen op God niet opgeven ;
bijbelsche voorstellingen ; bibbia eoi —i,
ogni — vuol la sua candela, elk werk
prentenbijbel, geïllustreerde bijbel ; scherz.
verlangt zijn loon ; rivolere i —i suoi,
voor : illustraties, plaatjes ; —issimo, agg.
quando è guastata la festa, een gehoogheilig, allerheiligst; sost. m. il Santisschenk terugeischen ; seherza co' fanti e
sïmo, het Allerheiligste ; l'altare del —,
lascis stare i —i, met heilige dingen moet
Sacramentsaltaar, o.; —ità, f. heiligheid,
men den spot niet drijven ; —occhieria, f.
vroomheid, godsvrucht, v.; odore di —, reuk
h.z.d. als bacchettoneria ; —o'ccluio, m.
van heiligheid ; als titel van den Paus : la
m. kwezelaar, hidbroer, in ; —o'ccio, m.
Santità di nostro Signore, Onze Heilige
heiligebeeld, o.; fig. lummel, onnoozele hals,
Vader ; Vostra, Sua —, Uwe, Zijne Heiligm.; —olo, m. doopgetuige, peter, m.; —one,
heid; —itudine, f. h.z.d. als — Hit ; —o,
m., —a, f. bidbroer, m., kwezel, v.; (Stor.
agg. heilig ; voor mannelijke namen met een
eccles.) Santoni, m. pl. soort mahomedaanmedelel. beginn. San), San Pietro, de heilige
sche monniken ; —o'nico, m. (Bot.) alsem,
Petrus; Sant' Antonio, de H. Antonius;
m.; —ouina, f. santonienplant, v.; —onino,
Santa (niet San) Chiara, de H. Clara;
m. (Farm.) santánine, v.; —ore'ggia, f. (Bol )
esclam. Dio —! Dio — e buono ! Groote
boonenkruid, 0.; —ua'ria, f., —ua'rio, m.
God ! — lddio ! om Gods wil ! in Gods
bedevaartplaats, v., -kapel, v., heiligdom, o.,
naam ! il — padro, de heilige Vader (Paus);
kerk, v.; i ministri del —. de bedienaren
di —a niernoria, zaliger gedachtenis;
der kerk ; relikwie, v., relikwiekast, v.; —ula,
anime —e, de zielen in 't vagevuur; vroom,
f. peettante, v.; —ura, f. heilig voorwerq, o.,
heilig; vita —a, een vroom, heilig leven;
heiligebeeld, o.
porta —a, de heilige deur (aan de St. Pie- Sanza, prep. voor: senza ; —ionare, v. a.
terkerk, die met de jubilees geopend wordt);
kracht van wet geven, sanctioneeren ; bekrachla scala —a, de H. Trap (te Rome, uit het
tigen, goedkeuren, bill ij ken ; —ione, f. (Polit.)
paleis van Pilatus afkomstig); la lingua —a,
sanctie, goedkeuring, bekrachtiging, het geven
de hebreeuwsche taal; la —a croce, het
van kracht van wet; )Gier.) strafbedreigend
heilig kruis ; fam. la —a croce l'ha aiugedeelte eener wet ; prainmatica —, Z. ond.
tato, het geld heeft hem geholpen; (Cuc.)
prauiuiatico.
pan —. in bouillon gedoopte, in geklutst ei Sapa, f. uitgedampt vruchtensap.
gewentelde en met spek gebakken sneedjes Sapere, v. a. kennen, weten ; m. prov. quello
brood; voor woorden die een tijdduur aanclue non sa, non affligge, wat niet weet,
duiden ; tutta la —a giornata, den Godswat niet deert; non — piu in là, een opperganschen dag ; settimana —a, Goede week,
vlakkige kennis van iets hebben ; so per
v.; luiiedi —, Paasch-Maandag, m.; Venerdi
(of di) molto, wat weet ik daarvan, hoe zou
—, Goede Vrijdag, m.; acqua —a, wijwater,
ik dat weten ; so di per molto dove passa
o.; anno —, jubeljaar, o., heiligjaar, o.; fam.
la giornata, wat weet ik er van waar hij
1'anno —, God weet wanneer ; quel lavoro
den dag doorbrengt; —a niente, a memosarà finito 1'anno —, dat werk zal God
ria of alleen —, van buiten kennen ; — lat
weet wanneer gereed zijn ; ogni anno —,
parte, zijn rol goed kennen, kunnen, veralle jubeljaren eens ; olio —, heilige, gewijde
mogen ; non laprei dire, ik zou het niet
olie, v.; fam. che tu sis —, maar in 's hekunnen zeggen ; no so persuaderini, ik
melsnaam ; pop. houd je maar kalm, stil ;
ik kan mij maar niet overtuigen ; non — far
wees maar tevreden, houd je bedaard ; parole
altre clue... , niets anders kunnen doen dan...:
—e, verstandige wijze woorden ; cauipo
— tanto a fare che..., het zoo weten aan
,

,
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te leggen ; — fare con qd., met iem. weten 1
om te gaan, om te springen ; prov. chi phi
sa, meao presume, de verstandigste geeft
toe ; a chi sa, non manca nulla, wie
iets geleerd heeft, komt overal terecht; chi
non sa fare, lasei stare, wat iem.'s beroep niet is, moet hij laten staan ; -- grado
buon grado a qd. di qe., iemand dank
weten, dankbaar zijn voor iets; non voler
phi — di qe. of qd., van iets of iem. niets
meer willen weten, geheel uit zijn gedachten
zetten ; mi sa vale ehe ..., het doet mij
leed dat ...; mi sa mille anni clie ..., het
dunkt, lijkt mij duizend jaren dat ...; er ligt
mij veel aan gelegen dat ...; far —, doen
weten, bekend maken, aankondigen ; fam.
aver da —, weten moeten; to hal da —
che ..., gij moet weten dat ...; fam. sai che
ë of sai co n ' è, weet je wat; wil ikje eens
wat zeggen (meest op ontevreden, boozen toon).
fam. sal, sapete, weet je ! boor je ! sai
che cominci a seeearmi, je begint me
te vervelen, hoor ! si sa c it e ..., zooals men
weet, 't is bekend ; e sa se, e sapete
se ..., en toch, en niettemin ; non lo content., e sapete se me ne ingegno, ik
kan hem niet naar den zin doen, en toch geef
ik mij alle moeite, (of) en God weet dat ik
mij er alle moeite voor geef; ben sal, ben
sapete of sai, sapete ben c it e, gij weet
toch dat ...; sal, sapete ! weet je, weet gij !
non è tempo di seherzare, sai, 't is nu
geen tijd om te schertsen, weet je ! v. n. smaken, rieken ( di qe. naar iets); — del tal
sapore of odore, dezen of genen smaak
of reuk hebben ; — buono, male, goed,
slecht smaken, rieken ; fig. — buono of bene,
bevallen, aanstaan ; — male, niet bevallen.
mishagen, leed doen ; Homo cite sa di
selmunito, een man die iets doms aan zich
heeft; — deli' antico, een antiek smaakje,
uiterlijk hebben ; — di non so clie, een
vreemden, bijzonderen smaak hebben ; — di
povero, er armoedig uitzien ; non — di
nulla, niets waard zijn ; flauw, afgezaagd
zijn ; seritto c it e non sa di nulla, een
werk waar niets aan is, dat niets te beteekenen heeft ; p. pres. —iente, wetend ; als
agg. wijs, geleerd, verstandig ; sost. m. wijze,
geleerde ; verstandig mensch, m.; p. pass.
—uto, als app. bekend, beroemd ; wijs, verstandig; iron. erg bij de hand, eigenwijs, ingebeeld ; sost. m. fare il—, zich zeer geleerd
aanstellen ; overal in mee willen spreken ;
sapere, sost. m. het weten, o.; geleerdheid,
kennis, wetenschap, v.; homo di molto —,
een man van veel kennis, groote geleerdheid;
—e'vole, agg. wetend ; non —, onwetend ;
—evolmente, avv. met ijver, kennis ; —ido,
agg. h.z.d. als saporoso ; —lente, app. en
p. pres. van sapere; —ientemente, avv.
met wijsheid ; op verstandige, overlegde wijze ;
—ientino, m. student m. van de hoogeschool
(Sapienza) te Pisa of Rome ; —ientone, m.
iron. alleswetend ; questi —i de' giornalisti, die slimme, alleswetende krantenschrijvers; —ienza, f. wijsheid, v., verstand, o.,
doorzicht, o., geleerdheid, v.; (Teol.) wijsheid
(als een der zeven gaven van de H. Geest);
la somma, l'inereata —, de Hoogste,
Or.geschapen Wijsheid (God); (Bibl.) Libro
della Sapienza, Boek der Wijsheid (van
Salomo); la Sapienza, de Sapienza, hooge-
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school te Pisa of Rome ; dente della —,
verstandkies ; —ienziale, agg. (Bihl.) libri
—i, boeken der Wijsheid (v. Salomo); —lno,
m. (Min.) lichtroode amethist, m.; —ona'ceo,
agg. zeepachtig ; —onaia, —ona'ria, f.
(Bot.) zeepkruid, 0.; —onata, f. zeepschuim,
zeepsop, zeepwater, 0.; fare una brava —,
goed inzeepen, een goed zeepsop ma ken ;
schuim (aan het paardenbit); schuimig zweet
(onder het tuig, bij paarden); fig. vleierij ;
fare tine — a qd., iem. honig om den mond
smeeren ; —one, m. zeep, v.; pezzo, panetto di —, stuk 0. zeep ; — sodo, tenero,
liquido, harde, zachte, vloeibare zeep, v.;
— da bueato, da toelette, wasch-, toilettezeep, v.; — nero, groene zeep, v.; — da seta.
soort fijne groene zeep met zwarte stippels
bolla di —, zeepbel, v.; bolle di —, fig.
droomerijen ; holle theorieën ; zeepbellen, mv.;
fam. dar del — a qd., iem. honig om den
mond smeeren, iem.'s ijdelheid streelen ; perder il ranno e il —, Z. ond. ranno ; volg.
zich de handen laten stoppen, omkoopen ;
—oneria, f. zeepziederij, v.; —onetta, f.,
—o, m. fijn, welriekend stukje zeep ; —onif Bare, v. a. (Chico.) verzeepen, tot zeep
maken ; v. n. zeepachtig worden ; —onifieazione, f. (Chim.) verzeeping, zeepvorrning,
zeepbereiding, v.; —onoso, agg. zeepachtig,
zeephoudend ; —ora'eeio, m. slechte smaak,
bijsmaak, m.; —orare, v. a. Z. assaporare ;
—orazione, f. smak elijkinaking, kruiding, v.;
—ore, m. smaak, m.; dar — a Nina vivanda, een spijs kruiden ; c it e sapore !
dat smaakt lekker ; di mezzo —, flauw ;
noch zoet noch zuur, zonder bepaalden smaak ;
senza —, smakeloos, flauw ; fig. en iron. dar
— al sale, zegt men van iem. die zich voor
zeer verstandig houdt ; smaak, m., welgevallen, behagen, genot, 0.; trovarvi —, er smaak,
vermaak in vinden ; dar —, aangenaam zijn,
bevallen ; —oretto, m. smaakje, o.; —ore'vole, Z. —oroso ; —ori'lieo, app. smake
l ijk; —orino, in. fijne, aangename smaak, m.;
—orire, v. a. smakelijk maken, kruiden, een
goeden smaak geven ; p. pass. —ito, gekruid ;
als agg. smakelijk ; eea weinig te zout, te
pikant ; fig. geestig, gepeperd, bijtend ; gliene
disse delle —e, hij zei hem ongezouten de
waarheid, hij gaf hem gepeperde dingen te
hooren ; brutaal, eigenwijs (v. kinderen); kostbaar, duur ; prezzo — , hooge, gepeperde
prijs; uomo —, man van fijnen smaal; ; ook:
listig, sluw mensch ; —oritamente, avv.
sterk kruidend ; eondire troppo —, te sterk
kruiden ; met smaak (eten); fig. dormire
vast slapen, in vasten, zoeten slaap zijn ;
—oritino, agg. aangenaam smakend, met
Or aroma ; een weinig te pikant, te scherp ;
fig. geestig, bijtend ; —orosamente, ave.
smaakvol, met smaak ; ridere —, hartelijk,
smakelijk lachen ; —oroso, agg. smakelijk,
gekruid, aromatisch; fig. aangenaam, vermakelijk ; —piente, app. olio —, scherpe olie;
cacio —, prikkelende, bijtende kaas ; —sta,
f. het weten, o., kennis, v.; alleen in : a — iuia,
bij mijn weten, met mijn voorkennis; senza
mia —, zonder mijn weten, voorkennis, achter
mijn rug; parlare per —, van hooren zeggen spreken ; essere una cosa in — di
qd., iem. bekend zijn ; —utamente, avv.
met veel zalving, met veel verwaand zelfbewustzijn, met voorkennis, met weten ; —a—,
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tello, m., —a, f. h.z.d. als sacceiitino ;
-- nto, agg. Z. p. pass. van sapere.
Sara, f. (Geogr.) Saar, v. (rivier)
Sara, f. (Zool.) zaagvisch, m.
P,arabanda, f. (Mus.) zeer langz. Spaansche

dans, v.; (Caval.) langzame stap, m.

Saracca, f. (Zool.) h.z.d. als salacca ; —co,

in. vossestaart, m. (handzaag).

Saraceno, —ino, m. (N. pr. etn.) Saraceen,
m.; (am. armato come nn —, tot aan de

tanden gewapend ; (Stor.) Turkenkop, houten
kop m. (waar men in de steekspelen met de
lans naar stak); fig. egli è il — di piazza,
iedereen heeft wat op hem te zeggen ; hij is
de wrijfpaal van allen ; (Agr.) druiven die donker beginnen te worden ; —tinare, v.n. blauw,
donker worden (druiven); —cinesca, f. (Mil.
stor.) valegge, valpoort, v.; (Idraul.) valdeur,
sluis, v.; grendel, m., grendelbout, v.; —cinesco, agg. saraceensch; toppa —a, hangslot, o ; —cino, app. saraceensch ongeloovig,
heidensch, oosterscha porta —a, h.z.d. als
—cinesca ; gran —, onder grano ; —go,

m. (Zool.) Z. sargo ; —mentare, v. a. en n.
en afgel. Z. giurare.
Sarcasmo, m. (Rett.) sarcasme, o., bijtende,
snijdende spot, m.; —tieamente, avv. op
sarcastische wijze ; met bitteren spot, bijtende
ironie; —a'stico, agg. sarcastisch, bijtend,
ironisch, bitter.
Sa'reliia, f., —ame, m., —chie, f. pl. (Mar.)
Z. sartiame, sartie ; —agione, f.,
—chiauiento, in. het wieden, uitwieden (v.
onkruid); —chiare, v. a. wieden, uitroeien ;
—chiatore, rn. wieder, m.; —atara, f. het
wieden, 0., uitroeiing v. v. onkruid ; —ehiella,
f., —ehiello, —ietto, m. kl. schoffel, in ; —
chiellare,v.a. oppervr. wieden;— chiellino,
m. kl. schoffel, m., kl. wiedmes, o.; —chiettare, v. a. h.z.d. als —chiellare • —chio,
m. wiedmes, o., schoffel, m.; — chiplino,
—chioneello, m. h.z.d als —chiello,
—ehietto ; —cocele, m. (Med.) balzakverharding, v.; —corolla, 1. (Farm.) vleeschgom, v.; —co'fago, m. sarcophaag, m.; oud
steenen doodkist, v., grafmonument, o.; —coidrocele, m. (Med.) vleeschwaterbreuk, v.;
—co'lito, m. (Min.) sarcolith, o., vleeschkleurig gesteente, 0.; —cologia, f. (Anat.)
sarcologie, v., leer v. van de vleezige deelen
van het lichaam ; —coma, m. (Med.) vleeschuitwas, o.; —co'nfalo, m. (Med.) navelgezwel, 0.; —co'tico, agg. (Med.) riunedio —,
vleescbaanzettend, vleeschvormend geneesmiddel, o.; —cola, f. soort druif v. Bologna;
—da, f. (Zool.) Z. Sardella, sardina;
— f. (Min.) karneool, m.; —da'gata, f. (Min.)
agaat, sardagaat, o.; —danapalesco, agg.

sardana palisch, wellustig, slempend, zwelgend.
Sardana'palo, m. (N. pr. star.) Sardanapalus, m.; fig. MI , een rijke wellusteling, m.,
een verwijfd vorst, m.; vivere da —, een
wellustig, zwelgend leven leiden.
Sardi, m. (Geogr. star.) Sardes, 0. (stad in
Lydie).
Sardegna, 1. (Geogr.) Sardinië, o.
Sardella, —diva, f. sardijn, m., sardientje,
ansjovis, m.; —e sott' olio, sardienen in
olie ; seatola di —e, een busje sardines;
-

(am. stare, amunontati come le sardelle, als haring gepakt zitten, staan.
Sa'rdico, ayg. sardiniseh ; —do, m. Sar-

diniër, m.
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Sa'rdio, —do'nieo, agg. riso —, sardonisch,

krampachtig, bitter, uitdagend, boosaardig
lachen, 0.; —donieamente, ave. met een
sardonischen lach ; —o'nico, m. (Min.) sardonijn, m.
Sa'rgano, m. wagenzeil, o., wagenhuif, v.;
—gia, f. serge, sergie, o., bedsprei, v.; —la'io,.
m. sargieschilder, m.; —iere, m. sargewever,
m.; —gins, f. Z. —gano.
Margo, m. (Zool.) brasem, m.
Sarissa, f. (Stor. ant.) lange lans v. der Macedoniërs ; —so'foro, m. lansdrager, m.
Sa'rmate, m. (N. pr. etn.) Sarmaat, m.;—a'tico, app. sarmatisch ; —a'zia, f. Sarmatië, o.
Sarmento, in. rijsbundel m.; takkebos, m.
4arna'echio, m. en afgel. Z. sornacchio.
Sarpa, f. (Zool.) zeebrasem, m.; —are, v. n.
Z . salpare.
Sarrocchino, m. schoudermanteltje, o.; pelgrimskleed, o., manteltje van wasdoek (der
pelgrims); halve soldatenmantel, m.
Sarta, 1. kleermaakster, naaister, v.; nna
brava —, een goede, bekwame kleermaakster ; — di mantelli, mantelmaakster, v.
Sarte, sartie, 1. pl. (Mar.) hoofdtouwen, mv.,
hoofdwant, o.; — false of di fortuna,
hulptouwen, hulpwant; —isme, m. (Mar.)
staand want, o.
Sartina, f. leermeisje o. van een naaister;
—to, in. kleermaker, snijder, m.; — da nomo,
heerenkleermaker; — per Will e due i
lessi, heeren- en dameskleermaker; pietra
da —, speksteen, m.; —ora, f. h.z.d. als
sarta ; naaister, v.; —ore, in. h z.d. als
sarto ; —oria, f. kleermakerswerkplaats;
—o'rio, agg. (Anat.) mascolo —, snijdersspier, v.; — accio, m. armzalige, onbekwame
kleermaker; snijdertje, o.
Sassa'eeio, m. steen van slechte hoedanigheld ; slechte, niet deugende steen, m.; —afrasso, m., —a, f. (Farm.) sassafrashout, 0.;
—a'ia, f. steenen dam, m. (in rivieren), steenen schoeiing, v.; —aiuola, f. het werpen,
gevecht o. met steenen; far la — a qd.,
met steenen naar iem. werpen ; —aiuolo,
agg. (Omit.) Colombo —, rotsduif, v.; —Ma,
f. steenworp, m.; pigliare qd. a —e, iem.
met steenen werpen ; roba da —e, slecht,
mislukt werk, o.; dare il pane e la —,
iem. met grooten tegenzin een dienst bewijzen ;
—e'frica, f. (Bot.) boksbaard, m.; scherz.
voor sassainota ; —ello, agg. (Omit.)
tordo —, tapuit, m.; —eo, app. steenen, van
steen, versteend, steenachtig ; —erello, m.
steentje, 0.; —eto, m. steenachtige bodem, m.;
—ettino, m. kl. steentje, o.; —etto, —ieello,
m. steentje, o., kl. steen, m.; —iiicare, v. a.
h.z.d. als petrificare; —i'fraga, f. (Bot.)
steenbreek, o.; — crassifolia, dikbladerige
S.; — cotiledone. zilvermunt, v.; — maggiore, knoldragende steenbreek ; —inare,
v. a. Z. assassinare; —o, m. steen, m., keisteen, m.; tirare au — a qd., tem. met
een steen werpen ; fare ai —i, elk. met
steenen werpen ; gesteente, o. , rots, v.; eava
di —1, steengroeve, v.; spelonca eavata
nel vivo —, rotsholte, v.; —albano, witkorstige kalksteen, m.; —alberese, grauwe,
van binnen blauwachtige kalksteen; — coltellino, gele steen, die bij 't bakken bladert ;
— maschio, soort kiezel dat de vochtigheid
aantrekt ; — porcino, beste soort kalksteen ;
—macigno, h.z.d. als inacigno ; olio di
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—, h.z.d. als petrolio ; rots, v., rotsblok, o.;
il — di Sissifo, de rots van Sisiphus; ii
Sasso della Vernia, il Grain Sasso
d'Italia, namen voor twee zeer stijle, rotsachtige bergen ; rotsgraf, o.; —sepolerale,
grafsteen, m.; fig. cuore di —, gevoelloos
hart ; hart van steen ; essere nu — of nu
pezzo di —, gevoelloos, zeer dom zijn ; mod.
prov. gietare il — e iiaseonder la mama,
in 't geniep kwaad doen ; rirnaner•e, stare
di —, verstijven, als versteend blijven staan •
un trar di —, een steenworp ver; —ola, f.

(Mar.) olievat, 0.; scheplepel, m.; —olino, m.

kl. steen, m., steentje, o.; (Min.) sassolien, 0.,
natuurt. waterh. boorzuur, o.; --one, In. groote
zware steen, m., rotsblok, 0.; —oso, agg. steenachtig, vol steenen; strada —a, weg vol
rolsteenen ; steenen, van steen, steenachtig;
—nolo, agg. (Omit.) h.z.d. als —ello.
Sa'taiia, Satanasso, Satanno, m. Satan,
duivel, hellevorst, m.; lig. nu —, nu vero —
een ware duivel, een gewelddadig mensch;
—aneggiare, v. n. (Lett.) zich zeer weerspannig betoonen ;nieo,
—a' agg. satanisch,
duivelsch ; rowori —i, hel sch geraas, 0.;
riso — , duiveische lach, m.; —istno, m.
duivelarij, v., duivelswerk, 0.
Sate'llite, m. begeleider, lijfwachter, trawant,
in.; i —i della tirannia, de trawanten,
satellieten, handlangers der dwingelandij;
(Astr.) satelliet, trawant, m., maan, v.; —izio,
m. trawanten-, handlangersdienst, m.
Sa'tira, f. (Rett.) satiere ; (Lett.) smaadschrift,
o., spotdicht, o.; satiriek geschrift; bitse,
scherpe berisping, v.; —a'ccia, f. ellendig,
gemeen smaadschrift, 0.; —a'eeio, m. leeiijke,
afkeerwekkende satyr, in.; —ale, agg. op een
satyr of sater gelijkende; in de gedaante van
een sater ; —eggiare, T. a. op satirieke
wijze behandelen ; bespotten, hekelen (in geschriften); —ello, m. jonge, kleine sater, m.;
—eseo, agg. h.z.d. als —i'rico • —etta, f.
kl. satiere, v., kl. spot-, hekeldicht, o.; —iasis,
f. (Med.) satriasis, tegennatuurl. geslachtelijke
drift m. (bij den man); —i' riea, f. de satirische
dichtkunst, v.; —icainente, avv. op satirieke,
hekelende, spottende wijze ; —i'rieo, ajg.
satiriek ; poeta — , satieredichter, hekeldichter; sost. m. satierendichter, In..' van
satirische werken ; satiriek, bijtend, hekelend,
spottend karakter, o.; —irico'^nico agg.
satirisch-komisch; —irina, f. h.z.d. als —iretta; —i'rio, —irione, m. (Bot.) orchis,
geilwortel, m.; —irista, m. (Stor. lett.) voorsteller van een sater in het saterdrarna der Gr.,
,

,
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v. a. Z. —ireggiare ; sa'ti ro,

—rsi, v. rifl. zich verzadigen ; non si satolla ma, hij heeft nooit genoeg, is nooit te
verzadigen ; fig. genoeg, zijn bekomst hebben,
begeerte bevredigen ; —rsi di sperauza,
zich met hoop voeden ; prov. ehi per laan
d'altri s'iriboeea, tardi si satolla, wie

zich op anderen verlaat, komt slecht af

—ezza, —ità, f h.z.d. als —ainento ;
—ollo, aqg. verzadigd ; prov. oorpo -- non
Brede al digiuno, een volle maag weet
niet wat honger is ; è — di piangere, hij
is uitgeweend ; -- delle eose del mondo,

de wereld zat zijn ; vol, volgezogen.

Sa'toro, agg. h.z.d. als satollo.
Satrapia, f. (Stor.) satrapie, provincie v. van

't oud-pers. rijk ; stadhouderschap, o.

Sa'trapo, m. (Stor.) satraap in. (v. 't pers. rijk);

fig. weelderig, overmoedig, heerschzuchtig

mensch, m.; i —1 della grammatica, de
tirannen op gram. gebied; fare il —, den
grootes, voornamen beer spelen, zich groot
voordoen ; —apone, m. bluffer, grootspreker,
ingebeeld, opgeblazen mensch, m.
Satura'bile, agg, (Chico.) verzadigbaar; —abilità, f. (Chim.) verzadigbaarheid, v.; —are,
v. a. verzadigen ; — it zolfo di ossigeno,
den zwavel met zuurstof verzadigen ; — arione, f. (Chim.) verzadiging, v.
Satureia, f. (Bot.) h.z.d. als santoreggia.
Saturità, f, h.z.d. als sazietà ; (Chico.) h.z.d.
als —urazione.
Saturnale, agg. (Archeol.) Saturnus betreffend ; giorni leste —i, saturnusdagen,
-feesten ; —all, pl. in. (Stor. rom.) saturnaliën,
Saturnusfeesten, mv.; fig. dagen van uitspa t.tingen en uitgelatenheid; —i della libertà,
de jonge dagen der vrijheid (begin der Fr.
revolutie); —ali'zio, agg. h.z.d. als —ale ;
—aslno, agg. (Med.) door loodachtige bestanddeelen voortgebracht; coliea —a, loodkoliek,
v.; (Farm.) loodhoudend ; (Astr.) Saturnus be
treffende, onder den invloed van S. staand ;
lig. norsch, grillig, mopperig mensch; (Mil.)
dove —, Jupiter, Saturnus zoon; —1o, agg.
(Metr.) verso —, saturnisch vers, o.; —ità,
f. knorrig-, norsch-, mopperigheid, v.
Saturno, m. (Mit.) Saturnus, Kronos, m.; (Astr.)
Saturnus (planeet); (Chim.) lood; sale, zucchero di —, loodzout, o., -suiker, in.; fig.
mopperaar, zuurkijker, norsch, brommerig
mensch, m.
' Sa'turo, agg. (Chim.) verzadigd (di qe. met
iets); fig. vervuld van, vol ; ainbiente — di
sospetti, met mistrouwen bezwangerde lucht;
(Tint.) solore —, verzadigde kleur, v.; voor :
satollo.

m. (Mit.) satyr, sater, tn.; fig. en jam. leelijk, Sa'urio, m. (Zool.) Sauriër, m. tot de hagedisplomp, boersch mensch, m.; satrrenschrijver;
sen behoorend dier.
—iro'grafo, m. schrijver van saterdrama's; Sa'uro, aqg. vaal-, vosrood ; geelbruin (paard);
—iropastorale, agg. poesia —, herderssost. m. vos (paard); —chiaro, lichte vos;.
dicht, o.; --ïrotto, m. kt. nette sater, m.
—atfocato, zweetvos; —bruciato, brandSatisdazione, f. (Gier.) borgtocht, m., borgvos ; —dorato, goudvos.
stelling, v.; —fare, v. a. en afgel. Z. sod- Savere, v. a. en afvel. Z. sapere.
disfare.
Save'rio, m. (N. pr.) Saverius, m.
Sativo, agg. bebouw-, bezaaibaar, kweekbaar. Saviamente, avv. op wijze, verstandige wijze ;
Satolla, f. voedende, toereikende maaltijd, m.;
—ieggiare, v. a. en n. h z.d. als addotpreiidere Tina — di qe., zich ergens aan
trinare, istruire ; —iezza, f. wiisheid, v.,
verzadigen ; prendere usa buona —, een
verstand, o., omzichtigheid, v.; sa'vio, agg.
goeden maaltijd nemen ; dormire la —, na
wijs, verstandig, slim, bekwaam, omzichtig;
den maaltijd een uiltje knappen, dutje doen ;
fatsoenlijk ; cavallo —, rustig paard ; cane
—amento, m., --aasza, f. verzadiging, v.;
—, goedaardige hond ; m. prov. — da pieverzadigd zijn, o., overfading v. (v. d. maag);
cino, matto grande, verstandig in de jeugd,
—are, v. a. verzadigen, den honger stillen;
dwaas in den ouderdom ; far — qd. di qc.,

.
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iem. ergens van in kennis stellen ; sost. m. I teloos ; sost. m. verstrooid, onachtzaam menscb,
wijze, geleerde, m.; i sette —j della Greeks,
een kijk-in-de-lucht; alla —a, h.z.d. als
de zeven wijzen van Griekenland ; prov. al —
—datamerite; —datone, m. zeer verpoche parole bastano, een verstandig
strooid mensch ; een voorbeeld van verstrooidman heeft aan een woord genoeg; —di raheid ; —digliarnento, —di'glio, m. geeugione, h.z.d. als giurisconsulto of legista.
wen, gegeeuw ; lo — è contagioso, geeuwen
Savo'ia, f. (Geogr.) Savoye, o.; —iardo, agg.
is aanstekelijk, geeuwen doet geeuwen ; fam.
savoysch ; sost. m. Savoyard, inw. v. Savoye;
far degli —i, honger hebben, van den hon— sost. soort langwerpig gebak, biscuit, v.
ger geeuwen ; —digliare, v. n. geeuwen ;
Saviolino, agg. wijsneuzig ; sost. jonge wijsfare —, doen geeuwen, zeer vervelend zijn ;
neus, in.; —lone, in. groote geleerde, m.; iron.
—dire, v. a. (Mest.) een vernieting losmaken,
hooggel., hoogwijs mensch; —onea, f. (Farm.)
ontnieten ; dito'io, m. (Orolog.) gereedschap
hoestsiroop, v., hoestmiddel o. (uit amandelom de sperradjes los te maken ; priempje, 0.;
olie en siroop).
—gliamento, m. vergissing, v., missen, o.;
Savorare, v. n. en afgel. Z. saporare;
—gliare, v. a. missen (den rechten weg);
—ore, m. saus v. (uit fijngestooten noten,
-- strada, verdwalen, van den weg geraken;
sardines, geweekt brood, geperste druiven en
-- pagina, een verkeerde bladzijde opslaan ;
olie); h.z.d. als sapore.
assol. zich vergissen, dwalen, missen ; seusi,
Savorra, savorna, f. en afgel. Z. zavorra.
ho sbagliato, excuseer, ik heb mij vergist ;
Sazia'bile, agg. verzadigbaar, te verzadigen;
non puè — gij kunt u niet vergissen, den
non —, onverzadigbaar; —abilita, f. verweg niet missen ; non c' è da —, daar is
zadigbaarheid, v.; —amento, m. verzadigeen vergissing mogelijk ; p. pass. —ato, als
ging, m.; h.z.d. als sazietà; —are, v. a.
agg. verkeerd, mis, vergist, gemist, verkeerd
verzadigen. geheel bevredigen ; — l'appetito,
afgeloopen ; —glio, m. vergissing, dwaling, v.,
den eetlust bevredigen; de maag overladen,
flater, m.; per --, uit vergissing; misstap m.
zwaar op de maag liggen; fig. walg opwek(van een vrouw); —gliur'ccio, m. kl. vergisken, vervelen, vermoeien ; —rsi, v. rifl. zich
sing, kl. dwaling, v.; —ire, v. n. h.z.d. als
verzadig.; non poter —rsi di guardarlo,
baire of allibire of sbigottirsi ;—ldaniem. niet genoeg kunnen aanzien, zich niet
zire, v. a. den moed, trots benemen ; —rsi,
kunnen verzadigen, niet moede worden met
v. rill. den moed, trots laten zinken ; —ldegiem. aan te zien ; —ietà, f. verzadigheid, v.;
glare, v. n. h.z.d. als imbaldanzire ;
mangiare a —, zooveel eten tot men genoeg
—ldimento, m. h.z.d. als baldanza, leheeft, tot men niet meer kan ; lig. walg, m.;
tizia ; —ldore, v. a. hid. als rallegrare ;
coil, a —, genoeg, tot walgens toe ; —ie'vole,
—ldore, m. h.z.d. als baldanza ; —lestraagg. verzadigd ; fig. vervelend, vermoeiend,
mento, afwijking, uitwijding ; slecht loopen,
tegenstaand, afkeerwekkend ; —evolezza, f.
slecht aanwijzen (instrumenten); —lestrare,
voor —iabilita ; fig. vervelendheid, verveling,
v. n. misschieten, het doel missen ; van de
v., walg, m.; — di paraare, vermoeiende,
waarheid afwijken, missen ; praten, overververvelende manier van spreken ; —evoltellen ; verkeerd wijzen, loopen (instrument);
metite, avv. op vermoeiende, vervelende, afona rima sbalestra, een rijm hinkt; v.a.
stootende wijze ; zat, genoeg ; —io, agg. ver(met den armboog) schieten, werpen, slingezadigd, zat ; fig. vol, verzadigd, volgezogen
ren ; le gambe, met de voorpooten slingeren
(spons); tevreden, bevredigd ; non è mai —
(paarden); fig. ver weg sturen ; fig. — gli
del danaro, hij heeft nooit geld genoeg,
occhi, de oogen laten ronddwalen ; —rsi,
kan geen geld genoeg hebben ; vervelend,
v. rill. uitgaven maken boven zijn vermogen
lastig ; essere — di vivere, het leven
en daardoor in geldverlegenheid geraken ;
zat zijn.
p. pass. —ato, als agg. uoino — , onbezonSbaccaneggiare, v. n. leven, geraas maken,
nen, onoverlegd mensch ; — negli interessi,
een helsch geraas maken ; —nio, m. helsch
in schulden, geldverlegendheid zijnd ; ocehi
geraas, leven, o.
—i, onrustig rondzwevende oogen ; ingègno
Sbacellare, v. a. pellen, doppen (erwten, booonbeteugeld, vernuft ; fantasia —a,
nen); —atira, f. (intagl.) halfronde uitkeling,
teugellooze fantaisie, v.; -lestramente, avv.
v.; —chettatura, f. gleuf v. voor den laadop onbezonnen, onoverlegde wijze, in 't wild
stok ; —chiare, v. a. met geweld werpen,
rond ; —Hare, v. a. uitpakken ; fig. — bugie,
smijten, verpletteren (nel muro, tegen den
leugens opdisschen, alles bijeenliegen ; v. n.
muur); stukslaan ; — nu libro in testa a
volg. voor morire, zijn pakje maken, sterven ;
qd., iem. met een boek om de ooren slaan
(Giuoco.) verliezen ; —Natura, f. het uitpaken het daarbij verscheuren ; — l'useio sul
ken, ontpakken (derbalen); —None, m.blufmulo a qd., iem. de deur voor den neus
fer, leugenaar, 10.; —llotare, v. a. op den
dichtsmijten ; /iq. — qe. del maso a qd.,
arm heen en weer schommelen en daarbij
iets voor een spotprijs verkoopen ; v. n. heen
sussen (kinderen); —lordimento, m. beteuen weer geslingerd worden ; slaan (v. deuren
terdheid, verwarring, verdooving, v.; —loren vensters); — co, a —, m. ova. in overvloed,
dire, v. a. iemand geheel verdoofd maken ;
zoo veel mogelijk ; —einechiare, v. a. harverdooven (door een slag op 't hoofd); v. n.
telijk en herhaaldelijk kussen ; —rsi, v. recip.
verdoofd, verward, beteuterd worden ; fraelk. naar hartelust kussen : —iucchio, m.
casso da —, geraas, leven dat iem. hooren
aanhoudend gekus, o.; —data'ggine, f. veren zien vergaat; geheel verbaasd, verward,
strooid- onoplettend-, gedachteloosheid; per
beteuterd, verblufd worden ; cosa da
of
uit onachtzaamheid ; —dataniente, avv.
da fare —, zeer verwonderlijke dingen ;
uit onachtzaamheid, bij vergissing, zonder er
raccolta da —, buitengewoon rij ke oogst,
bij te denken ; —datello, agg. een weinig,
m.; p. pass. —ito, verdoofd, verblufd, verward
tamelijk gedachteloos, onachtzaam, verstrooid ;
beteuterd ; sost.m. onbezonnen menscb, mensch
—dato, agg. verstrooid, onachtzaam, gedachzonder hersens ; —lordita'ggine, f. ver,
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streek, v., lichtzinnige, schandelijke handel`bazing, verblufdheid, beteuterdheid, v.; —lorwijze, v.; —razzino, m. lichtzinnig jongditivo, —lordito'io, agg. tam. verbluffend,
mensch, windbuil, deugniet, jonge vechtersverdoovend; verrukkelijk, betooverend ; buibaas, m.; —rbare, v. a. ontwortelen, uittrektengewoon groot, wonderlijk ; —lzamento,
ken, met den wortel uitroeien ; fig. uitroeien,
m. het wegslingeren, werpen ; wegzenden,
afschaffen (gebruiken); omverwerpen ; fig.
heen en weer zenden ; —lzare, v. a. van zich
onthutst, verbluft worden ; — qc. da qd.,
werpen, slingeren ; van den koers drijven
van iem. iets met geweld afdwingen ; fam.
(schip); fig. verwij deren ; van den eenen na den
non ce la sbarda, 't gelukt hem niet, hij
anderen zenden, van de eene plaats naar de
brengt het niet klaar ; —rbatello, m. baarandere sturen, jagen ; verplaatsen (ambtenaar);
delooze knaap ; iron. melkmuil, m.; —rbato,
v. n. naar beneden vallen, afstorten ; — fuori
agg. baardeloos; fig. onrijp, onmannelijk;
della carrozza, uit den wagen geslingerd
—rbazzare, v. a. (een paard aan den toom)
worden ; zich werpen ; (Mus.) overspringen
rukken, trekken ; fig. iem. uitschelden, uit(van den eenen toon op den anderen); —lzelmaken ; —rbazzata, f. voor: sbrigliata ;
.lare, v. a. heen en weer schudden, slingeren ;
fig. gescheld, 0.; uitschelderij, v., verwijting, v.;
door elkaar schudden ; —lzeliio, m. het heen
dare erna —, iem. harde verwijtingen doen ;
en weer geschud worden ; aanhoudend ge—rbicarnento, o. ontwortelen, o., ontworschommel 0. (van een schip); —izellone, —i.
teling, v.; —rbicare, v. a. fig. uitroeien, verave. of a —1, met rukken, sprongen, met
nietigen ; —rcare, v. a. ontschepen, ontladen,
horten en stooten; —izo, m. sprong, m.;
lossen ; aan land zetten ; fam. afzetten ; zonder
andare a —i, achteruitgaan ; slingeren (als
moeite, gevaar te boven komen ; abarearla
een beschonkene); fare —1, terugspringen
con qd., trachten met iem. goed overeen te
(kogels); ruk, stoot, m.; di —, avv. met een
komen ; sbarearsela, zich er doorhelpen,
ruk ; fig. met een grooten sprong ; di — lo
er doorslaan, met moeite rondkomen ; —rsi,
fecero colonello, zij maakten hem met
v. ri©. aan land gaan, ontscheept worden ; fig.
een sprong kolonel ; a —, van binnen gevuld,
zich ergens laten afzetten, laten ophouden (het
massief; cornice a —, massieve lijst, v.;
—mbagiare, v. n. slecht gevezeld, vezelig
rijtuig); —rcato'io, m. landingsplaats, loszijn; —ncare, v. a. en n. (Giuoc.) alle winst
plaats, v.; —ren, m, lossing, ontlading, ontopstrijken ; de bank doen springen ; —ndascheping; fare una —, een landing onderinento, m. ontbinding, verspreiding, vernemen; milizie di —, landingstroepen, v.
mv.;—rdellare, v. a. africhten (jong paard.);
strooiing v. (v. d. vijand); (Mar.) overleggen o.
v. n. het pakzadel afnemen ; fig. vuile geschie(van het schip); —lidare, v. a. verstrooien,
denissen vertellen ; p. pass. —ato, als agg
uit elk. jagen (den vijand); (Mar.) op zijde
buitengew. groot, overmatig ; onmatig, mateleggen (een schip); —rsi, v. rill. zich ontbinloos, lichtzinnig, brutaal ; —rdellatainente,
den, uit elkander gaan, uiteengejaagd worden ;
p. pass. —ato, als agg. (Mar.) scheef geladen,
avv, op onmatige, matelooze, buitengewoon
overliggend schip; —ndatamente, avv. gegroote wijze; —rdellatura, f. africhten,
afrijden van wilde paarden ; fig. eerste onderheel in verwarring ; —ndeggiamento, m.
verbanning, v.; —ndeggiare, v. a. verbanricht, o.; —rleffa, f. Z. sberleffa.
nen, uit het land wijzen, in ballingschap zen- Sbarra, f. sperbalk, m., slagboom, m., hinderden; —rdellare, v. a. het beslag, ijzeren
paal, barriere, v.; steun-, stutbalk, m., dwarsbalk ; (Falegn.) dwarshout, spalkhout, 0.; aamhandwerk losmaken, afrukken ; uit de hengsels
beeld o. met kromme punten ; spar, v.; balk,
lichten (deuren); --udierata, f. optocht m.
m.; mondknevel, mondsprang, m.; fig. teugel,
met vanen (en muziek); —ndigione, f.,
sbandimento, m. verbanning, v., uitwijzing,
m., muilkorf, v., mondslot o. (bijv. censuur der
v.; —ndire; v. a. uit bet land wijzen, verpers.); (Orolog.) vanger, m., pal, m.; (Arald.)
drijven, verbannen ; fig. — il sonno, den
dwarsbalk (in 't schild); (Mus.) sluitlanen, mv.,
slaap verdrijven ; — qd. in avere, iem.'s
herhalingsteeken, 0.; (Lanif.) weefboom, m.;
vermogen verbeurdverklaren ; ook . uit de
(Maceli.) balk m. (om 't geslachte vee aan te
ballingschap terugkeeren ; p. pass. —ito, als
hangen); —rramento, m. het versperren,
sost. m. banneling, uitgewekene, m.; polit.
verrameiing, afsluiting, barrikadeering; —rvluchteling, m.; m. prov. lo — corre dietro
rare, v.a. versperren, afsluiten, barrikadeeren,
al condannato, de eene ezel scheldt den
toegrendelen, den doorgang beletten ; — gli
anderen voor pakdrager ; agg. — della
occhi, de oogen wijd opensperren ; — la
mepte, buiten zichzelf ; —ndo, m. h.z.d. als
pancia, den buik opensnijden ; — la brae
bando; (Mil. stor.) afdanking v. van een
cia, de armen uitstrekken ; p. pass. —ato,
huurtroep; —ndonare, v. a. h.z.d. als abanals agg. wijd opengesperd ; (Arald.) divise
donare; —ragliaanento, —raglio, m.
—e, wapen met dwarsbalken ; —, ook voor:
verstrooiing, uiteenjaging, volkomen vernietisbaragliato ; —rrata, f. slagboom, barging (v. d. vijand); nettere a — la persona,
reel, m., barrière, v.; —rro, m. beter —a,
zijn leven op 't spel zetten ; mettersi a —,
voor frastuono ; —rullare, v. a. en assol.
zich met een gewaagde onderneming inlaten ;
(Mur.) het steunwerk o. van een gewelf wegverwarring, wanorde ; h.z.d. als —raglino,
nemen ; —sire, v. n. h.z.d. als basare, maar
m. (Giuoco.) trictracbord, o., bakspel, o.;
sterker; —soffarsi, v. rifl. onmatig eten,
—ragliare, v. a. verstrooien, uiteenjagen;
zich volstoppen, vreten ; —ssannento, m.
—rsi, v. rif. verstrooid, uiteengejaagd worverlaging, v., lagerlegging, zinking, verzinking,
den; —ratta, f. verwarring, wanorde, v.;
v.; —slare, v. a. lager maken, uitdiepen,
—rattare, v. a. h.z.d. als disunire of dilager hangen ; fig. — la potenza di qd.,
sperdere; —razzare, N. a. weg-, opruimen;
iem.'s macht inkorten ; —sso, m, h.z.d. als
— 11 passo, den doorgang vrijmaken ; —rsi,
—ssamento ; —stardare, v. a. den wijnv. rill. zich ergens van bevrijden, ontdoen, van
stok snoeien ; —stare, v. a. afzadelen, bet
oden hals schuiven ; —razzinata, f. gemeene
pakzadel afnemen ; —tacchiamento, m.
-
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bet neerwerpen, neersmijten (op den grond);
allen maken zich vroolijk over hem, houden
--tacchiare, v. a. op den grond slingeren,
hem voor den gek ; —ffatore, m., —trice,
werpen ; -- teel inuro, tegen den muur
f. spotter, uitlacher, m., -ster, V.; —ffeggiaslingeren, stoeten ; heen en weer schudden ;
mento, m. herhaald, aanhoudend uitlachen,
open- én toeslaan (de wind deuren); big.
ijspotten ; —ffeggiare, v. a. onophoudelijk
kwellen, beangstigen ; —rsi, v. rifl. zich aan
voor den gek houden, uitlachen, bespotten;
wanhoop, smart overgeven, geheel vertwijfeld
—ifeggiatore, m. onverbeterlijke spotter,
zijn ; v. n. elk. slaan; hevig open en toeslaan ;
m.; —ilettare, v. a. h.z.d. als imbellettare ;
11 vento fa — le finestre, de wind slaat
-llieare, v. a. den navel verscheuren ; —rsi,
de vensters open en toe ; —ta'cchio, m.
v. rifl. zich een navelbreuk veroorzaken • fam.
strijd, m., gevecht, o.; allo — d'uiia guerra,
en fig. —rei dalle rasa, zich dood, ziek
in 't strijdgewoel van een oorlog ; —tacchi'o,
lachen, bersten van 't lachen ; —llicatam. aanhoudend open- en dichtslaan van deumente, atm. ridere — h.z.d. als 't voorren ; —ttagliare, v. n. ram. in eens voortgaande; —ndare, v. a. den blinddoek afneluiden ; kleppen (klokken); —ttere, v. a. met
men ; —rsi, v. rill. den blinddoek afleggen ;
geweld slingeren ; la nave contro gil
—'reia, f. fam. slecht, ongeoefend speler;
seogli, het schip tegen de klippen slingeren,
—reiare, v. n. het doel missen ; —rga, f.
verpletteren, sterk bewegen; — le ali,:met
en —rgo, m. voor : usbergo; —rleffare,
de vleugels slaan; — la coda, met den
v. a. bespotten, gezichten tegen iem. trekken ;
staart heen en weer slaan ; —1 piedi, met
—.rleffe, --rleffo, m. mismakende sabelde voeten stampen, stampvoeten (van toorn);
houw in 't gelaat ; leelijke houw, m.; scheef
— le nova, eieren kloppen, tot schuim klopgezicht, bespottend gebaar, o.; far —i a qd.,
pen ; door elk. slingeren, heen en weer slingegezichten tegen iem. trekken (om hem te beren, schudden ; fam. —i denti, zijn kaken
spotten); —rlingacciare, v. n. vastenavond
roeren (eten); fig. — la naalinconia, zijn
houden ; zwelgen, brassen ; —`rnia, f. voordroefgeestigheid overwinnen, verdrijven ; afmalige vrouwenmantel, m.; --rnoccoluto,
trekken, afkorten ; fig. ter nederslaan, bedroeagg. Z. bernoccoluto ; —rrettare, v. a. de
ven; verminderen, verkleinen (iem.'s roem);
muts, pet afnemen ; —rsi, v. rill. de muts
—il detto di qd., iem.'s gezegde weerleggen ;
afnemen, met de muts groeten ; —rrettata,
—rsi, v. rill. zich heen en weer bewegen,
1. groet m. door 't afnemen van de muts, pet ;
open- en dichtslaan (deuren); zich kwellen,
—rtare, v. a. h.z.d. als sbeffare ; —rtucaftobben ; v. n. le vele sbattono, de zeilen
ciare, v. a. verfrommelen, platzitten (hoed);
klapperen (tegen de masten); p. pass. --uto,
uit het fatsoen brengen ; p. pass. —ato als
als agg. heen en Weer bewogen, omgeschudagg. uit 't fatsoen gebracht ; — cappellaccio,
deld, omgedraaid ; bedrukt, .terneergeslagen,
verfrommelde, misvormde hoed, m.; —ucchisomber, bleek ; occhi —i, matte, gebroken
are, v. n. Z. —vueehiare; —vazzamento,
oogen ; viso —, ingevallen, mager gelaat, 0.;
m. brassen, drinkgelagen houden ; —vaz—tézzare, v. a. tot afzweering van 't geloof
zare, v. n. slempen, veel drinken, zuipen ;
dwingen ; fig. verdoopen, een anderen naam
—vazzatore, m. kroeglooper, zuiper, dringeven ; —rsi, v. rib. bet christelijk geloof
ker, m.; —vere, v. a. uitdrinken ; verdrinken
afzweeren, een anderen naam aannemen ; fig.
(zijn geld); —vueehiare, v. n. veel drinken ;
in toorn, woede uitbarsten ; cose da fare
drink-, kroeggelagen houden ;• —zzicare, v. a.
—, dingen die tem. gek zouden maken ; —ttiZ. bezzicare.
mentare, v. a. (Pitt.) de lichamen in een Sbiadatello, agg. een weinig verschoten, verteruggekaatst licht voorstellen ; --ttlmento,
bleekt; —adato, agg. verbleekt, verschoten
m. het slingeren, schudden, rukken, à.; heen
zonder haver gevoerd ; — adire, v. n. veren weer, open en toeslaan (deuren);het razen,
bleeken, verschieten (kleuren); p. pass. —ito,
fluiten, tieren (v. d. wind); gezweep, gebruisch
agg. verkleurd, verbleekt, verschoten, afo. (der golven); (Pitt.) - delta Wee, opvallen
gedrtigen ; stile —, zwakke, kleurlooze st ij l,
van 't licht ; —ttito, in. h.z.d. als --ttimento ;
m.; —ancare, v. n. witachtig worden, verfig. kommer, m., zorg, v., verdriet, o.; —tti- bleeken, verkleuren, bleek worden (van vrees,
tnra, f. h.z.d. als sbattimersto ; —ttato,"
voor: sbiadire ; p. pass. —ato, als
agg. Z. p. pass. van sbattere ; -mare, v. a.
agg. bleek, doodsbleek ; —ancido, agg. h.z.d.
uit de koffers r emen uitpakken ; —vagliare,
als sbiancato; —aseiatura, f. fouten in
v. a. den mondknevel wegnemen ; —vamento,
't laken ; —avato, agg. Z. sbiadato ;
m. gekwijl, gezeever, o.; schuinen, o.; —vare,
—avire, V.0. (Agr.) geel, rijp worden (graan);
v. n. kwijlen. zeeveren, schuimen ; (Tip.) vuil
- cchierare, v. n. den wijn bij 't glas verafdrukken (letters); v. a. (Fond.) de slakken
koopen ; --ecamento, atv., —eco, agg.
van 't gietsel losmaken; —vatuira, f. kwijl,
scheef, schuins ; a, in —, scheel, schuins aanv., zeever, v. slijm, v. o.; — dolle lumace,
zien ; dreigend aanzien ; sost. m. het scheefslakkenslijm, o.; (Set.) vlaszijde, v.; (Lanif)
loopen van muren ; —ecare, v. a. scheef.
ruwe vezels in slechtgeweven laken ; (Legat.)
schuins afsnijden ; v. n. scheef, schuinloopen
vezels aan een opengesneden bladzijde ; (Fond.)
(muren); —e'scio, agg. Z. —eco ; —etolare,
oneffen-, ruwheden, v. mv.; korrelig aanslag,
v. n. h.z.d. als .imbietolire ; —ettare, v. a.
v.; (Tip.) vuile letter, v.; --vazzare, v. a$
de wig wegnemen ; v. n. fig. zich uit de voeten
met speeksel, kwijl bevuilen, bekwijlen ; —vazmaken, het hazenpad kiezen ; uitglijden, uitzatura, f. het natmaken me t speeksel, kwijl ;
zullen ; —gonciare, v. n. in te ruime schoebekwijling, v.; —vigliare, v. n. en afgel. Z.
nen loopen ; an par di scarpe che ci
sbadigliare.
sbigoncia, een paar schoenen zoo wijd dat
Sbeceucciare, v. a. den bek, de tuit van een
men er in zwemmen, in en uitsloffen kan ;
vaatwerk afbreken; —ffamento, m. bespot—gottimento. m. schrik, m., ontzetting,
ting, v., het bespotten, uitlachen, 0.; —flare,
vrees, v.; —gottire, v. n. verschrikken, ontv. a. bespotten, uitlachen ; tutti lo sbeffano,
stellen; v. n. en —rsi, v. rifl. ontstellen, ont,
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steld worden ; van angst aangegrepen worden,
voor een gevaar terugdeinzen ; zijn tegenwoordigheid van g. verliezen ; p. pass. —lto, als agg.
verschrikt, ontsteld, onthutst; riEnanere
geheel ontsteld, verbluft, ontdaan zijn (van
schrik, verbazing); —lancianiento, —lancifo, m. wanverhouding, v., gebrek o. aan
evenwicht ; — di spese, buitensporige uitgaven ; — di i.nteressi, wanorde in de geldmiddelen ; —lanciare, v. a. uit het evenwicht
brengen ; v. n. het evenwicht verliezen ; naar
een kant overhellen ; —rsi, v. rifl. zijn geldmiddelen in wanorde brengen ; pop. zijn maag
overladen ; zijn bedaardheid, bezonnenheid,
kalmte, tegenwoordigheid van geest verliezen ;
p. pass. —ato, als agg. in verwarden geldelijken toestand ; —lancione, m. gevaarlijke
sprong, m.; groote, gewaagde sprong, in.; a
—i, avv. met groote, koene sprongen ; —lento,
agq. krom ; ge-, verbogen, scheefgegroeid ,
scheefbeenig; —liardare v. n. (Giuoc.) den
bal tweemaal met de queue raken ; de beide
ballen uit elkander stootgin ; —liardo, m.
(Giuoc.) het biljarten, o.; —luciare, v. n. -qc., iets scherp in 't oog vatten ; met inspanning zien, uitkijken (naar iets); —rbare, v. n.
een niet zeer eerlijk leven leiden ; als een
schelm, schurk leven ; —rsela, zijn leven in
ledigheid, leegloopen doorbrengen ; p. pass.
—ato, als agg. a fgezet ; —rbonare, v. n.
h.z.d. als birboneggiare ; —rciare, y. a.
met half toegeknepen gogen eenigszins scherp
aanzien, aangluren ; sbircia nou, hij gluurt,
ziet naar ons ; nauwk. nazien, onderzoeken ;
v. n. rondgluren ; —reiata, f. bet aangluren,
scherp aanzien ; dare una — a qd., iem.
een oogenblik scherp aanzien; het rondwerpen van een scherpen, onderzoekenden blik,
rondgluren ; —rcïatina, f. dare una —,
een weinig rondzien, rondgluren ; —'rcio, m.
h.z.d. als bircio ; —rrocchiuolo, m. leelijke,
gemeene dievenvanger, m.; --rra'glia, 1.
dievenvangerstroep, v.; de politieagenten, mv.;
—rreria, f. politie, politiemanschap, v.;
—rresco, agg. als een politieagent, dievenvanger, m.; ruw, gewelddadig; —rro, m.
h.z.d. als burro ; (Mar.) wandstrop, m.;
anirne di —1, noemt men in Pisa de zwarte
muurzwaluwen ; —saceiare, v. a. uit den
knapzak nemen, den knapzak uitpakken ;
p. pass. —ato, als agg zonder knapzak, van
alles ontbloot; —soriare, v. n. gebeden
fluisteren, mompelen, prevelen ; —ttare, v. a.
(Mar.) den bettingslag m. afnemen ; —zzarire, v. a. — qd. iern. de kuren afleeren, uit
het hoofd drijven ; —rsi, v. rifl. zijn moedwil
laten gaan ; zijn kuren verdrijven,
Sbloccare, v. a. van de blokkade, insluiting
verlossen ; verhinderen ; v. n. (Giuoc.) weer
uit den zak springen, om den zak draaien
(biljartbal).
Sboceamento, m. in-, uitmonding, uitstrooming, v.; —ceare, v. n. uitmonden, uitstroomen, zich uitstorten (rivieren); uittoopen (straten); uitstroomen, uitbreken, uitkomen ; voor
traboecare ; fig. uitbarsten (in scheldw.);
v. a. den hals, de tuit van een flesch breken ;
— il fiasco, het bovenste van den wijn, de
olie uit de tesch schudden (voor 't inschenken);
(Fort.) een loopgraaf tegen het belegerde werk
openen ; (Artigl.) — un cannone, een kanon
ontredderen door in den mond er van te schieten ; p. pass. —ato, als agg. al te vrij (in 't
--,
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spreken); ongegeneerd, ongemanierd ; ontuchtig; cavallo —, paard dat bard in den bek
is; cane —, hond die van luiheid niet bijten
kan ; fiasco —, flescb v. met afgebroken
hals ; ook : aangebroken flescb ; —ecatanfeiite, avv, op overloopende, uitgelaten,
overdreven, al te vrije wijze ; --ccatura, f.
monding, uitmonding, v., mond, m.; het bovenste v. d. flescbwijn dat men wegwerpt ; è gia
alla seconda —, h ij heeft reeds de tweede
flesch aan-, den bals gebroken; —eciare,
v. n. openbreken (knoppen), opengaan (bloem.),
ontspringen (bron); fig. voortvloeien (uit een
zaak); —'occio, m. het opengaan, -breken
der knoppen, bloemen ; lam. gente di —,
levendige, opgeruimde menschen ; donna di
—, al te vrije, al te uitgelaten vrouw ; ragazza sol primo —, zich een pas ontwikkelende jonge maagd ; —ceo, monding, uitmonding v. (v. rivier, straat); fig. handelsplaats,
stapelplaats, V.; —i, pl. handelswegen ; afzetbronnen, debouchés, mv.; afzet-, verkoopgebied,
o. (v. d. handel); — di sangue, bloedspuwing,
v.; (Mil.) — delle trincea, uitmonding van
de loopgraaf ; —econcellare, v. a. en assol.
met kl. beten en zonder eetlust eten ; knabbelen (aan een stuk brood); afbrokkelen (brood);
een stuk (van den rand v. e. brood) afbreken ;
p. pass. —ato, als agg. gebroken, afgebroken,
afgeknabbeld, aan den rand beschadigd ; --cconcellatura, f. stukje, snippertje, sneedje,
o., brok. o.; fig. stukje grond, 0.; afgebroken,
afgesneden plaats ; —ffo, m. Sart. pof, poef
v. (aan mouwen); —glientamento, m. bet
koken, gisten, o.; fig. inwendige beroering,
opgewondenheid, onrust; -- dello stomata,
knorren van de maag; fig. — di sollecitudine, gistende onrust, v., bezorgdheid, v.;
—glientare, v. n. hevig gisten, koken, borrelen, knorren (de maag); v. a. fig. in groote
ongerustheid, bezorgdheid brengen ; —rsi,
v. rifl. warm, boos worden, in onrust geraken ;
zich beijveren ; —lgettare, v. a. brieven uit
den postzak nemen en sorteeren ; --lgiare,
v. n. plooien maken, poefen ; —ilarsi, v. rifl.
zich reinigen, zuiveren (v. puistjes); —llire,
v. n. ophouden met koken, borrelen, uitkoken ;
fig. verkoelen, vergaan (hartstocht); —lzoiiare, v. a. h.z.d. als balzonare ; (Monet.)
den stempel uitwisschen, bederven ; —mbardare, v. a. bombardeeren, het geschut afvuren ; fig. en scherz. een harden wind laten ;
p. pass. —ato, als agg. ongerijmd ; fiabe —e,
domme praat, v.; — nibazzare, — mbettare, v. n. b.z.d. als sbevazzare ; —ntadiato, agg. onnut; —nzolare, v. n. op den
grond hangen, vallen ; van melk overvloeien
(uiers); zich den buik tot barstens toe volstoppen ; een zakbreuk hebben ; scheuren krijgen, bersten; — dalle risa, van lachen
bijna barsten ; —rsi, v. rifl. een breuk krijgen ;
schade lijden; fig. en fam. e' è da —rsi,
't is te zwaar, men zou er een breuk van
krijgen ; —racciare, v. a. (Oref) van 't borax
reinigen ; —rbottare, v. a. b.z.d. als rimbrottare ; —rdellamento, m. hoerenleven,
o., hoererij, v.; —rdellare, v. n. in de bordeelen, hoerenbuizen loopen : schreeuwen,
straatrumoer maken ; —'rnia, f. lam. dronkenschap, v., het dronken zijn ; aver una
dronken zijn, een stuk in zijn kraag hebben ;
—rniare, v. a. met aandacht, opmerkzaam
beschouwen, vast den blik op iets vestigen;
—,
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zien ; senza gli occhiali io non ei sborgrootdoenerij, opsnijderij ; onverbeterlijke lust
nio nulla, zonder den bril kan ik hier niets
om veel uithaal te maken ; —ecione, m.
zien, ontdekken ; —rsi, v. rill. zich bedrinken,
bluffer, pocher, opsnijder, m.; --itare, v. n.
een roes halen, een stuk in zijn kraag drinken;
razen, in toorn spreken, schreeuwen, opspelen ;
p. pass. —ato, als agg. dronken ; —rrac-- contro qd., tegen iem. opspelen ; —itone,
ciare, v. a. Z. —racelare ; —rrare, v. a.
m., —a, f. luidschreeuwende, opspelende,
de scheerwol uittrekken ; fig. uitpraten. zijn
tierende persoon, m.; —mare, v. a. bevredigen
hart uitschudden, uitstorten ; uitspoelen ; kleine
(den lust, het verlangen); (honger) stillen,
beekjes, kloven maken ; (Agr.) voor den tijd
(dorst) lesschen ; —rsi, v. rill. zijn lust, verbloeien ; p. pass. — ato, als agg. in zijn kracht,
langen, begeerte bevredigen ; —narnento, m.
geestkracht verminderd, krachteloos geworhet verscheuren, aan stuk trekken ; verbrokden ; —rsamento, m. Z. sborsa ; —rsare,
keling, v.; —nare. v. a. verscheuren, in stukv. a. uit de beurs nemen (geld); uitbetalen,
ken scheuren ; -- l'onore, iem.'s eer bezoebetalen, uitgeven ; —rsatnra, f., —rso, m.
delen, door het slijk halen ; —rsi fra di logo,
betaling, uitbetaling, uitgave, v., voorschot, 0.;
elkander uitschelden zoodat er geen goed
fare nna —, iets voorschieten; sterre in
aan blijft; —natore, m., —trice, f. verisborso, in voorschot zijn ; —seauuento,
scheurder; ook : fig. —neainento, m. bet
m. ontwouding, v.; —scare, v. n, ontwouden,
afzonderen uit de kudde, het uit de kudde
het hout, bosch uitroeien; —ttare, v. a. h.z.d.
nemen ; —ncare, v. a. uit de kudde nemen,
als sgonfiare of votare ; —ttonare, v. a.
van de kudde afzonderen, verkoopei, ; voor
losknoopen ; fig. — la s:ia opinione,
zich gewinnen, aan zijn zijde trekken (person.);
met zijne meening ronduit voor den dag kofig. — la congiura, de samenzweering vermen; — improprj, de beleedigingen niet
ijdelen ; —rsi, v. rifl. zich van de kudde
sparen ; —rsi, v. rill. de knoopen losmaken;
afzonderen ; (van pers.) zich verwijderen, het
fig. en fam. zijn hart uitstorten, zeggen wat
gezelschap stil verlaten ; —ndellare, v. a.
men denkt ; non —rsi, niet met zijn woorden
verscheuren, in stukken scheuren ; —no, m.
voor den dag willen komen, zoo dicht als een
het verscheuren, o.; schram, v., wonde v. (op
pot blijven; —ttoneggiare, v. n. /1g. toede huid); —ttare, v. a. opruimen, de tafel
spelingen, zinspelingen maken ; — di qd.,
afnemen ; vegen, poetsen, reinigen (kamers);
iem. er van doorhalen ; —zzacchire, v. n.
— il paese, het land ruimen, verlaten ; fig.
weer opkomen, weer ophalen (planten); v. a.
uit den weg ruimen ; —ttata, f. bet oprui— qd., iem. de eerste beginselen leeren ; iem.
men ; dare nna — ad nna stanza., een
een weinig ontbolsteren; —zzare, v. a. de
kamer een weinig opruimen ; —ttatina, f.
eerste schets maken, ontwerpen, schetsen ; in
dare uina — a qe., een weinig opruimen,
't ruw bewerken, de eerste bewerking geven;
in orde brengen ; —tto, in. het opruimen,
—zzatore, m. (Scutt.) grofwerker, m.; —zzaruimen, reinigen ; —vata, —vazzata, f.
tnra, f. (Scult.) eerste bewerking, uithouwing
praler ij , looze bedreiging, bravade, v.; --vazv. (van 't marmer); —zzimare, v. a. (Tess.)
zare, v. n. den praalhans uithangen, den
ontpoppen (weefsel); —zzino, m. (Falegn.)
moedige spelen ; —vazzone, m. grootspreschrofschaaf, v.; —zzo, in. ontwerp, plan,
ker, ijzervreter, bluffer, m.; —veggiare, Z.
grondplan, o., schets, v.; (Scult.) eerste, ruwe
—vazzare.
bewerking, v.; —zzolare, v. n. (Set.) de Sbreeeare, v. a. aan den rand breken (een
cocons aflezen (v. (1. takken); (Mugn.) meten,
schotel); bier en daar een stuk afslaan ; p. pass.
afmeten ; —zzolatore, m. —a, f. aflezer,m.,
—ato, als agg. beschadigd, niet meer heel;
afleester v. (der cocons) ;--zzolatura, f. het
—ga, m. deugniet, m.; —ga'ccia, f. gemeene
aflezen, verzamelen o. (der cocons).
lastertong v. (vrouw); —ndolare, v. n. in
Sbracare, v. a. de broek afdoen ; —rsi dalle
lompen, lappen afhangen, fladderen ; —e'nrise, bijna van 't lachen barsten ; fig. —rsi
dolo, m. afhangende lap v. (v. verscheurde
per nna coca, zich voor iets veel moeite
kleederen); —ndolone, m., —a, f. verscheurd,
geven ; p. pass. —ato, als agg. (eigeel.) zonder
vuil persoon, m.
broek ; fig. risa —e, uitgelaten, onbehoorlijk Sbriecare, v. a. h.z.d. als scagiiare, vilachen, 0.; far vita —a, geheel naar z ij n
brare ; v. n. afspringen ; —echetto, m. h.z d.
eigen zin, gemak leven ; tordi —i, lijsters
als bricconcello ; —'echi, m. pl. raden
die beginnen te bederven; fam. grasco
naar noten in de gesloten hand ; —cco, m.
bovenmatig dik; —eatainente, avv. op geh.z.d. als briccone; —cconeggiare, v. n.
makkelijke, zorgelooze, ongegeneerde wijze;
als een schurk leven ; —'cio, agg. armoedig,
—ccettare, v. a. bij den arm leiden ; —ceislecht gekleed; —ciolamento, m. verbrokare, v. a. van den arm losmaken ; v. n. de
keling, v.; —ciolare, v. a. kruimelen, verarmen te levendig bewegen, te veel gesticubrokkelen ; —rsi, v. rifl. afkruimelen, afleeren; —rsi, v. rill. de mouwen opstroopen,
brokkelen ; —ciolatura, f. h.z.d. als —eioin de hoogte slaan , fig. zich alle moeite geven;
lainento; voor; briciole; —gamento,
p. pass. —ato, als agg. met ontbloote, naakte
m. voltooiing, v., ijver, m., flink-,degelijkheid,
armen ; met opgestroopte, korte mouwen;
v.; —gare, v. a. flink, goed afdoen, ten einde
—'ccia, m. uithalen met den arm (om te
brengen ; — qd., tem. afschepen ; iem. kort
slaan); plaats, ruimte v. om uit te halen; —
ten antwoord staan ; fig. en iron. naar de
h.z.d. als squarcio of brano; —ciamento,
andere wereld helpen (patienten); —rsi, v. rifl.
m., —cciata, f. het oprakelen, aanwakkeren
zich spoeden, haasten, beijveren; --rsi da
van den kolengloed, m.; v. n. blufferij, opsnijqd., zich van iem. afmaken, iem. afschepen ;
derij, veel uithaal, v., grootop doen ; —a uszich ergens uitredden ; p. pass. —ato, als agg.
cita, tot de laatste cent opmaken • —eciare,
licht, vlug, flink ; gemakkelijk af te doen;
v. a. den gloed aanwakkeren ; V. n. bluffen,
—gatamente, avv. ijlings, zonder talmen;
pochen, den grooten bans spelen, grootop doen ;
—gativo, agg. snel tot het doel voerend;
—ccio, m. onverbeterlijke, onophoudelijke
sn e I, spoedig werkend (middel); —gliamento
—,
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balen, de ingewanden uithalen (dieren); den
m. (Chir.) het doorsnijden der weefsels, 0.;
buik opensnijden ; fig. zwaar verwonden ; —a
—gliare, v. a. den toom afnemen, aftuigen,
chictshiere, leege, booze bedreigingen uiten ;
uitspannen; (Chir.) lichaamsorganen door 't
—ffamento, —ffo, m. gesnuif, snuiven o.
doorsnjden der omgevende weefsels blootleg(van een paard); geproest o. (van een zwemgen ; fig. losmaken, bevrijden ; v. n. den teugel
aanhalen, een ruk aan den teugel geven ;
mer); uitspruiten, o.; — del mare, gebruisch
p. pass. —ato, als agg. afgetoomd, ongetoomd,
o. der zee; —flare, v. n. snuiven, proesten,
zonder teugel ; teugelloos, uitgelaten, wild;
briesschen (van toorn ; fig. v. a. — vendetta,
—gliata, f. ruk m. met den teugel ; fig. voor :
wraak snuiven ; p. pres. —ante,als agg. van
ramanzina; dare una —, een verwijt
toorn snuivend, brieschend ; —fiata, f. h.z.d.
doen ; —gliataniente, avv. op teugellooze,
als —ffo, in de eerste beteekenis; —Wardare, v. a. logenstraffen ; van logen overmatelooze wijze ; —gliatezza, f. teugelloosheid, v.; —gliatura, f. Z. —gliata ; —ntuigen ; --'lino, agg. (Vet.) geeuwhongerig
dellare, v. a. in stukken, flarden scheuren ;
(paard); sost. m. geeuwhonger, m.; —11ettare,
v. n. heen en weer fladderen; p. pass. —ato,
v. a. de nageltjes, pennetjes uithalen ; v. n.
als agg. verscheurd, in flarden ; —sciare, v. n.
(M r.) blazig, bladerig worden (nieuw bestreh.z.d. als sdrucciolare ; —zzare, v. a. Z.
ken muren); (Agr.) een klein aardhoopje vorsprizzare en sbricciolare.
men ; —llettatura, f. het uittrekken o. der
Sbrobbiare, v. a. volg. schelden, vloeken ;
nagels, pennen ; (Mur.) het bladeren (v. muren);
—ceare, v. a. (Set.) haspelen ; (Agr.) omploe—rrare, v. a. de room van de melk scheppen,
gen (stoppelveld); voor : stroccolare; —cafroomen ; p. pass. —ato, als agg. afgeroomd,
catura, f. (Set.) haspeling v. (der zijde);
geroomd; —sare, v. a. iem. al het geld afvloszijde, v.; —cco, m. vlos-, vlokzijde, v.;
winnen, uitplunderen; —zzare, v. a. bet in—ceolare, v. a. afbladeren (kool); afknagen,
gewand uitnemen ; in den buik verwonden
afvreten ; —dolare, v. a. (niet soep, saus)
zoodat de ingewanden er uit komen ; den buik
vuil-, vetmaken ; de kleereg, bet tafellaken met
opensnijden ; fig. (brieven) pakken, openen,
vlekken, vuilmaken ; —gliamento, m. het
ontzegelen (om den inhoud te lezen of te stelen);
opruimen, o., opruiming, v.; —gliare, V. 0.
openmaken, openen (matrassen,kussens);
opruimen ; (de tafel) afde
kken, opruimen ; fig.
v. ritl. opengaan, doorbreken (een gezwel).
uit de war, de vergetelheid trekken ; —rsi, Sca'bbia, f. schurft, v.; —are, v. a. van de
v. rifl. zich losmaken, bevrijden ; —neire, v. n.
schurft genezen ; afschaven ; v. n. aan schurft
pruilen, een zwart gezicht zetten ; den beleelijden ; —iosa, f. (Bot.) scburftkruid, 0.;
digde spelen ; —nconare, v. a. (Apr.) van
—ioso, agg. schurftig; ook voor: seabroso
wortels, boomstammen bevr ijden, uitroeien,
—bipo, m. (Stor. medioev.) toegevoegd rechomploegen ; —'scia, f. slecht bereide drank
ter, schepen, m.; —brezza, f. ruwheid, ruwig(koffie, thee); fig. slootwater, v., slobkousenheid v. (der oppervlakte); —blo, arq. ruw,
water, o.; —tare, v. n. (Idraul.) ondergraven,
hobbelig; moeielijk, zwaar (weg); —brosaonderspoelen ; —tatura, f. het ondergraven,
mente, avv. op ruwe, hobbelige wijze; dag.
wegspoelen (door 't water).
met moeielijkheden verbonden ; —brosilt , f.
Sbrueare, v. a. h.z.d. als sbrocolare; fig.
ruwheid, ruwigheid, v.; oneffene, uitspringende
— l'oreechio, het oor afrukken ; —íiare,
plaats, v.; oneffenheid; onverbeterde plaats (in
v. a. spuiten, uitspuiten ; -- vampa e fuoco
een werk); fig. zwarigheid ; —broso, aqg
per le nart, rook en vuur uitsnuiven, beh.z.d. als —bro ; jiig. moeielijk, ingewikkeld,
sproeien, bevochtigen ; —ffo, m. eigenl. met
moeielijk begrijpbaar ; —eato, agg. eigenlijk :
den mond bespuiten ; ook voor : spruzzo en
gescheten; (Dorat.) verbleekt, vaal ; —eazsbuflo ; fig. omkoopingssom, v., drinkgeld, o.,
zamento, in. het kakken, schijten, bekakken ;
fooi, v.; dare uno — a qd., iem. omkoo—eazzare, v. a. volg. voor cacare; overal
pen, iem. iets in de hand drukken, stoppen ;
een hoop drek achterlaten ; fig. — i denari,
onrechtvaardige winst, w.; —ttare, v. a. van
het geld verbrassen ; —cazzio, m. aanhou't vuil reinigen; reinigen.
dend Bekak, 0.; —cafada, a —, ave. volg.
Sbueare, v. a. te voorsch ij n halen, te voorschijn
in overvloed; —ccata, f. slag m. met een
lokken, naar z. lokken ; v. n. (uit het gat) te voorschaakfiguur ; —ccato, —echeggiato, agg.
schijn kruipen ; — dal letto, uit het bed kruimet vierkante, dobbelsteenvormige figuren,
pen ; — di casa, uit huis komen, het huis verpatroon (stoffen); —cchiare, v. a. h.z.d. als
laten ; (Mil ) overvallen (uit een hinderlaag);
sfi'ondare ; v. n. machteloos worden, ster—echiare, v. n. uitglijden ; uit de hand
ven ; —cchiera, f., —echiere, —o, m.
glippen, glijden ; voor : sbucciare ; --eciaschaakbord, o.; moltiplicare per —, met
fatiche, m. en f. traag, loom, lui persoon,
een rekenmachine vermenigvulpigen; fig.
m.; —cciainento, m. het afschillen ; van
luogo in eisi ii sole fa lo —, gevangenis ;
't vel ontdoen ; —celare, v. a. schillen, liet
(Polst.) Caneelliere della —, Lord, kanzevel, de huid, de schaal aftrekken, afsnijden,
lier van de schatkist v. (in Engel.); —ec96ino,
afschillen ; de huid aftrekken ; fig. en fam.
m. (Lanif.) gebrek, o., fout v. in 't laken ;
iem. om koud maken ; fig. — un autore, een
—cciagione, f. en seacciainento, m. het
schrijven oppervlakkig, terloops verklaren ;
verjagen, verdrijven, o., verdrijving, v.; —ccia—rsi, v. rifl. zich de huid een weinig afschaniosehe, m. laded. vliegenwaaier, m.; —cven ; fig. het zich gemakkelijk zoeken te
ciapensieri, m. indeel. verstrooiing, v., tijdmaken ; zich door sluwheid de moeite weten
verdrijf, o.; —eciare, v. a. verjagen, verdrijte verminderen ; —cciatura, f. h.z.d. als
ven ; verschrikken, wegjagen ; p. pass. --ato,
—eeiameiito ; huidafscha ving, v.; —celolie,
als agg. weggejaagd, verjaagd; passo —,
m., —a, f. iem. die zich door allerlei voorzijschrede v. waarbij de eene voet tegen den
wendsels van iets zoekt af te maken ; —dellaanderen slaat; —eciata, f. (Oref.) goudslamento, m. het uithalen, van het ingewand
gersvlies, o., -zak, 10.; voor : —cciainento ;
ontdoen o. van 't wild ; —dellare, v. a. uitdare una — a qc., iets vluchtig, opper.
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vlakkig doen; (Cacc.) opjagen (de jachtvogels);
--eeiatore, m. verdrijver ; --ceiao, m.
koster, kerkdienaar, m.; (Cacc.) andare a —,
des nachts, bij maneschijn op de hazenjacht
gaan ; —cco, m. veld o. (op 't schaak-, darbord), —cchi, rn. pl. schaakspel, 0.; gioeatore di —echi, schaakspeler, tn.; -•- matto,
schaakmat; dare — niatto, schaakmat
maken ; — al re ! den koning schaak zetten ;
fig. dare lo — a qd., lent op sluwe wijze
uit een ambt, plaats dringen ; fig. nederlaag,
v., verlies, o., nadeel, o.; dare uno — matto
di pedina nel mezzo del tavoliere,

iem. een streep door de rekening maken ; dare
Tina — matto al nnarito, den man bedriegen, ontrouw worden ; scherz. vedere it
sale a —i, in de gevangenis zitten ; fatto
a —i, dobbelsteenvormig, schaakbordachtig ;
(Laai/.) dunne plek v. in 't laken; (Mar.)
schaakbordvormige opstelling der schepen;
—'ecolo, m. stukje, o., flard, o.; nno — di
carta, een stukje snippertje papier ; —eiare,
v. a. fam. op listige wijze uit een ambt, plaats
verwijderen ; p. pass. —ato, als agg. rimanere — , zich in zijn verwachtingen bedrogen
vinden ; met een lang. neus moeten aftrekken;
bij de verkiezingen zakken, een buis halen ;
—dato, app. bianco — , verblindend wit;
—dente, agg. Z. p. pres. v.—dere; —denza,
f. vervaltijd m. (van een wissel); cambiale
tolla — a tre niest, wissel In. op drie
maanden ; cambiale a breve (corta) ---,
wissel op kort zicht ; cambiale in —, betaalbare wissel (waarde vervaltijd is afgeloopen); voor: --dimento ; —denziario, —
deuziere, m. (Corn.) wisseltermijnboek, 0.;
—dere, v. n. afnemen, vervallen, in verval
geraken, verslechten, op een eind gaan ; aan
aanzien, invloed, krediet verliezen ; voor :
passare, verloopen ; afloopen, vervallen (betalingstermijn); teneinde loopen; voor: accadere, ontstaand, voorvallen; ten deel, toe
vallen ; voor : derivare ; p. pres. —ente, als
agg. in verval gerakend, vervallend ; niet op
de hoogte van den tijd staand ; p. pass. —uto,
vervallen, uitgestorven ; verbleekt, verschoten
(kleur); verloopen, afgeloopen ; moneta —a,
buiten koers geraakt geld; —dimento, m.
verval, o., ondergang, v.; —fa, f. boot, v.;
popte di —e, schipbrug, v.; —fainolo, m.
h.z.d. als bareinolo; -- faudro, m. zwemgordel, m., duikeruitrusting, v.; —ffale, m.
kast v. met vakken, planken ; boekenkast, v.,
-rek, o., etagère, v.; —ffalino, m. kl. sierlijk
boekenkastje, -rekje, o.; —falone, m. groote
boekenkast, v.; —ffi'glio, m. oude koornmaat, m.; maat v. van honderd pond kalk ;
—fo, m. scheepsromp, m.; —foide, m. (Anat.)
schuitbeen, o.; derde been o. van den voetwortel ; —ggiale, in. Z. scheggiale ;
—gionare, v. a. en —rsi, v. rifl. h.z.d. als
seolpare, scusare ; —'giffa, f. schub,
vischschub, v.; fig. schub v. (van metaal);
pantserschub,v., metaalplaatje, o.; fatto a —e,
schubvormig; afgesprongen splintertje, afval,
o.; (Mal.) houwitserlading, v.; caricare, tirare a —e, met houwitsers, kartetsen laden,
schieten; (Min.) — di ferro, natuurl ijzeroxyde, o.; —e di ferro, hamerslag, o.; fam.
aver la — come i peel een vuilpoets zijn ;
h.z.d. als testugghe : h.z.d. als frombola
of fionda; —gli'abile, agg. wat geslingerd
kan worden ; —gliainento, m. het slingeren,
-
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werpen, o., worp, m., afschubben; (Mar.) vlot
maken ; —gliare, v. a. slingeren, werpen;
-- qd. fuori di finestra, tem. uit het venster werpen ; — nu tolpo, een slag geven;
— le braccia, m. de armen zwaaien ; fig.
— ingiurie, beleedigingen uiten ; fig. nutteloos verspillen ; (Mar.) — una wave, een
schip vlot maken ; voor : varare ; (visch)
schrapen, van de schubben ontdoen; —rsi,
v. rill. —rsi addosso of contro qd., zich
op iem. werpen ; (Mar.) weer vlot worden:
afbladeren, afschubben, afspringen; —gliatore, m. slingeraar, werper, in.; —glietta,
f. kl. schub, v., kl. splintertje, o.; soort fijne
snuiftabak, v.; —glietto, m. (Pescat.) — di
sughero, di piombo, bovenste, onderste
netkoord, v.; —gliettone, m. soort grove
snuiftabak; —glionare, v. a. (Mil.) in afzonderlijke afdeelingen opstellen, doen oprukken ;
—glioneino, m. kl. schub, v., splintertje, o.;
—glione, m. trede v. van een breeden trap;
fig. trap, graad, m.; —1 naturali, natuurlijke
trappen (van een terasvormig land); —i, pl.
(Vet.) maaltanden, kiezen, v. mv. (v.'t paard);
tressen, mv., galon o. (op mouwen van officieren ter aanduiding van den rang); (Aralal.)
balken (in 't wapen); (Mij.) kl. afdeeling, v.;
—glione, m. (Zoal.) zoetwatervisch m. met
groote schubben ; —glioso, agg. schubbig,
bladerig; —gliuola, f., —o, m. (Min.) spiegelsteen, mica, 0.; (Bot.) kanariegras, o., -zaad,
o.; schubje, splintertje, 04 —gnardo, agg.
als een bond, hondsch ; Zeelijk , mismaakt;
—gnare, v. n. aanslaan (v. d. hond); —gno,
m. h.z.d. als seranna of i eanno ; (Set.)
streng v. ruwe zijde ; —gnozzo, agg. onervaren (in zijn beroep); sost. m. iem. die een
kunst of wetenschap wil onderwijzen zonder
er zelf iets van te kennen; kwakzalver, m.
Scala, f. trap, v.; —a pozzo, rechte trap;
—a balzo, trap met rusten of portalen ; a
chiocciola of a lninaea, wenteltrap, v.;
— doppia, dubbele trap, trap met twee
leuningen, ; ladder, m.; —a piuoli, di corda,
sport-, touwladder, m.; -- con tre piedi,
steuntrap; —a taeche, kippentrap ; ladderachtig uitgesneden papier dat de jongens met
vastenavond de lieden op den rug plakken ;
—e, pl. oneffenheden, trappen, treden (in ongel.
geschoren laken); fig. -- di tre longhi,
fusti, galg, m.; fig. trapsgewijze afklimming;
graadverdeeling, schaal, volgorde, v.; — di
colori, kleurenladder, m.; (Top. en Geogr.)
schaal, v., maatstaf, m.( (Mus.) toonladder, m.;
fig. eerste schrede (tot iets); -(Mar.) valreep,
m., landingstrap, m.; — di commerelo,
haven, v.; le —e di Levante, de Oostersche
havens ; fare —, aanleggen, landen, het anker
werpen ; -- franca, vrijhaven, v.; fig. aver
— franca, vrij spel, de vrije hand hebben;
da — franco, iem. vrij veld, vrije speelruimte geven ; a —, ave. trapsgewijze ; allengs;
a vasta —, in 't groot, in grooten maatstaf;
—abrino, m. sluwerik, geslepen kerel, m.;
—a'eeia, f. bouwvallige, slechte, ongemakkelijke trap, v., kippentrap, v.; —amento, m.
bet beklimmen, opklimmen o. (door middel v.
ladders); —amati, m. (Vet.) tering v. (der
paarden); —appiare, v. a. uit den strik bevrijden; fig. — qd. da un impaeeio, iem.
uit een verlegen-, ongelegenheid redden ; —rsi,
v. rifl. zich aan de vervolgingen, hinderlagen
ontrrekken ; het hoofd uit den strik trekken;
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—are, v. a. beklimmen, bestijgen (met ladders);
—i eappelli, trappen in de haren knippen,
bet haar met trappen knippen ; verminderen,
aftrekken, afnemen; —I colors, de kleuren
allengs verminderen, verzwakken, schakeeren ;
p. pass. —ato, als agg. geschakeerd ; — agg.
trapsgewijze, langzaam afgaande ; diminuzione —a, trapsgewijze vermindering ; —ata,
f. h.z.d. maar meer gehr. als —amento, m.;
(Mil.) bestorming, v.; dare la — a Tina
fortezza, een vesting bestormen ; (Zool.)
wenteltrap v. (soort slak); —atore, m. beklimmer; (Mil.) bestormer, m.
Sca'lbatra, f. (Zool.) blei of bliek, v. (zoetwatervisch).
Sealeagnare, v. a. een stoot, schop met den
hak, biel geven ; fig. vernederen, met voeten
treden ; v. n. met de hielen stooten (bij 't gaan);
fig. en ram. snel loopen ; —care, v. a. doorsnijden, verdeeles, voorsnijden ; — voor Galcare ;
—catore,m., —trice, f. verdeeler,voorsnijder,
m.; —cheggiare, v. n. dure è — contro
lo sprone, 't is moeielijk zich tegen de
prikkels, de sporen te verzetten ; — alla
ragione, het verstand weerstreven ; v. a. fig.
qd., iem. bestrijden ; ook : mishandelen,
met voeten treden ; —cheria, f. ambt o. van
voorsnijder; —diare, v. a. achteruitslaan,
met de hoeven slaan, trappen ; —cinare, v. a.
de kalk, den mortel afhouwen, afkappen ; —i
mattoni, steenen bikken ; —rsi, v. rill. afbrokkelen (muren); —einatura, f. afbrokkeling, v., afgebrokkelde plaats, v.; —cinazione, f. ontkalking, v.; —co, m. keukenmes,
voorsnij mes, o.; (Stor.) opper voorsnijder ; --dabanehi, m. indecl. fig. kleumer, m., iem. die
altijd bij de kachel zit ; —daletto, m. indeci.
bedwarmer, in.; —damaai, —piano, m.
indecl. ha ndenwarmer ; handjepl4 o. (kinderspel); —damento, m. het verwarmen, verhitte, o., stoking, v.; --dapanche, m. indecl.
tem. die nutteloos zijn broek op de schoolbanken verslijt ; domkop, domoor, m.; —dapiedi,
m. indeed. voetenwarmer, m., warenkruik,
-flesch, v.; —dare, v. a. warm maken, verwarmen, verhitten, warmen ; warm wrijven,
in de zon leggen ; — it forno, den oven stoken ; gloeiend maken, gloeien; fig. branden ;
il sole coiuincia a —, de zon begint te
branden ; —rsi, v. rifl. zich warmen, verwarmen ; warm, heet, gloeiend worden, zich in
de zon koesteren; fig. in vuur, gloed, hartstocht geraken ; —rsi a ul na farcina, zich
aan een stroohalm vastklemmen ; p. pass.
als agg —ato, warm, verwarmd, doorgloeid ;
—dase'ggiole, m. indecl. iem. die een meisje
lang bet hof maakt eer of zonder haar ten
huwelijk te vragen ; —data, f. verwarming,
verhitting, opwarming, v., warmmaking, v.;
—datina, f. dare una — a qc., iets een
weinig opwarmen, warmen; darsi una —,
zich een weinig warmen ; —dativo, agg.
verwarmend, verhittend ; —dato'io, m.
warmkamer, verwarmingszaal, v.; —datore,
tn. verwarmer, m.; —datura, f. warming,
verwarming, v.; —davsvande, m. indecl.
warmpan, v., komfoor o. (om eten op warm
te houden); —deggiare, v. a. fig. voor
riscaldare ; —dino, m. handwarmer, m.,
vuurtest, v.; —ducciare, v. a. licht, vlug,
snel warmen, opwarmen ; —rsi, v. rifl. zich
een weinig warmen, een weinig warm worden ; —ea, f. breede voortrap v. (van kerken
--
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enz.); —ella, f. strik, lijsterstrik, m.; — h.z.d.
als gradinata ; —eno, m. (Geom.) trsangolo --, ongelijkzijdige driehoek, m.; (Anat.)
muscoll —I, driehoeksbalsspier, v.; —envedro, m. (Min.) scalenveder, m.; —entare,
v. a. h.z.d. als sealdare ; —eo, m. kleine
handtrap, v., trede, v., trapplank, v., bloementrap, v.; —era, f. (meestal —e), dubbele trap
met breede rust (v. kerk); —estare, v. n. een
weinig rondtoeren ; —essata, f. pleizierrit
v. (in wagen); —etta, f. kl. trap, v., trapje, o.;
— segreta, kl. geheime trap, v., kl. ladder,
m.; (Orolog.) drukker m. (in de repetitiehorl.);
(Magn.) kl. steltang, v., platte vijl, v.; (Tess.)
leiplankje, 0.; stang, bout m. (aan luiken); —e,
pl. h.z.d. als —ere ; frutti a —, trapsgewijze
verminderend intresten, mv.; —ettare, app.
h.z.d. als —are; —famento, m. Z. —damento ; —fato, Z. —lnato ; —ferotto,
m. pantoffel met bont gevoerd ; —ficcare,
v. a. afdunnen, afkrabben ; —fire, v. a. openrijten, schrammen (de huid); openkrabben ;
—fitto, —fittura, f. lichte openrijting,
schram, v.; —Ina, f. kl. trap, V.; —inata, f.
reeks trappen, v.; --lno, m. trede, v., deurdrempel, m.; --inone, m. groote, breede
trede, trap, v.; —are, v. a. de sluizen openzetten; —mama, f. verkoudheid, v.; pigliare una —, eene verkoudheid opdoen ;
—manars", v. rifl. een vetkoudheid opdoen,
verkouden worden ; fig. zich veel moeite geven ; p. pass. —ato, als agg. geheel buiten
adem, geheel afgetobt, afgewerkt; —mantura, f. h.z.d. als —mama ; --mars', v. rifl.
zich verhitten ; p. pass. —ato, als app. verhit,
ingespannen, aangedaan ; —mansra, f. (Vet.)
buikloop, m.; —nis, m. pl. (Mar.) oplanger,
stusteker, m.; —mo, m. Z. searmo ; (Zool.)
snoekbaars, v.; —0, m. (Mar.) werf, v., los-,
stapelplaats, v.; —ogno, m. (Bot.) sjalotte,
v.; —ona, f. groote lange en breede trap, v.;
—one, m. trap, kerktrap, v.; -- voor: seaglioiie; —pellare, V. a. met den beitel
pettere, letters grabewerken, beitelen ;
veeren ; —rsi gis occhi, zich de gogen uitkrabben; —pellata, f. steek, slag m. met
een beitel; —pellatore, nul. steenhouwer,
beitelaar, m.; —pellatura, f. het beitelen,
afkappen, bekappen (v. marmer); —pelletto,
m. kl. beitel; —augnato, m. puntbeitel, m.;
—pellinare, v. a. h.z.d als. --peilare;
—pellino, m. steenhouwer, m.; (disprez.)
è uso —, non uiio scultore, hij is een
steenhouwer, maar geen beeldhouwer ; — kl.
beitel, m.; —pello, m. beitel m. (van steen-,
beeldhouwers); — da legno of da legnainoli, hakbeitel, m.; —a doccla, holbeitel, m.; (Magn.) —a searpa, con taglio,
ijzerbeitel, m.; opera di —, beitelwerk, o.,
beeldhouwwerk, o.; (Anat. en Chir.) schatpel,
ontleedmes, 0.; knip, v., strik m. (voor vogelvangst); —pellone, m. groote beitel, in.;
—picelainento, m. gestamp, getrappel, 0.;
—picciare, v. n. b.z.d. als scalpitare ;
p. pass. —ato, als agg. (Agr.) afgeknaagd, afgevreten ; —piecio, m. aanhoudend gestamp,
gescharrel, o.; —eire, v. a. Z. seolpire ;
—pitamento, m. Z. scalpleelamento ;
—pitare, v. n. stampen, met den voet
scharren ; v. a. voor : ealpestare ; p. pass.
—ato, als agg. neergebogen, vernietigd ; —
pitio, —pito, m. h.z.d. als —plecio ; —
pore, m. door steenkloppen veroorzaakt ge-

—

SCA872
raas, o.; geraas, leven, o.; /1g. uitbarsting van
toorn ; far grande — per una rosa da
nulla, veel leven, drukte om niets maken ;
fam. far —, geen kwade gevolgen. blijvenden
indruk veroorzaken; —pro, m. Z. —pello;
—terimento, m.: en —trimento, m. het
slim, geestig maken, o., ervarenheid, vindingrijkheid ; list, sluwheid, v.; h.z.d. als —trezza;
—terito, Z. —trito, onder —trire ; —
trezza, 1. sluw-, geslepen-, doortraptheid, v.;
—trire, v. a. — qd., iem. slim, bij de hand,
geestig maken ; iem. africhten, wereldkennis,
levenservaring geven ; v. n. geestig, slim, bij
de hand worden ; levenservaring, wereldkennis opdoen ; pop. licht worden ; p. pass. —ito,
als agg. slim, b ij de hand, sluw, vindingrijk,
uitgeslapen ; —tritamente, avv. op sluwe,
enz. wijze; —tro, agg. sluw ; doortrapt, sluw,
geslepen ; —zaeare, m. arme drommel,
schooier, m ; —zagatto, m. schooier, schoelie, m.; --zainento, m. Z. —zatura;
—zare, v. a. uittrekken (schoenen, kousen);
— un bambino, een kind de schoenen of
kousen uittrekken ; — un albero, de wortels
van een boom bloot-, vrijleggen ; -- un muro,
een muur ondergraven ; fig. — qd., iemand
uithooren, iem. benadeelen, uit zijn plaats,
ambt, betrekking zoeken te dringen, onderkruipen ; losmaken, omwoelen (den grond); —
un dente, een tand losmaken ; —I denti,
het tandvleesch losmaken; —rsl, v. rill. zijn
schoenen, kousen uittrekken, zich van zijn
schoeisel ontdoen ; fig. Franciscanermonnik
worden ; —zato'io, m. (Dentist.) gereedschap
om het tandvleesch loste maken ; —zatore,
m. uittrekker van het schoeisel ; fig. — de
segreti, uithoorder van geheimen ; —zatura, 1. het ontschoeien, uittrekken van het
schoeisel ; ondergraving van een muur ; fig.
ondermijning v. van iemands goeden naam ;
uithooring, uithoorderij, losmaking, v.; —zo,
agg. ongeschoeid, zonder schoeisel, barvoets ;
stare, andare — , barvoets gaan ; frati
—i, barvoetermonniken; fig. naakt, bloot;
ongewapend, zonder verweer, weerloos ; gente
—a, schooierig volk, schoelie, o.; volg. oh
vaeei —! zachtjes wat ! bedaard wat ! fam.
en scherz. (tot kinderen) mai:dare qd. —a
letto, zonder schoenen en kousen naar bed
zenden ; ook : kast ij den.
Scamatare, v. a. kloppen, uitkloppen (wol,
tap ij ten, kleeren); fig. zuiveren (van fouten);
—matatone, —matino, m. uitklopper,
wolklopper, wolslager, m.; —tnato en camato, m. klopper, klopstok, m., mattenklopper, m.; —mbiamento, m. verwisselen, 0., verwisseling, ruiling, v.; —mbiare, v. a. verwisselen ruilen, verruilen ;
assol. zich vergissen, voor een ander houden ;
scusi, ho seainbtato, excuseer, ik heb mij
(in den persoon) vergist, u voor een ander
aangezien ; — una cosa ad un' altra,
iets in iets anders veranderen; — qd. da
un luogo in yin altro, iem. van de eene
plaats naar een andere verplaatsen ; — qd.,
tem.'s opvolger in een ambt worden ; p. pass.
—ato, als agg. verwisseld, verruild ; fig.
loensch, scheel ; —mbiettare, v. n. bokkesprongen maken ; v. a. dikwijls om en weerruilen ; -rnbietto, m. lucht-, bokkesprong, m.;
fam. kuitenflikker, m.; herhaalde verruiling,
v. fig. woordspeling, woordomzetting, v.; —mbie'vole, agg. wederkeerig; —nibievo;
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lezza, f. wederkeerigheid, v.; —nibievQlniente, avv. wederkeerig, op wederkeerige
wijze ; —mbio, m. ruil, omruil, m.; wisseling,
verwisseling, v.; goederenverkeer, 0.; gli —j
(commerelali) tra la Franeta e 1'Italia
sono dimuniti, de handelsbetrekkingen
tusschen Frankrijk en Italie zijn verminderd ;
libero —, vr ij handel, m.; pigliare in
iscambio qd. per un altro, iem. met een
ander verwisselen, voor een ander aanzien ;
noodhulp, v.; prendere uno - een noodhulp nemen ; esserei per iscambio in
una casa, als noodhulp ergens dienen ;
plaatsvervanger, m.; vergissing, dwaling, v.;
in iseambio di..., h z.d. als in vete di...,
inplaats van; —mbista, m., libero — vrijhandelaar; —nierare, v. a. uit de openbare
schatkist nemen ; —merita, f. lendestuk o.
(van een varken); —iniciarsi, v. rill. zich tot
aan het hemd uitkleeden ; zijn jas en vest
uittrekken ; p. pass. —ato, als agg. in hemdsmouwen ; —i, p1. als sost. m. rooflustig, plunderziek gepeupel, o.; —moiare, v. a. h.z.d.
als scappare ; —monea, f. (Bot.) (Farm.)
scamonium, m.; fig. en fam. ziekelijk, leelijk
mensch, vogelverschrikker, m.; —moneato,
agg. scamonium bevattend ; —mosciare,
v. a. het gemsvel looien, wit looien ; zeemen ;
p. pass. —ato, als agg. gezeemd ; —mosciatore, m. zeemtouwer, witlooier, m.; —
mo'scio, agg. gezeemd ; pelle —a, zeemleer,
zeemvel, o., zeemelap, m.; —mozzare, v. a.
afknippen, afsnijden ; -rnozzolo, — niuz zolo, m. zuinig, armoedig restantje o. eten; _
—inpa, f. Z. —mpo : —mpaforea, m.
indecl. galgenbrok, -aas, o.; —:npagnare,
v. n. ter ontspanning op het land gaan leven ;
het landleven genieten ; —mpagnata, f.
ontspanning, opbeuring, versterking v. door
een verblijf op t land ; fare una - , een uitstapje maken ; —rnpamento, m. Z. searnpo;
—nipanacciata, f. schellen met koeklokken ;
geraas maken met allerlei instrumenten ;
ketelmuziek, een charivari maken ; —raspa •
mare, v. n. sterk en aanhoudend de klokken
luiden : een oorverdoovend gebombam laten
hooren ; stormluiden ; —mpanata, f. lang
aanhoudend feestelijk klokgelui, o.; —inpanellare, v n. hevig en aanhoudend luiden,
schellen ; —mpanellata, f. hevig en aanhoudend geschel (aan de huisschel); —napa-•
nellio, m. aanhoudend geschel, 0.; —mpanio,
m. aanhoudend gelui o. van klokken ; —nipare, v. n. ongedeerd, gelukkig uit een gevaar
enz. komen ; heelhuids ontkomen, ontsnappen ;
— per miracolo, als door een wonder ontsnappen ; v. a. (iem.) redden, bevr ij den ; behoeden, bewaren (voor iets); in 't leven houden,
voeden, grootbrengen, onderhouden ; appena
gil riesce a — la sna famiglia, hij kon
ter nauwernood zijn gezin onderhouden ; fam.
it del ei —1 e liber' of ei guardi e —i,
de Hemel behoede, beware ons er voor ; —
un perleolo, een gevaar ontkomen ; —
vergogna a qd., iem. schande besparen
assol. scamparla, bet gelukkig doorkomen,
ontkomen, ontloopen, heelhuids er uitkomen;
prov. chi stampa d'un punto stampa
di mille, tijd gewonnen, veel gewonnen; .
—mpati'eeio, agg. aan den dood ontkomend,
genezend ; —mpatore, m. redder, bevrijder,
m.; —mpo, m. redding, ontkoming, ontsnapping, v.; cercar lo — fuggendo, zijn heil.
,
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in de vlucht zoeken ; non saper trovar
modo allo —, geen redding, uitkomst zien ;
non c' è —, er is geen kans op redding, we
moeten ons in 't onvermijdelijke schikken ;
—mpoletto, —mpoliuo, m. kl. restant o.
(van een stof; —nlpolo, m. restant o. van
een stof of stuk goed ; lap, m.; scherz. en fig.
overblijfsel, o.; lo — del esercito sbaragliato, het overschot van 't op de vlucht
geslagen leger, o.; —muzzolo, m. restantje
o. eten ; rain. kliekje, o.; —na, f. Z. zaalla ;
—nagliare, v. 0. zich gemeen, slecht gedragen ; — per le strade, straatrumoer, straatschandaal maken ; v. a. fig. schelden, uitschelden ; —rsi fra di loro, elk. in de haren
vliegen, elkander doorhalen ; —nalare, v. a.
uitkelen, met groeven voorzien ; v. n. uitglijden,
uitschieten ; fig. den gebruikelijken weg niet
volgen ; p. pass. —ato, als agg. uitgekeeld,
Begroef, gekaneleerd ; —nalettura, f. uitkeling, kaneleering, v.; —ncellare, v. a. en afgel.
h.z.d. als cancellare ; —ncellati'ecio, m.
vol met doorhalingen, verbeteringen maken ;
—ncellatura, f. doorgehaalde plaats ; --nceria, f. bordenplanken mv. (in de keuken);
—ucia, f. Z. scansia ; —ncio, m. a —,
di —, per —, scheef, schuinsch ; —ndagliare, v. a. met het zinklood meten, onderzoeken, peilen ; fig. op de hand voelen, uithooren,
onderzoeken, zoeken te weten te komen ;
qd., iem. uithooren ; —nda'glio, m. zinklood, het uitwerpen van het zinklood ; fig.
onderzoek, nasporing, navorsching ; fare 11
suo —, zijn berekening maken ; (Mar.) loglijn,
v., lijn, v.; —ndalaro, m. (Mar.) achterkajuit,
v.; —ndaleggiare, —ndalezzare, —t1dalizzare, v. a. een slecht voorbeeld, ergernis geven, schandaliseeren ; aanstoot geven ;
—rsi, v. rifl. aanstoot nemen, zich ergeren ;
p. pres. —ante, als agg. aanstootgevend,
ergerniswekkend ; p. pass. —ato, als agg. geergerd, boos ; —ndalizioso, —ndaloso,
agg. aanstootgevend, ergernisverwekkend,
schandelijk, schandaleus, tweedrachtzaaiend ;
— sost. m. ergernisgever, tweedrachtzaaier,
kletsmond, m.; —ndalizzatore, m., —trice,
f. ergernis-, aanstootgever ; —'ndalo, m.
slecht, aanstekelijk voorbeeld, o.; dare — a
qd., iem. met een slecht voorbeeld voorgaan ;
ergernis, v., aanstoot, m., schandaal, o.; pigliare —, aanstoot, ergernis nemen ; fuggir
gil —1, de schandalen, ergernissen ontvluchten; leverre to — di qc., aan een schandaal, ergert. zaak een einde maken ; ergerniswekkende opvoering, v., schande, v.; tornare
in iscandalo, tot schande strekken ; tweedracht, oneenigheid, v.; senlinare —I, of
nlettere degli —1, tweedrachtzaaien ; pietro di of dello — , steen des aanstoots;
—ndalosanlente, avv. op schandelijke,
aanstootgevende enz. wijze ; —adella, f. (Bot.)
spelt, v.; —e, pl. vetoogjes, mv. (op de soep);
—asdente, p. pres. van —'redere, v. n. h.z.d.
als nalire of ralnpicare, ook voor : —t1dire, p. pres. —ente, als agg. (Bot.) klimmend, rankend ; piante —, klim-, slingerplant,
v.; —ndescenza, f. Z. escandescenza ;
—ndigliare, v. a. h.z.d. als —ndagliare ;
huren, pachten ; (Mar.) —i sassi, de steenen
op hoopen zetten ; —ndi'glio, m. laag, ophooping v. van steenen (om ze te meten);
steenhoop, m., steenlaag. v.; quatro —i forma110 u11 metro cubo, vier steenhoopen
—
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maken een kubieke meter, m.; houten kast v.
(tot het meten van fijngeklopte straatsteenen);
—ndinlento, m. het schandeeren o. der
verzen ; --ndire, v. a. schandeeren (verzen);
de versvoeten doen hooren, afmeten ; —ndola,
1. dakspaan, v.; —ndolezzare, —ndolo, m.
Z. —ndalezzare, —ndalo ; —ngè, m.
glimmende stof, stof met weerschijn ; —ngeo,
m. pop. ongelukkige, onaangename tusschenval, m., tusschenkomende omstandigheid, v.;
—nicare, v. n. h.z.d. als scalcinare; v. a.
Tam. overal slingeren laten, neersmijten ; =nafosso, m. goot, v., gootsteen, m.; (Mil.)
toegangskanaal tot de vestinggrachten ; nnapane, m. indeel. onnutte brooteter, opeter,
m.; —nnapidochi, m. indeel. schoelie,
schooier, m.; kneker, gierige draak, m.; —nnare, v. a. de keel afsn ij den, wurgen, ombrengen ; fig. folteren, stroogen, villen, uitzuigen, het vel over de ooren halen ; p. pass.
—ato, als agg. ellendig uitziend, uitgemergeld,,
armzalig ; sost. m. arme drommel, hongerlijder,,
m.; —nnato'io, m. slachthuis, 0.; fig. moordkuil, v., roovershol, 0.; speelhol, o., dievenherberg, v.; —nnatore, m., —trice, f.
moordenaar. m.; fig. keelafsn41der, menschenviller, m., uitzuiger, m.; — delle cantine,.
dronkaard, zotlap, m.; —nnatura, f. slachten
o. (van vee), slachting, v.; (Mil.) toevoerkanaal
0. voor de vestinggrachten ; —nnellamento,
m. uitkeling, groeving, v.; —nnellare, v. a.
groeven, snijden, kanelleeren ; (Agr.) het dunne
riet afsnijden, uittrekken ; (Tess.) afwinden,
afhaspelen ; v. n. uitspruiten ; —nnellato, m.
metaalwerk o. niet overlangsche groeven,
kanelleeringen ; —nnellatura, f. h.z.d. als
—

—nnellarnento; —nnello, m. (Macell.)

snede, v.; stuk vleesch o. bij den schenkel van
een geslacht dier ; bankje, voetbankje, o.;
schrijflessenaar, m.; ashout o. (v. een wagen);
--nno, m. bank, v., zetel, m.; siede sui —1
della destra, hij zit op de banken der
rechterzijde; lo — accademíco, de zetel
in een akademie ; fig. rang, graad, m.; — di
rena, zandbank, v.; nnonezzare, v. a.
bombardeeren, met kanonnen beschieten ;
nonicare, v. a. iem. van de waardigheid
van kanunniek berooven ; —rsi, v. rifl. de
waardigheid v. kanunniek neerleggen ; uit den
geestelijken stand treden ; —nonizzare, v. a.
de kanonisatie opheffen ; —nsafaticlle, m.
indeel. arbeidschuwend mensch, luiaard, m.;
—nsamento, m. het uitwijken, omloopen ;
—nsare, v. a. omloopen, loopen um (iets);
fig. een gevaar uit den weg gaan, ontwijken ;
— qd., iem. uit den weg gaan, iem.'s gezetschap, omgang mijden ; —nsaruote, m. ijzeren hoekpijlertje aan deuren of poorten (om
het aanrijden te beletten); —nsatore, m.,
—trice, f. afwender, m., -ster v. (van een
gevaar); —nsia, f. kast met planken, rek 0.
met planken ; — di libri, boekenrek,-hanger,„
m.; —11slo11e, f. schandeeringv. van verzen;.
—nso, m. het omgaan, uitwijken ; alleen in : .
vivere di —, bij de menschen den mond
niet durven opendoen uit vrees dat men iem. .
aanstoot geeft; m. avv. a — di ..., ter vermijding van ; a — di equivoci, om elk.
misverstand te voorkomen ; —ntonameuto, .
in. afkanten, o., afkanting, v.; —ntonare,.
v. a. afkanten, de hoeken en kanten verwijde
ren, afsnijden, afstompen ; —1 fogli, ezels-ooren in boeken maken ; v. n. den hoek om
.
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slaan ; zich uit de voeten maken ; v. a. -- qd., I
iem. ontwijken, mijden ; voor iem. uit den weg,
op de vlucht gaan; p. pass. —ato, als agg.
met afgekante, afgestompte hoeken ; libro —.
boek vol ezelsooren ; —ntonatura, f. afgestonnpte boek, afkanting, v.; —ntuicciare,
v. a. de korst van het brood snijden.
YScapaccionare, v. a.-- qd., iem. een klap,
slag op 't hoofd gev., lept er een geven ; —pacclone, m. klap m. met de hand op het achterhoofd, lichte kastijding, v.; —pare, v. a. (de
sardines) den kop afsnijden (voor het inzouten);
een beeld verminken, den kop afslaan ; —rsi,
V. rifl. su qe., zich het hoofd ergens mee,
over breken ; met ijver, inspanning bestudeeren, onderzoeken; —pata'ecio, m. iem. geheel
zonder hoofd, verstand ; —pata'ggine, f.
gebrek o. aan bezonnenheid, onoverlegdheid,
onbezonnenheid,v.; lichtzinnige-,jongensstreek,
m.; —pato, agg. zonder hoofd, overleg; onbezonnen, lichtzinnig; sost. m. lichtzinnig,
onoverlegd mensch, m.; —patone, m., —a, f.
zeer ondoordacht, lichtzinnig persoon, m.;
—peechiare, v. a. (het vlas) hekelen, zuiveren, het werk uitpluizen ; —rsi, v. rill. zich
loswikkelen, losmaken ; —pecchiato'io, m.
vlashekel, m.; —pestrare, v. a. den balster,
toom afnemen; fig. tot wanordelijkheid verleiden; —rsi, v. rifl. den halster afwerpen;
fig. teugelloos, liederlijk leven ; p. pass. —ato,
als agg. teugelloos, uitspottend, wanordelijk ;
alla —a, op teugellooze enz. wijze ; sost. m.
teugelloos, uitspattend, liederlijk persoon ;
woesteling, m.; —pestratanjente, vvv. op
teugellooze enz. wijze ; —pezzannento, m.
afsnijding, afpunting, kapping v. der takken ;
—pezzare, v. a. de boonren kappen, uitdunnen ; — un fore, een bloem knikken, den
stam inknijpen ; fig. afpunten ; fig. den kop
afslaan ; ---pezzonata, f. (Cavall.) sterke ruk
m. aan den teugel ; —penzone, m. h.z.d. als
—paccione ; —pigliare, v. a. verwarren,
in de war, in wanorde brengen ; —rsi, v. rifl.
het haar, kapsel in de war brengen ; —rsi,
v. recip. elk. in de baren vliegen, plukharen;
p. pass. —ato, als agg. verward ; met in wanorde hangende baren; fig h.z.d. als scapestrato ; --pigliatara, f. h.z.d. als discolutezza ; --pitamento, m. Z. —pito, m.;
—pitare, v. n. er geld bij inschieten, geld
verliezen (bij iets); fig. aan kracht, vuur verliezen ; vermindering, v.; verlies o. lijden (aan
eer, krediet); —'pito, in. verlies, o., vermindering v. (van vermogen); fare un grosso
—, een zwaar (geldelijk) verlies lijden ; vendere a —, met verlies verkoopen ; —pitozzare, v. a. tot aan den wortel afkappen;
--.po, m. (Arch.) zuileschacht, v.; (Bot.) stengel, m.; —'pols, —pula, f. (Anat.) schouderblad, 0.; —polare, v. n. zich heimelijk uit de
voeten maken, een gevaar slim ontloopen ;
v. a. — qd., iem. helpen vluchten ; in vrijheid
stellen (gevangenen); —polare, m. schapulier,
0.; —'polo, agg. vrij ; — del lacci, de valstrikken ontkomen ; -- ongetrouwd, sost. m.
vrijgezel; —ponsre, v. a. — qd., iemands
weerspannigheid, halstarrigheid buigen ; iem.
er onder krijgen, tot toegeven dwingen ; —p:pamento, m. (Mus.) uitkeffer m. (bij klavierinstrum.); (Orolog.) hemmer, m., echappement,
o.; —ppare, v. n. ontwijken, ontsnappen, er
van doorgaan, de plaat poetsen, ontkomen;
--- di prigione, uit de gevangenis breken;
,
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zich snel verwijderen, op een draf wegloopen ;
weghollen (paarden); wegvloeien. doordruppelen, doorsijpelen ; fig. lasciarsi -- l'oceasione, Tina bella compra, de gelegenheid,
een voordeelige zaak laten ontsnappen ; mi
seappó una bestemmia, er ontviel mij
een vloek ; lasciarsi — dalla penna, iets
uit de pen laten vallen, onoverdacht neerschrijven ; — di mente, uit het geheugen
gaan ; — fuori con proposizione strana,
met een zonderling voorstel voor den dag
komen ; nis scappa la pazienza, mijn
geduld loopt ten einde; a seapa e fuggi,
in allerijl, met de grootste haast; —ppata,
f. bet ontsnappen, op den loop, er van doorgaan, o.; dare una — in un luogo, ergens
voor korten tijd heengaan, een uitstapje ergens
heersmaken ;sop een hup en een sprong ergens
heengaan ; fare una -- eontro qd., tegen
iem uitvallen ; fig. onbezonnen-, ondoordachtbeid ; ondoordachte uiting, handeling, v.; overijling, v.; -- d'ingegno, plotselinge inval, m.;
—ppatella, f. fare una — vlug en voor
korten tijd ergens gaan ; ontsnappen ; eventjes
ergens aanwippen ; vlug ergens aankomen ;
fig. kl. ondoordachtheid, overijling, v., jongensachtigheid, v.; —ppatina, f. h.z.d. als —ppatella ; fig. ondoordachte handelwijze, overijling, v.; —ppato'io, f. uitvlucht, o., verontschuldiging, v.; —ppatore, m., —trice, f.
weglooper, die er van doorgaat; —ppavia,
m. indecl. geheime uitgang, in., geheime deur,
sluipdeur, v.; fig. h.z.d. als —ppatoia ; plotselinge ingeving, v., vernuftige inval, m., slim
uitvlucht, o., verontschuldiging, v.; —ppellarsi, v. rifl. zijn hoed afnemen, met den hoed
groeten ; v. a. — qd., voor iem. den hoed
afnemen, den hoed voor iem. afnemen ;(Cacc.)
de jachtvalken den kap afnemen , —ppellata,
f. bet afnemen van den hoed ; groet m. door
't afnemen van den hoed ; fare —e a qd.
sino in terra, voor iem. z ij n hoed tot aan
den grond afnemen, zich zeer onderdanig hetoonen ; fig. pascare a —e, zonder betalen,
met een vrijbiljet in een schouwburg enz.
gaan ; maar eventjes en als bij geluk door
't examen glippen ; —ppellatura, f. h.z.d. als
—ppellata; fig. daad van onderdanigheid
(om iets te verkrijgen); non vogllo fare
tante —e, ik wil zooveel strijkages, buigingen
niet maken ; —ppellottare, v. a. h.z.d. als
--ppaccionare ; —ppellotto, m. h.z.d. als
--ppaccione ; —pperu'eeio, in. kap,
kaproen, in., kaper, in.; —ppiare, v. a. dea
strik, knoop losmaken ; —ppinare, v. a. h.z.d.
als rimpedalare; —ppino, m. h.z.d. als
pedule ; —pponata, f. kapoeneten, o.;
doopmaal o. (op 't bind); —pponeare, —p.
poneo, Z. rampognare, rampogna of
rammanzina ; —ppottare, v. n. (Giuoc.)
niet geheel kapot gaan, een paar slagen halen ;
—ppueelare, v. n. 'struikelen, strompelen
fig. een fout begaan, een bok schieten ; —ppueciarsi, v. rifl. den kap, kaper afdoen,
terugslaan ; —ppucciata, f. dare una --,
tegen een steen stootera ; —ppne eino, m.
h.z.d. als cappuccino; —ppu'ccio, m.
struikeling, v., het struikelen, 0.; fig. vergissing,
fout, v., flater, bok, m.; —prestare, v. a. Z.
—pestare ; —pricciare, —prieeire, v. a.
-- qd., de grillen, kuren hij iem. verdrijven ;
iem.'s eigenzinnigheid, halstarrigheid buigen ;
--rsi, v. ri ll . zijn grillen, kuren den vrijen. loop
,
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laten, botvieren ; —prugginare, v. a. (Bott.)
den bodem uit (een vat) stoten ; de duigen
losmaken; —rsi, v. rid. uiteenspringen, losgaan (vat); —'pisla, f. Z. sea'pola; —rabottola, f. glazenkastje; —e, pl. soort sneeuwschoenen ; —rabeo, m. (Zool.) scharabeuskever, m., schalebijter, m.; —rabillare, v. a.
h.z.d. als arpeggiare of stri rnpellare ;
—rabocchiare, v. a. bekletsen, bekladden,
met vlekken, bedekken, bekrabbelen, (h.z.d.
als schieeherare(, dispr. samenilanzen ;
—rabocchiatore, m., —trice, f. dispr.
kladder, m., boekenkrabbelaar, stumperige
schrijver, m.; —rabocchiatura, f. bekrabbeling, kladerij ; vuil, smerig schrift, 0.; —rabocehio, m. (inkt)vlek, v., gekrabbel, o.,
krul, v., haal, m.; kladwerk, slecht en smerig
geschrift; kladwerk (schilderij); fam. klein,
leelijk mismaakt kereltje ; -- rabone, m. h.z.d.
als —rafaggio ; —racchiare, v. n. h.z.d.
als scracchiare; fig. v. a. foppen, uitlachen ;
—racehio, m. h.z.d. als seraccio ; —rafaggetto, ---rafaggino, m. kevertje, torretje, o., kl. kever, tor, m.; —rafaggio, m.
kever, tor, m.; mistkever, m , ook voor meikever m. gebr.t —rafaldone, m. synagogedienaar, m.; --rafare. v. a. als arralfare;
— sost. m. als —raffaggio ; —raf'one,
m. h.z.d. als —rafaggio; —romaiizia, f.
h.z.d. als chiromanzia; —raniazzo, agg.
niet geheel rond (paarlen); —ramu'ecia, f.
schermutseling, v., voorposten-gevecht, 0.; fig.
twist, kibbelarij, v.; —ramucciare, v. n.
schermutselen, handgemeen zijn, voorpostengevecht voeren ;—rarnu'eeio, —ratun'gio,
m. h.z.d. als —ramuccia; —raventare,
v. a. met geweld, in toorn werpen ; — qe. a
qd., iem. iets naar het hoofd werpen, smijten;
- fuori di fiuestra, uit het venster werpen ; —rsi, v. ritl. (contro qd.), zich op iem.
werpen, vol woede op iem. losstormen ; —rboiiare, v. a. en assol. de kolen uit de mijt
nemen ; —rbo'neolo, m. h.z.d. als carbon-

chio ; —rcaglioso, app. h.z.d. als catarroso ; —rdare, v. a. Z. scaricare;
--rcellatura, f. (Mar.) vertuiing, v.; —reeramento, m. bevrijding, loslating uit de
gevangenis; —reerare, v. a. uit de gevangenis
laten, loslaten, bevrijden ; —reerazione, f.
bevrijding v. uit de gevangenis ; —rciume, m.
h.z.d. als eareame of fradiciame ; —rco,
m. h.z.d. als searico ; gia per lo — di
quelle pietre, naar beneden over die neergestorte rotsmassa's (D.); — agg. Z. scarico;
—rda, f. (Bot.) zegge, v.; —rdare, v. a.
kastanjes ontbolsteren ; —rdarsare, v. a.

(Lanif.) de wol kaarden, kammen; tig. en fam.

iem. over den hekel halen. achter zijn rug
bepraten ; -- ii pelo a qd., iemand de pels
uitkloppen, bepraten ; —rdassatore, m. wolkaarder, -kammer, m.; —rdassatura, f. het
wolkaarden, -kammen, o.; —rdassiere, m.
eigenaar m. eener wolkammerij ; —rdasso,
m. (Lanif.) wolkaarde; —rdiecione, m. (Bot.)
kaardebol, m.; —rdinare, v. a. (Capeil.) de
haren van den hoed met den draadborstel
gladmaken ; —rdine, —rdone, —rdova,
f. (Zool.) blei of bliek, v. (zoetwatervisch);
—re'ggio, m. walg, afschuw, m.; fare —,
walg verwekken ; —reggioso, agg. h.z.d. als
schifoso ; —rferoue, m. halve laars, v.;
—'rica, f. losbranding, v., salvo, o.; — di
.fucili, di cannoni, geweer-, geschutsalvo,

,
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0.; fare una —, een salvo losbranden ; fig.

en fam. -- d'impertinemre, een hagelbui

van scheldwoorden ; — elettriea of d'elettricità, electrische ontlading, v.; — (di
ventro), kunstra. veroorzaakte stoelgang, in.;
—ricabarili, m. indect. jongensspel o. (waarbij twee jongens rug aan rug staande, elkander
met de armen zoeken op te tillen ; zoutzakken ;
fig. fare a —, elk. wederkeerig beschuldigen ;
—ricala'sino, m. molenspel o. op het dambord ; zoutzakken, 0.; far —, zoutzakken ;
—ricainento, m. uit-, ontlading, ontlasting,
v.; afvuring, losbranding v. (van een geweer);
—ricare, v. a. af-, oat-, uitladen ; lossen
(schepen); barche da —, lichter, lichterschepen, mv.; den last afnemen, ontlasten ; fig.
— qc. addosso a qd., iem. iets (zorgen)
op den rug laden ; afvuren, afschieten (gew.);
corpo, il ventro, zijn behoefte verrichten ; — la testa, het hoofd vrij maken
(van sljm enz.); (Mar.) — le vele, de zeilen
weer vol laten loopen ; — ii vapore, den
stoom laten vliegen ; — le trombe, de pompen leegmaken ; —pugni, vuistslagen uitdeelen ; — la piazza, den stok zwaaien fig.
— qd. della colpa, iem. van alle schuld
vr ij spreken ; — la coscienza, zijn geweten
ontlasten ; —rsi, v. rill. zich van iets losmaken,
zich kwijten (van iets); voglio —rmi di
ogni cura inlorno a quell' affare, ik
wil met die zaak niets meer te maken hebben ;
—rsi dei voti, zijn geloften, beloften vervullen; uitstroomen, zich ontlasten in ; afgaan
(een geweer), atloopen (uurwerk); p. pass.
—ato, als agg. niolla —a, slappe, ontspannen veer ; —ricato'ia. f. vogelknip, m.;
—ricato'io, In. losplaats, v.; (Idraul.) afvoerkanaal, o., -buis, v.; opening v. van den smeltoven ; —ricatura, f. lossing, v., losloon, o.;
—'rico, m. af-, uit-, ontladen, o., uitlading,
v.; (Mar.) lossen, o., lossing, v.; puin, 0., puinplaats, losplaats v. voor puin ; rolgesteente, o.,
afgang, m.; afstroomend slijk, slib o. (van een
kanaal; fig. rechtvaardiging, ontlast., decharge,
v.; afwijzing v. (van een verdenking); — di
coscienza, ontlasting van het geweten ; —
agp. onbelast, ongeladen ; ontladen, afgeladen,
gelost, leeg ; baroccio — leege kar, m.;
arco —, afgeschoten boog, m.; facile —,
afgeschoten geweer ; vroolijk, helder, opgeklaard (weer); helder, doorsch ij nend, klaar
(vloeistof); — di eallo, di gamba, dun
van hals, beenen (paard); fam. capo
zorgeloos, vroolijk mensch, altijd opgeruimd
persoon ; iem. die het geld rondstrooit; — di
pensieri, di pregiudizj, zonder zorgen,
vooroordeelen ; oceliio — , ongewapend; bloot
oog, 0.; —rifieare, v. a. kleine insnijdingen,
schrammetjes in de huid maken, koppen zetten ; —rificatore, m. (Chir.) kopijzer, kopsnepper, m.; —rifieazione, f. het koppenzetten,o.; —rlola, f. (Bot.) h.z.d. als indivia;
—rlattea, f. (Bot.) karthuiser anjelier, m.;
—rlattina, f. (Med.) scharlakenkoorts; —rlattino, —rlatto, app. scharlakenrood ;
sost. m. scharlakenroode kleur, -stof, v.; —rlea, —rle'ggia, f. (Bot.) scharlakensalie, v.;
—rnnigliare, v. a. de wol kammen, kaarden ;
verwarren, in wanorde brengen ; —rsi, v. rifl.
verwarren, in wanorde geraken ; —rsi, v.
recip. elk. in de haren vliegen, zitten, vechten.
plukharen ; p. pass. —ato, als agg. met verwarde haren ; —rniigliatura, f. vechterij=
,

—,

SCA8ThS C A
haarplukkerij, verwarring, wanorde v. (der
haren); —rmiglione, m., —a, f. persoon met
verwarde haren; —rrno, —lino, m. roeispaanpin, doft, v.; —rnamento, m. afschaving, openrijting v. (van de huid), schram, m.,
snede, v.; —rnare, v. a. stukje van 't vleesch
snijden, (het vleesch, de huid) openrijten, opensnijden ; (Conc.) — le pelli, de huidera van
't vleesch ontdoen ; afschaven, afsnijden ; —rsi,
v. rifl. voor : dimagnare, consurnarsi ;
p. pass. —ato, als agg. fig. kleiner, smaller,
dunner gemaakt; —, voor: inearnato;
—rnaschialare, v. n. vastenavond houden,
brassen, slempen ; —rnatino, agg. vleeschkleurig; —rnato'io, rn. werkman die de
huiden v. 't vleesch ontdoet; —rnescialare,
v. n. Z. —rnascialare ; —rnificare, v, a.
het vleesch verscheuren, losma ken, ontvleezen ; —rsi, v. rill. zich het vleesch verscheuren; —rnire, v. a. h.z.d. als —rnifieare;
— un osso, een been van 't vleesch ontdoen ;
fig. wegnemen, wegsnijden, afschaven, dunner,
smaller worden ; —rnitura, f. afschaving,
afsnijding v. van het vleesch, villerij, v.; fig.
afschaven, dunner maken; —rno, app. zeer
mager, ingevallen, zonder vleesch ; —rnovalare, v. n. vastenavond -, karnaval vieren,
brassen, slempen ; —to, rn. (Zool.) gemeene
zeebrasem, papegaaivisch, m,; —rognare,
v. n. zijn plicht verzuimen, slecht vervullen ;
volg. een lui leven lijden; v. a. — cad., iem.
de luiheid afleeren ; —ronzare, v. n. (Mar.)
afdrijven ; —ronzo, m. (Mar.) h.z.d. als de. rivazione ; —rpa, 4 schoen, m.; —e di
vitello, di vac`hetta, 1)fs- , runderleeren
schoenen ; — e a un siiolo, a due suola,
schoenen met enkele, dubbele zolen ; --e a
fabbia, gespschoenen ; (Mar.) — deli' ancora, ankerschoen, m.; fig. spronare le
—e, andare scarpa scharpa, op 't paard
van St. Franciscus r ij den, d.w.z. te voet gaan ;
afdakking, schuine helling van een muur ; a
—, in dakvorm, met afhelling; (Falegn.) stelkooi, -wig, v.; (Mest.) a —, wigvormig, spits
toeloopend ; nettere la —, den remschoen,
rem m. aanleggen ; scherz. fare le —e a
qd., iemand bij zijn overheid zwart maken;
terser il piè Wella — di qd., iem. in zijn
geluk tegenwerken ; aver il piè in due —e,
op twee gedachten hinken, besluiteloos zijn;
;

non somigliare uno neanehe helle —e,
nelle suola dolle —e, met iem. niet te

vergelijken zijn ; ver achter, beneden iemand
staan; niorir con le —e in piedi, plotseling sterven, terstond dood zijn, een gewelddadigen dood sterven ; non aver —e in
piedi, geen schoenen aan de voeten hebben,
zeer arm zijn ; (Zool.) voor searpettaccia;
prov. — infangata guiadagna plu che
l'incerata, wie flink aanpakt komt verder
dan wie zich te veel ontziet; la — troppo
stretta fa male al piede, al te scherp
maakt schaardig ; —rpa'eeia,f. oude, slechte,
gescheurde, slordig gemaakte schoen, m.;
—rpa'io, —rparo, m. schoenenventer, m.;
—rpare, v. a. afdakken, een dakvorm geven ;
—rpata, f. slag, worp m. met een schoen ;
gewelfde, afgedakte muur, m.; helling v. (v. d.
weg); —rpatore, m. velddief, m.; —rpello,
m. Z. sealpello ; —rpetta, 1. kl. schoen, m.,
kinderschoentje, 0.; —rpetta'ecia, f. (Zool.)
blei of bliek, v.; —rpettina, f., —o, m. kl.
nette, sierl ij ke schoen, m.; —rpettone, m.

groote schoen, m.; —rpieciare, v. n. met de
schoenen sloffen ; —rpieeio, m. aanhoudend
geslof, o.; —rpivare, v. n. fam. trippelen,
haastige en kleine stapjes doen ; —rpino, m.
dans-, balschoen, m.; —rpione, m. (Zool.)
de zee-donderpad, v. (z. visch); —rpoueelii,
m. pl. grove vrouwenschoenen; —rpoui, m.
pl. boerenschoenen, werkschoenen, mv.; —rriera, f. geste di —, landloopers, mv., gespuis, o.; comprare e veadere per isearriera, onrechtmatigen handel drijven;
—rrierare, v. n. rondloopen, rondslenteren ; .
—rrozzare, v. n. rondrijden ; farsi —, zich
laten rondrijden ; —rrozzata, f. lange pleizierrit m. (in een rijtuig); —rrueolarnento,
m. het loopen, snorren van bet touw over den
katrol; —rrucolare, v. n. over den katrol
loopen, snorren, snel afloopen ; fig. zich sluw
in een ambt dringen ; rollen, gorgelen (bij 't
't zingen); p. pass. —ato, als agg. voce —a,
gorgelende stem, v.; —rrueolio, m. snel afloopen, afsnorren (v. het touw over d. katrol);
— di parole, onvermoeibaar gepraat, o.,
praatachtigheid, v.; —rsamente, avv. zelden,
op karige, spaarzame, zuinige wijze ; —rsapepe, m. (Bot.) gamander, m.; —rseggiare,
v. n. a qc., spaarzaam, karig van iets voorzien zijn, weinig hebben, gebrek lijden ; fig.
— a giudizio, weinig verstand, oordeelskracht; (Mar.) il vento scarreggia, de
wind wordt schraal, ongunstig; —rsella, f.
geldbeurs, v , -tascb, v., beugeltasch, v.; aver
il grancio alla —, de handen aan de
koorden der beurs houden ; bedelzak, m.;
(Arch.) kl. voorsprong m. van een muur ; kl.
inschrijving in 't handelsboek; — del grarnchio, luchtgat o. van de kreeft ; — rselletta,
— lina, f. kl. geld-, beugeltasch, v.; —rseilona, f., —one, m. groote geldbeurs, v.,
-zak, m.; —rsetto, agg. tamelijk schraal,
dun ; fig. een weinig knekerig, gierig ; —rsezza, f. schaarsheid, karigheid, krapheid,
v., gebrek o. (aan iets), knekerigheid, v.; —
di giudizio, weinig oordeelskracht, verstand ; —rsità, f. schaarsheid, v., gebrek, o.;
— di denari, geldgebrek, o.; — di raccolta, karige, geringe oogst, m ; —rso, agg.
onvoldoende, gebrekkig, karig, kommerlijk;
—a denari, krap in 't geld ; — di vesti,
van weinig kleeren voorzien ; —a fortuna,
beperkt, gering vermogen, o.; veste —a, te
kort, te nauw gewaad, o.; peso —, gering,
niet vol gewicht ; sono tre libbre —e, er
is krap drie pond ; moneta —a, niet volwichtig geld, o.; —a tintura, lichte, dun
opgebrachte verf, v.; fig. oppervlakkig bekend,.
onderwezen ; knekerig, karig, gierig; — nel
parlare, woordkarig ; non ti sari) —, ik
wil u niets verhelen ; —a Bredere, niet te
lichtgeloovig; eogliere —, te zwak treffen;
—rtabella'bile, agg. wat zich gemakkelijk
doorlezen, doorbladeren laat ; —rtabellare,
v. a. vluchtig doorbladeren, doorvliegen (een
boek); —rtabellata, f. vluchtige, haastige
doorbladering, v.; —rtabellatore, m. doorbladeraar, vluchtige doorlezer, m.; —rtahello, in . slecht, onleesbaar boek, o.; —rtafa'eeio, m. klad-, notitieboek, o.; —rtaniento, m. voor carreggiata ; (Giuoc.)
wegleggen der overtollige kaarten; —rtare,
v. a. uit het papier, den omslag nemen ; de
overtollige, niet deugende kaarten wegleggen ;
fig. verwerpen, van de hand wijzen ; afzon-
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deren, afscheiden ; afzien, afwijzen, van de lijst I
schrappen ; p. pass. —ato, als sost. m. dare
Helle seartate, in groote woede, hevigen
toorn uitbarsten, in woede geraken ; fare
una scartata a qd., iem. een geduchten
uitbrander geven ; —rto, m. (Giuoc.) het
wegdoen, terzijde leggen van onnutte kaarten,
terzijde gelegde kaarten; fig. —i, pl. uitschot,
o.; roba di —, uitschot, o.; lig. fare lo —
degli amid, zijn vrienden schiften, de
besten er uitkiezen ; afgewezen, voor den dienst
onbruikbaar verklaard persoon, m.; voor een
ambt enz. onbruikbaar persoon ; —rto'cciare, v. a. de maïskolven uitpellen ; — il
denaro, het geld uit een geldrolletje nemen ;
— to zucchero, den suiker uit liet zakje
doen ; —rto'ccio, m. (Arc/i.) sierlijst v. in
den vorm van een opgerold blad ; lampenglas,
o.; —rza, f. (Zool.) papegaaivisch, m.; —rzio,
agg. slank, dun ; —save, v. n. een plaats
verlaten, verhuizen; v. a. uit het huis zetten,
uit de boerderij zetten ; —'simo, m. fam.
komplimenten, mv.; prima di dir si fa un
mnonte di —1, alvorens ja te zeggen maakt
hij een hoop praatjes; —siinodeo, m. Z.
squasimadeo ; —ssare, v. a. uitpakken ;
,net geweld openbreken (deuren enz.); — un
archibugio, den loop van een geweer losschroeven, den loop van de lade nemen ; —
un diarnante, een diamant uit de invatting
nemen ; (Apr.) omploegen, rooien (een akker);
—ssata, f. (Agr.) omploeging, rooiing, v.;
—ssatore, m. uitpakker, m.; —ssatura, f.
het uitpakken o. (van waren); —ssinare, v. a.
breken, verwoesten ; inslaan, doormidden
slaan; —sso, m. het ,openbreken o. (van
koffers enz.); (Agr.) omploeging, rooiing, v.;
—stagnare, afdwalen, van den rechten weg
geraken ; zijsprongen maken ; zich op slechte
wegen begeven, onbetrouwbaar worden, het
gewone gebruik nalaten ; moeielijkheden uit
den weg gaan ; —tafascio, m. a —, overijld, hals over kop ; —Calufo, m. h.z.d. als
scapaecione ; —tapuzza, f. (Bot.) h.z.d.
als catapuzia ; —taro'scio, m. regenbui,
v'; —tarare, v. a. h.z.d. als scracchiare,
v. a. /1g. — sentenze, tot vervelens toe
spreuken aanwenden ; —tarrata, f. h.z.d. als
seracehio ; —ta'rzio, m. h.z.d. als eatarzo ; —tellata, agg. beschaamd ; uit het
veld geslagen, overwonnen, met schande overladen ; —tenamento, in. ontketening, v.;
—tenare, v. a. van de ketenen, boeien losmaken, ontketenen, de boeien verbreken ;
—rsi, v. rill. zich van de boeien, handen,
ketenen bevrijden ; fig. losbreken, ontketend
worden ; uitbarsten (storm); zijn hartstochten
den vrijen loop laten ; —rsi contre of addosso a qd., tegen iem. losbarsten, uitvallen ; p. pass. —ato, onketend ; agg. woedend,
razend, ontketend ; diavolo —, wildzang m.
(tegen kind.); --te'nio, m. ketengerammel, o.;
—'tola, f. doos, v., bus, o., kistje, o.; — da
eappelli, hoedendoos ; — per le gioie,
juweelenkistje ; — di cartone, kartonnen
doos, v.; assol. snuif-, tabakdoos, v.; — di
chicche, een doos bonbons ; — di iiammifere, een doos lucifers ; — armonica,
muziek-, speeldoos ; lettere di —, groote,
affiche letters ; fiiq. di re a lettere di —,
zijn meening ronduit zeggen ; —tola'io, m.
doozenmaker, -verkooper, m.; —toletta, f.
doosje, busje, kistje, o.; —toliere, m. h.z.d.

als —tolaio ; —tolina, f. net, sierlijk, fijn
doosje, o.; —tolino, m. kl. doos, v.; parere
useito dallo —, er zeer net, sierlijk, fijn
uitzien; m. prov. — delie gioie, borst, v.,
longen, mv.; —tolona, f., —e, in. groote doos,
bus, v.; —triechiare, v. a. ontwarren, in
orde brengen ; fig. —rsi da un intrigo,
zich uit een ingewikkelde, verwarde zaak
trekken ; —ttare, v. n. losspringen ; los-, in
de hoogte gaan ; fig. — fuori con un motto,
een woord loslaten ; — fuori, opspringen,
uitvaren ; fam. —rsi tanto, een verschil
vormen, 'i einig schelen ; liOn ei seatta
uil pelo, dat scheelt geen haar ; — nu nero
d'unghia, maar een haartje schelen ; senza
lasciar — nu giorno, geen dag er over
heen laten gaan, niet uitstellen ; —ttato'io,
m. veer, springveer, sneller (in een armboog);
—ttino, m. (Orolog.) hemschroef, -veer, v.;
—ttivare, v. a. het bedorvene, slecht gewordene uitzoeken, verwijderen ; de rotte plekken
uitsnijden ; —tto, m. het losspringen (van een
veer); (Orolog.) kiemrad, sperrad, 0.; (Arm.)
veer v. (van 't geweerslot); fig. afstand, m.,
afwijking, v., zonderlinge, plotselinge inval,
m.; zonderlinge, onverwachte handelwijze, v.;
ha eerti --i quest' porno, deze man is
niet toerekenbaar ; ina che —i son cotesti . maar wat zijn dat voor nukken, begeerten ? a —, met een veer, snepwerk
voorzien ; —turi'gine, f. springbron, bron,
v.; —tui iniento, m. het ontspringen, opborrelen, 0.; —turire, v. n. ontspringen, opborrelen; fig. ontstroomen (tranen aan de oogen);
fig. — (da qe.) zijn bron, oorsprong ergens
hebben, ontstaan ; —valcare, v. n. van 't
paard stijgen, afstijgen, uit den zadel springen ;
v. a. uit den zadel lichten, van 't paard werilil muro, over een muur springen;
pen ;
fig. — gli altsi, de andere overvleugelen,
uit den zadel lichten ; afnemen, aflichten ; —
nil eannone, een kanon van de affuit lichten ; — l'artiglieria del nemieo, het geschut van den vijand onbruikbaar maken,
demonteeren ; — un luogo in nu libro,
een plaats in een boek overslaan ; — tuna
inaglia, een steek overslaan ; —valeatore,
m. die iem. uit den zadel ligt; fig. verdringt,
onderkruipt; —vallare, v. n. rondloopen,
rondslenteren ; voor seavaleare in alle beteekenissen ; —vamento, in. het uitgraven,
0.; uit-, opgraving, v., vindplaats, v., opgegraven plaats, v.; —vare, v. a. en n. uit-, opgraven, uithalen, blootleggen ; assol. graven ; —
tuna buca, een gat graven ; — di piii nn
Banale, een kanaal uitbaggeren ; fig. verzin-.
neu, uitdenken ; le scaverebbe di sottoterra, hij zuigt de geschiedenis uit zijn duim,
verzint ze; — qe., iets aan den dag brengen;
p. pass. —ato, als agg. uit-, opgegraven, uitgehold, dieper gemaakt, uitgediept ; —vatore,
m. opgraver, graver, m.; —vatura, f. het
op-, uitgraven, o., kuil, holte, v.; —vazione,
f. het uitgraven, uithalen ; opgraven, aan den
dag brengen ; —vezzacollo, m. halsbrekende
val, m.; fig. gevaarlijke, gewaagde onderneming, v.; a —, m. avv. hals over kop, met
levensgevaar ; —vezzare, v. a. den halster,
toom afnemen ; breken, in stukken breken,
breken ; fig. verzwakken, het effect verminderen; —rsi il collo, la gamba, zich den
hals, een been breken ; prov. chi troppo
s'assottiglia si seavezza, al te scherp
—
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maakt scbaardig ; p. pass. —ato en —vezzo,
afgetoomd, zonder halster; stukgeslagen, afgestompt, gepunt ; pistone —, korte jacht-,
posthoorn, rn.; —vezzo, m. kloof, helling, v.;
h.z.d. als searnpolo ; —vezzoue, m. puinhoopen, brokstukken ; —vigliarsi, v. rifl.
zich van de paal losmaken; —vitolare,
—vizzolare, v. a. na lang zoeken vinden,
opsnuffelen ; fig. -- uin inanoscritto prezioso, een kostbaar handschrift opsnuffelen,
vinden, aan 't licht brengen ; —'vo, m. hol,
uitgehold gedeelte, 0.; uitdieping ; — della
vita, inbuiging bij de taille ; opgraving, v.;
gli —i di Pompei, de opgravingen van
Pompeï; opgegraven stuk, o., vondst, v.;
(Minier.) h.z.d. als —vazlone ; —zoute,
agg. (Metr.) — trimetro, hinkend, scazontische trimeter, m ; —zo'ntico, agg. h.z.d. als
—zoete; —zzata, f. (Giuoc.) slechte stoot,
bok en . (bij 't biljarten).
Seea, f. (Fond.) ijzerklomp, m., -massa, V.;
—da, f. spot, o., gespot, o., spottend gezegde,
o.; gemaaktheid, v., schema, ontwerp, concept,
0.; gesneden papieren patroon, o.; —'gliere,
v. a. kiezen, uitkiezen, uitzoeken, verkiezen ;
-- libri, boeken uitzoeken ; fig. de voorkeur
geven ; lezen, uitzoeken ; —i faginoli, de
boonen lezen, uitzoeken ; p. pass. seelto, als
agg. uitgelezen, uitverkoren, kostelijk ; boecone —, lekkerbeetje, o.; elbo — , kostelijke,
heerlijke spijs, v.; fare vita —a, een fijnproever, lekkerbek zijn ; parole —e, treffende,
gelukkige, uitgekozen woorden ; stile —,
gezochte, gemaniëerde stijl, m.; scelta coinpagnia di maaiti, uitgelezen gezelschap
vrienden ; —gli niento, m. het uitkiezen, o.,
keuze, v.; —gliti'ccio, m. uitschot, o.; —glitore, m., —trice, f. uitkiezer, m.; —lerare,
v. a. en afgel. Z. scellerare ; —lesto, Z.
scellerato ; —llera'ggine, Z. scelleratezza ; —ellerare, v. a. door misdaad bezoedelen, besmeuren ; —llerata'ggine, h.z.d.
als —llera'ggine ; —lleratameute, avv.
op goddelooze, misdadige wijze ; fig. uiterst
slecht ; —ileratezza, f. goddeloosheid, boosheid, slechtheid ; neiging v. tot slechtheid,
misdaad' — irremovibile, onuitroeibare
neiging tot misdaad ; goddelooze, misdadige
handeling, daad, v., misdaad, v.; —ilerato,
agg. misdadig, goddeloos, afschuwelijk, slecht,
boos ; [am. erbarmelijk, ellendig, slecht;
tempo —, hondenweer, 0.; statura —a,
prulbeeld, o., beeld dat een vergrijp tegen de
kunst is; sost. m. goddeloos, slecht, gemeen
mensch ; booswicht, schurk, brutale, stoute
jongen, onbeschaamde vlegel, m.; —llerità, f.
h.z.d. als —ileratezza ; —lleroso, agg.
h.z.d. als —llerato ; —llino, in. schelling,
shilling, m. (vroeger l"ederl. en nog bestaande
Eng. munt); --lo, m. h.z.d. als —lleraggine ;
—lta, f. keuze, v.; fare la — di qe., een
keuze ergens uit doen ; lasciare la libera
— a qd., iem. de vrije keuze laten ;. fare
Mina eattiva, een slechte keus doen; keuze,
v., het beste, o ; a —, avv. naar believen,
welgevallen, keus ; prov. amici a — e parenti come sono, de vrienden kan men
uitkiezen, maar de verwanten moet men nemen
zooals hij zijn ; —ltezza, f. uitgelezenheid,
voortreffelijkheid; --Itarne, m. h.z.d. als
—gliti'ccio; —mamento, m. vermindering, verkleining, versmalling, v.; afname, v.;
—Waanza, f. h.z.d. als —mamento ; —ma-
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re, v. a. verminderen, verkleinen ; smaller,
dunner maken ; — l'altezza, la larghezza,
lager, korter maken ; — 11 prezzo, den prijs
verlagen ; -- ii salario, het loon verminderen, verlagen ; fig. verzwakken ; benadeelen,
benemen (invloed, goeden naam, krediet); —
nu fiasco, een weinig uit een flesch gieten ;
v. n. afnemen, kleiner worden, verminderen, .
dalen, lager worden, achteruitgaan ; minder
hevig worden (koorts); korter worden (dagen);
— d'autorità, di influenza, aan gezag,
invloed verliezen ; — di calore, afkoelen ;
— per bollire, verkoken ; p. pres. —ante,
als agg. afnemend (maan); —matore, m.
verminderaar, m.; —mo, m. vermindering,
verkleining, afneming; —1, pl. mindering v.
(aan een kous); — agg. verminderd, kleiner ,.
dunner, smaller, korter geworden ; fig. onnoozel, dom ; sost. m. domoor, sukkel, onnoozele
hals, m.; aver dello--, een weinig dom,
onnoozel, lummelachtig zijn; niet geheel vol
(vaten); averci lasciati —i di sè, ons
verlaten, van zijn tegenwoordigheid beroofd
hebben (D.); mager, uitgeteerd, (D.); geschoren (D.): loco —, afgrond, m. (D.); far — di
volere, een wensch vervullen ; — enpia'ggine, f. onnoozel-, dwaas-, flauwheid, v.;
flauwe, zoutelooze handelwijze, v., gezegde, o.;
—mpiare, v. a. vereenvoudigen, verenkelvoudigen; — le eonsonnanti, inplaats van
twee een enkelen medeklinker zetten ; f g.
vereenvoudigen, duidelijk, begrijpelijk maken ;
— v. a. kwellen, martelen ; —nepiata'ggine,
f. h.z.d. als seempiaggine; --mpiatamente, avv. op eenyoudige, dwaze, domme
wijze ; — nnpiatezza, f. dom-, onnoozelheid,
v.; — mpiato, agg. vereenvoudigd, eenvoudig,
enkelvoudig gewaakt; fig. eenvoudig, onnoozel,
dom, flauw, lummelachtig; sost. opgeblazen
gek, blaaskaak, m.; —'nepio, m. bloedbad, o.,
slachterij, v., gruwzame marteling, v.; fax —
del eadavere di qd., het lijk van iemand
door de straten slepen of verminken ; far —
dell' onore, zijn eer bezoedelen ; — 'mpio,
agg. eenvoudig. enkelvoudig; /ig. h.z.d. als
seempiato ; fiore — , enkele (geen dubbele)
bloemt ; — na, f. tooneel, o., de planken, mv ;
prodursi sulla — , zich op de planken, het
tooneel vert.00nen ; fig. tooneel, o., schouwplaats, v.; la — è a Venezia, het stuk speelt
te Venetië; coulise, v.; pittore di — , coulise - ,
tooneelschilder, m.; dietro la —, achter de
coulisen, de schermen; mutazione delle
— e, verandering van coulisem, van tooneel ;
fare — con qd., met iem. optreden ; f g.
met iem. een scène, standje hebben ; lever
i panni dalla, een geheim openbaren; .
verloop o. (van een drama); tocht.schermm, o.;
fg. merkwaardig voorval, tooneel ; una —
gustosissima, een hoogst vermakelijk tooneel, voorval, o.; getwist, ruzie; (aan. grap,
m.; non fare queste — e, maak toch niet
zulke scènes ; haal me toch niet zulke fratsen
uit ; tolpo di —, Z. onder tolpo ; —muta,
stom spel, o.; fig. — del mondo, della
vita, het schouwtooneel der wereld, des
levens; — politica, politiek tooneel, leven,
o.; Galcare le —e, tooneelspeler zijn ; la —
si imita, het blaadje keert om, het tooneel
verandert, de zaak neemt een andere wending ;
fig. venire, comparire in — , op 't tooneel
verschijnen, in de openbaarheid treden ; —
na'ccia, f. h.z.d. als —nata ; —na'rio, m.

SCE

879

SCH

coulise, v.; het geheel van de veranderingen,
schappij, koninkl. macht, v.; —veramento,
m. scheiding, afzondering, uitzondering, v.;
decors enz. van 't tooneel, 0.; —nata, f.
—verare, v. a. scheiden, afzonderen, uithatelijk, woest optreden, o.; schandelijk tooneel,
kiezen ; —rsi, v. rifl. scheiden, zich afzondeschandaal, o.; fare delle —e, schandaal,
ren ; —verata, f. h.z.d. als —veramento;
scènes maken ; —'ndere, v. n. nederdalen,
—veratamente, avv. h.z.d. als separata
afdalen, afstijgen, naar beneden gaan, uitstijgen, afstappen ; — dal monte, den berg afmente ; —'vero, —vro, agg. ontbrekend,
dalen ; — il flume, de rivier afvaren ; op
zonder, vrij ; - d'inganno, zonder bedrog;
den grond, naar beneden vloeien ; naar bet
— d'ambizione, vrij van eerzucht ; non —
dal afdalen ; zich leggen, verspreiden op (ziekd'errori, niet zonder fouten, dwalingen ;
ten); il catarro seclude al petto, de ver—vr are, v. a. Z. sceverare.
koudheid slaat, verspreidt zich op de borst; Scheda, m. briefje, stukje papier, o., bestelzachtjes, allengs lager worden, dalen ; fig. op
briefje, o.; — formulier, o., stembriefje, o.; —
neerkomen (op iets); afstammen ; — sopra
d'associazione, inteekenbiljet, o.; plan,,
qd., op iem. losgaan ; (Gram.) eindigen, uitontwerp, concept, o.; —dare, v.a. tot strookjes,
gaan (op een medeklinker); assol. zich laten
briefjes snijden ; op strookjes papier schrijven ;
afbrengen, afzien ; —rsi, v. rill. afstijgen, af—da'rio, m. bakje, kastje o. voor notitiesulen ; v. a. afdalen (een trap); naar beneden
blaadjes, voor de biljetjes ; —dia, f. (Mar.)
brengen, dragen, geleiden; toebrengen (een
h.z.d. als zattera ; —dula,`f. briefje, biljet,
slag); p.pass. sceso als agg. afgeleid, afstamcedul, o.; codicil, 0.; —'ggia, f. (bautlspaan,
mend ; avv. glit — it monte, la scala,
v., splinter, m., boomstronk, m.; spitse,. steile
aan den voet van den berg, beneden aan de
rots, v.; prov. chi ha de' ceppi puo far
trap ; —'ndibile,agg. begaanbaar, gemakkedelle —e, wie in 't veen zit behoeft op geen
lijk af te dalen ; --ndimento, m. het afdalen,
turfje te zien; la — ritira dal ceppo,
afstijgen, o.; afstijg, afstap, in.; —ndisale, m.
de appel valt niet ver van den boom, m.;
h.z.d. als saliscendi ; —neggiainento, m.
—ggiale, m. leeren gordel, m.; —ggiare, .
sceneering, v., verdeeling v. in tooneelen;
v. a. versplinteren, in splinters slaan, hakken ;
tooneelmatige regeling, v.; —neggiare, v. n.
—rsi, v. rifl. afsplinteren, scheuren bekomen ;
in tooneel verdeelen; tooneelmatig regelen,
steil, rechtoploopen, -stijgen (rotsen); —ggiordenen ; —tieggiatura, f. regeling, indeeatura, f. versplintering, v., scheur. reet, v.,
ling v. der tooneelen ; —netta, f. kl. tooneel,
snipperwerk, o.; —'ggio, m. steile, spitse
o.; /iq. kl. standje, schandaaltje, 0.; —nicarots, v.; —ggiolina f. splintertje, spaantje,
mente, avv. tooneelmatig, volgens tooneelo.; —ggione, m. zeer steile rots, spitse klip,
regeling ; —'eico, app. het tooneel betreffende,
v.; —ggioso, agg. splinterig, gesplinterd, wat
er toe behoorende ; tooneelmatig ; pittore —,
zich gemakkelijk splinteren laat ; —ggiuola,
tooneel-, decoratieschilder, m.; palco —,
h.z.d. als —ggiolina ; —ggiuzza, f. zeer
tooneel, o., de planken, mv.; spettacoli —1,
klein splintertje, o.; --letrame, m. hoop getooneel-, theaterstukken, o. mv.; —nografla,
raamten, beenderen, gebeenten ; —letrito,
f. tooneel-, decoratie-, perspectiefschilderkunst,
agg. vermagerd, mager als een geraamte
v.; —nograflco, agg. de decoratieschilderk.
—letro, m. skelet, geraamte, o.; fig. grondbetreffend ; —no'grafo, m. tooneel-, coulisenplan, o., grondlijnen, v. mv., eerste ontwerp,
schilder, scenograaf, m.; —nope'gia, f. loofo.; — d'una nave, d'uua macchina,
buttenfeest o. (der Joden); —etre, m. weten,
geraamte o. van een schip, een machine;
voorweten, o.; a onio —, met mijn weten,
—imo, m. (Mar.) zijde v. (van het schip);
voorweten, o.; —riffo, m. (Stor. ingel.) sherif,
—ma, f. schema, o., gedaante, v., vorm, m.; .
m. (Engeisch rechter); —rnere, v. a. h.z.d. als
plan, o., overzicht, o., grondplan,o.; —ncire,
discernere; voor: scegliere en distinv. n. schuins, scheef gaan ; /1g. omslaan, uit
guere; —rnimento, in. het zien, erkennen,
den weg gaan ; —ra'ggio, m. riool ; —rano,,
onderscheiden, o.; —rnire, Z. scernere ;
m. gewelddadig, misdadig mensch, sluipmoor—rpare, v. a. verbreken, verscheuren ; -rsi,
denaar, m.; app. misdadig, slecht, sluipmoorv. rifl. breken (bij v. bet hart); —rpellato,
dend ; —ranzia, f. Z. squinauzia ; —reagg. occhio —, oog met omgestulpten rand ;
tro, m. Z. scheletro ; —ricare, v. a. uit het
roodgestreept oog, o.; —rpellino, agg. h.z.d.
priesterambt verwijderen ; /ig. (de hoeken,
als —rpellato ; —rpellone, m. groote
punten der diamanten) afstompen, afslijpen ;
flater, bok, m.; —rre, v. a. h.z.d. als sce—rsi, v. rifl. uit den geestel. stand treden;
gliere ; —rvellare, v. a. iemand gek, dol
p. pass. —ato, als aqg. diaorante —, diamant
maken, het hoofd op hol brengen ; p. pass.
met afgeslepen hoeken ; —rma, f. vecht-,
—ato, als agg. hersenloos, dom, dwaas; —sa,
schermkunst, v.; het schermen, 0.; maestro,
1. het afdalen, afstijgen, o., nederdaling, afstijscuola di —, schermmeester, -school ; ti
ging, v., afhang, in., bellin g, steilte, v.; fam.
rare di —, schermen ; studiare la—, het
— di testa, verkoudheid ; nuk, gril, m.,
schermen leeren ; perder la —, uscir di
zonderlinge inval, m ; prendersi la — di
—, de behendigheid, geoefendheid verliezen;
testa di ..., zich in 't hoofd zetten dat ...,
buiten zichzelf geraken, zijn bedaardheid verop den inval komen dat ...; —so, p.pass. en
liezen ; cavare qd. di —, tem. buiten zich
ajg. Z. sce'ndere ; —terare, v. n. den cither
zelven brengen, de bedaardheid doen verliezen,
bespelen ; —tticismo, m. scepticisme, o.,
den kluts doen kwijt raken, verbijsteren ; tetwijfelzucht, v.; —'ttico, agg. sceptiek, twijnersi in sulla —, op zijn hoede zijn ; —rfelend, twijfelzuchtig; sost. m. scepticus, m.,
ma'glia, f. gevecht, o., strijd, m., tweegevecht,
twijfelaar, twijfelzuchtige, m.; —ettrato, aqg.
e., duel, o., haarplukkerij, vechtpartij, v.; —rmet den schepter in de hand ; den schepter
ma'glio, m. h.z.d. als schermas —renare,
houdend; —ttri'fero, app. h.z.d. als —tV. a. afweren, pareeren ; — lo viso, het getrato ; sost. m. schepterdrager, m.; —'ttro,
zicht beschermen, behoeden ; con dar volte
m. schepter, m., heerschersstaf, m.; fig. heersuo dolore scherma, zich heen en weer
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wendende weert zij haar smart af (D.); Schia'ccia en stia'zzia, f. val, v., knip v.
(om dieren te vangen); Fig. rlmanere alla
—, ten gronde gaan ; onder de puinhoopen
blijven, in een val gereken, verplettering, vernietiging, v,; Fig. afstraffing, v.; vallen, zakken
laten (in examens); rolborstel m. (v. kappers);
-qe., zich ergens voor hoeden, zich buiten schot
—acciamento, m. afplatting, v.; (Mil.) —
houden, overal door heen weten te kruipen;
del proiettile, platschieting van het pro—rinita, f. Z. scherma ; —rmitore, m.
jectiel ; —acciare, en pop. tiacciare, v. a.
vechter, schermer, m.; —rmo, m. bescherming,
kraken (noten); —uova, eieren open-, stuk'schutse, v., afweer, m., verweer, o., verdedislaan ; pellen (kastanjes), uitpersen (citroenen);
ging, v., beschut.tingsmiddel, verdedigingswafijnstampen, stukslaan, tot puin maken, verpen, o.; h.z.d. als scherma ; —rmu'gio, m.
pletteren, kneuzen, platdrukken, indrukken,
h.z.d. als scaramu'ccia; —i•na, f., —rnaplatkloppen, platslaan ; — la pasta, het deeg
inento, m. Z. scherno ; —rne'vole, app.
kneden, uitrollen ; dringen ; fam. — un affare,
spottend, uitlachend, hoonend ; —rnevoleen zaak bijleggen, in der minne schikken;
meute, avv. met hoon, op spottende, verachuna questione, een vraag beantwoorden,
telijke wijze; —rnia, f. Z. scherno; —rnioplossen ; — un sonno, Tina dormita,
rneiito, in. het spotten, uitlachen, o., spot,
een slaapje, dutje doen, in diepen slaap verhoon, m.; —rnire, v. a. bespotten, uitlachen,
zinken ; — lino all' esaine, iemand in 't
boonen ; Fig. niet achten, niet eerbiedigen
examen laten zakken, druipen ; volg. — un
(wetten); —rmitore, m., —trice, f. verachter,
inoccolo, een vloek uitstooten ; schiaccibespotter, hooner; — di tutto e di tutti,
arla male, iets slecht kunnen verzetten,
bespotter van alles, iem. wien niets heilig is;
verkroppen ; — il freno, zijn toorn verbijten ;
—rmo, m. spot, boon, m., bespotting; aver,
pigliare a — qc. of qd., iem. of iets be(Giuoc.) — la palla, it palione, den bal
dicht langs den grond slaan ; fig. — lo stispotten, verachten, voorwerp van spot, hoon ;
molo della coscienza, het geweten ver—ruola, f. (Bot.) wilde sla, v.; —rza'ccio,
stompen, ongevoelig maken ; —rsi, v. rifl.
In. lage, gemeene, ruwe, plompe scherts, v.;
geslagen, geklopt, gekneusd, geperst enz. wor—rzamento, m. het schertsen, o., scherts, v.;
den ; plat op den grond gaan liggen, langs
rzare, v. n. schertsen, grappen maken,
den grond kruipen (van dieren); zich klein
niet in ernst spreken, schertsen ; lei seherza,
maken, ineenkruipen, hurken (om niet gezien
gij scherst, dat is u geen ernst ; non scherzo,
te worden); v. n. hakken, pikken (met den
ik spreek in ernst ; dartelen, jolig zijn, spelen
snavel); fig. — come un picchio, razen,
(van honden enz.); kouten, babbelen, praten;
woeden ; p. pass. —ato, als agg. platgedrukt ;
Fig. — in briglia, zich wel bevinden en toch
volta --a, plat gewelf ; naso — , platte neus;
klagen ; — con qe., met ernstige of gevaar—lacciata en stiacciata, f. koek, m., via,
hike dingen spelen ; iets lichtzinnig, zonder
v.; morirsi di fame in una nadia di
ernst doen ; — col fuoco, met vuur spelen ;
—e, hij de kombuis van honger dood blijven ;
— tolla inorte, met den dood spotten ; prov.
rubberebbe il fumo alle —e, een aartsnon — coll' orso se non vuol esser
dief, een rechte langvinger zijn ; —acciatina,
niorso, met groote lui is het niet goed kersen
eten ; —rzatore, m., —trice, f. schertser,
f. kl. koek, m., kl. vla, v.; —acciatona, f.
groote koek, m., groote vla, v.; —aeciatura,
scbertsenverkooper, m.; —rzeggiare, v. n.
—rzare;
—rzetto,
m.
kl.
scherts,
f. het pletten, kneuzen, platdrukken, o., kneuh.z.d. als
zing, piatdrukking ; afplatting, afstomping,
v., kl. grap, v.; (Mus ) scherzetto, o.; — rze'stompheid, v.• —acciuola, f. kroes-, plooivole, agg. schertsend, vroolijk, grappig; tot
ijzer, o.; —'dica, f. (Anat.) —maggiore,
schertsen geneigd ; —rzevolmente, avv. op
niitiore, groote en kleine heupader, v.; —afschertsende wijze, in scherts, uit de grap;
fare, v. a. h.z.d. als —ffeggiare ; fam. en
—rzo, m. scherts, v., grap, v.; — gentile,
iirbano, fijne scherts ; — fanciullesco,
volg. — qc., iets in toorn werpen, smijten,
slingeren, iem. iets voor de voeten werpen,
kinderengrap, -scherts, v ; aniare gli —i,
verwijten ; —rsi, v. riff. opvliegen ; —ffegvan scherts houden; fare a qd. un —
giare, v. a. oorvijgen geven ; —ffo, ,m. oortale clie ..., iem. zulk een poets spelen dat...;
vijg, muilpeer, v.; fig. zware beleediging, belichte, vroolijke poëzie, v., spotdicht, o., zonspotting, v., affront, 0.; ricevere nu — een
derlinge, grappige inval, m., teekening v. van
affront ontvangen ; (Giuoc.) over den band
een schilder ; —1 da mille fosehe, schurspelen ; —mazzare, v. n. kakelen (van
kenstreken ; — di natura, mismaaksel, o.,
boenders); snateren, krijschen ; Fig. leven mamismaakt menscli, m.; —1 geniali di paken, schreeuwen, razen ; prov. la gallina
role e concetti, geestige woorden en zetten,
che schiamazza ha fatto l'uovo, wie
geestige spelen ; —1 di acqua, di fuoco,
zich te veel verontschuldigt heeft schuld;
water-, vuurwerken, mv.; —i di Fortuna,
gallina che schiamazza perde l'uovo,
spel o. der fortuin, o., speelbal m. van het
door te veel te praten verliest men soms zijn
noodlot ; (Mus.) levendig, vroolijk muziekstuk,
spel ; far l'uovo senza — iets zonder veel
scherzo, 0.; prov. recarsi la cattività in
ophef, zonder veel pratens doen ; —mangi'scherzo, aan zijn boosheid den schijn van
ando, bij 't eten smakken ; —rsi, v. rill. al
scherts geven ; da —, in —, uit scherts, uit
schreeuwende, krijschende onderduiken (vode grap; l'ho fatto in ischerzo, ik heb
het zoo niet gemeend, ik heb het uit scherts,
gels); —mazzatore, m., —trice, 1. levenmaker, schreeuwer, m.; — di piazza,
fluit de grap gedaan ; —rzosaniente, avv.
marktschreeuwer, straatventer, m.; Fig. —
op schertsende wijze, in scherts, uit de grap;
politico, politieke levenmaker, schreeuwer;
—rzosetto, —rzosino, agg. zeer grappig,
—mazzio, m. aanhoudend gekakel, o., aanaardig ; —rzoso, app. h z.d. als —rzevole;
houdend geraas, leven, o.; —mazzo, m. geluimig, grillig, op zonderlinge, wonderl. wijze.

—rmigliare, v. n. handgemeen worden ;
—rmire, v. n. schermen, de schermkunst
beoefenen ; v. a. afweren, pareeren ; —rsi,
v. riff. een slag, stoot pareeren ; fig. —rsi da
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kakel van een kip); leven, geraas, rumoer,
geschreeuw, o.; fare uno -- del diavolo,
een helsch leven, spektakel maken ;,,angstgeschreeuw, gekrijscb (van beangste vogels);
lokvogel, m., lokaas, o.; —aneiana, 1. (Geom.)
diagonaal v. (van een vierhoek); —anelo,m.
dwarscue, schuine richting, v.; a, di, per —,
avv. dwars, schuins ; —autare, stiantare,
v. a. verpletteren, tot splinters slaan, splijten,
versplinteren, verscheuren, met geweld uitrukken, uitscheuren, naar zich toe trekken ;
bersten, springen ; fig. — ulia bugia, onbeschaamd liegen ; — uno sproposito, een
domheid, dwaasheid zeggen ; —rsi, v. rifl.
bersten, openspringen, openbarsten scheuren,
zich splijten laten, splinteren ; fig. mi si
sehianta il cuore, het hart breekt mij ;
v oor : scostarsi ; v. n. bersten, openspringen
enz.; che tn sehiante ! barst, verrek ! (verwensching); —antatura en stiantatura,
f. verplettering, spijting, versplintering, v.;
scheur, reet, barst, v.; —auto, stianto,
scheur, reet, barst, v.; geraas, gedreun, o.,
knal, m.; fianitniferi senza — lucifers die
hij 't aanstrijken geen knal geven; fig. hartverscheurende pijn, v., plotselinge pijn, v.,
leed, o.; di —, terstond ; eadere di —, plotseling neervallen; —anza, stianza, f. korst,
roof v. (op wonden); —appa, stiappa, f.
houtsplinter, m., houtspaan, v., kneednout, 0.;
—appa, f. nauwsluitend wambuis, 0.; —appare, v. a. kloven, kleinmaken (hout); v. n.
springen, bersten ; —arare, v. a. Z. sehiarire ; —aratore, m., —trice, f. verlichter,
m., ophelderaar, v.; —area, f. (Bot.) scharleisalie, v.; —arimento, m. het verlichten,
lichter worden, o., opklaring, v.; fig. opheldering, verklaring, uitlegging, v.; —arire, v. a.
verlichten, licht maken ; openbaar maken,
verklaren ; uitdunnen,lichten (bosschen); —rsi,
v. rif. en — v. n. ophelderen ; helder, licht
worden ; allo — del giorno, bij 't aanbreken van den dag; klaren, helder worden
(vloeistof); zich verklaren ; fig. zich zekerheid
verschaffen ; —assare, v. n. grappenmaken,
onzin verknopen, schertsen ; stoeten, spelen
(kinderen); —assolare, v. n. een zijstraatje
inslaan (om iem. te ontwijken); —atta, f.
geslacht, o., stam, m., afkomst, v., soort, V.;
—attare, v. n. h.z.d. als seoppiare en
erepace, bersten, springen ; — di fatica,
van vermoeidheid omvallen; — d'impazienza, van ongeduld vergaan ; —attire,
v. n. janken, huilen (honden); —attona, f.
groote dikke vrouw, v.; —ava, f. slavin, v.;
(Agr.) soort druif; —avaeeiare, v. a. ontgrendelen, den grendel wegtrekken ; v. n. met
den sleutelbos rammelen; —ava'eelo, m.
ellendige, gemeene slaaf, m.; — ava'ggio, m.
Z. —avitn ; —avare, v. a opendoen ; de
spijkers uittrekken; —avellare, v. a. de
nagels, spijkers uittrekken ; openbreken, -doen
(een kist); —aveseo, agg. slaafsch ; —avetto,
In. jonge slaaf, m.; —avina, f. slavenkleed,
0., pelgrimsgewaad, o., grove deken, m.;
—avino, m. Z. seabino ; —avitu, f. slavernij, knechtschap, v., gevangenschap, v.,
harde afhankelijkheid v. (van iem.); lastige
verplichting, v.; boei, band, keten, m.; —
d'annore, de banden, ketenen der liefde; fig.
slaafsche afhankelijkheid, v., slaafsch vasthouden o. (aan iets); —avo, agg. in slavernij
bevindend, slaafsch ; Homo — of alleen —,
,
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m. slaaf, lijfeigene, knecht, m; addivenire
—, in slavernij geraken, volkomen afhankelijk ;
non valer esser — di nessuno, ik wil
van niemand afhankelijk zijn, niemands slaaf
zijn ; —avolina, f. jonge slavin, v.; —0, ro.
jonge slaaf, o.; --avone, m. groote sterke
slaaf, m.; —azzaunaglia, f. h.z.d. als plebaglia ; —ocheracarte, m. indeel. kladschrijver, papierbederver, m.; —eeheramento, m. gekrabbel, o., bekrabbelen, volkladden,
volkrabbelen ; - ceherare, v. a. volkrabbelen,
volkladden ; met krullen en hanepooten opvullen ; fig. uit de school klappen, oververtellen;
in zijn kraag slaan, drinken, in het keelgat
gieten ; —ceheratore, m. krabbelaar, kladder, m.; —eeheratura, f. gekrabbel, geklad,
o., klad-, knoeiwerk, o.; —dionata, f. een
braadspit vol ; —dione, —done, m. braadspit, o.; —ena, f. ruggegraat, v., rug, m.; pop.
bult, v., bochel, m.; — d'un morste, bergrug,
m.; (Mar.) —e, pl. scheepsribben, mv.; (am.
lavoro di —, zitwerk, o.; aver buona
veel kunnen dragen, sterke schouders hebben ;
fig. veel geduld hebben ; (Cavall.) diffendersi
colla — of gioear di —, den rug krommen, niet laten afstijgen, afwerpen (den ruiter
door bet paard); a — di mull, op den rug
van lastdieren, door lastdieren gedragen ; fig.
kracht, v., vuur, 0.; —enale, m. h.z.d. als
—etta; (Macell.) —i, pl. rugstuk, o., ruggemerg, 0.; (Mar.) rugleuning, v.; steunplank, v.;
—enarzia, f. Z. squinanzia ; —enella, f.
(Vet.) steengal y. (van paarden); —enuto, agg.
met sterken, breeden rug; bene —, met breeden rug (paard); —era, f. schaar, troep, bende,
v., hoop, m.; le —e nemiehe, de vijandelijke
scharen ; fare —, een gelid, reeks vormen ;
a —, m. avv. troepsgewijze geordend, in 't
gelid opgesteld ; stare a —, op rij en in 't
gelid staan ; a sehiera sehiera of a —e,
de eene troep na de andere ; —erameito,
m. opstelling in 't gelid, opeenvolging, v.;
—erare, v. a. in gelederen, in orde opstellen ;
le truppe in battaglia, de troepen in
slagorde opstellen, op een rij zetten, geregeld
neerzetten ; agg. aaneenrijgen ; —rsi, v. rift.
in gelederen, rijen, geregeld zich opstellen ; fig.
aaneengerijd, op een rij gezet worden ; —eretta, f. kl. schaar, troep, v.; —ettaniente,
op zuivere, onvervalschte wijze, zonder valschheid ; fig. oprecht, openhartig ; —ettezza, f.
zuiverheid, echtheid, onvervalschtheid, v.; fig.
oprecht-, openhartig-, vrijmoedigheid ; — di
modi, ongedwongenheid in de manieren;
rechtvaardigheid, eerlijkheid, v.; —etto, agg.
onvervalscht, zuiver, onvermengd ; fig. oprecht,
openhartig, eerlijk, rechtvaardig, billijk; eenvoudig (gewaad); heel, onbeschadigd ; arehitettura —a, eenvoudige maar goed in den
stijl zijnde bouwkunst ; colaare —, gladde,
effen kraag, m.; (Arald.) arme —e, eenvoudig wapen (zonder dwarsbalken enz.); slank,
welgemaakt ; vlug ; gaaf (ooft), gezond ; 'nat.
toni --i, terra —a, bloote vloer; steenen,
tegelvloer m. (zonder tapijten); avv. h.z.d. als
—,

—

—ettamente ; procedere, andare —,
eerlijk, oprecht te werk gaan ; —fa, f. walg,
afkeer, m.; —fa'lpoeo, agg. opgedirkt, opgesierd, preutsch ; —fansente, avv. op walge-

lijke, vuile wijze ; op preutsche, gemaakte,
neusophalerige wijze ; —famento, m. het
uitwijken, uit den weg gaan, verafschuwen, 0.;
afschuw, afkeer, in., minachting, V.; —fanoia,
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f. arbeidschuwende, luie menscb, m.; —fanza,
het schuim der zee ; — del metalli, metalf. Z. —famento; -fare, v. a. mijden, verslakken, mv.; fig. en fa,n. gil vieve ha —
mijden ; -- qc., van iets genoeg hebben, iets
alla bocea, het schuim kamt hem op den
mond ; fig. — di endva, schoelie, schooier,
beu zijn, afschuw, afkeer hebben ; —fatore,
tn., —trice, í. verafschuwer; —Petto, m.
m.; (zant.) schimmel m. (op de verfkuip); — akleine boot, v., bootje, o.; —fe'vole, agg.
maiiiola, f. schuimspaan, v., schuimlepel, in.;
verafsehuweed, verachtend, versmadend ; —
—umare, v. a. afschuimen ; v. n. schuimen ;
fevolrente, avv. op onvermijdelijke wijze ;
—umoso, agg. schuimend, vol schuim;—va'bile, agg. vermijdbaar, te vermijden ; —vare,
—fezza, f. leelijkheid, walgelijkheid, v., vuilheld, v. walg, afkeer, In.; verwendheid, verv. a. vermijden, uitwijken, uit den weg gaan ;
lekkerdiheid, v.; —Altà, f. preutschheid, terug— qd., verjagen, verschrikken ; —vezza, f.
Z. --Alta ; —vo, agg. uitwijkend, afkeerig ;
houdendh., v.; afkeer, afschuw, m.; —dltoso,
verdrietelijk, morrig, preutsch, terughoudend,
agg. preutsch ; spoedig walg, afkeer gevoelend,
moeielijk te bevredigen ; verwend, kieskeurig;
walg, afkeer vertoonend ; — tn. Z. schifo ;
--fo, I. (Mar.) kl. boot, v.; (Arch.) schipvor—zzaniento, m. h.z.d. als —zzata ; —zmig gewelf, 0.; (Mur.) kalkbak, m.; II. m.
nare, v. n. ontspruiten, opspruiten, uitspruiafkeer, afschuw, walg, m.; venire a —, tot
ten, te voorschijn komen, ontspringen ; (met
walg, tot last worden ; fare —, walg, afkeer
een knal) openspringen ; — nel oreechio,
verwekken ; fig. tegenstaan ; h.z.d. als —fezin 't oor dringen ; fan — dal grasso. zeer
za ; III. agg. vuil, smerig, walgwekkend ;
vet z ij n, van 't vet druipen ; v. a. (Pitt.) in
voor : —Altos(); —fosa'ggine, —foeitá,
groote trekken ontwerpen, schetsen ; — fotoco,
f. h.z.d. als —fezza ; —fosamente, any.vuur spuwen ; egli sehizza allegria
op walg-, afkeerwekkende wijze; -foso, agg.
degli occhi, zijn oogen gloeien van levenswalg-, afkeerwekkend, afschuwelijk, om van
lust ; —zzata, f. het spuiten, o.; — d'necelli,
te gruwen, te spuwen (sp ij zen); inhalig, gierig,
vogelscheet, v.; —zzato'io, ni. (Fond.) schoorkarig; avaro — onbeschaamde gierigaard,
steen tn. (v. d. smeltoven); —zzato'io, m.
tn.; —mbe'scio, —mbe'eio, a —, dwars,
kl. blaasbalg, v.; —zzettare, v. a. bespuiten,
schuins, scheef door, over; —mbo, m. Z.
inspuiten; —zzettata, 1. be-, inspuiting, v.;
sghembo; —naiizia, f. Z. squinanzia;
—zzettatuira, f. (Med.) inspuiting, v.; —z—neherche, m. voorspeller, m.; —'neio,
zettino, m. kl. spuitje, o.; —zzetto, in. ki.
agg. h z.d. als traverse of obbliquo;
fijne spuit; (Med.) injectiespuitje, o.; (Cacc.)
—eiera, f., —eiere, m. (Arm. stor.) scheenkl. jachtgeweer o. met een loop ; vogelgeweer,
plaat, v., beenharnas, o.; —ocea, f. (Mar.)0.; —zzinoso, —zzignoso, agg. h.z.d. als
met snijwerk voorziene voorsteven, m.; —oc—filtoso ; —zzo, m. het spuiten, be-,inspuicare, v. n. met de zweep klappen ; —occata,
ten, o.; spat, spatvlek v. (op kleeres); — di
f. zweepgeklap, o., klappen o. met de zweep;
meta, d'inchiostro, modder-, inktspat,
—oeciare, v. n. zich niet meer om de kuikens
inktvlek, v.; uso — di rhum, een druppeltje,
bekommeren (de hen); p. pass. —ate, als agg.
een paar druppeltjes rum; een weinigje;
gallina —a, hen die de kuikens alleen laat,
(Pitt.) schets, v., eerste ontwerp, o., proef, v.
niet meer voert; —oeco, in . zweepgeklap, o., Scià, shah m. (titel van den vorst van Perzië).
zweepknal, tn.; —odare, v. a. de spijkers Sei'a, f. (Mar.) kielwater, -zog, 0.; —becco,
uittrekken, opnagelen, losmaken ; fig. niet
in. (Mar.) Z. sta}nbeeeo; —'bics, f. (Pescat.)
onthouden (het gehoorde); —odatnra, f. oph.z.d. als rezzuola; — bichello, in . (Pescat.)
nagelen, opspijkeren ; —ornare, v. a. het
'hola, f. sabel, v.;
zaknet, o., fuik, v.;
hoofdhaar uittrekken; —rsi, v. rifl. zich de
—bolare, T. a. met de sabel verwonden,
haren uitrukken, de haren in de war brengen ;
slaan, neersabelen; —bolata, f. sabelhouw,
-oppettare, v. n. (met een geweer) schieten,
-slag, m,; —bolatore, in. sabelaar, houwdoodschieten ; —oppettata, f. geweerschot,
degen, m.; —bordare, v. a. (Lanif.) walken ;
o.; fare alle —e, met geweren op elkander
omschudden (vloeistof); —bordio, m. aanschieten ; schietwonde, v.; —oppetteria, f.
houdend omschudden, o.; —collo m. (Zool.)
(Mil.) met geweren gewapende troep, v.;
sjacal, m., jakhals, m.; —cquabarili, M.
—oppettiere, m. buksschieter, met een geaudare a —, met wijd uitstaande beenen
weer gewapend soldaat, in.; —oppetto, m.
loopen ; —equabncca, m. indecl. mondspoelkl. buks, v., kl. geweer, o.; —oppo, m. geweer,
water,o., glas water o. om den mond te spoelen;
o., buks, v., gewoonlijk : jachtgeweer, o.; —a
—equabudello, a —, bevere a —, op de
nuchtere maag drinken ; drinken zonder er bij
due eanne, met twee loopen, dubbelloopsgeweer, o.; —ostrarsi, v. n il. uit het klooster
te eten ; —equadenti, tm. indecl. faro. klein
gaan ; —ppire, v. n. h.z.d. als seappare ;
ontbijt om den lust tot drinken op te wek- ragna'ito, m. (Mil. stor.) voorpost, m.,
ken ; klein ontb ij t, 0.; —egiiare, v. a. omvoorpostentroep, v.; --ribizzo, m. en afgel.
spoelen, uitspoelen ; —egnato'io, m. (Mugn.)
Z. ghiribizzo ; —sa, f. h.z.d. als schiaiimolenbeek, v.; —equatura, f. spoelwater, o.;
cio ; —care, v. a. (Alit.) een breuk deelen ;
—'equo, m. het mondomspoelen ; —equat- so, m. (Arst.) verdeeling, vermindering v.
tamento, m. schudden, omschudden, omroevan een breuk; a —, di —, per isehiso,
ren ; (Mar.) door den vloed bedekte oever;
scheef, schuin, dwars; —sto, m. (Min.) lei.- equattare, v. a. omschudden, schudden,
uitspoelen ; —gura, f. ongeluk, ongeval, onachtig, schieferachtig gesteente, o.; —stoso,
gemak, o.; —guirauza, —gurafaggine, f.
agg. lei-, schieferachtig; —tarramento, m.
ongelukkigheid, v., het door 't ongeluk bezocht
het guitar spelen, o.; —tarrare, v. n. den
guitar bespelen, op den guitar rammelen ;
zijn, o.; slechtheid, goddeloosheid, ellendigheid,
v.; slechte zaak, v., slecht, ongelukkig voorval,
—n'dere, v. a. h.z.d. als disehiudere en
eseludere ; —rel, v. ritl. zich ontsluiten,
—guratamente, avv. op ongelukkige, noodopengaan (knoppen); zich afzonderen, scheilottige wijze; vol boosheid, slechtigheid, v.;
—guratello, m. kl. ongeluksvogel, kleine
den; —nina, f. schuim, o.; le marine —e,
.
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booswicht, o., —gurato, agg. ongelukkig,
t. Z. sciabica; —pidire, v. n. en afgel.
rampzalig, ellendig, armzalig ; slecht, gemeen,
Z. scipidire ; —rappa, —lappa, f. (Bot.)
plichtvergeten, onheilbrengend ; — me! ik
sjalappe, v., sjalappewortel, m.; —rda, f.
ongelukkige! ik arme! wee mij ! sost. m.
mala, slecht sujet, o., gemeene kerel, m.;
ongelukkige, rampzalige, ellendige mensch ;
—re en siare, v. a. (Mar.) achteruit roeien,
ongeluksvogel, m., goddeloos, boos mensch;
met de riemen strijken ; —rpa, f. sjerp, v.;
—guratore, m. aartsbooswicht, -schurk, m.;
—rpellare, v. a. de oogen met de vingers
—lacquainento, m. verspilling verbrassing,
opentrekken ; —rpellato, als agg. occhio
doorbrenging, v.; —lacquare, v. a. door—, Z. scerpellato ; —rpellino, agg. Z.
brengen, verbrassen, verspillen ; —rsi, v. rifl.
scherpellino ; —rra, f. getwist, o., vechzich vermengen, zich verliezen (in); p. pass.
terij, haarplukkerij, v.; —rrada, f. lettergreep—ato, als app. verkwistend, lichtzinnig, ruw
raadsel, o.; rramento, m. verdr ij ving,
in 't uitgeven ; liederl ij k, ongeregeld ; alla
verstrooiing (van een volk); —rrare, v. a.
—a, op verkwistende w ij ze ; —laegiiatore,
deelen, uiteen doen springen, uit elk. jagen,
m., —trice, f. verkwister, doorbrenger, m.;
verstrooien, vernietigen, verdrijven ; —rrata,
—lacquatura, f. h.z.d. als —laequa•
f. slechte, booze streek m. (dien men iemand
mento; —lacquio, m. onophoudelijke, voortspeelt); —'tics, 1. (Med.) heupwee, o., lendendurende verkwisting; onuitroeibare verspiljicht, v.; —'tleo, app. de heupen betreffende ;
zucht, v.; —lacquo, m. h.z.d. als —lacquanervo — heupzenuw, v.; sost. m. heupjichtmento ; —lacquone, m., —ona f. rampzal.,
lijder, m.; —tta, f. (Mar.) boot, sloep, v.;
ellendige verkwister, m.; —lainento, m.
—tta'ggine, f. onpassendheid, onfatsoenlijkuitdamping, uitademing,, adem, v.; fi g. dare
heid, slordigheid, nalatigheid (in de kleeding);
— al cuore, zijn hart lucht geven ; —lando,
—ttamente, avv. op slordige, verwaarloosde
in . (Mar.) lichter, m., lichterschip, o.; —lappa,
wijze; —ttare, v. a. — qc., iets verwaarf. Z. —rappa ; —lare, v. a. eigenlijk : uitloozen ; — qd., iem. slechter maken als hij
dampen, uitademen ; als v. n. gebruikt in de
was ; —tteria, f. slecht behandelde, bedorven
beteek.: er een goed leven van nemen, in
zaak ; lichtzinnige handelwijze, verwaarlooweelde en genot leven, veel uithaal maken,
zing, nalatigheid, v., plichtverzuim, o.; —tweelde ten toon spreiden ; — a abiti, zich
tezza, f. h.z.d. als —tta'ggine ; —ttino, m.
prachtig kleeden, veel aan kleeren uitgeven ;
—ina, f. knoeier, prutser, m., slordig, onveriron. sciala, dat is nu nu nog eens chic,
schillig werkende arbeider, m.; —ttio, m.
prachtig; dat noem ik je nog eens een leven ;
aanhoudend verwaarloozen, veronachtzamen
v. a. — au patrinionio, een fortuin, vervan de dingen ; hoop m. bedorven, verwaarmogen verkwisten ; —rsi, v. rifl. zich lucht
loosde dingen ; —tto, agg. veronachtzamend,
geven ; jubelen, zich verheugen ; —latore, m.
onverschillig, slordig ; veil, ontuchtig, liederlijk,
verkwister, m.; —lbare, v. a. (Mur.) beplomp, onbeholpen ; —ura, f. en afgel. Z.
pleisteren ; fig. witten, kalken (muren); —lba—gura ; —'vero, m. schil, v , houtafval, 0.;
tura, 1., —lbo, m. h.z.d. als lntonaco ;
zwoord, 0., afsnijdsels, mv., afval o. van vel
—11)o, agg. bleek, wit ; gewit; —liva, f. en
en huiden ; lap, goed (v. 't knippen overgebl.).
h.z.d. als saliva ; —He en —Ho, m. Sei'bile, app. wat kenbaar is, wat men
sjaal, v., omslagdoek, m.; kraag, omslag m.
weten kan ; sost. m. het geheel van het menvan 't vest; —llettino, m. nette, fijne sjaal,
schelijk weten ; ranio deHo —, een tak
v.; —llino, m. kleine sjaal, v.; —llone, m.
van het menschelijk weten ; —ente, app.
groote sjaal, v.; —llu'ccio, m. grove, leelijke
kundig, ervaren, vertrouwd ; geleerd, ondersjaal, v., omslagdoek, m.; —10, m. wind,
wezen, wetend ; —entenieiite, avv. met
damp, m., uitdamping, v., uitwaseming, v.,
weten, voorweten ; op het weten, de kennis
pracht, v., pronk, m., uitbaal, m., verkwisting,
berustende; —entificamente, avv. op wev.; fare — di qc., van iets groote hoeveeltenschappelijke wijze; —entificare, v. n. op
heden gebruiken; in stroomen laten vloeien
gemaakte, wetenschappelijke wijze spreken ;
(den wijn bijv.); —lone, m. verkwister, brasenti'tico , agg. wetenschappelijk ; —entre,
ser, m.; —mannare, v. a. iets lichtzinnig
agg. h.z.d. als cute ; —ereza, f. wetenschap,
laten bederven, verloren gaan ; verwaarloozen ;
kennis, wijsheid, v.; —e natural', morali,
p. pass. —ato, als app. slordig, verwaarloosd
natuur-, zedekundige wetenschappen ; amore
(in kleeren); plomp, onfatsoenlijk ; alla —a,
della —, liefde tot de wijsheid, wetenschap ;
op verwaarloozende, slordige, liederlijke wijze ;
(Teal.) wijsheid, v., wetenschap v. (een der 7
—mannone, m., —a, f. slordig, verwaargaven v. d. H. Geest); aver la — infusa,
loosd gekleede persoon, m.; —mare, v. n.
fig. met den hemel in verbinding staan, den
zwermen (bijen); fig. — da un luogo, een
steen der wijzen gevonden hebben ; non ho
plaats, woonplaats verlaten ; — me, m. bijenmica la -- infusa, maar hoe zou ik dat
zwerm, m., zwerm, m.; a —I, in zwermen;
kunnen weten ? verdere la sua -- a
fig. groote hoop, m., menigte, v.; —uiito m.
minuto, met zijn geleerdheid te koop logpen,
soort gekleurd laken, stof, v.; (Bot.) roode
zijn geleerdheid uitkramen ; di propria
immortelle,v.; —mo, m. Z. —me; —nipagna,
uit eigen weten ; —enziale, app. tot de
m. champagne (wijn), m.; —meiare, v. a. Z.
wetensch. behoorende ; wetenschap, geleerde ;
ampiare; —'mpio, m. h.z.d. als sparpa—enziuola, f. gebrekkig weten, o., gebrekglianiento ; —nearsi, v. rill. lam, kreupel,
kige kennis, o.; --'gnere, v. a. Z. scingere ;
hinkend worden ; —ncatello, —ncatino,
—grigna, f. striem, m.; —grignata, f.
agg. een weinig lam, kreupel, hinkend ; sost. m.
scherpe zweepslag, striem, m., schram, m.;
kl. kreupele jongen, m.; -neato, agg. heup—lecca, f. grap, v.; —lingua'gnalo, m.
lam, kreupel, lam, hinkend ; sost. m. kreupele,
tongband;e, o.; fam. rompere lo —, zijn tong
la;r;me, hinkende mensch, m.; caniminare
loslaten, beginnen te spreken, het stilzwijgen
hinken ; nto, in . uitspanning, rust, V.;
verbreken ; aver rotto of sciolto lo
heilige avond m. (van het dagwerk); —'pica,
goed gebekt zijn ; —linguare, v. n. stamelen,
,
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stotteren, een zware tong hebben ; p. pass.
—ato, als agg. stamelend, stotterend, hakkelend, als sost. m. stotteraar, stamelaar, hakkelaar; —linguatello, agg. een weinig stotterend ; —linguatore, in. , —trice, f. h.z.d.
als —lingnato; —linguatura, f. gestameld, onduidelijk uitgesproken woord; —e
del volgo, gemeene, aanstootelijke volksuitdrukking, v.; —liva, f. Z. saliva; —11a,
1. (Bot.) zee-ajuin, v.
Scilla, f. (Mil. en Geogr.) Scylla ; dalle Alpi
a —, van de Alpen tot aan de Scylla, van het
eene einde van Italie tot het andere.
Scilli'tico, agg. (Farm.) van zeeajuin bereid ;
aceto —, azijn van zeeajuin; —llo'ria, f.
verstand, o., hersens, mv.; —lotto, m. Z.
—rotco; —louw, in. lang, onbeduidend
gewauwel, geklets ; —loppo, m. Z. sciroppo; —ma, sima, f. (Arch.) hollijst, v.;
—'mia, f. en afgel. Z. scimmia; —mitarra, f. Lorte, breede sabel, kromsabel, v.;
—'mmia, f. aap, m ; —leone, leeuwaapje, 0.;
fig. nasper ; far la — a gd., iem. naapen,
in alles nadoen ; m. prov. dire l'orazione
della —, inwendig morren (over iets); vloeken ; —mmieggiare, —rnmiottare, v. a.
en n. slaafsch, zinneloos naapen ; —'mmio,
m. Z. —mmnia; —mmione, m. groote aap,
baviaan, m.; —muiiottata, f. nadperij, v.;
—mmiottatura, f. naiiperij, slaafsche nabootsing, v.; —niuiiottino, m. jong aapje, o.;
—mmiotto, m. jonge aap, m.; fare lo — ,
h.z.d. als fare la scimmia ; pare un —,
hij ziet er als een aap uit, hij heeft een apengezicht, o.; —inunita'ggine, f. eenvoudig-,
onnoozel-, domheid, v.; domme, dwaze uitdrukking, handeling, v.; —munitamente,
avv. op domme, onnoozele, dwaze wijze;
—munitello, m. een weinig dom, onnoozel,
dwaas ; —manito, agg. dom, flauw, onnoozel,
dwaas ; sost. —o, m., —a, f. domme, onnoozele, simpele persoon ; domkop, m., domme
gans, v.; —nco, m. (Zool.) skink, m. (soort
hagedis); —'ndere, v. a. scheiden, afsnijden,
afleggen ; —'ngere, v. a. den gordel losmaken, ontgorden; de boeien, banden losmaken;
—rsi, v. rilt. den gordel losmaken, de kleeren
losmaken; prov. chi l'ha per male si
scinga, wie het niet bevalt laat het staan:
of bij 't kwalijk neemt wat kan mij dat schelen ; p. pass. scinto, als agg. met lossen
gordel, zonder gordel, met open kleed ; —ntilla, f. vonk, v.; fare —e, vonken schieten ;
— elettrica, electrische vonk, v.; fig. — di
ragione, een vonk verstand ; prov. piccola
— pup bruciar una villa, een kleine vonk
kan een grooten brand veroorzaken; —ntillamento, m. gefonkel, geflonker, o.; —ntillare, v. n. vonken spuwen ; fonkelen, glinsteren, flonkeren ; fig. —ardore, toorn, woede
spuwen ; —ntilluzione, f. h.z.d. ais —ntillamento, m.; (Astr.) gefonkel o. (der sterren);
—ntiiletta, f. kleine vonk, v., vonkje, o.;
—ntitlio, m. sterk en aanhoudend gefonkel,
geglinster, 0.; —ntilluzza, f. zeer kl. vonkje,
o.: —nto, agg. en p. pass. van scingere.
Scib ! interj. huscht ! (om pluimgedierte te
verjagen).
Scio, m. (Geogr.) Chios, 0.; fig. andare a --,
geheel verloren gaan.
Sciocca'ccio, m., —cca'ggine, f. h.z.d. als
scioccone, --ccliezza ; —ecamente, avv.
op onoverlegde, onbezonnen wijze, zonder over-
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leg ; —ccherello, m., —ella, f. domme,
onnoozele jongen, m., dom, onnoozel meisje ;
agg. tamel ij k dom, dwaas, onnoozel ; —eeherellone, m., —ona, f. zeer onnoozel, dom
persoon, m.; —echeria, f. dom-, dwaasheid,
v., domme, dwaze streek, m., handeling, v.,
dom ding, niet de moeite waard om van te
spreken ; —ccheriuola, f. domme kinderachtigheid, v.; —echezza, f. domheid, v.,
gekkestreek, m., kinderachtigheid, v.; —cchino, m., —a, f. h.z.d. als —ccherello,
(vooral voor kinderen gebruikt); —cco, agg.
smakeloos, flauw, te weinig gezouten (spijzen);
fig. dom, dwaas, kinderachtig, flauw ; sost. m.
flauwe, te weinig gekruide of gezouten spijs;
fig. — m. en —a, f. domkop, ezel, lummel, m.;
gekkin, domme gans, v.; la turba degli —i,
de domme menigte, v.; cucinare —, de
spijzen flauw, onsmakelijk gereedmaken ; —ceona'ccio, in. geweldige domkop,aartslummel, m.; —ccone, m., —ona; f. groote ezel,
domoor, m.. groote zottin, groote gans, v.;
—'gliere, —orre, v. a. losmaken, losrijgen,
openmaken, openen ; losbinden ; — della
eatena, van den ketting losmaken, bevrijden ;
—rsi la scarpa, den schoen losvijgen ; ontwarren, losmaken (knoopen, strikken); fig.
oplossen (vraagstuk); bijleggen, uit den weg
ruimen (moeielijkheden); wegnemen ; ontbinden (vereeniging); afschaffen, opheffen (instellingen); — it voto, la promessa, zijn woord
houden, belofte nakomen ; oplossen (in een
vloeistof), smelten ; fig. bevrijden, verlossen,
vrijmaken ; ontslaan (van een verplichting); —
la vergogna, alle schaamte afleggen ; —i
bracchi, de honden loskoppelen ; fig. iem.
vlakaf, ronduit de waarheid zeggen ; [am.
bocehino da — aghetti, spits mondje,
toetje, o.; — 1111 cantino, een gezang aanheffen (M.); v. n. voor salpare ; —rsi, v. rifl.
losgaan, zich oplossen, uit elk. gaan ; smelten,
oplossen ; zich bevrijden, losmaken ; —rsi da
ogni riguardo, alle onderscheid ter zijde
stellen ; naar niets of niemand zien ; —rsi in
lagrirne, in tranen uitbarsten ; si seioglie
il corpo, men krijgt diarrhee ; si seiogiie
un membro, een lid wordt weer lenig, bruikbaar ; p. pass. sciolto, als app. los, niet gebonden, vastgemaakt ; tenere en cane —,
een hond los laten loopen ; eapelli —i, losse,
fladderende haren ; libro —, ongebonden boek,
o.; pietro —e, oningevat.te, losse steepen ;
— di lingua, vrij in 't spreken; fig. esser
di lingua —a, zijn tong den vrijen teugel
laten ; — di membra, lenig, vlug, behendig
in zijn bewegingen; —, ongedwongen, onbevangen (loop, beweging), vrijmoedig; fig. vrij,
brutaal ; verso — of alleen —, ongebonden,
rijmloos vers, 0.; (Mus.) vrij,los voorgedragen ;
(Giuoc.) panto —, voorgegeven punt, vrijwillige misstoot, m.; opgelost, gesmolten, vloeibaar; los (van den grond); aver 11 corpo
—, aan diarrhee lijden ; —glimento, m. het
losmaken, losbinden; fig. ontknooping v. (in
een roman); verklaring, opheldering ; oplossing,
smetting, v.; — (di corpo), diarrhee, v.; (Pitt.
en Scutt.) ongedwongen houding, pooze, v ;
natuurlijke houding, beweging, v.; —glitore,
m., —trice, f. losmaker, losbinder, bevrijder,
oplosser, m., -ster, v.; —grafia, f. schaduwteekenkunst, v., kunst van silhouetten te teekenen; (Arch.) grondplan, o.; (Astr.) tijdbepaling v. uit de maan- en aardschaduwen ; (Pitt.
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schaduwleer, v.; —lezza, f. Z. saccenteria;
—lo. m. h.z.d. als saeeentino ; —Itanieute,
avv. op ongedwongen, natuurt., vrijmoedige,
vlugge wijze ; —Itezza, f. vlugheid, behendigheid, lenigheid ; — di dita, vlugheid met
de vingers ; — di lingua, radheid van tong-,
praatachtigheid ; fig. ongedwongen-, vrijmoedig-, natuurlijkheid, v.; — di ventro, diarrhee,
v., lichte buikloop, m.; —Ito, agg. en p pass.
van siogliere ; —lvere, v. n. Z. asciolvere ; —nata, f., —ne, m. windhoos, v.;
—pera'ggine, f., —peramento, m., —peratezza, f. leegloopen, 0., leeglooperij, v.,
werkeloosheid ; —peralibraj, m. indecl.
schijngeleerde, m.; —persre, v. n. het werk
staken, het werk neerleggen, strike maken ;
v. a. iem. van zijn werk houden, in zijn werk
storen ; —rsi, v. rifl. zich van zijn werk laten
afhouden, zich er in laten storen ; —peratamente, avv. zonder bezigheid, ledig, lui,
leegloopend ; —pereta'ggine, f. het leegloopen, werkloos zijn (tengev. v. werkstaking);
—perato, agg. zonder werk, bezigheid, werkloos ; lui, traag ; stare —, zonder werk zijn,
de handen in den schoot leggen ; —peratone,
m., —ona, f. groote leeglooper, dagdief, m.;
—perio, m. aanhoudend leegloopen, langdurige werkloosheid, v.; —'pero, m. het leegloopen, werkloosheid ; staking v. van het werk,
rust, v.; giorno di —, rust-, feestdag, vrije
dag, m.; tegenwoordig vooral : werkstaking, v.;
algemeene en voorbereide staking van allen
arbeid in fabrieken ; ruettersi, essere in
iscio'pere, het werk staken ; fare —, een
werkstaking beginnen ; —perone, m. leeglooper, m., een vriend van leegloopen, luiaard,
doeniets ; deugniet, m.; ook voor : scimunito ;
—pinio, -pio, m. Z. sciupinio en scinpio; —pino, m. gelukkige gebeurtenis, v.,
gelukkig voorval, o.; geluk, buitenkansje, o.;
—prare, v. n. en afgel. Z. —persre ; —rinamento, m. het verspreiden, uithangen in
de lucht ; luchten, uitluchten, o.; —ringre,
v. a. luchten, uitluchten, in de zon hangen ;
— il falcone, den valk laten opstijgen ;
zwaaien (het zwaard); — 1111 tolpo, een slag
toebrengen. — libri, boeken doorbladeren ;
fig. en iron. uitstallen, uitkramen (geleerdh.);
— le lodi di qd., iem.'s lof uitbazuinen ;
—rsi, v. rifl. bet zich gemakkelijk maken, de
jas losknoopen (om beter te kunnen ademhalen); frissche lucht scheppen ; v.n. uitvloeien ;
—re, Z. sciogliere; —otta, f. (Farm.)
welriekend poeder dat men op de chocolade
doet; —verare, v. a. h.z.d. als seeverare
of separare ; —vermo, m. Z. rove'scio ;
—vinisluo, m. chauvinisme, o.
Scipare, v. a. h.z.d. als sciupare of dissipare; ehe la meinoria il sangue
aucor mi seipa, zoodat de gedachte er
aan mij nog het bloed in de aderen doet stollen (D.); —rsi, v. rifl. een miskraam hebben ;
—patore, m., —trice, f. verderver, verkwister, m.; —pazione, f. verkwisting, verspilling, verbrassing, v.; — pidezza, —pitezza, f. h.z.d. als insipidezza; —pedire,
v. n. den smaak verliezen, flauw, smakeloos
worden; verschralen (wijn); fig. oud, vervelend,
flauw worden ; —'pido, agg. Z. insei'pido ;
—pire, v. n. Z. —pidire; —pita'ggine,f.
smakeloos-, onsmakelijkheid, tlauwheid ; fig.
flauwiteit, flauwigheid, v.; —pitameate, avv.
Z. insipidamente; —pito, agg. smakeloos,
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flauw ; fig. d waas, kinderachtig, flauw ;
v. a. h.z.d. als sapere ; —ringa, f. en afgel.
h.z.d. als si ringa ; —roccale, agg. den
sirocco, zuidoostewind betreffende; aria —,
zoele luchte ; venti —i , zuidoostewinden ; als
sost. in. (Mar.) sterke zuidoostewind, m.;
—rotco, m. zuidoostewind, sirocco; -v. a. met siroop zoet maken, gereed
maken; —roppo, m. siroop, suikerstroop, v.;
—rpo, m. h.z.d. als giunco ; —rro, m.
(Chir.) kankerachtige verharding, v.; hard
kliergezwel, o.; —rroso, agg. (Chir.) verhard,
v. een klierverharding voortkomende; —sma,
m. schisma, o., kerkscheuring, v.; —, voor :
discordia; —sma'tieo, agg. schisrnatiscb,
een schisma veroorzakend, tot een schisma
behoorende ; sost. m. schismatiek, scheurmaker, m.; —ssile, agg. altunie —, splijtbare
aluin, m.; —ssione, f. scheiding, scheuring,
(Polit.) voto di —, verklaring waardoor men
een van de partij afwijkend votum motiveert;
—sso, p. pass. van seindere ; —ssura, f.
scheur, spleet, kloof, v.; fig. scheuring, v.;
oneenigheid, v., verschil o. van meening;
tweedracht, v.
Seita, m. (N. pr. ctn.) Scyth, m.
Seitale, m. Spartaansch geheimschrift, o.,
skytaal, o.
Scingamano, m. voor : asciugamano ;
—ugare, voor : asciugarre ; —ugato'io,
m. h.z.d. als sciugamano ; —nno, agg. h.z.d.
als sprovvedito of sguernito ; —upacchiare, v. a. een beetje bederven, toetakelen,
slecht behandelen ; —upare, v. a. bederven,
beschadigen, verslijten ; fig. bederven, slecht
opvoeden ; slecht gebruiken ; verspillen, vermorsen ; —rsi gli occhi, zijn oogen bederven ; —rsi, v. rifl. zich ten gronde richten,
zich afwerken ; non c' è pericelo ehe si
seinpi, geen nood dat hij er zich bij ten gronde
zal richten ; verslijten, bedorven warden ; doodgaan ; een miskraam hebben ;p. pass. —ato,
als agg. ten grande gericht, verspild, verkwist,
kapot, bedorven ; ragazzo — , bedorven,
slecht opgevoede jongen ; —upatore, m.,
—trice, f. bederver, verkwister, vernietiger . ,
enz.; —upinare, —upinio, h.z.d. als —upare en —upio ; —upio, m. voortdurende
verspilling, bederving, beschadiging, v.; —upone, m., —ona, f. zinnelooze verkwister,
vernielal, bederver, m.; —utto, egg. Z. asci11tto ; —volare, v. n. uitglijden, uitsullen ;
glijden ; laseiarsi —già, zich laten afglijden ; qe. toni scivola di mano, iets glijdt
mij uit de hand ; voor: sibilare of fischiare ; —volata, f. het afglijden, uitglijden, o.;
gefluit, gesis, o.; soort gedicht in rijmlooze
verzen ; —voletto, m. (Mus.) h.z.d. als
passaggio.
Selamare, —mazione, Z. eselarnare,
—azione ; —area, f. (Bot.) Z. scliiarea ;
—eroftalinia, f. (Med.) ooglidontsteking, v.;
— erotica , f. (9nat.) hard oogappeivlies 0.;
—ero'tico, agg. glaudule —e, verharde
klieren. mv.; — u so, agg. voor : eseloso.
Scocca'lfuso, agg. inonna —, lui, traag
wijf, o.; —eaniento, rn. afdrukken, losgaan,
o.; —care, v. n. losspringen, afgaan ; slaan
(uurwerk); scoccano le tre, 't slaat drie
uur; uitbreken, opduiken, opkomen, opstijgen,
opgaan ; v. a. met den boog schieten ; afschieten (geweer); — nu tolpo, een slag toebrengen ; fig. — un sospiro, een zucht loozen;
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motto, een scherp, geestig woord
uiten ; — un voto, zijn stem niet geven (aan
iem.); — del bad, luidklinkende kussen
parole, zeggen, woorden uiten;
geven ;
—rsi, v. rifl voor palesarsi ; --cato'io,
m. Z. scaccatoio ; —catore, m. schutter,
m.; — di frecce, werpspiesenslingeraar,
pijlenschieter; —eiare, v. a. open-, stukslaan
(een ei); (Mar.) losmaken, ontknoopen ; fig.
de eigenzinnigheid benemen, afleeren ; —co,
m. het afdrukken van de pijl, het geweer;
het losgaan, losspringen (van een veer); slaan
(van een klok); stare in sullo — di fare
qc., op 't punt, op sprong staan iets te doen ;
—cobrino, Z. sconcobrino; —colare,
v. a. de bessen afplukken, afristen ; fig. —
barbarismi, de eene taalfout op de andere
stapelen ; p. pass. —ato, als agg. zuiver, klaar,
duidelijk ; un' ora —a, een volslagen, geheel
uur; —coveggiare, v. a. foppen, voor den
gek houden ; v. n. oogjes geven, boelen, koket
doen ; —dare, v. a. den staart afkorten (van
paarden, honden); p. pass. —ato, als agg. met
afgesneden staart, zonder staart ; pntta —a,
doortrapte vrouw, v.; —della, f. diep-, soepbord, o.; nap, v., soepterrien, m.; fare —
delle maai, van de twee banden een nap
maken; (Mar.) bus v. van den as van 't gangpil ; prov. i bravi alla guerra e I poltroni alla —, de dapperen naar den oorlog
en de lafhartigen achter den kachel ; —dellaio, —dellaro, m. nappenmaker, pottenbakker, m.; —dellare, v.a. op borden scheppen
(soep enz.); (de soep) opdragen ; omwerpen,
afwerpen fam. — un figllnolo, een zoon
het leven schenken ; — bugle, fandonie,
leugens, praatjes rondstrooien, verspreiden ;
—dellata, f. een bord vol (soep); —dellino,
m. kl. soepbord, 0., kl. nap, v.; pan, kruitpan
v. (der geweren); scherz. kuiltje o. (in de wangen); —dinzolare, v. n. kwispelen (honden);
waggelen, trippelen, schommelen (bij 't gaan);
—facciare, v. a. in-, platdrukken ; --ffina,
f. houtrasp, -vijl, v.; —ffinare, v. a. raspen,
vijlen (hout); —ffone, m. wollen slobkous, v.;
—'glia, f. huid, v.; fig. kleeding, v.; — di
testudo, tartarugo, schelp, v., schild o.
van de schildpad ; voor : seo'glio; —glia'ecio, m. steile, gevaarlijke, onbewoonbare rots,
v., steile klip, v.; —gliato, app. h.z.d. als
castrato; —gliera, f. rij naakte klippen ;
rotsrif, o ; —e, pl. (Idraul.) natuurl. waterval,
m.; (Mar.) Z. gettata ; —glietta, f. kleine
huid, v., huidje, vliesje, o.; voor: scagiola,
plaatje, v., steen, metaal; —glietto, kleine
rots, kl. klip, v.; —'glio, m. klip, v., rif, o.;
fermo come lino —, vast als een rots;
fig. klip, v., zwarigheid, v., struikelblok, o.; —,
m. h.z.d. als scoglia of scorza ; —glioso,
agg. vol klippen, riffen; —gno'scere, v. a.
en afgel. Z. sconoscere; —iare, v. a. het
vel, de huid aftrekken, villen; —iatto, —Iattolo, m. eekhorentje, o.; —la, 1. anijsbroodje, o.; —lamento, m. het doorgieten,
doorzijgen ; —lara, f. leerlinge, scholierster,
v.; —lare, m. leerling, scholier, m.; —lare,
v. a. laten afloopen, afdruipen, afvloeien ; v. n.
afloopen, afdruipen, afdruppelen ; —laregglare, v. n. schooljongensstreken uithalen ;
—laresco, f. schooljeugd, v., de schooljongens,
de studenten, mv.; —larescamente, avv.
op schooljongensachtige wijze, als schooljongens ; —laresco, agg. schooljongensachtig;
•
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—laretto, m. schoolknaap, m. -kind, 0.; coca
da —i, kinder-jongensstreken, verhalen : fig.
jongmensch o: zonder ondervinding, die nog
niet droog achter de voren is ; fam. onwetend
op een of ander gebied ; —larino, m., --ina,
f. jonge scholier, m., -ster, v.; lief, aardig
schoolkind, o.; —laru'ccio, m., —a, f. slechte
scholier, m. en v., slecht schoolkind, o.;
—la'stica, f. (Filos.) scholastiek, v., wijsbegeerte, leer der scholastieken ; —lasticamente, avro. op scholastieke wijze, volgens
de regelen der school ; —lasticitit, f. scholasticisme, o., schoolmatigheid, v.; —la'stico,
agg. de school betreffende ; anno —, schooljaar, 0.; libri —i, schoolboeken, o. mv.; consiglio —, schoolraad, m„ -college, o.; regole
—che, schoolreglementen ; (nos.) scholastisch ; sost. m. scholastieker, m., aanh. der
scholastische leer ; schooldirecteur, -meester,
m ; alla —a, op scholastische wijze, schoolmatig ; —lativo, agg. (Med.) afvoerend;
nebbia —a, nevel, die zich in regen oplost;
--lato'io, m. goot, v., afvoerkanaal, o., greppel, in.; —latura, f. het afvloeien, o., afgevloeid water, o.; —lazione, f. (Med.) zaadvloed, druiper, m.; —letta, f. school, eerste
klasse v. in latijnsche scholen ; --liaste, m.
scholiast, m.; uitlegger m. (vooral der oud-gr.
dichters); —'lio, m. scholie, v.; grammatik.
of kritische aanmerking, v.; (Mat.) verklaring,
bewerking v. op een voorafgaande stelling;
—llacciarsi, v. rifl. den hals ontblooten,
den halsdoek afdoen, den boord losmaken, den
boezem ontblooten; —Ilacciato, agg. met
blooten, uitgesneden hals, zeer laag uitgesneden (gedecolleteerd) van vrouwenkleederen ;
fig. onbetamelijk, onkiesch (van romans);

—Hare, v. a. vaneentrekken, losmaken (gelijmd goed); de lijm verwijderen, ontgommen ;
—rsi, v. rifl. losgaan (van gelijmde voorwerp.);
—Hare, v. a. aan den hals uitsnijden, knippen
(vrouwenkleeren); —llato, m. uitgesneden
hals m. (aan kleeren); agg. uitgesneden, gedecolleteerd ; fig. (van personen) h.z.d. als
scollacciato ; —llatara, f. scheiding, v.,
uit elkander nemen, o.; (Rett.) afgebroken,
hakkelende redevoering, v.; —llegare, v. a.
scheiden, uit elkander nemen, losmaken ; --1linare, v. n. op de hoogten, heuvels wandelen, ze door-, overtrekken ; --llo, m. split, o.,
uitsnijding v. aan den hals (v. vrouwenkleer.);
—lmare, v. a. het overtollige afnemen, de
maat afstrijken; —lo, m. het afdruipen, afdruppelen, afvloeien ; afvoerkanaal, o., greppel,
m.; (Mar.) lek, o., lekkage, v.; (Med.) zaadvloed, druiper, m.; witte vloed, m.; —lopendra, f. (Zool.) duizendpoot,' m.; —lo'pio, m.
ordesgeestelijke van de orde van 't Joan.
Colansanzio ; i Padri —j, de scholopianen ;
—loramento, —iinento, m. het verkleuren,
verbleeken, verschieten, o.; —lorare, v. a.
ontkleuren, bleeken ; —rsi, v. rifl. de kleur
verliezen, verbleeken, verschieten ; —losre,
v. a. bleeken ; v. n. en —rsi, v. rifl. de kleur
verliezen, verbleeken, bleek worden ; p. pass.
—Ito, als agg. verkleurd, verbleekt, verschoten ; bleek, bleek geworden ; —Ipamento, m.
verontschuldiging, rechtvaardiging, v.; —Ipare, v. a. van een schuld vrijspreken ; —rsi,
v. rifl. zich rechtvaardigen, de schuld van zich
afwerpen ; —lpimento, m. (Scult.) het beitelen, uithouwen, 0.; —ipi re, v. a. en assol.
beitelen, uithouwen; — in ranse, in koper
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graveeren ; — in legno, in hout snijden,
inbijteien ; fig. inprenten ; — le parole, de
woorden duidelijk uitspreken ; p. pass. —Ito
en scailto, als egg. gegraveerd, ingeprent;
duidelijk (uitgesproken); rosa —a, de zaak
in haar ware gedaante ; —Ipitamente, ave.
op duidelijke verstaanbare wijze ; —lpitura,
f. h.z.d. als seultura ; voor : effigie, impronta; —Ita, f schildwacht, in.; —Itare,
v. a. Z. asooltare ; —Itellare, v. a. wieden ; met een mes verwonden ; p. pass. als
agg. —ato, met een mes uit den grond gestoken ; —Itura, 1. Z. scultura ; —mbavare, v. a. bek wijlen, bezeveren ; —inberello, m. scheplepel, m.; —mbeecherare,
v. a. bekrabbelen (papier); slecht schrijven;
—mbinare, v. a. h.z.d. als acornporre en
sgoininare ; —nnbinazione, f. b.z.d. als
sgorninio ; —mbriglio, m. h.z.d. als sgominio ; —mbro, in. (Zool.) makreel, m.;
—mbuiamento, m. h.z.d. als scompigllo
en disperdinaento; —mbuiare, v. a. in
groote verwarring, wanorde brengen ; —ato,
verward, gestoord, verlegen ; verduisterd;
—mbussolare, v. a. h.z.d.als —mbuiare;
fi g. hevig ontroeren, verschrikken, uit het
evenwicht brengen ; —mbussollo, m. groote
wanorde, verwarring, v.; —niinentato, agg.
(Mar.) legname —, verweerd houtwerk, o.;
—minessa, f. weddenschap, v.; —mmettere,
v. a. uit elk. nemen ; — una nave, een schip
lek maken, verpletteren, uiteenslaan ; fig. tweedracht stichten ; wedden ; —rel. v. rifl. uiteengaan, loslaten ; p. pass. —esso, als app.
uiteengenomen ; legname —, slecht gevoegd
houtwerk ; verwed, als weddenschap ingezet;
comme —e, sommen om welke gewed wordt;
—mmettimento, m. h.z.d. als —mmessa;
—innnettitore, m. uiteennemer, wedder, m.;
fig. vredeverstoorder, m.; —mmettitura, f.
het uiteennemen, uiteengenomen deel, o.; afgenomen stuk, o.; --mmezzare, v. a. h.z.d.
als smezzare ; —mmiatare, v. a. h.z.d. als
accomiatare; —mmiattata, f. het afscheid nemen, afscheid, v.; —mmodare, v. a.
en afgel. seomodare; --mmovimento, m.
hevige beweging, schudding, ontroering, v.;
opstand, oproer, m.; —inmovitore, m. oproerstichter, m.; —mmovizione, —mmozione, 1. Z. —mmovimento ; —anmu'overe, v. a. hevig bewegen, schudden ; doen
beven, sidderen ; ophitsen, opstoken ; —modainente, ('cv. op lastige, ongemakkelijke
wijze; —niodare, v. a. lastig vallen, bemoeieliljken, storen, ongelegen komen ; —rsi,
v. via. zich storen laten, zich moeite geven ;
prov. chi ha bisogno e quel al ecomodi,
wie iets hebben wil moet zich zelf de moeite
er voor getroosten ; —modezza, —modità,
f. bezwaarlijkheid, v., bezwaar, ongemak, o.;
onaangenaam-, ongelegen-, verdrietel ij kheid,
v.; —'inodo, m. b.z.d. als ineo'modo en
scomodità; —, app. lastig, ongemakkelijk,
bezwaarlijk, ongelegen; niet dienstig ; —mpaginamento, m , —atura, —azione, f.
verwarring, storing, krankzinnigheid, v.; —mpaginare, v. a. de orde, den samenhang
verstoren ; uit het evenwicht brengen ; verwarren, in de war brengen, gek maken;
—mpagnamento, in. afzondering, afscheiding, v.; wanverhouding, v.; —mpagnare,
v. a. wat bijeen hoort scheiden ; alles bont door
elkander gooien, doen; —rsi, v. rifl. zich van
,
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het gezelschap verwijderen, scheiden ; in oeeenigheid geraken, niet meer bij elk. pan;
p. pass. —ato, als agg. niet bljeenboorend,
passend ; —mpagno, agg, h.z.d. als —sn•
pagnato ; —mpannare, v. a. het dek, de
dekens van zich • werpen ; —rei, v. rifl. zonder
dek liggen, blijven ; —nmparire, v. n. voor :
disparire ; fig. — a qe. con qd., minder
schoon, waard worden dan iem., iets anders;
zeer afsteken (bij iets); in de schaduw Steen;
een slecht figuur maken; —mparsa, f. het
verdwijnen; fig. het verliezen van den geur;
—inpartimento, het in-, afdeelen, o ; indeeling, v., verlegging, v.; afdeeling v. (bijv. in een
kast); kwartier, o., kamer, v.; (Mar.) —I, pl.
afdeelingen, binnenschotten, mv.; ruimte, v.,
hutten o. (in een schip); (Ferrov.) coupé, v.,
wagonafdeeling, v., compartiment, 0.; —mpartire, v. a. af-, indeelen, in vakken verdeelen ; verdeelen (onder elkander), scheiden
(twistenden); —rei, v. rifl. onder elk. verdeeleg ;
—nipensare, v. n. b.z.d. als ruminare
tolla mepte; —mpigilamento, m. verstrooiing, uiteendrijving v. (van een leger);
—mpigliare, v. a. in wanorde brengen; in
de war brengen (garen); fig. verwarren, verward maken, het hoofd op hol brengen ; —rei,
v. rifl. verward, onthutst worden ; —inpigliatameiite,ave. op wanordel ij ke wijze; zonder orde, verward ; —mpi'glio m. verwarring, wanorde, v., warboel, m., onrust, v.,
onthutsing, v.; —mpigiinme, m. warboel,
verwarde hoop, m.; —mpisciare, v. a. bepissen, bewateren ; —rel, v. rifl. zich bepissen,
in z ij n broek wateren ; —rei dalle of per
le risa, letterlijk zich van 't lachen bepissen, bijna bersten van lachen ; --inpletare,
v. a. onvolledig maken ; —mpleto, agg. onvolledig, incompleet ; —mponimento, bet
uit elkander nemen ; b.z.d. als —posialone, f.,
storing, verwarring, v., onthutsing; (Tip.)
distribueeren, o., distributie, v.; —mporre,
v a. uit elk. nemen ; fig. ontleden, analiseeren ;
in wanorde brengen ; (Tip.) distribueeren ; —
la forma, den vorm afnemen ; —rel, v. rifl.
uiteengaan, uiteenvallen ; fig. buiten zichzelf
geraken, de kluts kwijtrake
n ; —rsi nel
volto, het gezicht vertrekken, op het gelaat
ontroering, angst vertoonen ; p. pass. —osto,
als agg. ongeordend, onordelijk, slordig, verward, onthutst; —mpostamente, avv. op
wanordelijke, onordelijke, slordige wijze; met
slordige houding; —mpostezza, f. wan-,
onordelijkheid ; onverschillige, onbehoorlijke,
onrustige houding ; onfatsoenlijk-, oneerbaarheid, v.; —mputare, v. a. in afrekening
brengen, aftrekken ; —mputo, m. afrekening,
v., aftrek, m.; —mpuzzare, v. a. h.z.d. als
appuzzare ; —mpuzzolare, v. a. den
walg, afkeer, het gebrek aan eetlust wegnemen ; weer eetlust opwekken ; —rsi, v. rifl.
weer eetlust bekomen ; —munare, v. a. h.z.d.
als dlaunire; —mn'niea, 1. (Eccles.) excomuniceering, v., excomunicatie, v., kerkelijke
ban, m.; incorrere, Gascare nella —, in
den kerkel. ban vervallen ; (am. ha la —
addoaso, hij is behekst, is een ongeluksvogel ; è una (vera) — , dat is een verdraaide, beroerde jongen, m.; —municagione,
—zione, f. h.z.d. als —mu'niea; --municamento, m. excomuniceering, v.; —municare, v. a. (Eccles.) excomuniceeren, in den
kerkel. ban doen, den ban uitspreken ; p. pass.
,
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-ato, als agg. geëxcomuniceerd ; in den ban ;
fig. goddeloos; lingue —e, lastertongen, v.
mv.; faccia da —, galgentronie, v.; als sost.
geëxcomuniceerde, m.; —niuuicatore, m.
priester die den ban uitspreekt ; —niuzzolo,
m. h.z.d. als buccicata.
Seoneacare, v. n. volg. beschijten, bekakken ;
—rsi, v. rifl. zich beschijten, bekakken, zich
bevuilen, wat in de broek doen ; —eaeatore,
m., —triee, f. beschijter, broekkakker ; —eaciare, V. a. voort-, wegjagen; —care, v. a.
uit de kuip, de tobbe halen ; v. n. te voorschijn,
er uitkomen ; —catenare, v. a. van de
ketenen en fig. van den samenhang losmaken ;
—rsi, v. rifl. losgaan ; p. pass. —ato, als agq.
onzamenhangend, niet in samenhang zijnd;
—eennutamente, avv. h.z.d. als disaceonciamente; —eertamente, m. Z.
sconcerto ; -certare, v. a. in wanorde,

verwarring brengen, de harmonie verstoren,
boosmaken ; fig. boosmaken, buiten zichzelf
brengen, verstoren ; de maag van streek brengen; —rsi, v. rifl. buiten zichzelf geraken,
zijn geduld, bedaardheid verliezen ; —rsi eon
qd., met iem. in twist, strijd geraken ; —certatore, m. verstoorder, in de war brenger ;
—eerto, m. gemoedsaandoening ; ontstemd-,
onthutstheid ; zware verstoring van de maag ;
wanklank, m., disharmonie ; dare in —,
valsch zingen of spelen ; wanorde, verwarring,
v.; —cezza, f. ontsteltenis, v., verwarring, v.;
onpassend-, ongemanierd-, schaamteloosheid,
v.; vergrijp o. tegen de goede zeden, den goeden
smaak ; onpassende, onbehoorlijke houding, v.;
—=nciamente, avv. op onordelijke, leelijke,
wanstaltige wijze ; zonder fatsoen, met schade
en schande; —nciarnento, Z. —cio ; —nciare, v. a. bederven, erger maken, toetakelen, mismaken ; —rsi una gamba, een been
verstuiken ; verwarren, in wanorde brengen,
verijdelen ; h.z.d. als scomodare ; —rsi,
v. rifl. erger worden, bederven, bedorven worden, ten gronde gaan ; in wanorde, verwarring
geraken ; een miskraam hebben, een miskraam
veroorzaken ; —nciatore, m., —trice, f. bederver, verstoorder, mismaker enz.; —ciatura, f. het bederven, erger maken, mismaken;
verderf, o., vernietiging, 0.; fig. slecht werk,
o., knoeierij, v., onbezonnen rede, v.; mismaaksel, misbaksel ; monster, m., monsterachtigheid, v., onvoldragen vrucht, v.; dare in
isconciatura, een miskraam hebben ; verstuiking, verrekking, v.; —'ncio, m. schade,
beschadiging, v.; tinpa ssend-, ongemanierdheid,
v., ongemak, o.; schande, v., schandaal, o.,
ongeval, o., tegenspoed, o., verlegenheid, v.;
—, agg. mismaakt, leelijk, afschuwelijk leelijk,
kreupel ; onaanzienlijk, walgelijk, afschuwelijk ; fig. onpassend, onbehoorlijk ; gemeen,
schandelijk, schaamteloos, goddeloos ; —e
parole, gemeene praatjes, dwaze, vuile woorden ; vreemd, zonderling ; monsterachtig, buitengewoon, bovenmatige ; spese —e, bovenmatige uitgaven ; letizia —a, uitgelaten
vreugde, v.; stagione —a, onregelmatig,
ongestadig weer, 0.; slordig, onverschillig (in
de kleeding); verstuikt, verrekt; ruw, onbegaanbaar, steil; verpest; —elu'dere, v. a.
vernietigen, annulleeren, afbreken ; —clusionato, agg. besluiteloos, wankelend ; onbepaald, tot geen eindoordeel komend ; —colerino, m. goochelaar, m.; cordanza, f.
misverstand,o., wanverhouding, y., wanklank,
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m.; (Gram.) verkeerde woord-, zinvoeging ;

-co'rdia, f. h.z.d. als discordla ; —corporare, Z. scorporare ; —desee'ndere,
Z. scoscendere ; —ndito, agg. niet gekruid,

ongekruid, smakeloos, flauw ; fig. flauw, dom,
onverstandig ; —face'vole, agg. Z. seonvenevole of disdicevole; —ferma, f.
terugneming, nietbevestiging v. (v. e. bericht);
ferinare, v._ a. bevestigen, bekrachtigen,
opnieuw beweren ; —nfessare, v. a. verloochenen ; -- fice'abile, agq. losmaakbaar,
uit elkander te nemen; uittrekbaar (spijker);
—ficeai»ento, m. het uittrekken der sp41kers , open-, losmaken, o.; --nficcare, v. a.
de spijkers uittrekken, los-, openmaken, uit
elk. nemen ; fig. — qe dalla testa a qd.,
iem. iets uit.het hoofd praten ; —nfidanza,
f. h.z.d. als diffidenza; —fidare, v. n. h.z.d.
als diffidare ; p .pass. -ato, als agg. h.z.d.
als diffidente, het vertrouwen verloren hebbend ; —fi'ggere, v. a. op den kop, op de
vlucht slaan ; (Parl.) rilnaner —, een nederlaag lijden ; fig. terneerslaan, moedeloos maken ; p. pass. -itto, als agg. verwoest, vernietigd ; in verwarring, verlegenheid gebracht ;
--figgimento, m. h.z.d. als —fitta; —figgitore, m., —trice, f. overwinnaar, m.;
—finare, v. n. uit de ballinschap ontsnappen;
fig. de grenzen, de maat overschrijden ; —fitta,
f. nederlaag, v., verwoesting, v.; —fitto,
p. pass. van —figgere ; —fittura, f. Z.
—fiitta ; —fo'ndere, v. a. als confondere, maar sterker ; —fortamento, m.
ontmoediging, moedeloosmaking, v.; —fortare, V. a. ontmoedigen, den moed benemen,
moedeloos maken ; — qd. da qe., iem. iets
afraden ; — ge., voor iets waarschuwen ;
—rsi, v. rifl. den moed verliezen ; p. pass.
—ato, als agg. terneergeslagen, moedeloos,
ontmoedigd ; —nforto, m. troosteloosheid,
moedeloosheid, v., droefheid, v., kommer, m.;
—giungimento, m. h.z.d. als disgiungiinento ; —giuntura, f. Z. scongiungimento ; —giurare, v. a. bezweren,
uitbannen (booze geesten); — qd., iem. be-

zweren, met grooten aandrang verzoeken,
smeken ; ve ne congiuro, ik bezweer u ;
vi supplico e congiuro, ik bid en smeek
u; — u n pericolo, een gevaar afwenden,
bezweren ; —giuratore, m., —trice, f.
geestenbezweerder, duivelbanner, m.; —ginrazione, f. h.z.d. als sconginro, m. bezwering, v., duivelbanning, v., dringende
smeekbede, verzoek, o.; voor: giuramento;
—nessione, f. gebrek aan samenhang;
losheid, onsamenhangendheid, v.; —ne'ttere.
v. a. scheiden, den samenhang verbreken ; fig.
iets zonder samenhang zeggen of schrijven ;
p. pass. —nesso, als agg. onsamenhangend,
niet overeenstemmend, elk. weersprekend ;
—ocehiare, v. a. op het rokken doen (het
vlas), het vlas afspinnen ; fig. iets met huid
en haar opeten ; —occhiatura, f. rest v.
vlas (op het rokken); —noscente, agg. Z.
p. pres. van sconoseere ; —noscentemente, avv. op ondankbare, onerkentel ij ke
wijze ; —oseenza, f. ondankbaarheid, v.;
—o'seere, v. a. (een ontvangen weldaad) niet
erkennen, niet erkentelijk, dankbaar zijn ;
p. pass. —ante, als agq. ondankbaar, onerkenteljk ; voor : ignorante ; p. pass. —uto,
als agg. onbekend; sost. in. onbekende, onbekend mensch, m.; --oscimento, m. h.z.d. als
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—oseenza; –oselutamente, avv. op on- j 1., —trazzo, m. Z. scontro; —tre'vole,
agg. h.z.d. als aecessibile ; —trinare, Z.
bekende wijze; —quassanaeitto, m. verpletscrutinare ; —trinello, m. onbeduidend
tering, vernietiging, verwoesting, v., puinhoop,
voorval,
o., zwakke tegenstander, m.; —tro,
eonquassare,
v.
a.
als
—quassare,
m.
m. het ontmoeten, aantreffen, o., ontmoeting,
maar sterker; —quasso, m. verwoesting,

vernietiging, omverhaling, verplettering; —
sacrare, v. a. ontwijden, ontheiligen ; p. pass.
-ato, als agg. ontwijd; lam birba —a,
aartsschurk, m.; —senso, m. h.z.d. als eonsenso ; —sentimento, m. weigering, niet
toestemming, misbillijking, v.; —centire, v. a.
misbillijken, weigeren, niet toestaan; —sideranze, —sideratezza, f. onbezonnen-, onoverlegd-, onbedachtzaam-, nalatigheid, v.;
gedachteloos-, lichtzinnigheid, v., gebrek aan
overleg ; —sideratamente, avv. op onoverlegde enz. wijze ; —siderato, agg. onoverlegd,
onbezonnen, onbedachtz.; —siderazione,
—sideranza,—sideratezza; —sigliare,

v. a. verkeerd raden, afraden ; —sigliatamente, avv. op onverstandige, onoverlegde
wijze ; —sigliatezza, f. hulpeloosheid, het
zonder raad zijn ; gebrek aan overleg, oordeel, verstand; —sigliato, agg. zonder
raad, hulp ; onverstandig, dwaas ; h.z.d. als
seonsiderato ; —sigliativo, agg. afradend, waarschuwend ; —solamento, m.,
—solazione, f. troosteloosheid, v., kommer,
m., bekommerdheid, v.; —solare, v. a. troosteloos maken, bedroeven, krenken ; p. pass.
—ato, als agg. zonder troost, vol kommer,
zorg ; ontroostbaar, wanhopig; —solatamente, avv. op troostlooze wijze; —tare,
v. a. afbetalen, delgen (schuld); afrekenen,
aftrekken, afhouden ; -- ul na pens, een straf
boeten ; zitten, afdoen (straf); — tre anni di
careere, drie jaar zitten (in de gevangenis);
boeten ; ora la seonta, nu moet hij er voor
boeten ; (Corn.) — una cambiale, een wissel
disconteeren, escompteeren ; (Mar.) — la
quaranteua, de quarantaine doorstaan ;
—tentamento, —tento, m. misnoegen, ontevredenheid, ontstemdheid, v., boosheid, v.,
ergernis, v.; —tentare, v. a. ontevreden,
misnoegd maken; ontstemmen, boosmaken ;
—rsi, v. rill. misnoegd zijn, niet tevreden zijn
(met iets); —teutezza, f. ontevredenheid,
misnoegdheid, v.; —tento, m. Z. —tentiniento ; — agg. ontevreden, misnoegd, onvergenoegd; —tessitura, f. verwarring, wanorde, v.; —tinuare, v. a. ophouden, niet voortgaan, den samenhang verbreken ; —tista, m.
eigenaar m. van een discontobank ; —to, m.
afbetaling, v., aftrek, m., delging, v.; (Corn.)
discompteering, escompteering, v., disconto, 0.;
banca di —, discontobank, v.; a —,per —,
h.z.d. als a conto, op afrekening, in aftrek ;
—to'rcere, v. a. h.z.d. als couto'rcere,
maar sterker; (het gezicht, den mond) vertrekken ; — il naso, den neus optrekken ;
-rsi, v. rill. zich wenden, krommen, het
gelaat afwenden ; —torcimento, m. winding,
kromming, verdraaiing, het zich krommen, o.;
—torcio, m. aanhoudend verdraaien (der
ledematen); —torto, p. pass. v. —to'rcere;
—traffare, v. a. h.z.d. als contraffare ;
p. pass. —atto, als agg. leelijk, mismaakt ;
—tramento, Z. --tro, m.; —trapparsi,
v. rill. het evenwicht verliezen, waggelen,
wankelen ; —trare, v. a. en —rsi, v. rill.
h.z.d. als incontrare en rincontrare ;
—rsi, v. ria. handgemeen worden, elkander
ontmoeten, op elk. stooten (legers); —trata,
,

v., samenstoot m. (van twee legers); gevecht,
treffen, tweegevecht, o., voorval, o., ongelukkilte gebeurtenis, v., tegenstander, vijand, m.;
—, h.z.d. als augurio ; (Mar.) —i, dwarshouten, o. mv.; -trosa'ggine, f. weerspan
nigheid, weerbarstigheid, v.; —trosetto, m.
stoute, weerbarstige jongen, m.; —troso, in,,
weerbarstig, terughoudend, onaardig, onbeleefd mensch ; als agg. gente --a, eigenzinnig, norsch volk, o.; —turbare, v. a. Z.
conturbare ; —turbo, in. groote onrust, v.,
ontsteltenis, verwarring, alteratie, v.; —venenza, —venienza en —veuevolezza,
f. onpassend-, ongepast-, onbetamelijkheid, v.;
ongemak, o., lastige geschiedenis, aangelegen
held, v., last, m.; —vene'vole, agg. onpassend,
ondienstig, niet deugend ; onbehoorlijk, onbetamelijk; —venevolmente, avv. op onpassende enz. wijze ; —veuiente, agg. h.z.d. als
—vene'vole ; —venire, v. n. niet passen,.
niet betamen, niet behooren, niet gelegen
komen, slecht aanstaan ; —volgere, v. a.
omstooten, in verwarring brengen ; fig. overhoop gooien ; op zijn grondslagen doen waggelen, schudden, door elkander smijten ; — lo
stomaeo, walg, mislijkheid verwekken
—rsi, v. rill. in oproer, opschudding geraken;
p. pass. —volto, h.z.d. als ritorto ; —volgitnento, m. omwerping, verwarring, doen
wankelen, waggelen ; —volgitore, m. om
werper, verwarringbrenger, m.
Seopa, f. (Bot.) bezemkruid, o., brem, m.; —
da granate, bezemkruid ; bezem, m , roede,
geeselroede, v.; legare le —e, bezembinden
fig. en fan rompere la —, zich aan een
ongebonden leven overgeven ; — (Giuoc.) zeker
kaartspel, 0,; —alola, agg. (Omit.) anatra
—, knakeend v.; passera —, Z. onder passera ; —atnari, m. pl. (Mar.) onderleizeil,
o.; — arnestieri, m. iemand die twaalf
ambachten ter hand neemt; —are, v. a.
vegen, keeren (met den bezem, uitvegen ; met
roeden slaan, geeselen ; fig. — qd., iem. aan
de openbare schande pr ij sgeven ; — un paese,
een land afloopen ; m. prov. aver seopato
piel d'un cero, door alle gaten heengekropeti
zijn ; —atore, m. veger, uitkeerder, m.;
pl. geeselbroeders, mv.; (Artigl.) kanonwisscher, m.; —atura, f. het vegen, uitvegen,
keeren, 0.; geeseling, v.; fig. openlijke beschimping, v., - smaad, m.; dare una — a qd.,
iem. aan de openbare schande prijsgeven ;
—erehiare, v. a. het deksel afnemen ; fig.
blootleggen, uit-, opgraven ; — una casa,
het dak van een buis nemen ; —erta, f. ontdekking, uitvinding, onthulling; het afnemen
van een deksel ; fare una — , eene ontdekking doen ; ook : iets uitvorschen, bespieden ;,
iron. grazie della —! dank je voor de les,
voor de ontdekking, bekendmaking ! (Giuoc.)
aantal geworpen oogen bij 't teerlingspel ;.
worp, m.; (Mar.) uitkijk, m.; —erto, agg. en
p. pass. van —rire ; —ertura, f. het ontdekken, deksel afnemen, o.; fig. openbaar-,.
bekendmaking, v.; —eto, m, met bezemkruid
of brem begroeide plaats, v.; --etter, f. kl.
bezem, boender, m.; plumeau, m., schuier,
borstel, m., roede, v.; —ettare, v. a. h.z.d. als
.
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spozzalare ; —Ina, f. (Omit.) h.z.d. als 1 van het leger aan den vijand blootstellen;
(Polit.) — la corona, de kreo n, dein persoon
passera seopaiuola ; —po, m. doel, o.,
van den vorst in de beraadslagingen mengen,
schietschijt, v.; visierplaatje (op veldmeetwerktrekken ; —rsi, v. rill. zied ontbleeten, van
tuigen); fig. plan, doel, voornemen, doelwit,
het dek ontdoen ; het hoofd ontblooten, den
einddoel, o.; con che — ? waartoe ? waarom?
hoed afnemen; zich bloot geven, zijn plannen
m. bremstruik, m.; seatola di —, doos
enz. doen kennen ; —rsi con qd., openharvan bezem-, priemhout, o.; sco'polo, m. h.z.d.
tig met iem. spreken, iem. in zijn kaart laten
pia'bile, agg. wat openals scogilo ;
zien, niets verbergen ; bada di non scobarsten, openspringen, knallen kan ; —piaprirti, pas op dat gij niet in uw kaart laat
inento, in. het openspringen, openbarsten,
zien; openbaar, bekend worden ; v. n. in 't oog
knallen, o., knal, m.; —piare, I. v. n. openspringen ; voorkomen, voortreden ; — dl pia,
springen, -barsten ; openknallen, ontploffen ;
racer voorkomen, beter effekt maken, meer
nolle dita, met de vingers knippen ; fig.
tot zijn recht komen ; pros. — izn altare
— d'iiividia, di rabbia, van afgunst, woede
per ricoprirne nn altro, het eene gat
bersten ; — dentro a un diabbio, van onniet het andere dichtstoppen ; p. pass. —erto,
geduld branden, onzekerheid vergaan ; — di
als agg, bloot, ongedekt ; lasciare -- li
lagrinne, in tranen uitbarsten, de tranen
vaso, het vat open laten staan ; membra
niet kunnen weerhouden ; -- tacendo, het
—e, ontbioote ledematen ; terrazzo —,
niet meer kunnen inhouden, eindelijk moeten
onoverdekt balkon, 0.; legno —e, earozza
spreken ; — sotto 11 peso, onder den last
bezwijken ; me ne scoppia 11 cuore, het —a, open rijtuig, o., open wagen, in.; fig.
onbeschermd ; (Mil.) ongedekt, aan t vijandelijk
hart breekt mij er van ; nose che fanno
vuur blootgesteld ; dormire —, bloot, zonder
— il cuore, hartverscheurende dingen ; volg.
dek in bed liggen, slapen ; a capo —, met
sterven, krepeeren ; cie tu scoppi I che
ongedekt, ontbloot hoofd, zonder hoed ; a
etui possa — krepeer ! ik wou dat je krePronte —a, vrij, onbeschroomd ; alla —a,
peerde; è yin caldo che al scoppia, 't is
m. ass. fig. met open vizier, open en bloot,
een onverdragelijke hitte ; — dalle risa,
in 't openbaar, openlijk ; lost. m. open, vrije
van lachen schateren, barsten; opengaan,
plaats, v.; antiare allo —, in de vrije, open
openbreken (knoppen, zweren); breken (de
lucht gaan ; allo —, m. ave. ander den blooboog); ontstaan, voortkomen, plotseling uitten hemel; rimanere allo —, bet nazien
barsten (epidemitn); weerklinken, schallen
hebben, zijn geld niet krijgen ; —ritore, m.
(gelach, gehuil); —, 11. v. a. een bij elkander
ontdekker, uitvinder, m., navorscher, in., openhoorend paar scheiden ; —rel, v. rill. van elk.
baarmaker, m.; —ritura, f. het ontblooten,
scheiden, gaan (een paar); —piata, f. h.z.d.
deksel afnemen, o., onthulling, bekendmaking,
als —plo; —piattira, f. kloof, barst (in de
v.; —ulo, m. Z. seoglio.
huid); openspringen d. huid; —piettamento,
m. geknetter, gekna per, o., knappen, knippen Seoraggiainento, w. ontmoediging, moedeaggiare,
loosheid, versaagdheid, v.;
0. (met de vingers), knallen (van de zweep);
—aggire, v. a. moedeloos maken, den
knal, m., gekraak, 0.; —piettare, v. n. knapmoed leen; —rsi, v. rifl. den moed verperen, knetteren (vuur); (Chim.) wegspatten,
liezen ; p. pass. —ato, als agg. moedeloos,
laten ontploffen ; knappen, knippen (met de
ontmoedigd ; —amento, m. kleinmoedigvingers); klappen, knallen (van de zweep);
held, terneergeslagenheid, ontstemdheid, v.;
-plettata, f voor : —piettamento, m.
—are, h.z.d. als —aggire; —bacchiageweerschot, o.: —pietterra, f.(Mil.)scherpnaento, in. openlijke tentoonstelling, aan de
schutterskorps, o.; —piettiere, m. (Mil.)
kaak stellen, aan de verachting overgeven,
scherpschutter, fuselier, m.; geweermaker, in.;
belasteren; —bellato, agg. spotlustig; solt.
--piettio, m. aanhoudend, voortdurend gein. spotter, in.; —biare, V. a. met inkt bevlekknetter, geknapper, gekraak enz.; —pietto,
ken ; v. n. vlekken maken, bevlekken ; —bio,
m. zwakke knal, m.; zwak gekraak, o.; voor :
m. inktvlek, v.; —bu'tieo, agg. (Med.) scheurschioppetto ; voor : balestra; (Artigi.)
buik, m.; —care, v. n. en —rsi, v. rifl. h.z.d.
kanonschot, o.; —'plo, m. knal, m., gekraak,
als alzarsi ; —cianmento, in. verkorting,
o., ontploffing, v.; — di risa, plotseling uitafkorting, v.; —eiare, v. a. korter maken,
barsten van lachen ; — di applauso, storm
verkorten ; — la strada, den weg verkorten,
m. van toejuichingen ; fare —, opzien verafkorten ; — la staifa, den stijgbeugel hoowekken ; voor : schioppo ; di —, avv. met
ger hangen, inkorten ; — la bocca sopra
, lén slag, op den slag, plotseling, als door den
qd., den neus ergens voor optrekken ; —rsi,
bliksem getroffen ; —rimento, m. onthulling,
v. rifl. korter worden, samentrekken, inkrirnv., ontdekking, v., het afnemen van bet deksel,
pen, afnemen ; (Disegn.) in 't perspectief verde omhulling ; —rire, v. a. opendoen, ontkort schijnen ; p. pass. -ato, als app. (Arald.)
bullen, ontblooten, het omhulsel afnemen, het
zwevend, den rand van 't schild niet rakend ;
deksel afnemen ; bet dak verwijderen, weg—eiato'io, f. zijweg, kortere weg, in.; —eio,
slaan; de aardkorst (om steenwerk) verwijm. verkorting, v., in verkorten vorm ; vedere
deren ; (Scutt.) -- le membra, de ledematen,
spieren van een beeld uitwerken ; —qd., het in iscorcio, van terzijde aanzien ; einde o.
(der eeuw, des jaars); — di flera, laatste dag
dek, de dekens wegnemen ; fig. — qe. di qd.,
der kermis; korter worden, minderen (der
iets van iem. bekend, openbaar maken, ont(Arch.) lo — d'una torra, de spits,
dagen);
gil
altars,
de
geheimen
van
huilen ; fig. —
het spitstoeloopend gedeelte van een toren
een ander rondvertellen, verraden, ontdekken ;
(am. uno — d'uonio, een klein kereltje,
(Mil.) bespieden, uitvorschen ; fig. — neolto
mannetje, o., een dwerg, m.; — dl bocca,
paese, veel land overzien, een groot vergevertrekking v. van den mond ; fig. zonderlinge
.zicht hebben ; (Mar.) op den uitkijk staan, uithouding ; in iscorelo, avv. kortom, met een
kijken; — la terra, land zien, in zicht
woord ; —, agg. Z. p. pass. van —eiare,
krijgen ; —11 fl aaeo al nemino, den fl ank
—,
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—ato ; —damento, m. h.z.d. als discordanza en di menticanza ; —danza,f. Z.
diseordanza —dare, I. v. a. ontstemmen,

den welluidenden klank benemen (instrument.);
v. n. niet stemmen, slecht klinken ; fig. niet
overeenstemmen ; —rsi, v. rifl. ontstemd worden ; p. pres. —ante, ontstemd, wanluidend ;
fig. tweedracht stichtend ; p. pass. —ato,
ontstemd, valsch (instrument); fig. oneenig,
oneensgezind ; II. vergeten, vergeven ; —rsi,
v. ri ll . d. qe., iets vergeten ; p. pass. —ato,
als agg. niet gedachtig, niet denkend ; —'deo,

m. (Bot.) Z. sco'rdio ; —de'vole, Z. dinientichevole ; —'dia, f. Z. discordia ;
—'rdio, m. (Bot.) watergamander, m.; —e'ggia, f. leeren riem, m.; —eggiale, m. leeren
riem, m.; —eggiale, m. leeren gordelriem,
m.; —eggiare, v. a. geeselen, tuchtigen ;
v. n. volg. een wind laten ; —eggiata, f.
slag m. met een leeren riem ; —eggiato, m.
dorschvlegel, m.; —'gere, v. a. bespeuren, be-

spieden, zien, bemerken, waarnemen, gewaarworden ; (Mil.) verkennen, uitspieden ; (Cacc.)
opjagen (het wild); fig. ontdekken, vinden,
erkennen ; farsi — per un balordo,
ignorante, zich als een dwaas, een weetniet
doen kennen ; fam. farsi —, zich belachelijk
maken, een mal figuur maken ; leiden, voeren,
den weg wijzen ; het geleide geven, begeleiden,
vergezellen, escorteeren ; fig. iem. den weg wat
effenen, een zaak gemakkelijker maken, in den
zadel, op het paard tillen ; — eavalli, paarden africhten ; —rsi, v. rill. zich vertoonen,
te voorschijn komen, bekend worden ; p. pass.
.scorto, als app. voorzichtig, behoedzaam ;
lingua —a, spraakzame tong, v.; —gitore,
m., —trlee, f. waarnemer, opmerker, gids,
wegwijzer, m., -ster, v.; —'ria, f. (Fond.)
metaalslak, v., schraapsel, afval, o.; —iazione, f. verslakking, v.; —ifcato, m. (Chime)
smeltkroes, v.; —iforme, agg. slakachtig;
—illo, m. (Min.) schorl, zwart kristal, turmalijn, o.; —nabecco, m. (Bot.) bezemkruid,
0.; nacchiare, v. a. h.z.d. als bacchiare ; nare, v. a. de horens afbreken ;
fig. beschamen, te spot stellen ; —rsi, v. rifl.
de horens afbreken, afstooten, verliezen ; /ig.
scha nde oploopen, z. schamen ; p. p. —nauto,
als agg. —ato, rimanere —, spot en schande
oploopen ; tornare , met langen neus heengaan ; —natura, f. het afstooten, beroofd
zijn van de horens; neggiare v. n. met
de horens om zich stooten ; —niciamento,
m. raam, o., inlijsting, v., lijstwerk, kornis, o.;
—nieiare, v. a. inlijsten, in den vorm van
een lijst maken ; met een fries, tinnen versieversieren ; (Legn.) uitstaarten, afronden, uitsnijden ; —niciatura, f. het afnemen, wegnemen van de lijst; het zonder lijst zijn, het
ontbreken van een lijst; schande, v., spot,
smaad, m.; fare tina — a qd., iem. schande,
eene beleediging aandoen; aver a —, verachten ; aver — di qe., schande, oneer met
iets inoogsten; —onare, v. a. de kroon van
't hoofd nemen, een boom van zijn kroon berooven ; (Dentist.) de tandkroon afbreken;
—onciare, v. n. den rozenkrans bidden ; vele
rozerikranzen bidden ; —paeelata, f. h.z.d.
als corpaceiata ; —pare, v. n. flink, sterk
eten ; —pena, f. drakenkop, zeedraak, m.,
zeeduivel, m. (visch); 'plo, pione, m.
(Zool.) schorpioen, m.; — niarino, zeedonderpad (visch); (Astr). Schorpioen (teeken v. d.
—
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dierenriem); (Mil. star.) soort werpgeschut,
kanon ; geeselwerktuig met ingevlochten stukken Der; prov. lo scorpio dorine sotto
ogni lastra, pietro, de muren hebben
ooren ; porgere lo — per l'uovo, iem.
zoeken te benadeelen ; --piolde, f. (Bot.)
rupsklaver, v.; —pioneino, m. kl. schorpioen;

—porare, v. a. van, uit het geheel nemen ;
(Giur.) splitsen (erfenis); uit de vereeniging
stooten ; —porazione, f., —poro, m. afzondering, afneming v. van het geheel, van de
massa ; (Giur.) splitsing, v.; fig. gevoelige uitgave ; —razzamento, m. het rondzwerven,
ronddolen ; — razzare, v. n. ronddolen, rond-

zwerven ; plunderen, strooptochten ondernemen ; —redato, agg. afgetakeld, niet voldoend
uitgerust schip, 0.; —re'ggere, v. a. slechter
maken, in wanorde brengen ; —rente, app.
loopend, stroomend ; —remza, f. vloed, m.;
diarrhee, v.; —'rere, v. a. doorloopen,-zwerven ; plunderen ; doorbladeren (boek); v. n.
wegrollen, uitglijden, vallen ; — di mavo,
uit de hand glijden; stroomen, afvloeien, rollen, ontvallen, ontsnappen ; nil seorse dl
boeca una parole, een woord ontvalt mij ;
— col eervello, gek, getikt warden ; — la
eavolina, il paese, rondloopen en kattekwaad doen; bet land afloopen, plunderen;
p. pres. —rente, als agg. nodo —, strik,
strop, m.; lingua —, al te vlugge, voorbarige
tong; p. pass. scorso, als agg. verleden,

vertoopen, afgeloopen ; iel mese —, verleden
maand ; h.z.d. als trascorso ; lo — e corrotto volgare, de regellooze en bedorven
volkstaal ; --reria, f. (Mil.) strooptocht, m.;

het heen en weerloopen, rondzwerven, 0.;
omloop. m., omwenteling v. (v. een slijpsteen);
—rettamente. avv. —retto, met fouten, niet
goed, onjuist, foutief, incorrect., gebrekkig;
fig. uitspattend, teugelloos, onzedig; —retteza, f. gebrekkigheid, v., oncorrectheid, v.;
—rettivo, agg. schadelijk, aanstekelijk, bederfelijk ; —re'vole, app. stroomend, vloeibaar, bewegelijk, voorbijgaand ; glibberig, onkuisch ; revolezza, f. lichtvloeibaarheid,
v., glibberigheid, onkuischheid, v.;—rezioncella, f. kl. fout, kl. onjuistheid, v.; —rezioiie,
f. schr4jffout, v., onjuistheid v. van stijl, stijl—

fout ; fout, v., gebrek o. in iets;

—

ribanda,

ribandola, f. strooptocht, zwerftocht, m.;
uitvluchtje, uitstapje, o., wandeling, v.; fare

—

una —, een wandeling, uitstapje maken ;
— ridore, m. (Mil.) verkenner, m.; —rimento,
m. het loopen, vloeien, stroomen, atloopen,
uitglijden, glijden ; la — nel peccato, het
vervallen in de zonde; voor: seorreria,
seaturimento en emanazione; --ritoio,
Z. —solo ; —rubbiarsi, --rueciarsi, v.
rifl. boos worden, in toorn geraken ; p. pass.
—ato, als app. van woede fonkelend (oogen);
--rubbioso, agg. grimmig, vertoornd, woedend ; —ru'ccio, m. Z. corruccio ; —sa, 1.
bet wegrollen, glijden, stroomen o. enz.; strooming, v., stroom, loop, m.; verloop, o., loop
(v. d. tijd); vluchtige doorbladering, nalezing,
enz.; —rata, f. fout v. in 't weefsel ; —seg-

glare, Z. —segglare ; —serella, —set-

tina, f. vluchtige doorbladering, v., oppervlakkig inzien, o.; —sivo, agg. diarrhee
verwekkend ; afvoerend, verschuifbaar ; —so,
m. het loopen, stroomen, vloeien, o. enz.; —
di pennes, di lingua, schrijf-, spreekfout,
het zich verschrijven, verspreken ; dwaling,
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vergissing, v.; —ta, f. geleider, voerder, begeleider, m.; geleide, escorte, v.; voorraad, m.,
mond-, krijgsbehoeften; far la —, iemand
begeleiden, het geleide geven, escorteeren;
siilla — di ..., met behulp van ...; (Agr.)
inventaris, v.; fig. eon Ia — delle liste,
volgens, overeenkomstig de lijst; dimostrare
qe. colla — delle cillre, met de cijfers
in de hand aantoonen ; —tamente, avv. h.z.d.
als avvedutaniente ; —tamento, m. h.z.d.
als accordanrento of seorta ; —tare, 1.
v. a. van een geleide voorzien, escorteeren,
een bedekking, gewapend geleide geven ; leiden, voeren ; II. v. n. korter schijnen ; v. a.
verkorten, verkort, verkl. voorstellen ; —rsi,
v. ri ft . korter worden, krimpen ; —tatore, m.
begeleider, voerder, m.; —tecciameuto, m.
het afschillen, o.; afkrabben, afhakken (muren);
—tecciare, v. a. van den bast, schil ontdoen,
schillen, de korst afsnijden; (de kalk) afhakken ; —rsi, v. rifl. den bast afwerpen, verliezen ; ( Mur.) afbrokkelen (kalk); —tecciatura, f. h.z.d. als —tecciamento ; schilling,
v., afbrokkeling, v., afgebrokkeld stuk of
gedeelte, o.; —teggiare, v. a. h.z.d. als
-

seortare; --tese, agg., —tesemente, avv.

SCO

steil, afhangend ; verwoest, verzonken, afgestort ; —cendimento, m. aard-, instorting; v.,
steil afhellende plaats ; het afbreken, afrukken
(van takken enz.); —eiare, v. a. de dij uitrukken, verstuiken ; —rsi, v. rifl. zich de dij,
den schenkel verstuiken, verrekken ; fig. de
beenen uit het lijf loopen, moeielijk vooruitkomen ; —ciata, f. verstuiking. v. van het
dijbeen, 0.; --eienciato, agg. gewetenloos;
—cio, m. het uitspreiden van t been ; wijdbeensch gaan, o.; (Sart.) — de' caizoni,
kruis o in de broek; h.z.d. als preeipizio ;
—sa, f. het schudden, o , schudding, v., stoot,
bons, m.; — (di terremoto), aardschok, m.,
aardschudding, v., hevige ruk, m.; dare una
— all' albero, den boom heen en weer
schudden ; plas-, stortregen, m.; fig. ongeluk,
o., slag, m.; è stata per luiuna terribile
—, 't is een vreeselijke slag voor hem geweest;
(Cavall.) ruk aan den teugel, m.; mod. ave.
andare, volare a —, met sprongen, rukken loopen of vliegen ; alle sette —e, met
veel, herhaalde inspanning; —care, v. a.
h.z.d. als scuotere ; —serella, f. kl. stoot,
schok, kl. plasregen, m.; —setta, f. korte
stort-, plasregen, m.; —settina, f. zeer kort
stortregentje, o.; —sio, m. h.z.d. als gra►►► olo ; --so, p. pass. v. scuo'tere ; —sone
m. hevige ruk, stoot, bons, m.; hevige stortregen, m.
Scotarnento, m. het afrukken, verwijderen,
o., verwijdering, afzondering, v.; —tare, v. a.
afrukken, wegrukken, voortrukken ; afzonderen, verwijderen, ter zijde leggen ; — un
arinadio dal n► aro, een kast van den
muur afzetten ; —rsi, v. rifl. zich verwijderen,
uit den weg gaan, mijden, ter zijde treden ;
Jiq. —rsi da qc., van iets afwijken, afdwalen ; verlaten ; p. pass. —ato, als agg. verwijderd, afstaand, ter zijde staand, gaand;
—to, Z. —ato ; —tolare, v. a. de ribben,
steelen verwijderen; afplukken (van groente);
(Stamp.) de plooien, vouwen verwijderen, het
papier glad maken ; --rsi, v. rifl. fig. zich de
ribben breken ; —tumata'ggine, —tumatezza, 1. zedeloos-, ongemanierd-, onfatsoenlijkheid ; schaamte-, zedelooze handelingen, pl.; .
—tumato, agg. onzedelijk, zedeloos, ongemanierd, vlegelachtig ; sost. m, zedeloos, gemeen mensch ; —unie, m. h.z.d. als —tuna
.

onbeleefd, onvriendelijk, ruw, grof ; —tesia,
f. onbeleefdheid, onvriendelijkheid, grofheid,
ondienstvaardigheid, v.; —ticarnento, m.
bet afschillen, ontbolsteren, afhuiden, villen ;
—ticare, v. a. het vel, de huid aftrekken,
villen; schillen, ontbolsteren ; fig. afzetten,
uitzuigen, stroopen, villen ; seorticherebbe
il pidoechio, elk winstje, ook het vuilste
is hem goed ; — una lingua, een taal radbraken, slecht spreken ; tant' é che scorticha ehe chi tiene, de heler is zoo goed
als de steler; — si perehe altri ingrossi,
zich voor anderen het brood uit den monn
sparen; —rsi, v. rifl. de huid afschaven, vervellen; —tiearia, f. slagnet, o.; --ticativo,
app. stroopend, afvellend, uitzuigend ; —ticatoio, m. slachthuis, o., vilplaats, vilderij, v.;
fig. speelhol, o., kwartjesvinderij, boerenbedriegerij, v.; —ticatore, m. vilder, m.; fig.
afzetter, uitzuiger ; —ticatura, f. schaving,
beleediging van de huid ; afgestroopt vel, o.;
—ticavillani, m. woekeraar, boerenbedrieger, afzetter, m.; —tiehlno, m. (Macell.) vilmes, o., vilder, m.; fig. woekeraar, afzetter, m.;
—tinare, v. a. (Mil.) den middenwal sloopen ;
tezza.
—to, m. h.z.d. als scoreio ; p. pass. van Scotano, m. (Bat.) pruikenboom, m.; —ennare, v. a. het zwoord aftrekken ; (Apr.)
scorgere ; —za, f. bast, m., schil, v.; schaal
een weide kort afmaaien ; —ennato, m.
v. (van vruchten); buis, v.; huid v. (v. visschee
(Macell.) zwoordspek, o.; —'ere, v. a. Z.
en slangen); korst v. vuil ; scherz. uniform, v.;
scuotere ; —ieare, (Jr.) Z. scotennare ;
la terrena —, het aardsch omhulsel, o.; fig.
—imento, m. het stooten, schudden, rukken,
buitenzijde, o., oppervlakte, v., sch ij n. m.,
o.; stoot, ruk, bons. m.; ontroering, v.: —io,
voorwendsel, o.; m. avv. a — a —, door en
m. lang, aanhoudend geschud; heen en weer
door ; —zale, agg. den bast, schil, schaal enz.
schudden ; Seotista, m. (Filos.) Scotist, m.,
betreffende ; —zare, v. a. van den bast, de
aanh. van de leer van Duns Scotus); --ito'io,
schil enz. ontdoen, schillen ; afleggen (gebrem. slaemmer, m.; —itore, m. schudder, m.;
ken); —rsi, v. rifl. vervellen (slangen), den
— della terra, aardschudder, m. (Neptunus);
bast verliezen • —zatura, f. het schillen,
m. smal serge, o.; Scoto, m. (N. pr. etn.)
—0,
vervellen, o., schaal, schil, v.; —zona, f. ruwe,
z. Scotto, scozzese; —'ola, f. vlasbraak,
gemeene meid, v.; -zone, m. (Zool.) zwarte
vlashekel, m.; —olare, v. a. het vlas braken,
adder, m., ruw mensch, m.; zonera, f.
hekelen ; —olatura, f. braking, hekeling van
(Bot.) schorseneel.; —zuto, agg. met een bast,
het vlas ; vlas-, braakafval, o.; --oma'tico,
korst, schil, huid bedekt.
Schosa, f. (Mar.) kim-, slingerkiel, v.; —ce'nagg. (Med.) aan duizelingen lijdend: —onuia,.
dere, v. a. afbreken, aftrekken ; v. n. scheuf. (Med.) hevige duizeling, zwart worden der
oogen ; —ta, f. wei (v. melk), v.; —tamento,
ren, barsten krijgen ; instorten, invallen, afm. verbranden, schroeien, 0.; —tare, v. a.
storten ; la nuvola scoseende, de wolk
verbranden, verschroeien, schroeien ; —rsi il
verdeelt zich (D.); p. pass. —ceso, als agg.
,.

.

.

.

palato, zich de tong, het gehemelte verbranden ; assol. branden, gloeien, beet zijn ; prov.
la scoglia scotta, zijn drempel brandt

(durft niet uit huis te komen); (Cucc.) in kokend
water dompelen, broeien ; — un' oca, een
gans schroeien ; fig. een oorzaak van zorg,
kommer zijn, zorg, kommer veroorzaken ;
—rsi, v. rifl. zich branden, schroeien; fig.
zijn vingers branden, slecht afkomen ; prov.
tiri a sè i piedi, wie
(chi si sente
gevaar ducht, moet op zijn hoede zijn ; p. pass.
tato, als agg. fig. rimanere , er met
schade afkomen ; van een slechte markt thuiskomen ; tata, f. (Cuce.) broeien, schroeien ;
tatura, f. het branden, schroeien, 0., brandwonden, o.; -litteeken, 0.; (Cucc.) h.z.d. als
tata ; (Farm.) aftreksel, o.; — di tiglio,
thee van lindebloesem ; taturina, 1. korte
broeiing, trekking, v.; to, m. gelag, o.;
pagare lo , het gelag betalen ; stare a
del penti—, een picnic houden ; fig.
niento, boete, penetentie, v.; Scotto, m. Z.
—,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

seozzese.
Scovacciare, v. a. opjagen, verschrikken ;
— vainento, m. bet opjagen, opschrikken ;

drijven, o., opsporen, o.; —n'vali, m. pi. (Mar.)
maanzeil ; in. pl. valkenveger, v.; are, v. a.
h.z.d. als --acciare ; fig. en Pam. opsporen,
ontdekken, vinden ; —i fatti di qd., iem.'s
gangen bespieden, iem. nagaan ; — erchiare,
Z. scoperchiare ; —olo, m. kanonwisscher,
m.; —rire, v. a. Z. scoprire.
Sco'zia, f. (Geogr.) Schotland, o.; — ,1. (Arch.)
overhangende lijst; zare, v. a. (Giuoc.)
le carte, de kaarten schudden ; v. n. aanstooten (tegen iets); langs strijken ; zata, f.
het schudden o. der kaarten ; zatina, f.
een weinig schudden,o ; zese, agg. schotsch ;
sost. m. Schot, Schotlander, m.; zo, m.
het stooten aan, (strijken langs iets); zonare, v. a. dresseeren, africhten ; fig. het
eerste onderricht geven ; p. pass. ato, als
agg. geslepen, uitgeslapen, stuw ; zonatore,
m. dresseerder, africhter, m.; fig. onderwijzer,
m.; zonatura, f. het dresseeren, africhten,
o., africhting, dressuur, v.; fig. eerste onderricht; zone, h.z.d. als cozzone in de
laatste beteekenis.
Scracchiare, scaracchiare, v. a. uithoesten, uitwerpen (slijm), de keel schrapen, duimen ; cehio, racchio, m. het uithoesten,
uitwerpen, 0.; fluim, rochel, m.; 11a, f. soort
(onbekend) kinderspel o. der middeleeuwen ;
iina, f. veld-, klepstoel, m., rechtszetel, m.;
sedere a , ten gerecht zitten ; fig. bevelen,
zich een oordeel aanmatigen.
Sereauzato, agg. onopgevoed, ongemanierd,
ruw ; sost. m. boer, vlegel, m.; ato, seriato,
app. dun, smal, dun beenig; dente, diente,
agg. ongeloovig, wantrouwend, ongehoorzaam,
eigenzinnig, hardnekkig ; 'dere, v. n. niet
meer gelooven ; ditare, v. a. iem.'s goeden
naam benemen ; in minachting, miskrediet
brengen ; dite'vole, agg. in miskrediet gebracht, geen geloof verdienend ; --'dito, m.
slechte naam, m., miskrediet, o.; mento, m.
Z. eseremento ; —tne'nzia, f. Z. seheranZia ; —pare en screpolare, v. n.
openspringen, bersten, scheuren ; met scheuren, spleten komen ; — ato, p. pass. als agg.
gescheurd, gebarsten, gesprongen ; pazzare, v. n. losbarsten, barsten, losgaan, uitbreken ; plo, ni. knal, m., gekraak, geraas,
—
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—polatura, f., —polo, m. barst, sprong,
scheur, kloof, v.; poloso, agg. vol barsten,
scheureli ; 'scere, v. n. afnemen, verminderen, in verval geraken ; spare, v. a. de
vouwen gladmaken, uitstrijken ; rsi, V. rifl.
glad worden ; zia, f., zio, m. bontheid,
v., bont allerlei, o.; oneenigheid, v., twist, v.,
meeningverschil, 0.; ziare, v. a. sprenkelen ;
ato, p. pass. als agg. gesprenkeld, gestippeld; bont, ondereengemengd ; ziatura, f.
bontheid, v., gestippeldheid, v.
Scria, f. nestkuiken, o., nestvogeltje, o.; ato,
Z. sereato; ba, m. schrijver, m.; (Bihl.)
schriftgeleerde, m.; baeehiare, v. n. slecht
schrijven, krabbelen ; slechte boeken schrijven ;
bacchiatore, bacchino, m. krabbelaar, m., schrijver na. van slechte boeken;
echiare en cchialare, m. knetteren,
knappen, knarsen, kletteren; cchiolaniento, in. het knetteren, knappen, kraken,
kletteren, 0.; echiolata, f., cchiolio,
m. geknetter, gekraak, geknap, gekletter, 0.;
—ecio, — Moto, m. (Omit.) winterkoninkje,
0.; aver il cervello d'un — , een garnalenverstand hebben, zeer dom zijn ; niangiare
come Imo , als een vogeltje eten ; essere
uno , een dreumes zijn ; gno, nl. gna,
f. bult, v., bochel, m., kast, v.; kastje, o.. geldkistje, o., geldbeurs, V.; gnetto, m. klein
kastje, kistje, o.; kl. bult, v.; gnuto, app.
bultig, gebocheld, gebogen, gewelfd ; ma, f.
Z. scherma ; perder la , zijn bezadigdheid verliezen, buiten de schreef gaan ; ma'glia, f. Z. scherinaglia ; minale, rn.,
minatura, f. schedel, m., scheiding v. (der
haren); mirsi, v. rifl. zich verdedigen ;
—'iimolo, m. uiterste rand m. van een afgrond,
van bet bed, 0.; nare, v. a. haren, staart,
manen afsnijden (van een paard); de haren
scheiden ; rsi, v. rill. de haren verliezen ;
p. pass. ato, als agg. met weinig, uitgevallen
haren ; na'rio, nia'rio, m. archivaris,
kanzelier, m.; o, agg. h.z.d. as serivo ;
tta, f. geschrift; op-, inschrift, v., register,
0., lijst, v., contract; niattinionlale, m.
huwelijkscontract, 0.; — di coinpra, della
pigione, koop-, huurcontract ; tta'ecio,
m. smaadschrift, pamflet; slecht geschrift,
gekrabbel, o.; ttarella, f., o, m. klein
geschrift, vlugschrift, o., brochure, v.; —ttïno,
m. fijn, sierlijk geschrift, o.; —tto, agg. p. pass.
van scrivere ; sost. m. geschrift, het geschrevene ; in, per iscritto, schriftelijk, geschreven ; averla in isenitto, zwart op wit
hebben ; avere uiia bel la piano di —,
een mooie hand van schrijven, mooi schrift
hebben ; —tto'io nl. schrijf-, studeerkamer,
v., bureau. o., kantoor, o.; spese di ,
bureaukosten, mv.; tore, m., trice, f.
schrijver, afschrijver, kopist, m.; schrijver,
auteur, an.; — di prosa, prozaschrijver, m.;
assol. man van wetenschap, van kennis; —
alta Biblioteca Vaticana, kopist m. op
de Vaticaansche Bibliotheek ; — della gabella, schrij ver, secretaris van de douane ;
ttoria, f. h.z.d. als vana ; betrekking,
plaats van kopist, boekhouder ; ttoru'colo,
Ill, onbeduidend schrijver, m.;
ttuccia'ccio, m. geheel onbeduidend geschrift, letterk.
werk, o.; ttu'eeio, m. slecht geschrift, o..
slecht letterk. werk, o.; Mara, f. het schrijven, o., schr ij fkunst, v., handschrift, geschrift,
o.; — da gallira, hanepooten, mv.; —
0.;

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

, —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

SCR

894

S CU

erogliíica, ieratica, hyroglyphen, hierohoofdschudden ; dare una — a qd., iem.
tiscà schrift, 0.; boekhouding. v.; tenere la
hevig schudden ; --Ilatura, f. h.z.d. als —1-, de boeken houden ; la (Sacra) Serltlamento, m.; —11o, m. schudding, v., stoot,
tuna, de H. Schrift, de Bijbel, v.; voor
m.; h.z.d. als vibrazione ; —'polo, m. Z.
seritto; verdrag, o., overeenkomst, v.; engaserupolo ; —poloso, agg. Z. serupoloso ;
gement (theater); —tturabile, agg. (Teatr.)
ruw, oneffen ; —seiare, v. n. knetteren, knarniet meer te engageeren, reeds elders geëngasen, kraken, borrelen; — dalle risa, overgeerd ; wat in schrift kan gebracht worden ;
luid, onmatig lachen; —sciata, f. geknetter,
—ttura'ecia, f. slecht, onleesbaar handschr.,
geborrel, gekraak o. enz.; —'seio, m. gekleto.; —ttiirale, m. boekhouder. m.; voor scriter o. (v. d. regen); uno — d'acqua, een
vano; bijbelgeleerde, in de Bijbel ervaren;
stortbui, v., geborrel, gesis, gegons o. (v. kokend
agg. schrift ...; het schrijven betreffende;
water); a —, piovere a —, stortregenen,
testi —i, schriftplaatsen ; sost. iem. die zich
regenen dat het klettert ; geraas, geruisch, 0.;
aan de letter houdt (in geloofszaken); —ttu— di riso, schaterlach, m.; stauiento, m.
rare, v. a. (Teat.) engageeren (voor 't tooneel);
het afschillen, afbrokkelen ; —stare, v a. den
inschrijven, boeken ; —tturetta, 1. klein gebast, schil, korst, de huid afnemen, verwijder.;
schrift, 0.; —tturista, m. (Teal.) bijbelgeleerde,
h.z.d. als sealcinare ; het vernis, het glazuur
geleerde uitlegger der H. Schrift; —tturina,
verwijderen ; —rsi v. rill. h.z.d. als sealcif. (Teat.) kort engagement, 0.; —tturazione,
narsi ; den schil, t r est verliezen ; —statura.
f. boeking, inschrijving, v.; —vacchiare, Z.
f. h.z.d. als —tamento ; afgebrokkelde plaats,
—baeehiare ; —vana, f. opschrijfster, kov.; —to, m. balzak, ni.; —tocele, m. (Med.)
piste, v.; —vanello, in. jonge schrijver, kopist,
balzakbreuk, v.
m.; —vaneria, f. schrij vers-, kopistenbetrek- Serudire, v. a. de ruwheid wegnemen ; een
king, boekhoudersplaats, v.; —vania, f.
weinig opkoken, de kou er af laten gaan ;
schrijftafel, v., -lessenaar, m ; —vano, m.
—nare, v. a. het oog van de naald afbreken ;
schrijver, boekhouder, secretaris, m.; (Mar.)
—nato, agg. zonder, met afgebroken oog;
scheepsschrijver, m.; —'vere, v. a. schrijven,
—poleggiare, v. n. bedenkingen hebben,
op-, in-, neerschrijven ; opstellen ; als letterk.
zich bezwaar maken (uit iets), tot geen besluit
optreden ; toeschrijven, toedichten, beschrijven,
komen ; al te zwaar tillend, te stipt zijn ;
schilderen, boeken, inboeken ; aanwerven (sol—'polo, m. schrupel (gewicht, oude maat), v.;
daten); sost. m. het schrijven ; l'arte dello
te groote, angstvallige nauwkeurigheid, stipt—, de schrijfkunst, v.; p. press. —vente,
heid, v.; verdenking, v.; —polosamente,
schrijvend ; als sost. m. de schrijvende, schrijavv. met groote, pijnlijke nauwgezetheid, met
ver, m.; p. pass. senitto, geschreven ; la
groote zorgvuldigheid ; —polosità, f. nauwlingua —a, de schrijftaal ; aangeworvene;
gezetheid, angstvalligheid; —poloso, agg.
—vi'bile, agg. wat op schrift gebracht, door
nauwkeurig, nauwgezet, angstvallig, scrupugeschrift kan uitgedrukt worden ; —vo en
leus, al te nauwgezet; —ta'bile, agg. uitserio, agq. senivo scrivo, eensklaps, plotvorschbaar, onderzoekbaar; —tamento, m.
seling ; letterlijk, nauwkeurig; —vacehiare,
ervorschen, onderzoeken, o., nauwk. onderzoek,
v. a. en assol. een weinig schrijven (als dileto., beproeving, v.; —tare, v. a. nauwkeurig
tant, uit tijdverdrijf); —ziato, Z. sereziato ;
onderzoeken, navorschen, peilen ; — il cuore,
--zione, f. als serittura en iscrizione.
het hart doorgronden ; (Pokt.) de stemmen
Servoba, f. kuil, v.; —ceare, v. n. slempen,
opnemen ; —tatore, m., —trice, f. onderzoeschuimloopen ; v. a. -- una eeiia, een
ker, vorscher, m.; (Pokt.) stemopnemer, m.;
avondeten oploopen, weten machtig te wor—tinare, v. a. nauwk. onderzoeken, door-,
den ; /1g. — qe. a qd., iem. iets afhandig
navorschen ; doorgronden ; stare scrutiweten te maken, zich zonder verdienste iets
nando qe., iets in overweging nemen ;
aanmatigen, toeschrijven ; — la lama di
—tinatore, m. doorvorscher, onderzoeker,
artista, zich den naam van kunstenaar aandoorgronder, m.; —ti'nio, m. onderzoeking,
matigen; p. pass. —ato, als agq. aangematigd,
doorvorsching, doorgronding; opneming, vasttoegeëigend; —ecatore, —cchiante, m.
stelling van de stemmen, van den uitslag der
schuimlooper, m.: —ceheria, f. schuimloostemming ; stemming, v.; far lo —, tot stemperij, v.; —eehiare, v. a. afzetten, bedriegen ;
ming (door gesloten briefjes overgaan); votare
—eehino, —ceone, m. groote schuimlooper,
a — segreto, met gesloten briefjes over iets
aartsafzetter, -bedrieger, m.; —'eehio, m.
stemmen.
gemeene woeker, m., afzetter ij , v.; —cco, m. Scucehiare, v. n. met de lepels en vorken
schuimlooperij, v.; het leven op den zak van
rammelen; —ccoiiiedra, f. oude knob, m.,
een ander; woeker, m.; campare a —,
groot paard, o.; —eire, v. a. lostornen, tornen ;
kosteloos meeëten ; a —, avv. kosteloos ;
—rsi, v. rill• losgaan, aftornen, lostornen ;
—eifi'ggere, v. a. van het kruis nemen ;
—cito, agg. losgetornd ; lig. los, onsamenhan—fa, f. I. zeug, v.; lig. hoer, v., gemeen wijf,
gend, verward (van stijl); —da'io, m. schilo.; I1. h.z.d. als —fola ; bultige uitwas m. op
denmaker, m.; —, agg. met een schild voorzien ;
het hoofd —fano, m. (Zool.) h.z d. als scor—dale, agg. het schild betreffende, schild ...;
pena; —'fola, f. (Med.) (hals)klier,v.; —e,
schildvormig ; —dare, v. a. met een schild
pl. klierachtige verharding, v., klieren, v. mv.
bedekken ; fig. beschermen ; p. pass. —ato,
—fola'ria, f. (Bot.) helmkruid, 0.; —foloso,
als agg. met een schild gewapend, schilddraapp. malattia —a, klierziekte, v.; —giogend ; —della, Z. seodella ; —deresco,
lare, v. n. knarsen ; —llainento, m. schudagg. den schildknaap betreffende ; —deria, f.
den, rukken, o., schudding, v.; — di testa,
stalling, v., paardenstal, in.; (Mil.) —e, pi.
hoofdschudden, o.; —llare, v. a. schudden,
paardenstallen, mv.; —detto, m. schildje,
rukken, doen waggelen ; non si - - geen
plaatje, o.; (Apr.) innesto a —, met een
spier vertrekken, onverstoord blijve n ; —1schildje, baststrookje inenten, oculeeren ; —
lata, f. h.z.d. als —llaineiito ; — di testa,
dleeiuolo, m. (Agr.) innesto a —, als 't
—,
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vorige; —diera, f, calzoni, stivall alla
=-, rijbroek, v., r"laarzen ; —diere, —diere,
m. (Stor.) schilddrager, -knaap, m.; dienaar,
ondergeschikte ; (Engel.) ridder, esquire, m.;
(Holt.) jonkheer, m. (lag. adel. titel); opperstalmeester (aan een hof); agg. een schild dragend,
met een schild gewapend ; —diforme, agg.
schildvormig ; —discia, f., —discio, m.
rijzweep, v., spitsroede, v.; fig. en fam. pare
una —o, ano —a, 't is een klein maar bij
de hand kereltje; —disciare, v. a. met de
rijzweep slaan ; afranselen, slaan ; —discfata,
f. slag m. met de rijzweep, afranseling, v.;
—do, m. schild, o., wapen, wapenschild, o.;
bescherming, beschutting, v., weer, m.; fare
— a qd., iem. beschermen, dekken (colla
propria persona, met zijn eigen lijf); (Mar.)
naambord, o.; (Monet.) daalder, kroon, m.,
geld, 0.; (Apr.) h.z.d. als seudetto, seudieiolo ; —done, m. groot, breed schild, o.;
—ffla, f. h.z.d. als altfa ; (Artigl.) zak met
steenen kogels ; —ffia'ia, —ftiara, f. modiste, mutsenmaakster, v.; —Mare, Z. cufflare ; volg. naar binnen zwelgen, schrokken ;
—ffletta, —ffiettina, f. mutsje, o.; — Maas,
f. (Mest.) houtrasp, v.; —fflnare, v. a. raspen ;
— f[ione, m. groote huif, groote muts, v.;
—Motto, m. Z. euffiotto ; —lacelare,
v. a. slaan (met de platte hand); voor het
achterste, de billen slaan (kinderen); fig. iem.
als een kind behandelen ; (am. farsi —rsi,
zich belachelijk maken, kinderacht. aanstellen ;
—lacciata, f., —laccione, m. pak o. slaag,
pak voor 't achterste, op de billen ; (am.
openlijke schande, bespatting, v.; —lettare,
v. n. waggelen, slingeren (h ij 't gaan); schudden (met het achterste bij 't loopen); fig. ontsnappen, wegloopen ; —I nanato, —lniato,
m. (Vet.) heuplamheid, v.; —'lpere, —ltere,
Z. seolpire; —ltile, agg. in beeldhouwwerk
voorstellend ; sost. m. beeldhouwwerk, o.;
—lto, agg. h.z.d. als seolpito ; —store, m.
beeldhouwer, m.; — in legpo, houtsnijder;
fig. plastische schrijver, dichter, m.; —Itoresco, —lto'rio, agg. de beeldhouwerij betreffend ; plastisch ; —Itura, f. beeldhouw-

werk, o., beeldhouwerskunst, v.; snij-, beeldw.,
0.; —ivaruola, f. schuimspaan, v.; —oiare,
Z. seoiare ; —ola, f. school,v., schoolgebouw,
o.; fare —, school houden ; maestro di —,
schoolmeester, m.; fig. una -- di virtu, een
school der deugd ; de schoolkinderen, de leerlingen, mv.; broederschap, gilde, synagoge, v.;
uscire dalla --, de school verlaten, van
school gaan ; — reale of borghere, school
voor meer uitgebreid onderwijs, hoogere burgerschool ; — gratnita, pe' poveri, kostelooze, armenschool; — commereiale of

mercantile, handelsschool ; — politenica,
politechnische, beroepsschool ; — militare,
krijgsschool ; — della Domerica, Zondagsschool ; (Files.) school, leermeening, v.; — platonica, school v. Plato ; le —e, de school
(van Aristoteles); (Stor. d'arte) — veneziana,
iiaminga, de Venetiaansche, Vlaamsche
(schilder) school ; un artista fa —, een
kunstenaar maakt school, trekt veel leerlingen,
navolgers ; —, f. Z. seola ; —orare, Z.
scoraggiare; —o'tere, v. a. schudden,
rukken, schokken, een hevigen stoot geven ;
fig. aan 't wankelen brengen ; hevig bewegen,

ontroeren ; in ontroering, opwinding brengen ;
— la testa, het hoofd schudden; afwerpen
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(het paard den ruiter); fig. — un vizio, een
ondeugd afleggen ; -- 11 sonno, den slaap
afschudden, uit d. slaap wekken ; — le house,.
de slagen van zich afschudden, er niets om
geven ; —I panni, de kleeren uitschudden,
uitkloppen ; scherz. — la polvere di dosso
a qd., tem. den mantel uitkloppen, afranselen ; berooven, ontblooten ; (am. tu puaol —,
gij doet vergeefsche moeite ; —rsi, v. niil.
ontroerd, bewogen worden ; fig. non —rsi,
geen spier, geen gelaat vertrekken; —rsi di
panra, van angst beven, sidderen ; sterk
bewogen, onstuimig zijn (de zee); weigeren,
zich verzetten ; sidderen, beven (D.); —oti
mento, m. Z. seossa ; — ra, f., —re, f.
bijl, v., bijl v. van den beul ; m. prov. darsi
la — su' piedi, zichzelf een kuil graven, in
't ongeluk storten, tegenwerken ; gettare ii
manico dietro la —, den steel de bijl
achterna werpen, de eene schade bij de andere
voegen ; —retta, f. klankbord, 0.; —retto, m.
vensterluik, -blind, o.; app. een weinig donker,
duister, halfduister; zwartachtig; —renza, .

f. Z. oseurità ; —riada, —riata, f. leeren
zweep, v., leeren geesel, m ; —rieella, f. kl.
bijl, v., bijltje, o.; —ri'ceio, zwartachtig ;
—riosire, v. a. iem.'s nieuwsgierigheid bevredigen ; —rsi, v. rill. zijn nieuwsgierigheid
bevredigen, zich ophelderingen verschaffen ;
—rire, v. a. Z. oscurare, v. n. bruinachtig,
bruin worden ; verduisteren, donker worden ;
—rità, f. Z. oscurità ; bleekheid, v.; fig.

duistere, onbegrijpelijke zaak, v.; ramp, v., ,
droefenis, verschrikkel. gebeurtenis, v.; —ro,
agg. donker, somber, zwartachtig ; droef, duister ; onverstaanbaar, onbekend; fig. wreed,
verschrikkelijk, vreeselijk ; sogni —I, vreeselijke, angstwekkende droomen ; sost. m. donkerte, duisternis, v.; c' è —, 't is hier donker ;

chiaro —, halfdonker, 0.; —rra, f. grappen-

maker, kunstenmaker, m.. —rrile, agg. grappig, grappenmakerig; —rrilità, f. grappenmakerij, v., grappige, jolige inval, uitval, m.,
grap, v.; domme handelwijze, uiting, v.; —sa,
f. verontschuldiging, rechtvaardiging, v.; addurre una —, een verontschuldiging inbrengen ; domandare, cliiedere --, verontschuldiging, excuus vragen ; voorwendsel,
uitvlucht, o.; pigliare —, een verontschuldiging voorwenden ; —sa'bile, agg. verontschuldighaar, vergeeflijk ; —sanaento, m., .
—sanza, f. Z. scusa ; —are, v. a verontschuldigen ; scusi of mi scusi, verontschuldig, excuseer mij ; rechtvaardigen, schoon
wasschen, van schuld vrijspreken, bevrijden,
afwijzen ; —rsi, v. WI. zich verontschuldigen,
zich rechtvaardigen, verontschuldigingen aanbieden, inbrengen ; —rsi dal fare, een
voorwendsel inbrengen om iets niet te doen ;
iron. sensate se è poco, excuseer het
weinigje, of : is 't nog niet genoeg ; prov. chi
si scusa s'aeeusa, wie zich verontschuldigt
beschuldigt zich; h.z.d. als scusa non richiesta acensa manifeste ; p. pass.
—ato, als agg. aver per iseusato, verontschuldigen, ten goede houden ; —sata, f.
h.z.d. als scusa ; —satore, m. verontschuldiger, rechtvaardiger, m.; —sazione, f. h z.d.
als scusa; —setta, f. onvoldoende, niet
overtuigende verontschuldiging, v.; —se'vole,.
Z. scusibile; —sso, app. ontbloot, beroofd,
gebrek hebbend aan ; pane — droog brood ;
cavallo — leeg, ongezadeld paard, o.; —tato,

,
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—tellato, agg. schildvormig, met een schild
gedekt ; —te'rzola, 1. (Zool.) stekelmier, v.;
f. zweep, roede, v., geelel, m.; —ti-

forme, Z. sciudiforiiie; —to, m. (Mar.)
schuit, v.; —tre'ttola, Z. eutrettola;
—trettolare, v. n. fam. bij 't gaan waggelen,

schommelen.

Sdamare, v. n. (Giuoc.) een dam winnen,
slaan ; —rsi, v. rits. traag worden, den lust
tot arbeid verliezen ; p. pass. sdato, als agg.
traag, lui, lusteloos ; —ziare, v. a. uit het

tolkantoor halen, lossen ; den tol betalen.

'Sdebitarsi, v. rifl. zijn schulden betalen, zich

uit de schulden maken, zijn betalingen, verplichtingen, plichten nakomen ; —gnauoeuto,
m. Z. sdegno ; —gasare, v. a. verachten,
geringschatten, versmaden, tot toorn prikkelen, opwekken ; —rsi, v. rifl. in toorn, gramschap ontsteken, boos worden ; —si di fare
qe., beneden zich achten iets te doen ; —rsi,
v, rifl. en v. n. (van planten) verdorren, sterven ; (v. d. maag) niet goed werken, verduwen ;
(van dieren) niet meer wiilen werken ; niet
meer willen broeien (kippen); —gnato, agg.
onwel, onpasselijk ; —gnatore, m. verachter,
m.; —gno, m. toorn, onwil, m., gramschap,
v.; fare, muovere —, toorn opwekken ; mi
vinse lo —, de toorn wordt mij de baas;

prov. chi non ha — non ha ingegno,

wie geen toorn kan gevoelen is geen man van
verstand ; verachting, geringschatting, v.; onwelzijn, o., misselijkheid, v.; prendere a —,
een walg hebben van ; prendere a— qd.,
-een pik op iem. hebben ; —gnosa'ggine,
—gnosità, f. toorn, m., gevoeligheid, prikkelbaarheid, V.; —gnoso, agg. boos, toornig,
licht geraakt, prikkelbaar, opvliegend ; trots,
verachting, minachting aan den dag leggend,
minachtend ; fig. termometro —, zeer gevoelige thermometer, m.; —gnuzzo, m. geringe, lichte toorn, m.; —linquito, Z. sdi`linquito ; —ntare, v. a. de tanden uitbreken,
uitslaan ; de tanden (aan zagen) breken, afbreken , —rsi, v. rifl. door een slag of val de
tanden verliezen; p. pass. —ato, als app.
tandeloos, zonder tanden ; —tta, f. beleefde
weigering, eerbiedige afwijzing, v. (bijv. van
eerbetuigingen).
:Sdiacciare, v. n. dooien, ontdooien ; sdiaecia, het dooit; —ce'vole, Z. disdicevole;
—ginnare, v. n. en —rsi, v. rill. zich ontnucllteren; v. a. — qd., iem. den eersten
honger stillen ; —giuno, m. eerste ontbijt, o.;
—lacciare, Z. dilacciare ; —linquimento, m. onmacht, v., bezwijming. v.;
—linguire, v. n. en —rsi, v. rifl. te dun,

vloeibaar worden ; fig. zwak, krachteloos worden, in onmacht vallen, bezwijmen ; —, v. a.
zwak maken, afmatten ; p. pass. —ito, als
agg. zwak, mat, krachteloos ; zacht, zoetachtig; —menticare, en afgel. Z. dimenticare ; —me'ttere, Z. dimettere ; —mezzare, v. a. als dimezzare ; —spignere,
—pingere, uitvegen, overschilderen, -ka 1 ken ;
fig. (het gezegde) terugnemen ; —ragnare,

v. a. van de spinnewebben, spinraggen zuiveren ; —re, Z. disdire ; —rieciare, v. a.
ontbolsteren (kastanjes); —rieciatura, f.
ontbolstering, v.; —ridito, agg. vermagerd,
uitgeteerd; —socehiare, v. a. van de oogen
berooven; —vezzare, Z. divezzare.
l,docciare, v. a. het water als een stortbad
aflaten ; —ganamento, m. 'het afhalen van
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het tolkantoor ; —gasare, v. a. uit het tolhuis, de douane halen, lossen ; (Mar.) uitklaren ; —gare, v. a. (Bolt.) de duigen uitnemen,
een vat uiteenslaan; —rsi, v. rifl. losgaan,
uit de duigen vallen; p. pass. —ato, als aga.
met losse duigen, zonder duigen ; —gliársi,
v. rifl. de pijn verliezen ; —lciato, —lcinato,
agg. walgelijk zoet, flauw, smakeloos, geesteloos ; —leinatezza, f. fig. zoetigheid, weekelijkheid, al te groote gemaaktheid, v.; —leinatura, f. te groote zoetheid, flauwheid,
ge m aaktheid, v.; --lenzire, v. a. een slapend,
verstijfd lid weer los, vlug maken ; —lere,
v. n. ophouden te klagen, treuren, tot bedaren
komen ; —naparsi, v n. losgaan, opschorten;
—ndolare, v. a. Z. dondolare ; —nnare,
v. a. in vrijheid stellen ; —nneare, v. n. h.z.d.
als disinnamorare; —nzellare, —rsi,
v. rifl. rondslenteren ; —ppiare, v. a. (het
dubbele) enkel leggen ; (Mil.) op een gelid
stellen ; —rare, v. a. de vergulding wegmaken ; —rmentare, —rinentire, v. a. wek.
ken, wakker maken ; —rsi, v. rifl. wakker,
vlug worden; p. pass. —ato, als agg. vlug,
opgewekt ; —rmirsi, v. rifl. wakker worden;
—ssare, v. a. afleggen (een kleed), afnemen
(een last); —ttorare, v. a. van de docterswaardigheid berooven ; v. n. zich inbeelden
meer te weten dan een ander; zich als een
groote geleerde voordoen ; —ttoreggiare,
v. n. als 't voorgaande.
Sdraiare, v. a. op den grond uitstrekken ;
—rsi, v. rifl. zich behaaglijk uitstrekken, zich
uitstrekken (op 't gras); p. pass. —ato, als
agg. behaaglijk uitgestrekt; stare — sulla
poltrona, op zijn allerlangst in den leunstoel
liggen ; aiata, f. bet uitgestrekt liggen ;
—aiatina, f. korte rust,v., kort middagslaapje,
0.; —aio, m. het uitstrekken d. leden, uitrekken
van 't lichaam ; fam. stare a —, op de
canapé liggen te luieren ; poltrona a —,
gemakkel. leuningstoel, chaise longue; slaapstoel, m.; —alone, a—, lang, behaaglijk uitgestrekt, op z'n allerlaagst;liggend; —amha,
f. bos werk of riet (om te polijsten); —sciare,
—scire, v. n. met de tong klappen ; —uc—

ee'vole, Z. —ueciolevole ; —ucciola-

meuto,m. liet uitgl ij den, uitglissen, o., misstap,
m.; —ucciolante, agg. glijdend, glibberig,
glad ; vluchtig, voorbijgaand ; —ucciolare,
v. n. uitglijden, uitglissen, glibberen, struikelen,
een misstap doen ; fig. — colla lingua,
zich verpraten, den mond o Jrbijpraten ; /1g.
licht in een fout vervallen; — a fare qe.,
zich laten verleiden om iets te doen ; lam. me
lo sento — già per le reni, ik voel het
aan mijn lijf, heb er een voorgevoel van ;
—ucciolente, app. glibberig, glad ; fig.
vloeiend (vers); fig. vergankelijk ; ucciole'vole, agg. glibberig, glad, verleidelijk ; —ucciolio, m. aanhoudend uitglijden, glibberen ;
—ueciolo, in. bet uitglijden, uitglibberen,
struikelen ; fig. gevaarlijke, glibberige weg, m.;
steil afloopende weg, m.; glijbaan, rutchbaan,
v.; (Arch.) schuine zijde, v., - kant, m.; agg.
h.z.d. als —ucciolevole ; parola —a,
woord met den klemtoon op de voor-voorlaatste lettergreep; rime —e, glijdende verzen ; —ucciolone, m. gevaarlijk, sterk uitglijden ; fare ano —, geducht, sterk uitgl'ij'den ;
fare gli i, .glijden, glibberen op liet ijs;
—uccialoni, avv. met , ;lijdende, glibberige
beweging; andare gil —, naar beneden
—

—
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glijden; —iieeioloso, agg. Z. --ucciolevole ; —ueio, m. losgetornde, gescheurde
plaats v. aan een kleed ; scheur, m., opening,
spleet, v.; scheur, m., gat, o.; fam. groote snee,
snijwonde, v.; fig. gat in de beurs, in de kas;
zwaar verlies, o., groote uitgave, v.; fare un
bel — nel patrimonio, een groot gat in
zijn vermogen maken ; —uccire, v. a. los-,
openmaken; lostornen, onttornen, een scheur,
gat, spleet of split maken ; —rsi, v. rill. losgaan, tornen, barsten ; p. pass. —Ito, als agg.
losgetornd, los, verscheurd ; nave —a, door
tien storm stukgeslagen schip ; sost. m. split,
o., spleet, v.; scheur, v., gat o. (in kleeren);
—ueitore, m., —trice, f. lostorner, -maker,
m.; —ucitura, f. het losgaan ; scheur, v.
Sducare, v. a. van de waardigheid van vorst,
hertog berooven ; —cere, Z. —rre ; —rare,
v. a. h.z.d. als ammolire, iiitenerire ;
—rre, v. a. van den rechten weg voeren,
afbrengen.
Se, cong. wanneer, indien, zoo, ingeval ; of ; om
te, opdat ; se pure, Z. seppure ; se sa,
zoo veel hij kan ; se ve n' è, hoeveel er ook
zijn moge, hoe groot het aantal ook zijn moge;
se non, se non che, Z. onder lion ; se
non altro, ten minste ; se... come, zoowel ... als ; tutti i suoi se e forse, al zijn
indien's en misschien's ; prov. il se e II usa
sono it unatrimonio de' niinchioni, Z.
onder ma.
Sè, pron. person. derde persoon : zich, s. en pl.;
di, a sè, van, aan zich; tra sè, onder
elkander ; voor ne staat altijd se inplaats van
si, zich ; se n' audó, hij ging heen ; se ne
dolse, hij beklaagde zich er over; tornare
in sè, weer tot zichz. komen (na een onmacht);
sost. m. nel suo sè, in zijn binnenste.
Sebaeeo, agg. talghoudend, -achtig ; (Anat.)
glandule —e, vetklieren; (Chins.) acido
—, vetzuur, o.; —astiano, (N. pr.) Sebastiaan,
m.; —bene, conj. ofschoon, hoewel ; —ifero,
m. talgboom, in.; —cainento, Z. seganaento; snijden, o., snijlijn, v.; —care, v. a.
snijden, doorsnijden ; —ces, f. (Mar.) ondiepte,
zandbank, v.; — accodata, reeks v. zandbanken, rif, o.; fig. rimanere sulla, trovarsi sulla —, op het droge, op een zandbank geraken ; in armoede, nood verkeeren ;
lasciare qd. in —, iem. in den steek laten,
in den nood, de verlegenheid laten ; —cca'bile, agg. droogbaar, wat gedroogd kan worden ; —cca'ecto, m. groote droogte ; fam.
zeer vervelend persoon, droogpruimer, droge
kluit, m.; —ccatistola, rn. h.z.d. als 't voorgaande ; —eca'ggi ne, f. droogte, dorheid ;
vervelend-, geesteloosh., v.; vervelend mensch,
m.; —ceagginoso, agg. droog, verdroogd,
dor ; vervelend, lastig ; —ceagna, f. h.z.d. als
secca; —ecamento, m. het drogen, uitdrogen, verdorren, o., droogte, v., —ccante, agg.
vervelend ; —ccare, v. a. drogen, droog
maken, droog leggen ; uitdrogen, verwoesten,
vernietigen ; yervelen, lastigvallen ; v. n. droog
worden, drogen ; —ecareggia, f. droogte,
droogheid, v., droog weer, o.; —ecarello, m.
(droge) broodkorst, v.; —ccata, f. het drogen ;
fig. verveling, vervelendheid, v., afkeer, walg,
m.; —ccati'ccio, agg. half droog, uitgedroogd,
bijna zonder sap (vrucht); sost. m. vervelende,
moeielijke, lastige zaak, v.; last, tn., vervelend
mensch, ru.; —ccaiti'ecia, f. droog, dor hout,
o.; —ceatina, f., dare uua —, iets een
LTALIAANSCH-NEDERLANDSCH.
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weinig laten drogen ; —ccativo, agg. wat h ,t
opdrogen bevordert, opdrogend ; sost. m. siccalief, v. 0.; —ceato'ia, f., —o, m. droogplaats,
v., droogoven, m., droogzolder, m.; —ccatore,
in. vervelend, lastig persoon, plaaggeest, m.;
--ccatura, f. vervelendheid, lastigheid, v.;
moeielgkheid, v., bezwaar, o., plaag, v.; ehe
— ! hoe vervelend ! —ccazione, f. Z. —ccansento ; —echere'eeio, —echeri'ecio,
agg. half droog, niet geheel en al droog; sost.
m. droogte, droogheid, v.; —echerello, m.
droog stuk brood, droge broodkorst, v.; —Cekerta, f. h.z.d. als gretteria ; —eehezza,
f. magerte, droogte; — dello spirito, dorheid v. van geest ; fig. — dello stile, dorheid
van stijl ; (Pitt.) nuchter, stijf, droog ; —'Celdia, f. emmer, m.; piovere a —e, regenen
dat 't giet, als of 't met emmers van de lucht
valt ; prov. essere come le —e, of essere
seinpre in s u e in gin come le —e,
altijd op en neer gaan als de (put) emmers;
prov. tante volte va al pozzo la —, eke
vi lascia aten l'orecchio, de kruik gaat
zoo lang te water tot zij breekt; ripescar
le —e, de gebreken van anderen met moeite
weer goed maken ; non dar here a —, niets
voor een ander doen, overhebben ; —cchiata,
f. een emmer vol; —'eehio , m. melkemmer,
m., melktobbe, v.: —echiolino, m. emmertje ;
wijwateremmer, m.; —echione, m. groote
emmer ; scherz. dik en langzaam persoon ;
—eehità, —echitu'dine, f. b.z.d. als —cchezza ; ---'ecia, f. stoppel, m., stoppelveld,
0.; —ecia'lo, m. stoppelveld, 0.; —cco, app.
droog, dor, uitgedroogd, mager ; gevoelloos,
ruw ; uva secce, rozijnen ; iichi secchi,
gedroogde vijgen ; — come up usclo,
come una lanterna, zoo mager als een
boonenstaak, lantaarnpaal; (Pitt.) stijf, nuchter, droog, (ook van den stijl gezegd); fam.
testa —a, moeielijk mee om te gaan, kitteloorig mensch ; (Com.) cambio —, eigen
wissel, solowissel, in.; sost. ni. droogte, droogheld, dorheid, magerh., stijfheid; a —,droog;
affanare a —, te vergeefs aftobben, vermoeien ; dar nel —, op 't land, 't droge geraken ; rimanere, restare in —, in verlegenheid, de klem zitten ; laselare in —,
iem. in nood, de verlegenheid laten ; voetare
a —, scherp ombuigen ; dire, fare qe. a
—, onverwachts iets doen, zeggen ; plotseling
ergens mee voor den dag komen ; annestare
in sul —, van de hoofdzaak afdwalen ; —,
avv. h.z.d. als —ccamente ; —eoinoro, m.,
Z. sicomoro; —core, m. Z. —cchezza
en sieeità; —cume, m. droog hout, a., droge,
dorre takken, m. mv.; droog groen, gras enz.;
—i, pl. gedroogde vruchten, v. mv.; —ce'dere,
v. n. uit de stad gaan, weg gaan ; —centisnso,
m. schrijfwijze, kunstrichting v. van de ride
eeuw ; —centista, m. schrijver van de ride
eeuw ; —centistieo, agg. in den stijl, volgens
de manier der ride eeuw; —cento, seïcento, num. zeshonderd ; sost. m. ride eeuw,
v.; —cespita, f. otfermes, o.; —eessione, f.
(Stor.) scheiding, afzondering, v.; uittocht rn.
der plebejers uit Rome; scheiding v. der ZuidAmerik. Staten; guerra de —, secessieoorlog, m.; —cesso, in. (Med.) stoelgang, m.;
afgelegen plaats, v.; gemak, privaat, o.; —co,
pron. met zich ; pensare —, bij zichzelf
denken portar — bij zich dragen, met zich
voeren ; disse — euedeslino, hij zeide bij
,
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zichzelf; —eola'cclo, m. slechte, bedorven
zij deed al wat een vrouw doen k n ; —coneeuw, v.; —colare, agg. wereldsch, aardsch,
dochè, cong. overeenkomstig, oals enz.;
honderdjarig, alle honderd jaren voorkomend,
—condoge'iiito, m., —a, f. tweede kind, o.,
eed ► ...; feste —I, eeuwfeesten, o. mv.;
tweede geborene, mv.; —condogenitura, f.
b'accio —, de wereldlijke arm, m.; stato
verhouding v. van den als tweede geborene
--, teekestand, m.; foro — wereldlijk gerecht,
tot zijn ouders en medebroeders en zusters;
0.; l'opera di una ehiesa, het wereldrecht van den tweede geborene tot zijn ouders
lijk bestuur eener kerk, kerkbestuur; abito
en medebroeders en zusters ; recht van den
--, leekekleed, 0.; prete —, wereldl. priester
tweede geborene; —ereto, app. en afgel. Z.
(tot geen geestel. orde behoorende); —colasegroto ; —ereto'rio, agg. vast —i, afreseameiite, avv. op wereldlijke wij ze ; als
scheidingsvaten ; —erezione, f. (Med.) afleeken ; —colaresco, agq. wereldl., aardsch,
scheiding, v., afgescheiden stof, secretie, v.;
als leek ; —colarità, f. (Eccles.) wat tot het
—curare, v. a. Z. assienrare; —cure, f.
wereldlijk gerecht behoort; honderdjarige
Z. scure ; —curo, en afgel. Z. sieuro
duur, m.; —colarizzare, —colareggiare,
—cutus, fare it — a qd., iem. het hof
T. a. seculariseeren, verwereldlijken, aan het
maken ; iem. ter wille zijn; —enzione, f. Z.
geestelijk bestuur onttrekken ; kerkelijke goeesecuzione.
deren in beslag, in bezit nemen ; van den Sed, cong. in plaats van se voor klinkers.
kloostergeloften ontslaan ; —rsi, v. rifl. in de Se'dano, m. (Bot.) sellerie, v.; di monwereld terugkeeren ; uit den kloosterstand
tagna, f. lavas, m.; —i, pl. dikke macaroni
treden, weer wereldlijk worden ; —colariz(voor soep); —are, v. a. geruststellen ; stillen
zazione, f. seculariseering, inbezitneming v.
(pijn); fig. tot kalmte, bedaren brengen ; demvan geestel ij ke goederen, verwereldlijking, v.;
pen (oproer); —atamente, ave. h.z.d. als
—'colo, m. eeuw, v.; siamo nel — decigiiietantente ; —ativo, agg. (Med.) kalonnovesimo, w ij zijn in de 19de eeuw ; fig.
meerend, pijnstillend ; sale —, sedatiefzout.
eeuwigheid, v., lange tijd, m.; è un — ehe
0.; —atore, m. geruststeller, kalmeerder, m ;
non ti ho veduto, ik heb u in geen eeuw
—e, f. h.z.d. als seggio ; zetel, in., woongezien ; tijdperk, o., tijd, m.; nel —I pist
plaats, v.; fig. zetel, m., residentie, v.; — prinrenroti, in de vroegste, oudste tijden ; ne'
cipale, hoofdkantoor, o.; la — santa of
—I de' —I, van eeuwigheid tot eeuwigheid,
apostolica, de heilige, pauselijke, apostoliin alle eeuwigheid ; wereld, v., wereldl'ij'k,
sche stoel ; — vescovile, bisschopszetel, m.;
burgerlijk leven ; il padre Cristoforo else
(Med.) zetel, m., zitplaats v. (van een ziekte);
al — si chiauiava Lodovieo, pater Chris— del fuoco, vuurhaard, m.; (Giur.) reeks,
toffel, die in de wereld Lodowijk heette (Manz.);
opvolging v. (der nooderven); --e'eimo, app.
nonto del —, een man van de wereld ; le
num. Z. —icesimo; —enta'rio, agg. zittend
persone del —, de wereldlieden, de wereld(levenswijze); nailizia —a, laatste ban der
lyke stand, leekenstand ; abbandonare il
weerbaarheid (die alleen ter verd. achterblij—, de wereld verlaten, monnik worden;
ven); —ere, v. n. zitten ; dar da — a qd.,
asdar col —, in 't begin der eeuw geboren
iem. een stoel aanbieden, geven ; mettersi,
zijn; la consumazione de' —i, de volporsi a —, zitten gaan, plaats nemen ; porre
einding v. der eeuwen ; —conda, 1. (Med.)
qd. a —, tem. op een stoel zetten ; hij. iem.
nageboorte, v.. moederkoek, m.; —conda, a
op pensioen stellen, van z ij n ambt, bezigheid
avv. met den stroom mee ; navigare
ontheffen ; alzarsi da —, op staan, zijn
a —, stroomafwaarts varen ; fig. andare a
plaats verlaten ; liggen, gelegen z ij n (v. plaat— di qd., volgens tem.'s wil handelen ; a —
sen); — bane, fraai, mooi gelegen zijn ; regeedi ..., naar gelang, al naar ; —condamente,
ren, aan de regeering zijn (v. pausen); sedendo
—anainente, avv. ten tweede, tweedens, in
Pio 1X, onder de regeering van Pius IX ;
de tweede plaats ; —condamente cite, Z.
-- a banca, a seranna, op de regeerings---condochè; —condare, v. a. (qd.) iem.
banken, den rechterstoel zitten ; --- nel Parvolgen, nagaan, naloopen; helpen, bijstaan,
lannento, in 't Parlement, de Kamers zetelen,
ondersteunen, begunstigen ; ten genoegen z ij n,
zitting hebben ; fig. — bene, een goed leven
toestemmen, meegaan ; getuige bij een tweehebben ; prov. ehi ben slede mal penfa,
gevecht zijn ; v. n. nakomen ; de nageboorte
een goed leven maakt overmoedig; chi ben
uitstooten; —condariamente, avv., —constede, non si muova, wie het goed beeft,
da'rio, app. in de tweede plaats komend
moet bl ij ven waar hij is; —rsi, v. rif. zitten
(Astr.) pianeti —i, planeten van den tweeden
gaan ; zijn plaats, zetel hebben ; p. pres. —ente,
rang; cause —ie, secundaire, nevenoorzaals agg. verbliijfhoudend, resideerend ; p.pass.
ken ; (Ferrov.) limee —e, pl. nevenlijnen, v.
—cito, als agg. zittend, gezeten ; — , sost. m.
mv.; —condina, f. nageboorte, v.; —conachterste, o.; (Mar.) billen mv. van het schip;
dino, m. ondercipier, m.; —condo, agg.
—erino, m. klepbankje, 0.; —'ia, f. stoel, m.,
tweede ; als sost. de tweede ; minuto —,
zetel, in., zitplaats, v.; — d'appogg!e,
seconde, v.; (Filos.) cause —e, wereld van
leuningstoel, m.; —pieghe'vole, vouw-, veldhet geschapene; — aspetto, teruggestraald
stoel, m.; — ruilante, rolstoel, m.; —gestabeeld, 0.; (Com.) — di cambio, secundowisto'ria, draagzetel, tn.; — apostolica, Z.
sel, m.; non essere a nessiin altro —,
lede ; al tempo della — vacante, tijdens
door niemand overtroffen worden, zijn gel ijke
het onbezet zijn van den pausel. stoel ; eerniet hebben ; ilne —, nevendoel, 0.; (Alchim.)
care nuove —e, nieuwe woonplaatsen opacquit —a, scheiwater, sterkwater ; water
zoeken ; —ia'rio, m. draagstoeldrager, m ;
dat reeds eenmaal gebruikt is ; gunstig, goed
—icente, agg. zoogenaamde, z. noemende ;
gezind ; sost. secondant, m., helper, m.; —con11 — barome, de zoogenaamde, zich noedo, prep. overeenkomstig, volgens, naar gemende baron ; i —i liberali, de zoogenaamde
lang; (als antwoord op vragen) dat hangt er
liberalen, de zich voor liberalen uitgevonden ;
van af, dat is er naar ; — donna feee tutto.
—lee'siuno, agg. num. zestiende; sost. het
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zestiende deel ; in 160 (boekwerk); —ici, agg.
zestien ; sost. il —, het zestiende jaar der
loopgnde eeuw ; —iciangolare, agg. zestienhoekig ; —ile, m. zetel m. (grooter dan de
s e d i a); tuinbank, zitbank, v.; —i, pl. vaststelling, v.; (Arch.) boogpeiler, m.; -Minauto,
m. bezinksel, bezaksel, neerslag, 0.; (Geot.)
sedimetntair gesteente, 0.; uit bezinksel gevormde bodem ; —imentoso, agg. (Med.) wat
een bezinksel nalaat, veroorzaakt ; —io, m.
Z. —ia ; —store, in. zittende ; dischgenoot,
m.; —itiira, 1. h.z.d. als —ere; —iirola, f.
hoog rijtuig op twee wielen ; —izione, f.
samenrotting, v., opstand, m., oproer, o.; (Med.)
opwelling, v.; —iziosamente, avv. op oproerige wijze; —izioso, agg. oproerig, tot
oproer aansporend ; sost. m. oproerling, oproerstichter, m.; —otto, p. pass. van —urre;
— iiei ' bile , agg. gemakkelijk te verleiden ;
—ucimento, m., —uzione, f. verleiding,
misleid., v.; —ucitore, —utore, m., —trice,
f. verleider, m., -ster, v.; —ulità, f. vlijt, in.;
naarstigheid, bekwaamheid, nauwkeurigh., v.;
—urre, v. a. verleiden ; p. pr. —ucente, verleidelijk, aantrekkel ij k, betooverend, meeslepend ; —uta, f. het zitten, o., zitting, vergadering, beraadslaging, v.; oggi c' è — al
Parlameuto, er is vandaag zitting in de
Kamer; openbare zitting v. (v.d. rechtbank);
pop. passare —, op de bank der beschuldigden zitten ; aangeklaagd zijn ; —uto'rio,
Z. --ucente.
Sega, f. zaag, v.; telaia, nianica, lama
della — , houtwerk, greep, blad v. d. zaag;
— da tavolini, plankenzaag; —a piano,
handzaag; — da forare, da volgere,
schrobzaag, v.; — da acqua, zaagmolen, m.;
—a macchina, a vapore, stoomhoutzagerij, v.; (Stor. /lor.) soort hoofdel. omslag
in de Flor. Republ.; (Arch.) vooruitstekend
gedeelte o. aan een gebouw ; —ace, agg. en
afgel. Z. sagace; —iuolo, m. talghandelaar,
m.; —ale, 1. (Bot.) rogge, v.; — cornuta,
moederkoorn, o.; —aligno, agg. dun maar
sterk ; rogge ... , paglia —a, roggestroo,
o.; —alone, m. ((buit.) h.z.d. als roergo;
—amento, m. het zagen, doorzagen ; doorsnijden ; (G eom.) Z. segmerito; —antino,m.
houtzager, houtzaagmolenaar, m.; —are, v. a.
en assol. zagen, door-, afzagen ; (Apr.) maaien ;
assol. koorn maaien ; snijden, doorsnijden ; —
la came, in 't vleestb snijden ; (Geom.)
h.z.d. als secare ; — le oude, de golven
doorploegen, doorsnijden ; (Cavall.) een zagende
beweging hebben (van een kreupel paard);
—asto'ppia, m. indecl. boerelummel, boerevlegel, m.; —ati'ecio, agg. h.z.d. als —a'bile; —ato, m. (Agr.) versch gemaaid gras,
voer, o.; —atore, m., —trice, f. zager, houtzager, m.; (Apr.) maaier, m.; (Mar.) —i, p1.
scheren ; zand-, ankergrond, m.; —atura, f.
het zagen, o., zaagsnede, v.; (Agr.) het naaaien,
o., oogstt ij d, m.; zaagsel, zaagmeel, o.; —avene, —I, m. indecl. uitzuiger, bloedzuiger,
afzetter, m.; —gendo, voor sedendo, gerund.
v, sedere ; —gente, —giente, p. pres. van
sedere; —genza, f. voor sedio of seggio ;
—getta, f. nachttafeltje, o., nachtstoel, m.;
voor : portantina; —gettiere, m. draagstoeldrager, m.; —gia, f. h.z.d. als sedia ;
—gio, m. zetel, eerezetel, m.; ambtsstoel, m.;
ambire I primi —i , naar de hoogste waardigheden streven; — reale, — ducale,
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konings-, hertogstoel, m., troon m.; essere
il primo di —, het naast bij den troon zijn;
il Seggio di San Petro, de Stoel van
den H. Petrus ; zetel, stoel m. van den voorzitter, m. ; it — d'un accademta, het voorzitterschap o. van een academie ; — elettorale, m. kiescollege, 0.; —giola, f. stoel ;
— impagliata, stoel met rieten, strooien
zitting, v.; — di crino, — Imbottita, stoel
met paardenharen zitting, met kussen ziiting;
(Arch.) dakstoel, m.; kunstmatige verdieping
(in steen ; —giola'ecia, f. slechte, gebroken,
ongemakkelijke stoel, m.; —giola'to, m.
stoelenmaker, -fabrikant, stoelen vlechter, m.;
—giolina, f. h.z.d. als —gioliuo,m. (Falegn.)
latten (waarop de planken van een kast rusten);
—giolino, m. kleine stoel, m , kinderstoeltje,
o.; —giolo, Z. —giola ; —giolone, m.
groote stoel, leuningstoel, m.; —hetta, f. kl.
zaag, v., handzaag, v.; (Cavall.) kapteugel, m.,
soort vrouwenkapsel in de middeneeuwen ;
—niento, ni. segment, 0. ; gedeelte o. van een
cirkel; —nacaso, m. (Gram.) iets wat een
naamval aanduidt ; il da è — dell' ablativo, bet woordje da duidt den ablativus
aan ; —naccento, m. toonteeken, 0.; —na'ccio, m. slecht gekrabbel, o., krul, v., eerste
schetsstreek, m.; —na'colo, m. h.z.d. als
segno, contrassegno ; —nalanza, f.
h.z.d. als eccellenza ; —nalare, v. a. aanduiden door een signaal, signaleeren ; (Mar.)
— uri canale, in een kanaal de gevaarlijke
plaatsen aanduiden ; vooruitmelden, opmerkzaam maken (op iets); —rsi, v. ritl. zich
onderscheiden, de blikken op zich trekken ;
p. pass. —ato, als agg. beroemd, uitstekend
(v. personen), uitstekend (v. werk); —nalataniente, any. op bijzondere, uitdrukkel ij ke
wijze ; —vale, m. signaal, 0.; fare —i con
fuine, fuochi, rook-, vuursignalen maken ;
voorbode, v., kenteeken, merkteekenen ; si
facevano dei —, er deden zich kenteekenen op ; (Co in .) merk o. (op goederenbalen);
voor segno, prodigio, miracolo; mal
h.z.d. als brutto segno, wal augurio ;
(Astral.) teeken o. van den dierenriem, o.;
(Arald.) h.z.d. als insegna ; (Med.) urien v.
van een zieke ; —are, v. a. teekenen, merken ;
op-, aanteekenen; opschrijven, bekladden, bekrabbelen, besmeuren ; onderteekenen ; — 11
proprio home sotto un' obbligazione,
zijn naam onder een schuldbewijs zetten ; verzegelen, het zegel, den stempel op drukken,
stempelen, ijken ; . signalen geven ; door teekens
doen kennen ; zegenen ; (Pitt. Scutt. Arch.) een
schets, omtrek maken ; —rsi, v. rill. een kruis
maken ; —rsi per inaraviglia, van verwondering een kruis maken ; ram. essersi
segnato bene, een goeden dag hebben ;
p. vdss. —ato, als agg. geteekend, gemerkt,
gestempeld, geijkt; zichtbaar, duidelijk, met
een teeken gemerkt, (vandaar) niet te vertrouwen ; sost. m. een niet te vertrouwen
persoon, een die geteekend is ; ram. — e benedetto, wat men geheel aan iem. overlaat,
afstaat; questo guadagno riinanga a
te —e benedetto, ge moogt de winst geheel voor u houden ; ik wil niets van de winst
hebben ; /1g. strada —a, voorgeschreven
weg, m.; voor: allegato, giorno ben —,
geluk voorspellende, gelukkige dag ; —are,
v. a. voor: cavar sangue ; aderlaten, koppen zetten ; —narello, —nerello, m. klein,
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niet zeker teeken, kenteeken, o., spoor, o.; aver
hij de Mis); (Arm. Sáor.) ender den helm gedato gnalche — di pazzia, een spoor,
dragen leeres kap, in.; —retantente, ave.
gering bewijs o. van krankzinnigheid gegeven
heimelijk, in 't geheim ; —retano, agg. h.zd.
hebben ; —itatau,ente, avv. voornamelijk,
als intreseco of eonfideirte ; sost.
bijzonderlijk ; met veel beslistheid, expres;
als —reta'rio ; -retaria, f. secretaresse,
—nata'rio, m. onderteekenaar, m.; —nav., vertrouwde, v.; —retariale, agg. het ambt
to'io, m. stempel, m., stempel-, merkijzer, m.;
van secretaris betreffende; —retariato,
waschmerk, 0.; (Valig.) raderstempel, m.;
secretariaat, asabt, ambtsduur van een secre—atore, m. aasduider, aantooner, m., ondertaris; —retariesco, agg. (in minacht. beteekenaar; ijker, m.; —natura, f. teekening,
teekenis) stile —, kanzelarij, secretaris, ambonderteekening, v.; (Zip.) signatuur, v. (cijfer
telijke stijl, m.; —reta'rio, m. secretaris,
op de eerste bladz. van een drukvel); drukvel,
geheimschrijver, m.; — particolare, pri0.; (Eccles.) Segnatura of Signatura,
vaatsecretaris, m.; — d'alnbasciata, gehoogste geestelijk gerechtshof o. te Rome;
zantschapssecretaris; (Stor.) il segretario
(Nat.) overeenkomst v. (van een plant met
iiorentino, de Florentijnsche staatssecretaris
iets); overeenkomst, overeenstemming o. (van
(pijn. van Machiavelli); h.z.d. als conlinatuurlichamen met andere); —netto, m. kl.
dente ; schrijftafel, secretaire, v.; —retaniet gemakkelijk kenbaar of duidelijk teeken;
rione, m. groote schrijftafel, secretaire, v.;
—no, m. teeken, o., kenteeken, merk, beeld,
groote vertrouweling, m.;— della natura,
bewijs, o.; dar --, een teeken geven ; litteegroote kenner der natuur; --retariu'ecio,
ken, o., wonde, v., lichamelijk kenteeken bijv.
m. arme, slechthetaalde secretaris, schrijver,
moedervlek, v.; spoor o. (van 't wild); — del
m.; —retari'zio, h.z.d. als —retariesco
piede, voetspoor, 0.; 11011 c' è pul — er
—retaria, f. secretarie ; kanzelarij, v., secre is geen spoor meer van te vinden ; doel, o.;
tariaat, 0.; — di palazzo, — della Caschijf, v., roos v. (van den schijf); tiro a —,
mera, hofkanzelier, secretaris van de Kamer ;
schijfschieten ; society del tiro a —, schutkanzelarijgebouw, o., -kamer, v., personeel der
tersvereeniging, v.; dare, eogliere nel
kanzelarij ; secretaire, v., schrijftafel v. foet
in de roos schieten, de roos treffen ; fig. den
geheime laden ; —retezza, f. geheimhouding,
spijker op zijn kop slaan, het raden ; fig. trar
stilzwijgendheid, v.; eon —, in 't geheim, in
nel — a qd., iem. voor zich zoeken te gestilte; te lo dito in —, ik zeg het u in
winnen ; trarre nel —, overeenstemmen, Let
vertrouwen ; —retiere, in. Z. —retario ;
eens zijn ; signaal, o., parool, 0., wapenteeken,
—retillo, m. slot, o.; grendel m. die alleen
o., wapen, o., vaan, o., bonier, v.; — della
van binnen kan geopend worden ; —reto, ni
croce, kruisteeken, o., teeken des kruizes;
geheim, o.; confidare nu — a qd., iem.
— del cristiano, kruisje o. dat men om den
een geheim toevertrouwen ; telhere ii —,
hals draagt ; hals-, borstkruisje, 0.; fam. fare
bet geheim bewaren ; pros. ingerirsl ne'
lift — di eroce su cqe., een kruis ergens
—i di Santa Marta, zich met andermans
over maken, er niets meer mee te doen willen
zaken bemoeien ; nel suo —, in 't binnenste,
hebben ; wenk, m., wil, m., bevel, 0.; stare
van zijn hart ; i —i di Dio, de
a —, zijn plicht vervullen, gehoorzaam, onderverborgen raadsbesluiten Gods ; geheimmiddel,
danig zijn ; tornare a —, tot zijn plicht
0.; —i di chimica, di uledleina, de geterugkeeren ; tenere il cervello a —, zijn
heimen, verborgen krachten der schei-, gegedachten bijeenhouden ; doel, o., maat, v.;
neeskunde; ha ii — di farsi pigli a
r a
giungere a quel — ehe ..., ZOON er komen
noio da tutti, hij verstaat de kunst om
dat ...; ogni cosa va ad tin —, alles heeft
zich bij allen gebaat te maken ; geheimslot, p ,
een doel ; trapassare il — della ragione,
binnengrendel, m.; mettere i1—, den grendel
de perken van 't verstand te buiten gaan;
voorschuiven ; voor : eonlidente ; (Mar.) —
a quel—, in die mate, zoodanig; al magd'un brnlotto, laadgat o. van een brander;
giore —, in de hoogste mate, buitengewoon ;
(Artigl.) — di cannone, zundgat 0. van het
all' ultimo —, tot den uitersten graad ;
kanon ; —, agg. geheim, verborgen, heimelijk ;
voor; Statua; (Med.) urienproef, v.; —I
scrutinio —, geheime stemming, v.; bescheifemminili, menstruatie, v.; —nolino, m.
den, geheimhoudend ; uscio —, geheime deur,
zeer kI. (nauwel. merkbaar) teeken, o.; —vore
v.; ook : privaat, o.; (Polit.l fondi —I, geZ. signore; —o, m. rundervet, o., talk, v. ;
heime fondsen, o. mv.; Inogo --, h.z.d. als
— da intagliare, kopergraveursmengsel,
luogo comodo ; parti —e, schaamdeelen,
zwart ; —, voor seco (con sè) (D.); —ola,
o. inv.; Bost. le —e, f. pl. de stille gebeden
f. h.z.d. als segale ; —'olo, m. klein snoei-,
(in de Mis); ore —e, stille uren, stille tijd (als
bakmes, 0.; —one, m. groote zaag, plankener geen godsdienstoefening is); in —, h.z.d. als
zaag, v.; groot snoeimes, o; —aso, agg. talk—retanlente.
achtig (van smaak), naar slecht vet smakend; Seguaee, agg. navolgend, volgend ; sost. m.
—reganlento, m. afscheiding, afzondering,
aanhanger, volgeling, m., navolger, nabootser,
v.; —regare, v. a. afzonderen, afscheiden,
m.; —ela, f. Z. sequela; —ente, Z. onder
scheiden ; —I capri dalle pecore, de boksequire ; —entemente, avv. Z. conse.
ken van de schapen scheiden ; —rsi, v. riff.
guentemente ; —elfza, f. Z. sequeilza
zich afzonderen, zich ver van de anderen hou—estro, Z. sequestro ; —gio, m. speur den; —regazione, f. afzondering, afscheiond, geheime politieagent, tn.; —imento, m.
ding, v.; —renna, f. fem. magere, bleeke,
het volgen, navolgen ; vervolgen, voortgaan ;
krachtelooze persoon, m.; —renniecia, f.
in — di —, als vervolg op ...; —ire, v. a.
zeer mager, bleek, afgevallen persoon ; —reta,
volgen, naloopen, achternaloopen ; nastreven,
f. afzonderlijke gevangenschap, gevangenis, v.;
navolgen ; toegeven, toestemmen ; — una
nienare qd. in —, tem. in de gevangenis
strada, een straat inslaan, volgen ; fig. op
brengen ; geheime, verborgen, afgelegen piaats,
den ingeslagen weg voortgaan ; — la vita
v.; (Eccles.) stil gebed (secreta) v. d. priester
eontenlplativa, een beschouwelijk leven
—,
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qd., lent. uit den zadel Miteu, onderkruipen ;
leiden ; voortzetten, vervolgen, vertier doorri manere In —, in den zadel blijven; fig
Mal; --* rare, voortgaan met te doeg iet
het overwicht behouden, zich niet late r' verwoord) hervatten ; uit voortkomen, volgen ;
dringen ; rirettersi, tornare in —, zich
gèber-rn, overkomen, voorvallen ; lasciar
weer in den zadel heffen; f g. het geleden
— la giustizia, de gerechtigheid haar loop
tot
groote
verlies enz. herstellen ; prov. — indorata
in
gravissima
pena,
laten ; —
non migliora 11 eavallo, het vergulsel
straf werden; p. pres. —elite, als agg. volmaakt de pil niet minder bitter ; (Macell.)
gend ; eon le —i parole, met de volgende
ripstuk o. van een lam ; — , voor eedla en
woorden ; al di —, den volgenden dag ; als
predella ; —la'eeia, f. slecht zadel, o.;
sost. —i, voor posterf ; p. pass. — lto, agg.
la'io , m. zadelmaker, m.; —lare, v. a.
voortloopend, onafgebroken; —ita'bile, agg.
zadelen, opzadelen ; p. pass. -ato, als agg.
navolgenswaardig ; —itatnente, avv. onmidcavallo —, paard met zadelrug, ingevallen
dellijk achter, naast elk.; zonder onderbreken,
rug ; —leria, f. zadelmakerij, v., zadel-, tuigin eens door; —itarrento, m. het navolgen,
kamer, v.; —lino, m. kl. zadel o. van trekvolgen, opvolgen, gehoorzamen, 0.; opvolging,
dieren ; --va, f. woud, boscri, o ; — di pini,
v.; —itare, v. a. h.z.d. als —ire; — qd.,
pijnboomenwoud, o.; — folta, dicht bosch;
iem. op den voet volgen ; — la pesta, het
boschwerk, struikwerk, o.; fig. — di lance,
spoor volgen ; v. n. voortgaan (met iets); assol.
een woud van lanzen; — di error!, een
sequlta ! ga maar voort ! ga maar door!
leger, een menigte dwalingen ; verzameling
voortvloeien ; vervolgd, voortgezet worden ;
aanteekeningen uit schrijvers enz.; m. prov.
—itatore, m., --trice, f. b.z.d. als seguace ;
portar legra alla —, water naar de zee
—ito, m. gevolg. geleide, o.; è arrivato 11
dragen ; far d'ogni frasca una —, van
re eon tutto ii suo —, de Koning is met
een mug een olifant maken, schrikkelijk overal zijn gevolg aangekomen ; reeks, v., volgorde,
drijven ; —va'ecia, f. donker, vreesel ijk
di stanza, reeks, rij kamers ; per nu
v.;
woud, o.; geordende verzameling aanteeke— di eireostanze, door een reeks van
ningen ; —vaggiamente, avv. op wilde,
omstandigheden ; di —, zonder ophouden,
onderbreking; onafgebroken vervolging, v.;
woeste, onbeschaafde wijze; —vaggiva, f.
wild, wildbraad, o.; —va'ggio, age. wild, in
cane da —, jachthond, speurhond, m.; al —,
't wild levend (dier), in 't wild groeiend, beschdi — di, tengevolge van; in —, voor appresso of ivappresso ; far —, voor seachtig, dicht begroeid ; fig wild, woest, grof,
guitare; non aver —, geen gevolgen
schuw, preutsch ; wreed, hardvochtig, ongemanierd; sost. m. wilde, wildeman, rn.; —vaghebben ; la pratica non ebbe —, de
g.iuine, m. h.z.d. als —vaggina; —vano,
onderhandeling leidde tot geen gevolg, werd
agg. Z. silvano; —vare'ecio, age. ailenafgebroken ; agg. en p. pass. v. --ire ; —itore,
m., —trice, f. h.z.d. als seguace ; —izione,
zio --, stilte, v., geheimzinnige o. van het
bosch ; —a'tico, agg. h.z.d. als salvatico ;
f. h.z.d. als esecuzione.
—vato, agg. onbebouwd, met bosch begroeid ;
loei, agg num. zes ; i1— di gennaio, de zesde
terreno — , boschgrond, m.; —vetta, f.
Januari ; le sei di sera, zes uur 's avonds ;
boschje, 0.; —vicoltura, f. boschbouw, m.;
alle —, om 6 uur; un tiro a —, een zesspan, rijtuig met 6 paarden bespannen ; —
—voso , agg. boschaclitig, met bosch, hout
begroeid.
eento, — mila, agq. num. Z. secento,
senrila; —no, (Giuoc.) dubbele zes, m. Semafo'rico, agg. in de verte gevend signaal ;
Selce, 1. (Min.) kiezel, kiezelsteen, keisteen, m.;
—a'foro, m. semaphoor, m.; zee , kust-,
— cornea, hoornsteen, m.; --ela'io, m.
vleugeltelegraaf, v.; —a'io, m. verzamelaar
en verkooper van de eieren der zijderuspen;
straatplaveisel, o.; —eiare, v. a. bestraten,
verkooper m. van meloenpitten ; —bia'bile,
plaveien ; p. pass. —ato, als agg. geplaveid;
—bia'bale, agg. Z. —brabile; —bria'sost. m. straatplaveisel, o., straatsteenen, mv.;
—data, f. b.z.d. als —dato, Z. —diare ;
glia, f. Z. sernbra'glia ; --biaiuento, m.
ciatore, ei. stratenmaker, m.; —cioso,
Z. —biauza, f.; —biante, m. aanschijn, gezicht, gelaat, uiterlijk, o.; ruiter —, zijn geagg. kiezelachtig; —culte, 1. (Min.) mica, o.;
—eni'tico,
agg. micadchtig ;
zicht vertrekken, veranderen ; schijn ; far —
gipsspaat, o.;
cristallo —, mica ; gipsspaatkristal, 0.;
di ..., den sch ij n aannemen, doen alsof ; nou
—enografia, f. manbeschrijving, v.; —enone fa —, hij laat het niet merken ; gelijknis,
gra'rco, agg. de maanbeschrijving betreft.;
v.; in —i, per —, schijnbaar, naar den schijn
selenogratisch ; —eno'gra fo, m, (Asir.) selete oordeelen ; al primo —, op het eerste
nograaf, traanbeschrijver, in.; —equa, f. Z.
gezicht, den eersten aanblik; --- , h.z.d. als
siligua; ---etto, agg. uitverkoren; —ezione,
somigliante ; —biarme, f. schijn, m , uiterlijk, o., aangezicht, gelaat, o.; overeenkomst,
1. teeltkeuze v. (der lokdieren); — naturale,
natuurlijke teeltkeuze; —lee, f. Z. selce;
gelijkenis,v.; a— di ..., op voorbeeld van ...;
—la, f. zadel, zaàl, m. 0.; — all' inglese,
voor : cenuo ; imuiagine. r:tratto; —biengel. zaal, o.; — da donna, dameszadel, o.;
are, —blare, —bare, v. si. gelijken, schij— alla buttera, herders-, lokzadel, o.;
nen ; het uiterlijk, uitzicht hebben van ; dunken,
moutare ia —, in den zadel stijgen ; vuomeenen ; —bie'vole, agg. Z. somiglievole ;
tare la —, uit den zadel vallen, geheven,
—blea, f. Z. assemblea; —brabile, agg.
geworpen worden ; cavallo nialtrattato
h.z.d. als somigliante ; —braglia, f. hoop,
dalla —, door het zadel gedrukt paard;
m., troep menschen ; opeenhooping, V.; ruitermale di —, zadelplek, v.; zadelwonde, v.;
schaar,v., slag, in., vechtgewoel, o.; —branza,
cavallo da —, rijpaard, o.; cavallo tra
f. Z. --Manza.
le due —e, paard van middelbare grootte; Sene, m. zaad, o., zaadkorrel, m.; — di caEiij
. en sckerz. donna tra le du' —e, niet
voli, koolzaad, o.; andare In —, in 't zaad
mooie, maar ook niet leelijke vrouw; vrouw
schieten; zaaizaad, zaaien, 0.; porre nn
van middelbaren leeftijd ; /1g. eavar di —
terreno per —, een bodem voor het bezaaien
.
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gereedmaken ; — da bacchi, eieren van de
(licht); —na, f. h.z.d. als semi di zacca,
zijderups, v.; —i (di zucca), gezouten pomZ. onder seme ; —na'bile, ago. bezaaihaar,
poenzaden ; (Farm.) —i freddi, zaden van
vruchtdragend ; —nagione, —nazInne, f.
watermeloenen, komkommers enz.; —santo,
het zaaien, uit- bezaaien, 0.; --male, ogg.bet
wormzaad, 0.; (Giuoc.) kleuren v. mv. in 't
zaad betreffende ; zaad ...; veseiehetti —I,
kaartspel; tenere a pui —, op een kleur
zaadblaasjes ; condotti —1, zaadleiders, mv.;
spelen ; fig. voor origine, principio, il -wat zich zaaien, bezaaien laat ; —natnento,
di lor semenza, de oorsprong hunner gem. het zaaien ; —nare, v. a. zaaien, uitboorte (D.); geslacht, o., nakomelingschap, v.;
zaaien, bezaaien ; prov. ehl non semina
l'ilmano —, het menschelgk geslacht, 0.;
non raccoglie, wie niet zaait oogst ook
—io'tica, f. leer der ziekteverschijnselen ; —1
niet ; -- tante staia, zooveel schepels zaad
of —lle, m. wittebroodje, melkbroodje, o.;
eischen (om te bezaaien); fig. — discordie,
—llesso, geroosterd brood m. boter; —llaio
tweedracht zaaien, stichten ; — sufla rena,
m. wittebroodbakker, -verkooper, m.; —nta,
op 't zand bouwen ; op den grond laten vallen,
f. het zaaien, o., zaaitijd, m.; zaaisel, o.; assol.
uitschudden ; p. pass. —ato, als sost. m.
— della saggina, gierstzaad, o.; — dei
zaaiveld, zaad, 0.; fig. uscir del —, van het
bacchi,
ztjderupseieren, v. mv.; h.z.d. als
onderwerp afwijken ; —na'rio, m. plantseine ; andare in —, in 't zaad schieten ;
school, boomkweekerij, v.; fig. kweekschool,
fig.
oorsprong, m., aanleiding, v.; voor : razza,
broeiplaats ; seminarie, o. (leerinrichting ter
stirpe ; —nta'bile, agg. bezaaibaar, geschikt
voorb. voor den geestel. stand); —vescovile,
om bezaaid te worden; —iitare, v. a. zaaien,
bisschoppel. seminarie, o.; —, agg. h.z.d. als
bezaaien; —nta'rio, m., —mulo m. plan—vale; —minarista, m. seminarist, leerten-, boomschool, v., boomkweekerij, v.; —nling van een seminarie, m.; —minaristico,
talore, m. Z. seminatore; —retina, f.
agq. seminaristisch, het semin. betreffende;
h.z.d. als serre santo ; —ntino, agq.
(Farm.)
—nats, f. h.z.d. als semenza; - —nata(Art.)
pene, pesche —e, peren, perziken
mepte, ave. hier en daar verstrooid ; -návan niet veredelde boomen ; tempo —, koel
tivo, agq. tot zaaien geschikt, geëigend ;
weer, o., bewolkte hemel, m.; aratro —
—ato, Z. onder —are; —nato'io, m. zaaizaaiploeg, m.; —iitire, —nzire, v. n. in 't
machine, v.; —natore, m. zaaier, m.; fig.
zaad schieten; —nza, f. zaad, o., zaadkorrel,
stichter, uitstrooier, m.; —natura, f. het
m., zaaizaad, o.; fig. geslacht, v., nakomelingzaaien, zaad, zaaisel, o.; —nervoso, agg.
schap, v., stam, m.; estirpare la — dei
(Anat.) mnscolo —, halfpeesachtige spier, V.;
vizj, de kiem der ondeugden uitroeien; la
—ni, pl. vermicelli v. in vorm van meloen- degli errori, het zaad, de broeiplaats der zaad ; —'nio, m. (Med.) kiem, v.; —inorboso,
dwalingen; —santo, m. Z. onder neme ;
ziektekiem, V.; —undo, agg. halfnaakt; —nu'- strale, agg. halfjaarlijksch ; --stralmenvolo, aqg. (Astr.) halfhelder (meteoor); —pate,
avv. op 't einde van elk halfjaar ; sire,
gano, agg. halfheidensch ; aan 't heidendom
M.
halfjaar, semester, o., halfjaarl. betaling, v.
herinnerend ; —para'llsi, f. (Med.) verlamSemi,
half ; komt alleen in verbindingen voor
ming v. aan eene zijde ; —periferia, f. halve
en beteekent half; —aperto, agq. half open;
omtrek, m.; —pieno, agq. halfvol; —poeta,
agg. half barbaarsch ; —bim. pruldichter, m.; —poetico, agg. weini g
stroma, f. (N1us.) tweeëndertigste noot, v.;
dichterlijk ; prosa —a, halfdichterl. proza ;
—breve, f. (Mus.) geheele noot, v.; —ca—potenziato, agg. (Arald.) slechts naar een
denza,
f. halve cadens, v.; —eanato, app.
zijde omgebogen ; croce --a, halfgekrukt
half vergrijsd ; —capro, m. halfbok m. (Sater
kruis o.; —pu'bblico, agg. niet geheel openen Faun.); —ce'rchio, m. halve cirkel, m.;
baar, niet geheel privé.
—cireolare, agg. halfcirkelvormig; —ci'r- Semira'mide, (N. pr. stor.) Semiramis, v.
colo, m. Z. —cerchio ; —circonferenza, Semiretto, agg. (Geom.) angolo —, halve
1. halve omtrek, m.; —colonna, f. halfzuil,
rechte hoek, m.; —rotondo, agg. halfrond ;
0.; —eristallino, agg. kristalachtig, op kristal
scoperto, app. halfgeopend, halfopengelegd,
gelijkend ; —cromo, f. (Mus.) zestiende noot,
-bloot; —se'rio, agg. half ernstig, half vroov.; —eu'pio, m. zitbad, o.; —dea, f. halflijk (karakter); —sfera, f. (Geom.) halve bol,
godin, v.; —deo, —dio, m. halfgod, m.;
m.; —sfe'rico, agg. halfbolvormig; --sfe- diametro, m. halve doorsnede ; —diarolde, f. ' (Geom.) halfbol-, halfkegeivormig
pepte,
f.
(Mus.) onzuivere kleine kwint, m.;
figuur; —spento, agg. half uitgedoofd, bijna
—ditouo, m. (Mus.) kl. ters, v.; —do'prio,
uitgaand (licht); —spinato, agg. (Anat.)
m. (Eccles.) godsdienstoefening waarbij de
mnscolo —, schouder-borstspier, v.; —svoiantiphonen niet herhaald worden; —dotto,
to, agg. half opgerold, half omgeslagen ; se'agg.
half geleerd, half ontwikkeld ; —dottoinita, m. voetpad, 0.; pad, o.
rale, agg. docterachtig; aria —, gewichtig Semita, m. (N. pr. ets.) Semiet, afstammeling
of ernstig gelaat, o.; —dottore, m. halve
van Sem.
dotter, m.; iem. die wat aan 't docteren doet; Semitendinoso, agg. h.z.d. als —nervoso ;
—ellisse, f. (Geom.) halve ellips, v.; —elli't--i'tico, agg. semitisch ; razze, linguae
tico, agg. halfelliptisch; —'fero, agq. zaad—che, Semitische rassen, talen ; —tonato,
dragend; —iilo'sofo m. halve wijsgeer;
agg. (Mus.) chromatisch; in halve toonen
—gigante, m halve reus, zeer groot mensch,
voortgaand ; —tono, m. (Mus.) halve toon,
m.; —go'tleo agg. half gothiek, de gothiek
agg. half officieel, officieus ;
m.;
nabijkomend; —gratu'ito, agg. half voor
—aonno, m. halfinensch, m.; —vivo, agg.
niets;
—
posto, halve vrijplaats, v.; ---la,
halfdood, op sterven liggend, meer dood dan
seimiia,
agg. num. zesduizend ; —letterato,
levend; —vocale, agg. halfklinkend; halve
m. halfgeleerd ; —Minare, agg. halvemaanvokaal, halve klinker, m.
vormig ; —mi'niina, f. (Mus.) kwart, vierde Semmana, 1. Z. setti mana; —niento, Z.
noot, v.; —niorto, agg. halfdood; halfuit . scgmento; —nopeti ci, pl. (Nat.) staart,
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apep, my.; --ola, f. zemelen, mv.; .,.►e, I.
zomersproeten, ïnv.; ol010, m. zeàtelenbrood, o.; -olello, --olitio, m. zeer fljde
zemelen, mv., griesmeel, 0.; zaadkorreltje, 0.;
—oloso, agg. zemelachtig ; zomersproeteg ;
—onzolo, tra. korrel, m.; - oveute, agg. zich
van zelf bewegend, een eigen bewegend hebbend; sost. m. gil iwiuobili e I —I, de
beweginglooze en de een eigen beweging hebbende wezens; --pico, agg. Z. sempilee.
`Semplone, m. (Geogr.) Simplon, m. (berg).
Seinpitertiale, —no, agg., —arnente, avv.
eeuwig, eeuwigdurend; in — piterno, voor
alt ij d, in alle eeuwigheid; —are, v. a. vereeuwigen, voor de eeuwigheid maken;
f. b.z.d. als perpetuità.
Sempllee, agg. enkelvoudig, niet samengesteld ; ondeelbaar ; (Chim.) o orpi —I, enkelvoudige lichamen, elementen, mv.; enkel, niet
dubbel, niet uit meerdere deelen samengesteld ;
uit een stuk ; als sost. het enkelvoudige, niet
samengestelde ; zuiver, onvervalscht ; (Bot.)
fore —, enkele (niet dubbele) bloem, v.; eenvoudig, bescheiden, ongekunsteld, niet gemaakt, zonder versiering ; — vestlto, glad,
eenvoudig kleedje, o.; cappello con un -llocco, enkel met een strik gegarneerde hoed,
m.; la — camiela, het bloote enkele hemd,
o.; bloot, enkel, alleen, een ig ; B idare nulla
— parola, op 't enkele woord ; alien op 't
woord gelooven ; —esposizione del fattl,
de enkele, bloote, eenvoudige blootlegging der
feiten ; parole —I, eenvoudige, enkele, duidelijke woorden ; soldato —, gemeen soldaat,
Lede — eenvoudig, kinderlijk geloof, 0.;
— come un fanclullo, eenvoudig, onervaren als een kind ; sost. m. onnoozele, eenivoudige, domme bals, bloed, m.; domkop, m.;
—I, M. pl. geneeskr. kruiden, mv.; alla —,
b.z.d. als semplieemente ; fa in . parlare
alla —, —cello, —Getto, agg. een weinig
onnoozel, naïef, kinderlijk ; —eemente, avv.
op eenvoudige wijze ; alleen, slechts, maar ;
legato — con un fllo di seta, alleen,
slechts, maar met een zijden draad samengebonden ; —eezza, —eltà, f. eenvoud, m.;
natuurlijkheid, ongedwongenh., onvervalschtheid, v.; onnoozelheid, naïeviteit, V.; enkelvoudigheid, nietsamenesteldheid, v.; —cia'ecio,
agg. verbazend dom, onnoozel, naïef; —eia'rio, m. kruidenboek, o., leerboek o. voor de
kruidkunde, v.; —eino, agg. argeloos, naïef,
onnoozel ;
m. aartslummel,
groote domoor, ezel m.; —clone, m., —011a,
f. onnoozel, dom, naïef persoon, in.; —ciotta, f.
dom, onnoozel gansje, 0.; bakvischje, o.; —ciotto, m. onervaren mensch; iemand die de
wereld niet kent ; groen, onnoozele bloed, m.;
—vista, m. kenner, verzamelaar van, handelaar in geneeskr. kruiden; pop. botanicus, m.,
kruidentuin, m.; —cizzare, —flcare, v. a.
vereenvoudigen, gemakkelijker maken ; —Scazione, f. vereenvoudiging, v.
Seinpre- avv. altijd, voortdurend, ten allen
tijde; — niai, mal —, ogni — , altijddurend;
per ogni — , voor altijd ; —verde, m. (Bot.)
maagdepalm, m.; —viva, f. (Bot.) huislook, 0.;
—vivo, m. (Bot.) bloem van bet huislook.
Sempro'nio, m. (N. pr. stor.) Sempronius.
Seiuuto, agg. zaaddragend.
Seis, prep. voor senza.
Sena, f. (Bot en Farm.) sennastruik,m., sennebladeren, mv.; —, f. (Giuoc.) dubbele zes, v.
,
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Sena f. (Geogr.) Seine, v. (rivier).
, tn. (Mar.) wanttakel, tn.
Senate
Se'napa, f. (Bot.) mosterd, m.; farina di—,
mosterdmeel, 0.; — sparata nel brodo,
mosterdsaus, v.; fig. en ram. gil monta of
vieve la— al naco, hij wordt boos ; —ato,
ago. met mosterd bereid ; fonnenta —a,
mosterdpap, v., -pleister, pu.; —e, h.z.d. als

—a ; —ismo, m. (Med.) tbosterdpleister, m

.,

mosterdpap, v.
Se^^a'rio, agg. zes in getal, van elk zes, met
zessen ; numero —, zestal.
Senata, f. een boezem, schoot vol ; zooveel
men in een halsdoek kan dragen.
Senato, m. (Stor.) Senaat, m. (oud-rom); il
Senate e Popolo Romano, de Senaat
en het Rom. Volk (S. P. Q R.); Senaat m. in
de vroegere Ven. ltepubl.; Senaat, m.; Hooger-,
Heerenhuis, 0.; Eerste Kamer v. (in de tegenw.
Konstit. Rijken ; fig. celestiale —, hemelsche
heerscharen, mv.; —consulto, m. (Stor.)
senaatsbesluit o. (in 't Oud. Rome); —ore, m.
(Stor. en Polit.) senator, m., lid o. van bet
hoogere wetgev. lichaam in de mod. Staten ;
lid van den Senaat, Heerenhuis, Eerste Kamer
enz.; I —I della Chiesa, de Kardinalen;
iron. parere un —, er zeer deftig, ernstig
uitzien ; —oresea, f. vrouw van een senator ;
—oriale, agg. den senaat betreff , senaats ...;
aula —, zittingzaal v. van den senaat ; naar
den aard van een senator ; —o'rio, agg. den
senatorenstand betteffende; —orista, f. lijst
v. van senatoren.
Senazione, f. (Bot.) Z. erescione.
Sendo, afkort. van essendo v. essere.
Se ne, pron. voor sé.
Sens, agg. en sost. voor vecehio.
Sene'cip, m. (Bot.) kruiskruid, o.
Senega' ii.bia, f. ( eogr.) Senegambie, o.
Senese, ago. van Siena afkomstig ; sost. m.
inw. van Siena ; --estro, agg. Z. sinistro ;
—etta, -•-ett à , h.z.d. als vecehiezza ;
—iel, f. pl. (Med.) halslkliergezwel, o.; —11e,
agg. den grij.saardsleeftg4 betreffende ; eta —,
grijze, grijsaardsleeftijd, m.; tise —, wegtering
door ouderdom ; seritti —I dell' autore,
geschriften mv. uit de grijsaardsjaren der
schrijvers ; la stagione —, de winter des
levens, de ouderdom, m.; —ilmente, avv.
als een grijsaard, oude man ; —io, m. grijsaardsleeftijd, m., afgeleefdheid, v.; —lore, agg.
oudste ; sost. m. de oudste, m.; —isealco,
m. Z. sinisealco ; —nato, m. Z. assennato ;n ggiare, v. n. zich wijs, slim
aanstellen ; den wijsneus spelen ; —nino, m.
zeer slim, verstandig kind, 0.; —no, m. verstand, vernuft, o., slimheid, v.; meening, beteekenis, v., zin, in., goeddunken, o., geestige
inval, tn.; —cornune, Z. senso ; uiomo dl
inolto —, verstandig, bedaard man ; far —,
verstandig z ij n ; da —, in ernst; esser in
buion --, bij zijn verstand zijn • a mio —,
naar mijn goeddunken ; volgens mijne meening,
'v.• naar mijn eigen zin, hoofd ; prov. del —
di poi ne son piene le fosse, na den dood
zijn alle menschen slim ; nscir dl —, zijn
verstand verliezen ; prov. ognuno va col
Silo — al inereafo, ieder gaat met zijn eigen
wijsheid ter markt; — verstand. raad, m.;
faccia a — suo, handel naar uw eigen
goeddunken, zooals'gij wilt.
Seno, m. boezem, m., borst, v., schoot, m.;
posare il capo nel suo —, bet hoofd op
Q
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ondervinden, 0.; o'rio, m. zinwerktuig, zinde borst leggen ; stringere qd. al —, iem.
aan zijn hart drukken ; borst, v., boezem, m.;
orgaan, o.; — dell' odorato, reukorgaan ,.
borsten v. mv. (der vrouwen); hart, gemoed, o.,
0.; zetel m. van het gevoelsvermogen ; —dale,
agg. zinnelijk, wellustig; —uialità, f. zineeschoot, m., moederlichaam, 0.; -- d'Abranno,
lijkheid, v., neiging v. tot zinnelijke genoegens; .
Abram'sschoot ; midden, binnenste, o., ruimte,
— zin, o., ondervinding, v.; gevoel o. van de
plaats, v.; ruimte v. tusschen de borst en het
zinnen ; —sualismo, m. sensualisme, o.,
kleed; mettersi nel — qe., iets in z ij n
zinnelijkheidsleer, v.; —ualista, m. senborst, boezem steken; plooi v. (v. het kleed);
sualist, m.
fare molti —1, veel plooien, vouwen maken ;
fare yin — del wanto, zijn mantel als een Senta'echio, —chioso, agg. verruikend, fijn
van reuk, neus ; —are, v. n. zich nederzétten ;
schoot ophouden ; (Geogr.) bocht, v., zeeboe—ente, Z. senziente ; —euza, f. oordeel,
zem, m.; indieping, v., inham, m.; (Anat.)
vonnis, o.; — di morte, doodvonnis, 0.; avere
holte, v.; (Mat.) sinus, m.; —do'cchio, m.
la — in contrarie, het proces verliezen ;
vreemdelingengasthuis, o.
leer, ken-, zinspreuk, meening, v.; spuitar —e,
Senofonte, m. (N. pr. star. lett.) Xenophon, m.
altijd met w ij ze spreuken schermen ; spotar
Senoue, m. Semnon, m.
—e su tutto, over alles zijn meening wi ll en
Senope, --io, agg. rood ; —pi a, f. roodcel, o.;
zeggen ; in —, avv. kortom, in een woord ; zin , .
roode kleur, v.
m., beteekenis, v.; —tenziale, —tenzioso,
Sensa, f. markt, v., jaarmarkt, v.; —ale, m.
agg. wijs,bekwaam, slim ; scberpzinnig,zinrijk ;
(Co rn .) makelaar, m.; -= di matriuionio,
gedacbtenrijk, vol wijze spreuken, altijd in
huwelijksmakelaar, -bemiddelaar, m.; —alespreuken sprekende ; —tenziare, v. a. veroorria, -erin, f. makelaarsschap, o., -loon, o.;
deelen ; v. n. oordeelen, bet oordeel vellen ;
—aluzzo, m. onbetrouwbaar makelaar, m.;
een oordeel, meening geven ; -- in favore
beunhaas, m.; —àtarnente, avv. met gezond
di qd., zich voor iem. verklaren ; —tenziaoordeel ; op verstandige wijze ; —atezza, f.
tore, m. rechter, oordeel-, vonnisuitspreker,
wijs-, verstandigh., v., vernuftigh., o., overlegd,
m.; —tenzieggiare, v. a. in spreuken ; leer-,
o.; —ato, aqq. verstandig, vernuftig, bezonnen ;
zedespreuken schrijven, spreken ; —tenzieslim ; van verstand, overleg getuigend; —avolniente, avv. volgens recht- en billijkheid ;
zione,1. zinnelijke indruk, 1 l., gewaarwording,
rechtens, naar rechterlijke uitspraak ; —tengevoel der zinnen • indruk,m.; ^- della vista,
ziosamente, avv. op sententieuse wijze ;
gezichtsindruk, ni., -Waarneming,*.; dell'
met veel zinspreuken en gezegden.
asdito, gehoorindruk, tri., sensatie, v.; opspraak, v., opzien, o.; far —, opzien verwek- Sentiere, —i, —o, M. eng. smal pad, 0.; weg,
0.; /1g. — della gloria, het pad des roems ;
ken ; een grootes indruk makdn; *Bare di
uscire dal netto —, van den rechten weg
—, een opzienbarende gebeurtenis; —I'bile,
afw ij ken; —ruolo, m. smal voetpad, ,o.;
agg. door de zinnen waarneembaar; mondo
luie m. gevoel o. van ziekte, pijn; napijn,
—, zichtbare wereld, v.; essere --, stoffelijk,
v.; —'mentale, agg. sentimenteel, erg gevoelichamelijk wezen o.; gevoelig, zeer vatbaar
lig ; —inientalismo, m. voorliefde v. voor
voor indrukken ; donda molto — een zeer
het sentimenteele; sentimenteele manier, v.;
gevoelige vrouw ; bemerkenswaard, niet on—iinentalità, f. sentimenteliteit, groote gebeduidend; merkbaar, voelbaar ; (Mus.) nota
voeligheid, teergevoeligheid, v.; —luiento, m.
—, sèptieme, v.; i —1, pl. de zinnel ij k waargevoel, o., gevoelen, gewaarwording, v.; beneembare dingen ; —lbilità, f. gewaarworwustzijn, o., meening, v.; gezindheid, v.; uitdingsvermogen, 0.; zichtbaar , tasfbaarheid,
drukking, v., beteekenis, v., zin, m., verstand,
voelbaarheid, v.; gevoelig-, prikkelbaarheid ;
inzicht, 0.; opmerkzaamheid, v., gedachte, v.;
gevoeligheid v. voor indrukken ; (Fis.) gevoevl ij t, ij ver, m., neiging, v.; cavar di — qd.,
ligheid, nauwkeurigheid v. (van werktuigen);
iem. van zijn zinnen, gevoel berooven ; erva—i'f'ero, agg. gevoelig, prikkelbaar; de zinsring, v.; aver gnalche -- di qe., ergens
indrukken verder dragen, geleidend ; organi
den reuk, wind van hebben ; —imeiitoso,
—i, zinsorganen, o. mv.; --ificare, v. a. zin
geven; —isrno, m. (dis.) sensualisme, o.;
agg. zinrijk, degelijk ; —Ina, f. (Mar.) kielruimte, v.; watervat, o.; put, m., riool, o.;
empirisme, 0.; —'sta, m. empirist, sensualist,
sluiphoek, m., hol, 0.; —inella, f. schildm.; —itiva, — itivltà, f. gevoels-, waarwacht, wacht, v.; far la —, op wacht, op
nemingsvermogen, o.; vermogen om de indrukpost staan ; montare la —, de schildwacht.
ken der zinnen op te nemen; (Bot.) kruidjeopbrengen ; levare la —, de schildwacht
roer-me-niet, o.; —itivamente, avv. langs
aflossen ; fig. far la -, op den loer staan;
den weg der zinnelijke waarneming; —itivo,
—ire, v. a. voelen, gevoelen, bemerken, opagg. een zinsindruk verwekkend, gevoelend ;
merken, bespeuren, erkennen, inzien, ervaren,
virtat, facolta —a, waarnemings-, gevoelshooren,
ruiken, proeven, smaken ; inwilligen,
vermogen ; licht prikkelbaar, gevoelig ; vol
er voor zijn ; — di Tina malattia, aan een
gevoel ; —ivaniente, ave. b.z.d. als —ibilziekte lijden; '— molto, poco di se, een
mente ; --ivo, h z.d. als —itivo ; —o, m.
boogen, geringen dunk van zich hebben ; farsi
zin, m., verstand, o., beteekenis, v.; zinl ij ke
--, doen gevoelen, merken ; zijn meening rond
waarneming, v., gevoel, o.; inzicht, plan, o.,
uit zeggen ; —rsi, v. rifl. gevoelen, zich bemeening, v.; -- comune, gezond verstand, o.;
wustzijn, zich bevinden, iets aan zich gevoeperdere, smarrire I —1, het gebruik der
len ; sentirla, van meening zijn ; sentirla
winnen verliezen ; zijn zinnen verliezen ; riper qd., van iem.'s meening, op iem.'s zijde
tornare ne' --i, weer tot zijn zinnen, tot
zijn
; bene, male qc., iets gaarne, niet
volgens
m
ij
ne
zijn verstand komen ; a niio —,
gaarne hebben ; nou voler — niente di qc.,
meaning; far —, indruk maken; zinnelijkvan iets niets willen weten ; —rsi bene,
heid, zinnelijke begeerte, v.; diletti del —,
zich wel bevinden, gevoelen ; sentirsela, van
zinnelijke genoegens, mv.; —1, p1. gezindheid,
plan zijn ; p. pres. —ziente, als agg. bekwaam,
v., ondervindingen, mv.; gevoelen, denken,
—
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geschikt iets te gevoelen ; — per sè stesso,
onmiddellijk gewaarworden ; p. pass. —ito, als
agg. diep gevoeld, oprecht ; con —a stima,
met oprechte achting; scherpzinnig, slim, geslepen ; zinrijk, geestig ; sost. m. gewaarwording, v., gevoel, het ondervinden ; confornnità
di —, overeenstemming van gevoel ; gehoor,
o.; —ita, f. het boom, gehoor, o.; per —
dire, van hooren zeggen ; het proeven, probeeren, o.; voor : senti mento, accortezza ;
geslepenheid, slimheid, v ; a —, op den tast,
het gevoel af; fig. fare qc. andando a —,
iets met groote omzichtigheid doen ; di —,
m. avv. allengs ; langzaam aandrukkend, toehalend; —itainente, avv. oprecht; —ore,
m. het waarnemen, ondervinden, ruiken, o.;
nog slechts ; fig. avere — di qc., ergens
den reuk, den wind, een voorgevoel van hebben ; non dare a qd. nessun — di qc.,
iem. volstrekt geen vat op iets geven ; stare
in —, ergens op wachten, naar reikhalzen ;
ook voor : romore.
Seiiza, prep. zonder, buiten ; — dubbio, zonder, buiten twijfel ; — cuore, ongevoelig,
zonder hart; — onore, eerloos; — modo,
bovenmatig ; senz' altro, — pul, zonder
meer; terstond ; zeker, gewis, ontwijfelbaar;
far —, zich buiten iets redden ; restare —
qc., iets missen, ontberen, verliezen ; —ziente,
agg. Z. onder senti re.
Sepa, f. (Nat.) slangenagedis, v.; —aiuola, f.
(Ornit.) Z. scrieciolo ; —ale, f. h.z.d. als
siepe ; —ara'bile, agg. afscheidbaar, afscheidelijk ; —arabilità, f. afscheidbaarheid,
v.; —aramento, m. Z. —arazione, f.;
—arare, v. a. scheiden, afscheiden, afzonderen, van elk. scheiden ; (Fisiol.) uitscheiden,
afzonderen ; i reni separano l'orina, de
nieren scheiden de urien uit, zonderen de urien
af; —rsi, v. rill. scheiden, van elk. gaan ;
—rsi di letto e di mensa, van tafel en
bed scheiden ; afscheid nemen, uiteengaan ;
—aratamente, avv. op afgezonderde wijze,
afzonderlijk, ieder voor zich ; —ativo, agg.
afscheidend ; (Gram.) particella —a, scheidingswoordje,o.; —aratista, m. (Pol.) saparatist, m.; —aratore, m., —trice, f. afscheider, scheider, m ; glandulette —Wei della
saliva, kl, speekselklieren ; —aratorio, agg.
h.z.d. als —arativo ; —arazione, f. scheiding, afscheiding, afzondering, v.; scheiding v.
(tusschen echtelieden); (Polit.) afscheiding,
afzondering van de nat. eenheid; — della
Chiesa e della Stato, scheiding van Kerk
en Staat; )Med.) af-, uitscheiding v. (v. vochten); —ari, agg. h.z.d. als dispari.
Sepe, f. Z. sepa; —elire, v. Z. seppellire.
Se' pi a, f. Z. se'ppia.
Sepolerale, agg. tot het graf, de begrafenis
behoorende ; graf ..., doodsche ...; silenzio

—, stilte als van een graf, doodsche stilte, o.;
nmonunmento —, grafteeken, monument, o.;
iscrizione — , grafopschrift, o.; voce —,
grafstem, v.; —eto, m. (Archeol.) begraafplaats,
v.; —o, m. graf, o., grafkuil, v.; 11 Sepolcro,
11 Santo Sepolcro, het H. Graf, voorstelling v. van het H. Graf in de kerken op Witten
Donderdag; —Ito, p. pass. van seppellire ;
—ltaa'rio, m. grafregister; agg. het recht
op een bijz. begraafplaats bezittend ; —ltnra,
f. begrafenis, teraardebestelling, graflegging,
v., begrafenisplechtigheid ; —ecelesiastica,
kerkelijke begrafenis; graf, o., begraafplaats,
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v.; prov. oggi in figura doinani in se
poltura, heden rood, morgen dood.
Seponere, seporre, v. a. terzijde leggen ;
—oniuueiito, m. terzijdelegging, v.; —osto,
terzijde gelegd.

Seppelliniento, m. het begraven, o., begrafe
nis, v.; ondergraven, verbergen, o.; —ire, v. a.

ter aarde bestellen, ingraven, onder den gron d.
stoppen, verbergen ; bedekken, toedekken (onder iets); /1g. — nu' iiagiuria, een beleediging vergeten, niet meer gedenken ; —rsi,.
v. rif. zich begraven, verbergen, terugtrekken
(in een klooster, in zijn huis); het huis niet
verlaten ; p. pass. —ito en sepolto, als agg.
begraven, verborgen ; arte —a, verloren geraakte kunst; —itore, m. doodgraver, begra ver, m.
Seppia, f. (Zool.) inktvisch, m.; (Pitt.) nero
di —, sepiazwart ; osso di —, sepiabeen, o.;
—are, v. a. met sepia, inktvischbeen zuiveren.
Se'ptico, agg. (Chic.) Z. settico.
Sepolcro, m. Z. sepolcro ; —ulto, Z. —olto.
Seppiire, sepure, rong. ingeval, zoo ; — non,
wanneer niet, ingeval niet.
Sepiolina, f. (Zool.) kl. inktvisch, m.
Sequela, f. reeks, lange r ij , v., opeen volging,.
v.; lunga — di giiaj, een opeenvolging,
lange reeks van ongelukken; gevolg, o., gevolgtrekking, v.; — quente, Z. seguente,
onder seguire ; —enza, seguenza, f.
lange reeks, opeenvolging,v.; keten, m ; (Liturg.)
sequentia, gebed dat in de mis na het graduale
gezongen wordt ; — dei [tworti, dooden hymne,
diesirae ; (Giuoc.) roem m. (in 't kaartspel);
—estra'bile, agg. wat in beslag kan genomen
worden ; —estrannento, —estro, m. inbeslagneming, sequestratie, v.; porre ii —
sopra qc., beslag op iets leggen ; fare nu
—, een inbeslagneming doen ; fare — di
qd., iem. kamerarrest opleggen ; —estrare,
v. a. met beslag beleggen, in beslag nemen,
sequestreeren ; — le rendita a qd., iem.
bet vrij beheer over zijne inkomsten benemen ;
qd., iem. opsluiten, beletten een bepaalde
plaats te verlaten, kamerarrest opleggen ;
scheiden, afzonderen ; —estrata'rlo, m.
(Giur.) iem. die met beslag belegd goed in
bewaring neemt ; —estratore, m. beslaglegger, m.; —estrazione, f. afzondering, scheiding, v.; voor sequestro.
Ser, m. Z. sere.
Sera, f avond, m.; la—, 's avonds, des avonds;
verso —, tegen den avond ; a —, in den
a vond ; doinani da —, morgenavond ; abito
da —, nachtgewaad, o.; di buona—, vroeg
in den avond; 1'altra — eergisteravond;
ier —, gisteravond ; buona —! goeden avond !
dar la buona -- goeden avond wenschen ;
in spil far della —, bij 't vallen van den
avond ; lig. ultilna —, de dood ; het Westen,
0.; i popoli di —, de Westersche volken ;
e buona —! en goeden nacht ! (d.w.z. daar
is het mee gedaan); dalla — alla Manna,
onafgebroken door, in eens door ; aria rosse
di —, b or on tempo ne niena, een roode
a vond brengt goed weer; —acinesca, f. Z.
saracinesca ; —a'tfco, agg. seraphynsch,
engelachtig; bijnaam van den H. Franciscus
van Assisië, de seraphynsche Vader Franc.;
—anno, m.Seraphyn, m.; —i, pl. eerste orde
der Engelen, de Seraphvnen ; se'rafo, h.z.d.
als —anno ; —alanranna, f. (Agr.) Z.
salamanna; —ale, agg. avond ...; scuola .
.
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--, avondschool ; —almente, avv. alle avon- Serfedocco, m. aartslummel; onnoozele sul, pci.
den, eiken avond ; —apino, m. Z. saga- Sergente, m. _sergeant, m.; — magglOPe,
peno; —Ma, f. avond, avondstond, m.; duur
— foriere, sergeant-majoor fourinr, m.;
van den geheelen avond ; bella —, een mooie
at; -- magknecht; gerechtsdienaar, m.; solda
a vond ; passar la — resso qd., den avond
glore di battaglia, generaal ; (Falegn:)
bij iem. doorbrengen; (Teat.) avondontvangst;
klemschroef, lijmschroef, v.; —gentina, f.
— d'onore, beneficevoorstelling, v.; —ata'espies, v.; —Biere, m. h.z.d. als sergente ;
cia, f. regenachtige, stormachtige, slechte
—goncello, m. (Bot.) h.z.d. als crescione ;
avond, m.; —atina, f. aangename avond, m.;
—gozzone, m. kraag-, draagsteen, m.; vuist—atone, f. (Teat.) een goede avondontvangst,
slag, m.; —iei'paro, agg. zijdevoortbrengend ;
goede kas, v.; —atue'eia, f. (Teatr.) slechte
se'rico, agg. zijden ...; industria —a,
erbarmelijke avondontvangst; h.z.d. als —azijdeindustrie, v.; tessuto — zijdeweefsel, o.;
tacela, avond met slecht weer ; —ba'bile,
arte --a, zijdeteelt, v.; —ienitore, m.; zijdekweelcer, -teeler, m.; —iciiltura, f. zijdeteelt
agg. bewaarbaar ; —bare, v. a. bewaren, be$paren, ter zijde leggen ; serbaiui giiesto
v.; —ie, f. rij, reeks, serie, v.; klasse, afdeelibro, bewaar dit boek voor mij ; assol. chi
ling, v.; ordinare ana libreria per —,
serba serba al gatto, wat men zelf beeen hoekerg volgens de vakken, den inhoud
spaart gaat vaak door een ander verloren ;
indeelen ; lijst, tabel, v.; tafel, v.; — de' nu— isieinoria di qc., het aandenken aan
uieri naturali, tafel der eenvoudige getalserbarla
a
qd.,
een
iets bewaren ; fam.
len ; — dei quadrati, cnbi, tafel der
ontvangen beleediging niet vergeten ; voor :
quadaat-, kubiekgetallen ; — iinita , infinita,
osservare, nnantenere; voor: consereindige, oneindige reeks; —feta, f. ernst, v.;
vare, cnstodire, riteuere ; —rsi, v. rifl.
ernstig karakter, gelaat, o.; —inetta, f. vogelzich sparen, z. behouden, blijven; z. hoeden;
orgeltje, o.; —io, agg. ernstig, gewichtig. ge—bastrella, f. Z.salvastrella; —bato'io,
vaariijk, oprecht. waarachtig ; le cose com. meststal, m., winterserre, v.; plantenhuis,
mineiano a farse —e, de zaken, dingen
o., waterbekken, -reservoir, o.; zetel m. der
beginnen ernstig te worden ; esclam. rose
arkadia ; farm. stare in —, goed bewaard
—e ! dat is erg, ernstig ; fam. è ars affare
zijn ; -- agg. h.z.d. als serbabile ; —batore,
—, dat is een ernstige zaak ; daar valt niet
m., —trice, f. bewaarder, behoeder, in.; opmee te lachen ; sost. m. ernst, v., ernstigheid,
volger, nalever, m.; —be'vole, h.z.d. als —bav.; sal —, in ernst, in alle ernst ; waarachtig;
bi1e; —bo, m. bewaring, v.; dare in —, in
prendere sul —, ernstig opnemen ; —loco'Inico, agg. half ernstig, half luimig ; —iofabewaring geven ; avere, tenere in —, achter slot houden.
ceto, —iogiocoso, agg. tragi-komisch ;
Sere, m. (afgek. ser), heer, meester, m., nog
half tragisch half komisch ; —ioso, agg. ernslechts als titel voor notarissen gebruikt; Ser
stig, gewichtig; —mente, —mento, in. dorre
Appuntino, woordenzifter, pedant, m.
wijngaardrank, o., dorre tak, m.; takje, rijsje,
Serena, f. Z. sirena ; —amente, avv. op
o.; —mentoso, agg. vol dorre takken ; wijnvolkomen rustige, kalme wijze; —are, v. a.
gaardachtige ranken dragend ; —mo, Z.
opvroolijken ; klaar, helder vermogen ; fig. op—more ; —mocinale, agq. tot de rede
vroolijken ; —rsi, v. rid. ophelderen ;—ata, f.
behoorende; —inocinare, v. n. zeer lang en
serenade, v.; vroolgk, helder avondweer, o.;
zalvend spreken ; een preek houden ; —moci—issimo,'agg. (als titel) : allerdoorluchtigste;
natorio, agg. op de wijze van een rede ; in
Wostra Altezza —a, Uwe doorluchtige
den vorm van een recitatief; —mocinaHoogheid, v.; —ith, f. reinheid, helderheid,
zione, f. preekes, o.; (Rett.) redekunstig fig.
doorzichtigheid v. (der lucht); vroolijkheid, v.,
waarbij men een ander sprekend opvoert;
—molliuo, m. (Bot.) h.z.d. als serpillo ;
wolkeloosheid, v.; Tig. — dell' aspetto, opgeruimdheid van 't gelaat; — di mente,
—monale, agg. tot de preek behoorende;
opgeruimdheid, kalmte v. des gemoeds ; — di
preek ...; —monamento, m. spreken, preepensieri, kalmte, bedaardheid v. der geken, 0.; —morsare, v. a. en n. een rede, preek
dachte; gemoeds-, zielsrust, v.; — Doorluchhouden ; —morsa'rio, m. preekenboek, o.,
tigheid v. (titel van vorsten); —o, agg. helder,
verzameling preeken; —monatore, m. redeklaar, vroolijk, wolkeloos, onbewolkt, onbenaar, preeker, prediker ; —moucino, —morsneveld (lucht), helder (dag); fulinine a ciel
cello, m. kinderpreekje o. (dat de kinderen op
—, donderslag bij helderen hemel; fig. vrooKerstfeest bij de Kribbe opzeggen); fig. en jam.
lijk, opgeruimd, rustig, kalm ; meute —a,
par che recita 11—, hij dreunt het als een
opgeruimd, onbezorgd gemoed, o.; coscienza
van buiten geleerd preekje op —mone, m.
—a, gerust, zuiver geweten, 0.; zonder hartsopenbare toespraak, preek, predikatie, kanzeltocht, onpartijdig, objectief ; (Min.) pietra —a,
rede, v., sermoon, o.• (Poet.) gesprek, o., redearendaliet, m.; (Med.) gotta —a, zwarte staar,
voeringen, v.; i —1 di Orazio, de gesprekken
T.; massa —a, fijnkorrelige, zuivere steen,
van Horatius ; taal, v., dialekt, o.; — m. pesee
m.; inacehia —a, licht houtwerk, bosch, o.;
—, zalm, m.; --moneggiare, v. n. h.z.d. als
lettera —a, duidel ij ke letter, v.; sost. m.
sermocinare ; —monetto, m. kleine rede,
vrool(jk-, opgeruimd-, helderheid, v.; fig.— che
toespraak, v.; 1 —1 altrui, de praatjes der
naai si tiirba, de eeuwige, nooit verduisterde
menschen ; —o'eehia, Z. sirocchia ; —oklaarheid (Gods) (D.); al —, in de vrije lucht,
lone, m. Z. segalone; —oso, agg. Z.
onder den open hemel ; prov. chi fece del
serioso; —otinaniente, avv., —o'tine,
seren troppo gran festa avrà doglia
agg. laat, te laat; laat bloeiend, laat rijpend ;
maggior iiella teiupesta, wie in 'tgeluk
fig. niet passend, niet op tijd ; raggi --1,
te uitgelaten is, zal het ongeluk te zwaarder
stralen der avondzon ; —palo, m. plaats waar
drukken ; —tina, f. (Med.) zwakheid v.
veel slangen zijn ; vochte, verwilderde plaats,
der oogen.
v.; —pata, f. slag m. met een slang; —pato,
agg. gevlekt als een slang; —pe, f. slang, v.;
Serezzona, f. ijskoude, snijdende wind. m.
,

;

,
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—acqualola, waterslang ; spoglia di —,

slangehuid, v.; fig. lastertong, booze tong, v.;
allevarsi la — in seno, een slang aan zijn
boezem koesteren ; m. prov. andare coame
la — all' ineanto, met tegenzin ergens
heengaan ; le cose lunghe diventan —,
uitstel brengt gewoonlijk schade ; uitstellen is
vaak afstellen ; nnettere, niescolare la
— tra l'anguille, de wolf tusschen de schapen brengen ; chi della — è panto ha
panra delle lucertole, een gebrande kat
schuwt het vuur ; prov. ogni — ha il suo
veleno, bij den zachtmoedigste loopt ook wel
eens de gal over ; (Fuoc.) slang, vuurslang, v.;
(Farm.) slang, buis, v.; (Caroz.) kattebak, m.
(achter rijtuigen); —peggiainento, m. het
kronkelen (als van een slang), kronkeling, v.;
—peggiare, V. n, zich kronkelend voortbewegen, voortkronkelen ; slingeren kronkelen,
winden ; fig. geheime paden bewandelen, met
geheime oogmerken rondloopen, op kronkelpaden gaan ; v. a. omkronkelen, omslingeren ;
p. pres. —ante, als agg. (Bot.) gewonden, gekronkelde bladeren ; p. pass. —ato, als agg.
gekronkeld, dooreengevlochten ; —penta'cclo, m. afzichtelijke, vreeselijke slang, v.;
—pentare, v. a. kwellen, lastigvallen, bestormen (reet beden); —penta'ria, f. (Bot.) slangenkaktus; fakkeldistel, m.; (Farm.) slangenwortel, m.; —penta'rio, m. (Astr.) slangendrager, m. (n. sterreheeld); —pepte, m. slang,
v.; — boa, —a sonagli, boa-, raterslang, v.;
il — eh' ingannè Eva of l'antico —, de
Slang die Eva verleidde, de oude Slang (d.wz..
de duivel); fig. lastertong, adder, m.; volg. afzichtelijk wijf, heks ; (Mus.) serpent, o., soort
muziekinstrument ; —pentello, m. kl. slang,
v.; (Fuoc.) voetzoeker, in., zwermer, rotje, o.;
—penti'fero, agg. slangvormig ; —pentile,
—pentino, agg. slangachtig, slarage ...; dente
- slangetand, v.; in elk. gekronkeld ; Tig.
lingua —a, lastertong, v., scherpe, giftige
tong, v.; — (Bot.) Z. ond. lingua; occhio
—, sluw, listig oog, o.; pietra —a, Z. serpentina ; (Chim.) tubo —, slangvormig
gekronk. buis ; slang v. (van distilleerketels);
(Orolog.) ruota —a, slagrad, o.; legno —,
slangenhout, 0.; —pentiiia, f. (Min.) serpentijnsteen, o.; (Orolog.) slagrad, o., slangvorm.
gewonden glazen vat ; (Artigl. stor.) vierentwintigponder, m.; —peptone, m. zeer groote,
dikke slang, v.; —peiitoso, agg. vol slangen,
rijk aan slangen; fig. giftig, prikkelbaar;
—'pere, v. n. kronkelen ; p. pres. —ente, als
agg. kruipend, kronkelend ; —petta, —picella, f. kl. slang, v.; fig. gekronkeld lintje,
strikje, o.; —piciattola, f. kleine slang, v.;
—picina, f. kl. slangetje, 0.; —pi'gine, f.
(Med.) loopend vuur, o.; vlecht, v.; —piginoso,
agg. vlechtachtig; —pigno, h.z.d. als serpentino ; —pillo, m. (Bot.) thijm, v.; — polina, f. zeer kI. slang, v.; —pone, m. zeer
dikke slang, v.; —poso, h.z.d. als —pentoso;
—qua, f. dozijn, o., twaalf stuks (alleen van
eetw. enz. gebruikt); —ra, f. dam, weer,
schutsmuur, m.; engte, v., gesloten, afgesloten
doorgang, v.; oploop, m., gedrang, gewoel, o.,
kampgewoel, o.; fig. gedrang, dringen, o.; (Sart.)
broekband, m. (bovenste zoom v. d. broek);
(Giard.) plantenhuis, o., -kas, v., serre, v.; —,
h.z d. als eega; —rabozza, f. (Mar.) rustlijn, v,; —raflla, m. (Wiil) linkervleugelman,
m.; (Mar.) laatste schip o. (in de vloot); —ra-

fllo, m. (El.) klem, v.; —ra'glia, f. —ra'glio,

m. kooi v. met ijzeren staven (v. wilde dieren);
menagerie, v., harem, m.; voor: steccato;
— de' earnl, wagenburg, m.; scheimuur, m.;
fig. — della provvidenza, de beschermende
Voorzienigheid, v.; (Arch.) sluitsteen m. (van
een gewelf); schertsende opsluiting der jonggehuwden na den bruiloft ; (Mar.) scheepshuid,
v.; —rame, m. slot, o., sluiting, v.; gesloten
kast, v.; 1g aprire il — del suo consiglio, zijn meening doen kennen ; —rainento,
m. het sluiten, toedoen, opsluiten, 0.; —rapennoni, m. pl. (Mar.) gordings, mv.; —rare,
v. a. in-, op-, dicht-, toe-, insluiten ; weg-,
opbergen ; toegrendelen ; bevatten, in zich sluiten ; besluiten, ten einde brengen ; dringen,
drijven, opdringen ; drukken, persen ; Verbinden, vereenigen, aaneenhechten ; al — del
giorno, in den avond ; v. n. — bene, goed
sluiten ; — alla vita, goed passen, goed sluiten (kleeren); prov. cle ben serra, ben
trova, goed bewaard is veel gespaard ; —rsi,
v. rite. goed passen, aan elk. sluiten; —rsi
addosso a qd., zich op iem. werpen, zich
tegen iem. aandrukken, zich ineendrukken, kl.
maken ; serratevi Signori, schuift, dringt
wat meer op, Heeren ! fare yin serra serra
a qd., rondom iem. opdringen, iem. insluiten ;
— le maai in pagno, de vuist ballen, een
vuist zetten ; — calci, achteruitslaan (paard.);
— la gola, de keel dichtknijpen ; fig. — H
basto, ii panno adosso a qd., iem. het
mes op de keel zetten ; — la corda, het
touw aantrekken ; (Mar.) — le vele, de zeilen
bergen ; — il vento, den wind afsnijden ;
(Mil.) — !1 nernico, den vijand insluiten ;
—i righi, de gelederen sluiten ; (Stamp) —I
carratteri, le llnnee, de letters, regels aansluiten ; — 11 corpo, het lijf verstoppen ;
—raschierato, m. serraskieraat, o.; —raschiere, m seraskiër, m., turksche opperbevelhebber der troepen ; —rata, f. waterdam,
m., waterkeering, v.; —ratawente, avv.,
—rato, agg. eng opeengesloten ; gesloten, gedrongen ; kort en bondig ; vast, stevig ; haastig ;
toegevroren (rivieren); — getaand, zaagvormig;
card! —i, zaaghekel, m.; nmscolo
zaagspier, v.; —ratore, m. sluiter, m.; —ratura, f. slot, o., sluiting, v.; —retta, f. (Bot.)
zaagblad, o.; —rette, f. pl. (Mar.) wegering,
V.; - della stiva, stouwwegering, o.; —saceeiite, m. wijsneus, m.; Serse, m. (N. pr. stor.)
Xerxes, m.; —to, m. guirlande, v., bloemkrans,
m., krans, m.; —to'rio, m. (N. pr.) Sertorius,
m.; --tristo, m. booswicht, slecht menscb, m.;
—tulacanipana, f. (Bot.) steenklaver. m.;
va, f. dienstmeid, -meisje, v.; — sua, uw
dienares, v.; slavin, v.; —va'bile, Z. serba•
—,

—

bile ; —va'ggio, m. Z. servitti ; —vaiolo,

In. iem. die de dienstmeisjes achterna loopt,
meidengek, -nalooper, m.; —vare, Z. serbare; —vente, agg. dienend ; cavaliere—,
Z. cavaliere ; sost. m. dienaar, oppasser, m ;
(Mil.) stukbediener, m.; i —1, de .dienaren,
bedienden, mv.; —ventere, sirventere, f.
sirvente, dienstgedicht, 0.; lof- en strafgedicht
o. (der troubadours); —vetta, f. jonge, flinke
meid, v.; (Teat.) soubrette, v.; —vidoranne,

Z. —toranne ; —vidore, Z. —vitore ;
—viente, Z. onder —vire; —vigetto, m.
kl. dienst, m., kl. dienstbewijs, 0.; —vigiale,
f. leekezuster, v.; —, m. voor —vitore ; ziekenoppasser, m ; —vigio, Z. —vizlo ; —vi'gl-
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ana, f. dienstmeid ; dienstdoende zuster v. (in
kloosters); —vigiare, v. n. dienen, dienst
doen ; —vile, agg. slaafsch, kruipend, onderdanig; laf; —vilitá, f. slaafschheid, kruiperigheid, laagheid, v.; —vilrnente, avv. op
slaafsche, kruipende wijze ; —vina, f. h.z.d. als
—vetta ; —vi-re, N. n. dienen, in dienst zijn,
staan; non si pub — a due padroni, men
kan geen twee heeren dienen; — da cuoco,
als kok dienen; — innanzi a qd., iem. aan
tafel bedienen; — di came, vleeschspijzen
opdienen ; — di eucina, warm eten op tafel
brengen, opdienen ; slavendienst verrichten,
slaaf zijn ; — sotto qd., onder iem. dienen,
in iem.'s dienst zijn ; — allo straniero,
onder vreemde heerschappij staan ; fig. — a
qe., aan iets toegeven ; — alle proprie
passioni, aan zijn hartstochten ; (Mil.) dienen, zijn diensttijd vervullen ; — a qe., ergens
toe dienen, dienstig voor zijn non — pia a
galla, tot niets meer dienen, deugen ;a che
serve ? waartoe dient het, waar is het goed
voor ? — di, da of per qe., tot iets dienen ;
-- di guida, tot gids dienen ; — di avviso,
tot naricht dienen ; v. a. bedienen, dienen, ten
dienste staan, een dienst bewijzen ; eccomi
qui a servirla, ik ben tot uw dienst; iem.
nuttig, behulpzaam zijn ; — qd. di dinaro,
iem. met geld helpen; leverancier zijn ; -- la
Casa Beale, het Kon. Huis bedienen ; iron.
iem. niets schuldig blijven, met gelijke munt
betalen ; se lo trovo, lo servo io, als ik
hem vind, zal ik hem dienen, zal ik 't hem
betaald zetten ; — qd. di qe., iem. iets aanreiken, van iets bedienen ; — ana vivanda,
een spijs over-, aanreiken; — qd. a tavola,
— a qd. le tavole, iem. aan tafel bedienen ; — la messa, de mis dienen ; — di
bracelo Tina signora, een dame den arm
bieden ; — una dama, een dame het hof
maken ; — Tina donna, een vrouw ter wille
zijn ; teruggeven (D.); voor : grsadagnare,
meritare, verdienen ; —rsi di qe., zich
ergens van bedienen, gebruik maken van iets;
Si serva a sna piacere, si serva pasra,

bedien u maar, ga gerust uw gang ; elk. dienst,
hulp gebruiken ; —rsi d'un Tedesco per
medico, een Duitscher tot geneesheer nemen ;
—rsi di qd., bij iem. knopen, laten werken;
—vita, agg. frate —, broeder v. d. Servietenorde; ook als sost. —vito, m. gerecht o. (aan
tafel); dienst, m.; died anni di —, tien jaren
dienst, tien dienstjaren ; —vitorame, m.
dienstpersoneel, o., de dienstboden, mv.; —vitore, m. dienaar, bediende, m.; kleerenhanger,
kapstok, m.; gestel o. voor 't braadspit; —vitorino, m. vlugge, jonge bediende, m.;
—vitrice, f. h.z.d. als serva ; —vita, f.
knechtschap, slavernij, v.; dienstbaarheid, v.;
dienstpersoneel, o., dienst, m.; (Giur.) servituud, o. (verplichting die op sommige eigendommen ligt); fig. lastige verplichting, v., band,
m., verbondenheid, v.; -- della lussaria,
de boeien, slavernij der wellust; ram. una
stanza ha — con tin altra, een kamer
is slechts door eene andere te bereiken ; aver,
contrarre — con qd., genegenheid voor
iem. opvatten ; —viziale, m. lavement, o.;
mettere, fare uil —, een lavement zetten ;
Z. —vigiale ; —viziario, m. Z. facchino ; —viziato, —vizie'vole, agg. dienstvaardig; —vizio. —viglio, M. dienst, in.,
dienen, 0.; andar•e al —, gaan dienen; essen
—,
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foor di --, buiten, zonder dienst zijn ; persona di —, dienstbode, v., dienaar, m.;
donna di —, dienstmeid, dienstmaagd, v.;
mezzo —, oppasster, werkster, v.; donna a
mezzo —, werkster, oppasster, loopvrouw, v.;
— di tavola, tafelbediening, v ; — da tavola, tafelgoed, -servies, -gereedschap, 0.; —
d'argento, zilveren tafelgereedschap, tafelservies, o.; ambtelijke dienst, anni di —,
dienstjaren, mv.; — rnilitare, militaire dienst,
m.; dienst, m., dienstbewijzing, v.; rendere
a qd. uu gran —, iem. een grooten dienst
bewijzen; fare qe. in — di qd., iets ten
pleiziere, ter wille van iem. doen; fare il —
a Tina donna, een vrouw ter wille zijn;
far il — per qd., iem. voor geld uit den
weg ruimen ; fare 1 —1, boodschappen, het
kleine werk in een huis verrichten ; eavar
— di qd., iem.'s diensten in beslag nemen ;
prov. fare uin viaggio e due —j, twee

vliegen in een klap vangen ; werk, o., zaak, v.;
lasciate questo — a me, laat mij (lat
werk doen ; (Liturg.) — di eluiesa, plechtige
mis, waarbij de Souverein of de Regeering
tegenwoordig is ; — divi no of di Dio, goddelijke dienst, m., mis, v., lijkmis, y.; voor:
serviziale; fare 11 —, zijn nooddruft, behoefte doen ; voor servito ; — di eneina,
gerecht, o., warme spijzen ; — di eredenza,
nagerecht, dessert, o.; — di cantina tafelwijn, m.; —j, pl. (Mar.) het loopend werk ;
—vizione, f. groote, belangrijke dienst, m.;
—vizinolo, --viiziue'eio, m. kl., weinig
beduidende dienst; —vo, m. slaaf, in., lijfeigene, m.; (Teat.) —scioeeo, hansworst, m.;
voor : servitore; — suo, uw dienaar of
alleen servo ! ; — moto, bordenbak, m.,
aanrechttafel, v.; prov. al tal signore tal
—, zoo beer zoo knecht ; — agg. in dienstbaarheid, knechtschap levend, geknecht; far —
a qd., iem. met de vingers groeten (kindergroet), kushandje, o.; —vona, f. groote dienstmeid, v.; —voile, m. zwaargebouwde dienstmeid, m.
Se'samo, m. (Bot.) sesamkruid, o., vtjgboon,
v., sesamkorrels, mv.; —arnoiide, f. (Bo#.)
sesamreseda, v.; (Anat.) sesam-, vijgvormige
beentjes, mv.; h.z.d. als osso sesarnoidee ;
—valco, M. Z. siniscaleo; —cuplo, agg.
zesvoudig ; —els en —e l lo, m. (Bot.) bergvenkel, v.; —quialtero, agg. (Mat.) proporzione —a, verhouding tusschen twee
grootheden, waarvan de een anderhalf maal
de andere is ; —quio'ssido, m. (Chim.) sesquioxide, o.; —geripedale, aqg. anderhallvoctig ; scherz. buitengewoon groot, lang; —sageua'rio, agg. zestig jaar oud; sost. m.
zestigjarige; --sage'sinra, f. (Eccles.) sexagesima-Zondag, m.; —sage'siino, agg. nun.
zestigste ; —sagono, m. (Geom:) zeshoek, m ;
—sanduesinno, agg. twee en zestigste;
—santa, agg. num. zestig; —santatsila,
zestigduizend ; —sante'sirno, agg. zestigste;
—santina, f. zestigtal, o., ongeveer zestig;
—sennale, agg. alle zestig, om de zestig jaar
wederkeerend ; —se'nnio, m. tijdruimte v.
van zestig jaren ; —sile, agg. (Bot.) ongesteeld
zittend ; —siona'rio, m. rol, m., gerechtsrol,
m.; —sioue, f. zitting v. (van 't gerecht, van
een vergadering); (Part.) zittingtijd, m., -periode,
v.; —sitara, f. inslag m. (van een kleed); /ig.
aver poca —, niet veel verstand hebben ;
—so, m. geslacht, o.; — masehile, fenr'

-
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minile, mannelijk, vrouwe]. ges].; l'altro —,
il bello —, het andere, het schoone geslacht,
0.; auiatore del —, vrouwengek, m.; ii —,
de geslachtsdeelen, o. mv.; voor : ano ; —sola,
1. hoosvat, o.; —suale, agg. geslachtelijk,
sexueel, geslachts ...; organi —1, geslachtsorganen, o. mv.; —ta, f. (Mus.) sexte, v.;
(Eccles.) zesde der kan. uren; —tante, m.

(Astr.) sextant, m,; zesde deel o. v. een cirkel ;

--- a specchio, spiegelsextant, m.; oud gewicht; —tare, v. a. Z. assestare ; —ta'rio,
ni. (Stor.) sextarius, m. (oud-rom. maat voor
vloeist.); —te, f. pl. vaststaande cirkel van
60° openingswijdte ; cirkel, m.; fam. parlare
colle —e, elk woordje wikken en wegen;
scherz. le —e, wijde beenen, mv.; menare
le —e, ijlings wegloopen, het hazepad kiezen ;
—te'rzio, in. (Stor.) sestertius m. (oud-rom.

zilvermunt van ongev. 9 cent tegenw. munt);
—tiere, —tiero, m. stadsgedeelte in. van 6
wijken ; —tile, agg. (Astr.) l'aspetto —,
afstand van 60°; --tina, f. (Lstt.) sextien, v.,
dichtvorm van zes zesregelig en een drieregelige
strofe ; —tino, m. (Mur.) kl. tegelsteen, m.;
(Mus.) sextien, v.; —to, in. orde, v., regel, m.;
nettere in — le site cose, zijn zaken in
orde brengen ; maat, v., juistheid, v., evenwicht, 0.; levare, cavare qd. di —, iem.
den draad van zijn gesprek, de kluts doen
verliezen ; (Arch.) spanning v. (van een gewelf);
—acuto, spitsboog, m.; (Stamp.) formaat, o.;
(Mur.) mal, v., cirkel, m.; — , agg. num. zesde;
sost. m. zesde deel, 0., stadswijk, 0.; —todecimo, h.z.d. als sedicesiuio; —tultimo,
agg. op zes na de laatste ; —tupla, f. (Mus.)
drie kwart-, drie achtste-, drie zestiende maat,
v.; —tuplo, agg. zesvoudig, zesmaal zoo groot;
sust. het zesvoudige, zesvoud, o.
Seta, f. zijde, v.; — grezza, ruwe zijde; —
da cueire, naaizijde ; mattassina di —,
strengetje zijde ; camminar sur un fit di
—, zijn plicht nauwkeurig volbrengen ; fam.
fino come la —, van een zeer scherp verstand zijn ; essere una —, zeer zacht, teer
zijn ; —a'ccia, h.z.d. als staccia; —a'ceo,
agg. zijdeachtig ; (Min.) aunianto — , bergvlas,
asbest, o.; —aiuolo, m. zijdehandelaar, zijdewever, m;; —ata, f. brandende, aanhoudende
dorst, v,; —e, f. dorst, ni.; aver , dorst
hebben ; spegner, levar, eavarsi la —,
den dorst stillen, lesschen ; niorir, affogar
dalla —, van dorst versmachten ; far —,
dorst verwekken, dorstig maken ; fig. dorst,
vurige begeerte; — di oneri, dorst naar
eerbewijzen ; sacra — d'oro, onzalige gouddorst, v.; Fig. en fam. nn legname arido
ha —, droog houtwerk barst, scheurt, moet
spoedig geverfd worden ; la campagna ha
—, het land heeft regen noodig; —eria, f.
(e pl), zijdewaren, zijdenstoffen, v. mv.; —iii'eio, m. zijdeteelt, v.; —lno, m. zijdenweefsels, zijdegoed, o.; —ola, f. borstel m. van het
varken ; staart-, toanenharen van 't paard en
andere dieren ; dispr. —e, pl. borstels, stoppels mv. (van slecht vert. baard); (Vet.) ontsteking v. aan de koot ; —e, pl. barsten, kloven
(in de huid); borstel van varkenshaar ; —olare, —olieare, v. a. met den borstel schoonmaken, afborstelen, afschuieren ; (Stamp.) het
zetsel met den schuier schoonmaken ; — agg.
borstelig; —oletta, f. kleine, dunne borstel,
schuier, m.; —olinaio, m. borstelmaker, m.;
—olinata, f. het afborstelen, schuieren;
—
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—olino, m. kleerborstel, -schuier, m.; —olone, m. (Bot.) h.z.d. als equisseto ; —oloso, —oso, agg. borstelig ; —oliito, agg.
zeer borstelig ; -- one, m. haarsnoer, o.,dracht,
v., seton, 10.; —oso, agg. Z. sitiboudo ;
—ta, f. secte, v., geheim genootschap, o.,
samenzwering, v., aanhang, m. partij, v.;
—ta'gono, m. zevenhoek, m; —ta'ngolo,
agg. zevenhoekig ; —tanta, agg. num. zeventig ; —tante'simo, agg. num. zeventigste;
sost. zevendigste deel, o.; —tantina, f. een
zeventigtal, o., ongeveer zeventig ; uoino in
sulla —, een man van bij de zeventig ; —ta'rio, agg. sectarisch, tot een secte behoorende,
secte ...; spirito — , sectegeest, in.; sost. in.
aanhanger van een secte; sectaris, woelgeest;
—tatore, m. , —trice, f. sectaris, aanhanger
van een partij, part ij ganger, m.; —te, agg.
num. zeven ; fam. wonde, v., schram m. in den
vorm van een 7; esclam. fam. corpo di —,
wel zoo ! ei, ei ! (Giuoc.) tre —i, pl., —e
mezza, twee soorten Ital. kaartspel ; fam.
tuo, suo --, tot uw, zijn geluk ; —tecentesi1no, agg. num. zevenhonderdste; —tecento,
zevenhonderd ; —teggiare, v. n. secten vormen, sectarisch zijn ; oproer, onrust stoken;
— teiiibre, m. September, m.; —tembre'ecia, —tembresca, —te'mbria, f. voor
autunno ; —tembrino, agq. in September
groeiend, bloeiend, September ...; lana —a,
Septemberwol, v.; vivo —, w ij n die in Sept.
zuur wordt; wrangen smaak m. v. d. wijn ;
pigliar il —, wrang, zuur worden ; —temila, zevenduizend ; —temilesimo, zevenduizendste; —te'mplice, agg. zevenvoudig;
—tenna'rio, agg. zeven ...; verso —, zevenregelig vers; sost. m. tijdruimte v. van zeven
jaar, zeven dagen ; —tennale, agg. zevenjarig,
zeven jaar oud ; —tennato, m. (Polit.) Septennaat, o.; zevenjarige duur in. (bijv. van 't
presidentschap in Frankrijk); --te'nnio, m.
tijdruimte v. van '7 jaar ; —tentrionale, agg.
noordelijk, in 't Noorden gelegen, wonende ;
popoli —1, noordelijke volken, mv.; vento
—, voordewind. m.; Gernmania —, NoordDuitschland, 0.; —tentrionc, m. Noorden, o.,
middernacht, m., Noordpool, v.; Eetteut rioni,
pl. de 7 sterren van den Grooten Beer ; —tenvirale, agg. (Star.) septemviraal; —tenvirato, m. (Star.) septemviraat, 0.; —tenviro,
m. (Star.) septemvir, lid van een college van
7 mannen; —tepari, agg. (Anat.) i nervi
—i, de zeven van de hersens uitloopende zenuwparen ; —te'simo, in. (Liturg.) 1(jkdienst, die
zeven dagen na den dood gehouden wordt;
—tiela'vlo, m. (Mus.) de zeven muzieksleutels ; —'tico, agg. septisch, rottend makend ;
—tiforme, zevenvormig ; —tile, agg. rijp om
gemaaid to worden; —tinva, f. (Mus.) septiem, v.; (Liturg.) h.z.d als —tesimo; —timana, f. week, v.; — santa, Goede Week,
v.; — niosaica, mozaïsche week (v. 7 jaar);
esser di —, de week hebben ; fg. weekloon,
o.; --timanale, agq. wekelijksch; —tinraa'rio, agq. den weekdienst hebbend ; sost.
( Eccles.) h.z.d. als eddonnadario; —timanata, f. weekloon, geld, o.; —tiniano, h.z.d.
als settimo ; —timestre, agg. zevenmaandel (jksch; bambino —, zevenmaandskintl, 0.;
m. (Mus.) septet, zevenstemmig
muziekstuk ; —'tinla, agg. zevende; sost. m.
zevende deel, o.; avv. ten zevende; —tina, f.
zevental, o., ongeveer zeven ; —tisi'llabo,
,
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agg. zevenlettergrepig ; —tizo't^io m. (Arch.)
gebouw o. dat door zeven zuilenmen omgeven
is; —ta, m. (Anat. en Bot.) huidje, o.; dwars-,
tusschenwand, m.; septum, 0.; il — traverso,
middenrif, o.; — agg. gedeeld, afgescheiden ;
—tore, m. (Geom.) sector, m.; — cireolare,
cirkelsnede, v.; — elliptico, sferico, elliptische, spherische sector, m.; (Astr.) octant,
sextant of quadrant, m.; —totraverso, m.
Z. onder netto; —tuagena'rio, agg. zeventigjarig, zeventig jaar oud ; sost. zeventigjarige
man, grasaard, m.; —tuage'sima, f. (Liturg.)
Septuagesima-Zondag, m. (9de Zondag voor
Paschen); — tuage'simo, agg. zeventigste•
—tuplicare, v. a. verzevenvoudigen • —rsi,
v. rill. zevenmaal grooter worden ; — 'tuplo,
agg. zevenvoudig ; sost. m. zevenvoud, o.
Severamente, avv. op strenge wijze, met gestrengheid, strengheid! —ità, f. gestrengheid,
hardheid, scherpte, ernst ; —0, agg. streng,
gestreng, bard, scherp, stroef ; giudice
Strenge rechter, m., ernstig ; (Rett.) onopgesierd, eenvoudig, somber (kleur); sost. streng,
ernstig karakter; aver del —, iets stroefs
aan zich hebben ; stare in suil —, een deftig,
afgemeten karakter hebben.
Sevi'zia, f. wreed-, gruwzaamheid, v., wreede,
onmenschelake behandeling, mishandeling, v.;
—iare, v. a. mishandelen.
Sevo, m. talk, v.; — agg. onmenschelijk, gruwzaam, wreed.
Sevrare. —vro, h z.d. als seeverare en
,

—,

seevro.
Sezionare, v. a. (Anat.) ontleden (lijken);
—one, f. snede, open-, doorsnijding, v .; (Anat.)

ontleding, sectie v. (v. lijken); (Geom.) snijlijn,
v.; — del couo, kegelsnede, v.; — d'una
nave, dwarsche doorsnede van een schip;
(Idraul) -- di un fl ume, profiel, loodrechte
doorsneden van een stroombedding; afdeeling,
onderafdeeling, sectie, v.; (Mil.) sectie, v. (onderafdeeling van een pleton).
Sezza'io, agg. laatste ; —zo, h.z.d. als —zaio,
da of a —, ten laatste.
Sfabbrieare, v. a. afbreken, tegen den grond
gooien (gebouw); —ecendare, v. n. ijverig
bezig zijn, het huiswerk ijverig verzorgen ;
p. pass. als agg. —ato, zonder bezigheid, ledig;
sost. m. leeglooper, luiaard, straatslijper, m.;
—ecettare, v. a. met facetten, ruitvormig
slijpen ; p. pass. en agg. —ato, brillante,
geslepen briljant, m ; —eeettatura, f. (Gioll.)
facetteering, slijping met facette ; geslepen zijde
v. (van een edelgest.); —eehinare, v. n. zich
aftobben, als een pakdrager werken, zich afslaven, een hondeleven hebben ; —ceiata'ggine, —eciatezza, f. onbeschaamdheid,
brutaal-, vermetelheid, v.; —eeiatamente,
avv. op brutale, onbeschaamde wijze ; —cciatello, m., —a, f. kl. onbeschaamde vlegel, m.,
brutaal ding, o.; agg. een weinig brutaal, onbeschaamd ; —eclato, agg. onbeschaamd,
brutaal, aanmatigend, vermetel, driest ; sost. m.
brutale, onbeschaamde kerel, m., - meid, v.;
aanmatigend persoon ; dare a qd. di —,
iem. een onbeschaamde kerel noemen ; schril,
schreeuwend (van kleuren); (Cavall.) paard met
een bles voor den kop, bles ; —eciatone, m.,
--^, f. onbeschaamde, drieste, brutale knaap,
kerel, - wijf, o., meid, v.; —celato, agg. (Med.)
brandig (v. wonden); —celo, m. (Med.) koud
vuur, o.; — volkomen ondergang, m., ruïne,
v., geheele ineenstorting, oplossing v. (van een
,
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rijk enz.); „Lo Sfacelo", (le Debacle),
(romanzo di Zola); —cimeuto, m. het uiteen,
uit de voegen gaan, losgaan, o., vernietiging,
v.; —gliare, v. a. (Giuoc.) onder het spelen
een niet deugende kaart wegleggen ; —'glio,
m. het wegleggen van kaarten ; —ldare, v. a.
verdeelen, in dunne lagen, schijven verdeelen ;
—rsi, v. rifl. afbladeren ; —ldatura, f. het
verdeelen, het snijden in schijven, bladen ; afbladering, v.; (Magn.) breuk v. in 't ijzer ;
—ldellare, v. a. Z. affaldellare; —rsi,
v. rifl. in kleine stukken, bladen vervallen ;
—llare, —llire, v. n. zich vergissen, een fout,
misgrc,ep begaan ; —Isare, v. a. (Scherm.)
h.z.d. als scausare ; —mare, v. a. verzadigen, den honger van iem. stillen ; —rsi, v. rifl.
zich verzadigen, zijn honger stillen ; fig. zij n
verlangen bevredigen, zijn lust botvieren ;
—natura, f. verzadiging, stilling v. van den
honger ; —nfanare, v. a. verteren, opteren ;
—ngare, v. n. in het slijk, den modder woelen, baggeren, uit het slijk, den modder komen ;
v. a. doorwaden (slijk, modder, moeras); van
slijk, modder, vuil reinigen; /1g. — qd., iem.
uit de versukkeling, een moeielijkheid redden;
fig. sfangarcela, een proef met eer, maar
niet zonder moeite doorstaan ; non —recta,
met iem. niet kunnen klaar komen; —rsi,
v. rifl. zich van vuil, modder reinigen ; fig.
zich gelukkig uit de verlegenheid redden ;
—re, v. a. en —rsi, v. rill. h.z.d. als disfare, vooral : vloeihaar maken, worden ;
p. pass. als agg. sfatto, slap, zwabberig (van
een vet maar niet stevig pers.); —rfallare,
v. n. zich ontpoppen, uit het omhulsel, den
cocon kruipen ; /1g. bluffen, uithalen ; -- rfallatura, f. ontpopping, v.; rfallone, m.
h.z.d. als farfalione in de fig. beteekenis ;
—rina'bile, agg. wat zich tot stof, meel, poeder laat malen ; —rinacciare, —rinare,
v. a. fijn malen, wrijven, stampen ; —rsi, v. rifl.
tot stof, poeder gemalen, gestampt worden,
tot slof vervallen ; p. pass. —ato, als agg.
melig (van ooft); --rza'ccio, m. walgelijke,
afkeerwekkende weelde, praalzucht, pronkerij,
v.; —rzo, m. groote pracht, v., uithaal, m.,
weelde, v., pracht-, weeldevertoon o.; —rzosainente, avv. met veel pracht, uithaal, vertoon ; —rzosita, f, prachtvertoon, o., prachtlievendheid, pronkzucht, v., pronkend, pralend
optreden, o.; —rzoso, agg. weelderig, pronkend,
praalziek ; —sciaiuento, m. het loswikkelen,
het losmaken der windsels, van 't verband;
het uiteennemen ; uitpakking, uitpakkerij, v.,
ineenstorting, v., val, m.; —sciare, v. a. loswikkelen, losmaken, uitpakken ; fig. uit elk.
nemen ; — un nuro, een muur tegen den
grond gooien, afbreken ; — nna fortezza,
een vesting sloopes; — Tina porta, een deur
induwen, openbreken ; — Una gioia, een
edelgest. uit zijn invatting nemen ; —rsi, v. rifl.
afwikkelen, losgaan, uit elkander gaan, uit de
voegen gaan ; instorten, gesloopt, afgebroken
worden, uit het montuur, de inzetting gaan,
loslaten ; —sciatura, f. het losgaan, afwikkelen, uit elk. nemen o. enz.; —seinare, v. a.
onttooveren ; —selo, m, het uiteenvallen ; instorting, v., vernietiging, verwoesting, stooping,
v.; di —, met een harden slag; cadere di
—, met een harden slag neervaleln ; — seiisme, m. puin, o., puinhoop, m.; —stidiare,
f. den afkeer, walg wegnemen, de verveling
verdrijven; —rsi, v. rifl. den afkeer verliezen,
—

SFE

911

weer eetlust krijgen ; —tamento, m. verachti g, v., spot, boon, m. —tare, v. a. — qd.
of qo., met geringschatting, minachting op
lom., iets neèrzien, slechts spot, minachting
over hebben ; —tatameute, avv. met honende
geringschatting; —tatore, m. spottende, honende geringschatter, m.; —ticato, agg. en
sost. h.z.d. als —cceiidato en scansafatiche; --tto, p. pass. van sfare ; —vata, t.
h.z.d. als millanteria of spacconeria;
—villamento, m. fonkelen, flikkeren ; —villare, v. n. fonkelen, flikkeren, glanzen, glinsteren ; —vore'vole, agg. ongunstig, ongenegen, afgunstig, onvoordeelig ; —vorire, v. n.
niet genegen, goedgunstig zijn.
Sfecciare, v. a. den ketelsteen uitbakken, den
ketel, pan reinigen ; —derare, v. a. het kussensloop afdoen ; —gatarsi, v. rifl. zoo hard
schreeuwen als men kan, luidkeels schreeuwen; tig. de gal doen overloopen van toorn,
verdriet, zich dood ergeren ; —rsi dalle risa,
van 't lachen schudden ; —rsi dalla tossa,
zich bijna dood hoesten; p. pass. --ato, als
agg. uitgeput, halfdood ; —lato, agg. h.z.d, als
trafelato ; —lice, agg. h.z.d. als infellee ;
—ltrire, v. n. (Agr.) de viltachtige oppervlakte verliezen ; —inminellare, v. a. (Agr.)
de wilde scheuten afsnijden ; —'ndere, v. a.
h.z.d. als fendere ; —nditura, f. het splijten,
kloven, o.; —nofaringeo, m. (Anat.) wigbeenkeelspier, v.; —noidale, agg. (Anat.)
sutura — , wigbeennaad, v.; — noide, f.
(Anat.) wigbeen, 0.; (Min.) sphenoide, 0.;
;

—nomaseellare, agg. (Anat.) fessura —,

spleet v. tusschen het wigbeen en de bovenkaak ; —nopalatino, m. (Anat.) wigvormige
spier, v.; —nosi, f. (Med.) inkeiling; sphenosis.
Sfera, f. bol, m.; (Asar.) wereldbol, m.; —armillare, armillaarsfeer, o.; (Eccles.) — dell'
osteiisorio, schijf, v., krans m. van den
monstrans; (Fis.) — d'attività, kring m.
waar binnen zich een werking doet gevoelen,
werkingssfeer, v.; fi g. ambtskring. m., -bereik,
0.; — d'intlueuza, invloed-, beschermgebied,
0.; — d'azione, werkkring, m., ambtsbevoegdheid, v., sfeer, v., rang, stand, m., klasse,
laag, v.; aomo di basso —, man uit de
lagere kringen, van lagen stand ; è fuor
della sua —, dat gaat buiten zijn sfeer,
begrip ; —ale, Z. —ico ; —etta, f. kl. bol,
m.; —icamente, avv. bolvormig; —ieità f.
bolvormigheid, bols. gedaante, v.; —lco, agg.
bolvormig, sferisch ; —iste'rio, m. plaats v.
voor het balspel ; —i'stico, agg. het balspel
betreffende ; arte —a of alleen —a, f. balspelku nst, o.; —oide, f. (Geom.) sferoïde ; —omachia, f. (Archeol.) balspel, 0.; —one, m.
(Pescat,) kogelvormig vischnet, o.
Sferra, f. oud, gebroken hoefijzer, m.; scherz.
raccattare le —e, bij een paardenwedren
het laatst aankomen ; fig. —e, pl. afgedragen
kleeren ; fig. deugniet, m.; —aiolare, v. a. —
qd., iem. den mantel uittrekken, afnemen;
—rsi, v. rifl. den mantel afleggen ; —are, v. a.
de hoefijzers afnemen; fig. — qd., iem. de
boeien afnemen ; de lans-, pijlpunt uittrekken,
ontrukken ; —rsi, v. rill. de hoefijzers verliezen, zich bevrijden; (Mar.) zich van 't anker
losrukken ; p. pass. —ato, als agg. onbeslagen,
zonder ijzers (paard); —atoia, f. Z. feritoia ;
—atori m. pl. (Mar.) hevige winden (die 't
schip van zijn ankers slaan); —uzzato, agg.
calcina —a, doodgebrande kalk, v.
,
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Sfervorato, agg. verkoeld (in ijver, hartstocht).
Sterza, f. zweep, v.; fiq. — del Galdo, del
sole, tijd m. van de grootste daghitte; sotto
la -- del sole, onder de gloeiende zonnestralen ; —are, v. a. met de zweep slaan,

ranselen ; fig. hevig berispen, zware verw ij ten
doen ; steken, hakkelen (op iem.); fig. kastijden,
bestraffen, aansporen, prikkelen ; branden,
gloeien (de zon); —ata, f. zweepslag, m.; fig.
zware, bittere berisping, v., uitbrander, m.,
hakkelarij, v.; zware slag, m., kastijding, v.;
—zatore, m., — di cavalli, paardenmenner
(bij Homerus); —zina, f. (Pescat.) treklijn v.
(van 't net); —zino, svejzino, .n. zweepkoord, o., -slag, in.; (Mar.) schiemansgaren, a.
Sfessatara, f. Z. fessura; —so, p. pass. v.
sfendere ; — sost. h.z.d. als fesso.
Sliaccolare, v. n. loeven (een lamp), flikkeren
(kaars); p. pass. als agg. —ato, met slependen
gang loopen, van uitputting heen en weer waggelen ; —ammare, v. n. opvlammen ; —anea.nento, in. (Med.) breuk v. van inwendige
deelen ; — di cuore, hartaderbreuk ; — d€^
isi1a vena, aderbreuk, v.; —ancarsi, v. rill.
en v. n. (Med.) een breuk krijgen, springen (v.
bloedvaten); p. pass. als agg. cavallo —,
paard met ingevallen zijden ; —ancata, f.
stoot m. in de zijde ; fig. sterke aansporing, v.,
prikkel, m.; —andronata, f. snoeverij, blufferij, pralerij,v.; —ataruento, m. uitdamp., uitwaseming, v.; (Mar.) lensslaan o. der pompen ;
—atare, v. a. uitdampen, uitademen, uitwasemen ; v. n. lucht doorlaten, niet goed sluiten
buizen); —rsi, v. rifl. buiten adem geraken ;
p. pass. —ato, als agg. cantante — , uitgezongen zanger, m.; —atato'io, —atatore, m.
luchtgat, 0.; (Gett.) windvang, m., trekklep, v.;
(Idraul.) luchtgat, o., luchtopening, v.; (Zool.).
spuitgat o. (der walvisschen); — atatura, f. het
uitstroomen, doorlaten der lucht, lek o. (in een
buis); —ato, m. (Gett.) luchtopening, v., trekgat, o.; —bbiare, v. a. losgespen, losknoopen;
fig. — nu discorso, een lang gesprek beginnen, veel woorden verkoopen ; —brautento,
m. het verzwakken, vergaan der vezels ;
—brare, v. a. de vezelen verzwakken ; ontzenuwen, verzwakken ; —ccare, v. a. h z.d.
als sconfieeare ; —da, f., --dainento, m.
uitdaging, v.; —damza, Z. —ducia ; —dare,
v. a. uitdagen ; fig. —i pericoli, de gevare,►
tarten ; — la inorte, den dood trotseeren ;
- un ammalato, een zieke opgeven ;
qd., iem. ontmoedigen ; tam. sfldo ! sflh!o
io ! dat zou ik meenee ! 't kan niet anders ;
—rsi, v. rill. niet vertrouwen ; p pass. —ato,
als app. tot een gevecht uitgedaagd, wantrou-datore, m. uitdager, in.; —d:i'cia, f. wantrouwen, o.; (Pari.) voto di —, votum van
wantrouwen ; —duciato, agg. wantrouwend,
het vertrouwen verloren hebbend ; sost. m.
wantrouwend, argwanend mensch, m,; —enare, v. a. (Apr.) het stroo van gras, onkruid
zuiveren ; p. pass. —ato, als agg. paglia
—a, los stroo, o.; —gurare, v. a. onkenbaar
maken. misvormen, verknoeien ; v. n. een
slecht figuur maken, een slechte uitwerking,
effect hebben, niet passen ; p. pass. als —dato,
agg. leel41k, smakeloos, misvormd ; —gura
tore, m. misvormer, bederver, m.; —gurito,
h.z.d. als —gurato ; —lacciare, —laccicare, v. a. de draden uittrekken, uitrafelen,
pluksel maken ; v. n. en —rsl, v. rill. uitrafelen ; —lacciatura, —catura, 1. het uit—
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'rafelen, uittrekken van een weefsel, o., uitblijven, leeg blijven staan ; p. pass. —ato, als
rafeling, v.; —lare, v. n. (Mis.) in gesloten
agg. onverhuurd, leegstaand ; —ttonare, V. a.
gelederen voorbijtrekken, defileeren ; — di(Agr.) met greppels doortrekken ; (Manest.) den
nanzi.a qd., voorbij iem. marcheeren ; v. a.
hoef tot aan den wortel uitsnijden.
in 't gelid brengen, richten ; rechtlijnig afkanten Sflagellare, v. a. Z. sfragellare.
(een sloot); —rsi, v. rifl. iem. op de hielen Sflenlnlare, v. a. (Chico.) het water onttrekvolgen, iem. naloopen; (Mil.) uit het gelid
ken, concentreeren.
treden, liet gelid verlaten ; II. v. a. van de draad, Sfocato, agg. afgekoeld, verkoeld ; —ciare,
de koord trekken, afrijgen ; — l'arrosto, het
v. a. den mond eener rivier verbreeden, de
gebraad van 't spit nemen ; lam. en fig.—lamonding van een kanaal, riool ruimen ; —eocorona, iem.'s zondenregister opzeggen ; (Pit.
nonainento, m. (Artigl.) uitbranden o. van
en Scuit.) —i capelli, la barba, de haren,
't zundgat; —conare, v. a. bet vuur met de
de baard getrouw, haar voor haar afbeelden,
pook, kolenschop aanwakkeren ; p. pass. —ato,
uitbijtelen ; — qd., iem. de ruggegraat breals agg. met te ver uitgebr. zundgat ; —conaken ; —rsi, v. rill. u it de naald gaan (de draad),
toio, in. (Artigl.) ruimnaald, v.; —deralosgaan, van het snoer gaan (paarlen enz.); de
iiiento, m. het uitnemen van de voering;
ruggegraat breken ; p. pass. —ato, als agg.
—derare, v. a. I. de voering (uit een kleed)
lam in de lenden ; —lata, f. lange reeks van
nemen ; — II. v. a. uit de scheede trekken (het
gelijke dingen ; — di carrozze, een lange
zwaard); — la sciabola, de sabel trekken
rij rijtuigen ; — di alberi, rij boomen, laan,
assol. van leer trekken ; fig. voor den dag
v.; (Mis.) voorbijmarcheeren, defilé, o.; alla —,
komen (met iels); Tarn. en iron. uitkramen (zijn
de een achter den ander ; —lato, m. (Artigl.)
geleerdheid); p. pass. als agg. —ato, getrokprop, m.; —latura, f. het losgaan, afrijgen
ken (degen); —gaulento, m. verdamping,
(van paarlen); uitrafeling, v., rechte richting,
uitdamping, V.; fig. botvieren ; —gare, v. a.
lijn v. (eener straat); —lazzo, m. kabelgaren,
voor; esalare, evaporare ; — il saldo,
0.; —leggiare, v. n. zwabberen, been en
de warmte laten vervliegen ; fig. lucht geven
weer slaan der zeilen ; —losofare, v. n. iron.
(aan toorn enz.), koelen (woede), den vrijen
philosopheeren, zanniken, kletsen ; —lzare,
teugel laten ; — 11 suo dolore, zijn smart,
v. a. afstroopen, van de draad doen ; (Sart.)
leed uiten ; — 1l suo *more, zijn hart luchten,
lostornen ; —rsi, v. rifl. losgaan, lostornen ;
uitschudden; — in rime il suo lnearco,
—ngardag'gine, f. h.z.d. als infingarzijn kommer, leed in verzen uiten • V. n. en
daggine.
—rsi, V. rifl. uitwasemen, uitdampen, een
Siinge, f. (Mit.) Sphinx, v.
uitweg vinden, vervliegen, wegvloeien ; te
Sfiniuuento, m. flauwte, onmacht, v., bewusvoorschijn komen (op de huid); —rsi, v. rifl.
teloosheid, v.; —Ire, v. n. flauw vallen, bezwijen v. n. uitrazen, zijn woede lucht geven ; —rsi
men, bewusteloos worden; v. a. voor finire
con qd. iem. zijn nood, leed klagen; —rsi
en deiinire ; —itezza, f. lange onmacht,
in lagrime, ongehinderd, goed uitweenen,
flauwte, bezwijming, v., regelmatig terugkeezijn leed in tranen luchten ; —rsi in parole,
rende aanval van onmacht, aanh. toestand m.
zijn toorn in woorden luchten ; —rsi, etteren;
van zwakte; —tere, m. (Anat.) sluitspier v.
p. pass. —ato, als agg. vrij, ongehinderd, vrij
(van aars en blaas).
liggend ; frisco, luchtig, ruim, hoog, licht (ver•Slioccare, v. a. met franjes uitrafelen (doek),
trek), helderklinkend • tenore —, heldere,
franjes (aan een doek) maken ; —rsi, v. rifl.
krachtige tenor; —gatanlente, a vv. op vrije,
vlokkig worden; —cco, in. als franje uitgeongehinderde wijze; —gato'io, in lucht-,
rafelde rand van een doek, met franjes vertrekgat ; (Arch.) licht-, luchtgaten (in gewelv.);
sierde doek, m.; —cinare, v. a. het vel, de
—ggiameiito, —ggio, m. groote weelde,v.,
schil van de druiven trekken ; —ndare, v. a.
staat, m., pracht, v., uitbaal, m.; fare —1,
met den slinger werpen, slingeren ; fig. —
veel weelde ten toon spreiden ; fig. fare —1
gran fandonie, sterk opsnijden, veel bluffen ;
di dottrina, veel vertoon van geleerdheid
—ndatura, f. het slingeren (met d. slinger);
maken, met zijn geleerdheid te pronk loopen;
fig. blufferij, opsnijderij ; —rare, v. a. de bloefare —i di frasi, grooten omhaal van woorsems, bloemen afplukken ; — la pelle, de
den gebruiken, holle frasen uitkramen ; Tarn.
huid schrammen; — it latte, de melk afen iron. non v' è —i, er steekt niet veel in,
roomen; — un argoineuto, een onderwerp
er valt niet mee te pronken ; —ggiare, v. n.
alleen in de hoofdpunten, oppervlakkig behanweelde, pracht ten toon spreiden, een weelderig
delen ; — una zitella, een meisje onteeren ;
leven leiden, brassen en slempen ; — in spese,
— qc., het beste van iets wegnemen ; impers.
veel vertoon, uithaal maken ; ,`lg. te ver gaan,
si sliiora, het (beste) is te krijgen ; —regoverdrijven ; (Cappell.) den hoed wijder maken ;
giare, v. a. met bloemen bestrooien ; fig.
p. pres. —ato, als agg. prachtig, weelderig,
versieren, tooien ; —reAItinare, v. n —rsi,
heerlijk, overdreven; —ggi.tamente, met
v. rifl. de Flor. zeden, gebruiken afleggen ;
veel weelde, pracht, vertoon ; —'glia, f.
—rettare, v. 0. redekunstige bloemen inblaadje, fijn plaatje, laagje , o. schilfertje, 0.;
vlechten ; si sfioretta, h.z.d. als si stiora,
a —e, bladerig, schilferig ; (Cuc.) pasta —,
ond. sfiorare ; —rire, v. n. verbloeien, verbladdeeg, feuilleté; —gliame, m. (Magn.) Z.
welken ; fig: de bekoorlijkheid, schoonheid versfaldatura ; —gliare, v. a. ontbladeren,
liezen; p. pass. —ito, als agg. uitgebloeit,
doorbladeren (een hock); peró mi di, per
verwelkt ; —ritura, f. het verbloeien, uitDio, che si vi sfoglia, zeg mij toch, in
bloeien, verwelken ; afgevallen bloesem, in.;
Godsnaam, wat u zoo mager maakt (D.); V. D.
—rena, f. (Zool.) hamerhaai, m.; —ssa e,
en —rsi, V. rifl. de bladeren verliezen, afblav. a. — qd., een afspraak, overeenkomstTiet
deren ; —gliata, f. (Pastics.) koek m. van
iem. verbreken, iem. var, een verplichting ontbladdeeg ; —, f. het doorbladeren o. (v. e. boek);
heffen, afbestellen ; —ttare, v. a. (een huurhuis)
—gliatina, f. dare una — a nn libro,
laten staan ; —rsi, v. rifl. onverhuurd
een boek vluchtig doorbladeren ; —gliatura,
,
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f. ontbladering, v.; —glietta, f. dun blaadje,
plaatje, schilfertje, o.; - gliettare, v. a. oppervlakkig doorbladeren ; —gifare, v. n. uit
het riool komen, in een riool uitgieten ; fig.
uit het moederlijf komen ; —go, m. uitweg
DI. (voor lucht, rook, water); gil —I della
carbonalo, de luchtgaten van de kolenmijt,
v., afvoer, m.; fig.— d'ira, uitbarsting v. van
toorn ; dare — alle sue passioni, zijnen
hartstochten vr ij en loop laten ; — dell'
amore, uiting, uitstorting v. van den liefdesglued ; — uitstorting v. van 't hart ; fare Ilno
— a qd., zijn hart bij iem. uitstorten ; dare
— a nu alfare, een zaak haar loop laten
gaan ; (Arch.) welving, spanning, hoogte,
breedte (van een boog), booglicht, vrije doorstrooming v. der lucht; (Med.) huiduitslag, m.;
—larsi, v. rifl. zijn zinnelijkheid, z ij n lust
botvieren ; —Igoramento, m. het bliksemen,
fonkelen, schitteren ; —igorare, v. n. bliksemen, fonkelen, gloeien, schitteren ; fig. met
glans te voorschijn komen, snel als de bliksem
naderen, voorbijgaan ; v. a. snel als de bliksem
volbrengen, uiteenjagen, neerwerpen ; p. pres.
—ante als agg. fonkelend, bliksemend, stralend ; p. pass. —ato, als agg. buitengewoon,
zeer groot ; ten gronde gericht, uiteengedreven,
ongelukkig ; —lgoratamente, avv. bliksemend, fonkelend, op buitengewone, ongehoorde
wijze ; — ricco, schatr ij k ; (volg.) bliksems rijk ;
—Igoreggiare, v. n. h.z.d. als —Igorare ;
—lgorio, ni. aanhoudend bliksemen, weerlichten, o.; — de' piedi, levendige beweging,
dooreenslingeren der beenen bij de dans;
—Hare, v. n. uiteengaan, verloopen (volksmenigte), leegloopen, leegworden (zaal); aspettare che sfolli, wachten tot de menigte
eg is; —ndagiaco, m. (Arm. stor.) pantserbreker, m. (korte en zeer sterke dolk); —11damento, in. uitnemen, uitslaan o. van den
bodem, doorbreken, doorstooten, o., wegzinken,
verzinken, o., slachterij, vechterij, v.; —ndare,
1. v. a. den bodem uitslaan, uitbreken (uit
vaten); una botta, een vat den bodem
inslaan ; Un vaseello, een schip in den
grond Loren ; — un paese, een land verwoesten ; door-, instooten, slaan, doorbreken,
verpletteren ; — una easa, met geweld in
een huis breken ; — lo stonuaco, de maag
overladen ; fig. walg, afkeer verwekken, walgen; v. n. verzinken, ten gronde gaan ; (Pitt.)
ver op den achtergrond verschijnen ; fam. begaafd z ij n, talent hebben (vooral met negatieven); ragazzo che sfondo poco, jongen
die niet veel begrijpt; non , geen begaafdbeid, kennis voor iets hebben ; purganti che
sfondauo davvero, goed werkende purgeermiddelen ; p. pass. —ato, als agg. bodemloos, zonder bodem ; mare —, bodemlooze
zee ; fig. onverzadelijk ; sost. m. onverzadigbaar
mensch, m., overmatig, buitengewoon ; ricco
—, schatrijk ; II. v. a. met den slinger slingeren,
werpen ; —ndato'io, m. (Artigl.) rutmnaald,
v.; — per la tronube, pomphaak, m., -sonde,
v.; —ndatura, f., —ndo, m. ruimte v. die
aan een plafond voor beschildering overblijft;
(Pitt.) diepte, v., achtergrond, m., perspectief,
0.; —ndolare, v. a. voor sfondare, den
bodem inslaan, doorbreken ; in den grond boren ; v. n. voor affondare; p. pass. —ato,
bodemloos en fig. erudizione —a, groote,
diepe geleerdheld ; —ntanare, v. a. fig. zeer
veel uitgeven, met het geld om zich werpen,
—

—
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verkwisten ; —racchiare, v. a. versterking

v. foracchiare ; - rbicluare, v. a. met
een schaar stukknippen, versnipperen ; -«rmare, v. a. vervormen, een anderen vorm
geven, veranderen, misvormen ; uit den vorm
nemen (b ij v. een taart), uit den vorm brengen
(een hoed); v. n. vloeken, lasteren, schelden ;
p. pass. —ato, als agg. vervormd, misvormd,
leelijk ; bovenmatig, buitengewoon, zonderling,
vreemdsoortig, ongewoon ; —rinataniente,
avv. op misvormde wijze, op overmatige wijze;
—rinato, m. (Cuc.) in een vorm opgedragen
spijs ; —I di patste, aardappelentaart, aardappelen au gratin ; —rmazione, f. misvorming, misnaaktheid, v., misgeboorte, v., mismaaksel, o., buitengew. groote ; —rnue'vole,
agg. misvormend, mismakend ; —rnaciare,
v. a. den oven leegen, uit den oven nemen ;
—rasare, v. a. uit den oven nemen ; — 11
parto, de vrucht afdrijven ; v. n. h.z.d. als
sbucare ; —rnellare, v. a. (Mar.) de riemen
uit de dollen nemen; —rniunei,to, m. ontblooting, berooving, v., gebrek, o.; —nlre, v. a.
berooven, ontblooten, wegnemen ; —inito, agg.
bloot, leeg, kaal ; — di geste d'arme, van
troepen ontbloot ; —rtilleare, v. a. b.z.d. als
fortillcare ; —rtuna, 1. ongeluk, ongeval,
0.; fam. tegenvaller, m.; —rtuuaunento, m.
onweer, o., storm, m.; —rtnuiare, v. a. ongelukkig maken, in 't ongeluk storten ; v. n.
(Mar.) stormachtig weer zijn, woeden (storm);
—rtunatamente, avv. op ongelukkige wijze,
ongelukkigerwijze ; --rtunato, agg. ongelukkig; sost. m. ongelukkige, ongeluksvogel, m.;
—rtu't^io m. b.z.d. als iufortuiuio; —rtunoso, app. ongeluk-, onheilaanbrengend ; —rzamento, m. het dwingen, noodzaken, o.,
dwang, tn., geweld, 0.; —rasare, v. a. dwingen,
noodzaken, geweld aandoen ; — Dina vergane,
een maagd geweld aandoen, verkrachten ; —
il popoio, bet volk verdrukken ; — tuna
città, een stad stormerhand innemen ; — nu
pasco, een doorgang forceeren ; — una
,

ch.iave, een sleutel den baard afdraaien;

— uua eassa, een kist openbreken; verzwakken, de kracht benemen ; (Mal.) — le
mareie, de marsch versnellen, forceeren ; —
la nano, aan den teugel trekken (duur het
paard), de baas worden ; —rsi, v. rif. zich
dwingen, geweld aandoen, zich veel moeite
geven, zeer inspannen ; p. pass. —ato, als agg.
afgedwgngen, afgeperst ; bovenmatig, geweldig, buitengewoon, gekunsteld, gedwongen;
rime —e, gebonden rijmen; vino —, aangemengde wijn ; lavoro —, geforceerd, met
allen ijver, kunst volbracht werk ; prov. cosa
—a non fit iivai rosa grata, moeten is
een harde taak ; —rzatainente, avv. met
geweld ; —rzati'eelo, agg. half gedwongen,
met zacht geweld afgeperst; —rzatore, m.
dwinger, noodzaker, m.; — di vergiui,
vrouwen-, maagdenschenner ; — del popolo,
volksverdrukker, m.; —rzatura, f. gedwongen houding, v., - stand, m.; —rze'vole, agg.
dwingend, noodzakend ; —rzevolnneute, avv.
op gewelddadige wijze, door dwang, uit alle
kracht, met alle inspanning; —rzo, m krachtinspanning, v.; fare uso — col braccia,
z ij n arm geweldig inspannen ; dwang, m., geweld, o.; fig. inspanning, v.; fare tutti 1
suol —I, al zijn krachten inspannen; voor
esercito, strijdkracht, v.; — generale,
algemeenen stormloop, m.; —rzoso, agg. ge-
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welddadig, geweldig, krachtig, sterk ; —ssare,
v. a. (Agr.) uit de kuil nemen ; (Conc.) de vellen
uit de loofkuip nemen ; p. pass. —ato, als agg.
terreno —, met kuilen, greppels doorsneden
land; ocehi —i, diepliggende, ingevallen
oogen ; —ssatura, f. ontkuiling, v., liet uit
de kuil nemen (van groenten, graan.
Sfracassan.euto, m. verwoesting, verplettering, verbrokkeling, v., het in puin gooien, o.;
—cassare, v. a. h.z.d. als fracassare ; fig.
ten gronde richten ; —cellare, v. a., —gellare, v. a. aan stukken breken, tot splinters
slaan, in puin werpen ; —rsi, y. rifl. in puin
vallen, instorten, verpletterd, tot splinters worden ; —gi'stica, f. (Archeol.) zegelkunde, v.;
—ncesarsi, v. rifl. Fransche manieren, gewoonten afleggen ; —nchire, v. a. oefenen (om
iets te leeren); leeren ; assol. qd., iem. vr ij ,
ongedwongen opvoeden, vr ij , ongedwongen
maken ; —rsi, v. rifl. zich groote ongedwongenheid, vrijheid in den omgang eigen maken ;
—ngiare, v. a. uitrafelen, de franjes afnemen ;
h.z.d. als síilacciare; —ngiatura, f. het
uitrafelen, o., uitgerafeld goed, o.; —scare,
v. a. (Set.) de cocons van de bladeren nemen;
(Agr.) de overtollige takken wegnemen ; v. n.
ruischen (van het loof); prov. alla — si vede,
quello che hanno fatti i bigatti, uit
de vruchten leert men ze kennen ; —tare,
v. a. van de monniksgelofte ontslaan, uit den
monniksstand verwijderen; —rsi, v. rifl. het
monniksgewaad afdoen, uit de orde treden;
p. pass. —ato, wereldling geworden ; m. prov.
prete spretato, frate — e cavol riscaldato non fu mal buono, een ontrouw
priester, een weggeloopen monnik en opgewarmde kool zijn nooit veel waard geweest;
—ttare, v. a. wegjagen, verdrijven, uitwijzen
(uit het land), uitstooten, aan de deur zetten ;
—rsi, v, rifl. zich uit de voeten maken ; —tto,
m. wegjaging, verdrijving, uitwijzing, uitzetting; dare lo — a qd., iem uit zijn (huur)
buis laten zetten; iem. aan de deur zetten,
wegjagen.

Sfreddare, v. a. Z. freddare ; —gacciare,
—gacciolare, v. a. zich wrijven, overheenstrijken ; —gaeciolata, f., -- dl penello,
lichte penseelstreek, m.; —gamento, m. het
wrijven, o., wrijving, v.; —gare, v. a. wrijven,
afwrijven; h.z.d. als fregare; —gato'io,
m. wrijfborstel, m., -lap, v., -handschoen, m.;
—gatura, f. lichte schram, kras. m.; —Biare,
v. a. het sieraad, den tool wegnemen ; — qd.,
iem. een schram in 't gezicht geven ; fig iem.
in zijn eer krenken; — lo stemma d'uin
ambasciatore, het wapen boven de deur
van een gezant beleedigen, besmeuren, afbreken ; —rsi, v. rifl. de eer verliezen ; —silo,
m. houw, schram m. in 't gelaat ; fig. schande,
oneer, beleediging, v.; beleediging van het
wapenbord eens gezants ; —namento, m.,
—natezza, 1. teugelloos-, 1)sbar,digheid, uitspatting, buitensporigheid, v ; —nare, v. a.
den toom, teugel afnemen ; fig. — la lingua,
de tong den vrijen teugel laten; —rsi, v. rifl.
zich van allen teugel, dwa ►ig ontdoen ; teugelloos, losbandig worden ; p pass. —ato, als
agg. zonder toom, teugelloos, losbandig, uitgelaten, buitensporig; passcone —a, toombooze, onbedwingbare hartstocht ; stormachtig,
plotseling, onstuimig ; feiga —a, overhaaste
vlucht, v., buitengewoo groot ; alla —a,
h.z.d. als —natannente, avv. op teugellooze
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enz. wijze ; —nata'ggine, f. h.z.d. als —natezza; —nazione, b aftooming, v.; voor
—natezza; —nellare, v. a. (Mar.) de riemen uit hunne dollen nemen ; —ttare, v. a. de
snelle beweging tegenhouden, verminderen.
Sfrigolare, —ggolare, y. n. pruttelen, sissen. knapperen (van gebraad in de pan); —ggolio, m. voortdurend gesis enz. (van 't gebraad); —nguellare, v. n. zingen, slaan (al&
de vink); fig. zeuren, kletsen over iets; brutaal
ontkennen, beoordeelen ; verder vertellen, rondbazuinen ; —ttellare, v. a. vetvlekken (uit
een kleed) verw ij deren; —rsi, v. rifl. zich
overal met vetvlekken besmeuren ; —zzare,
v. n. Z. frizzare.
Sfroinbolare, v. a. slingeren (met d. slinger);
fig. — denari, met het geld om zich werpen ;
— cose strane, vreemde dingen vertellen,.
verspreiden ; — bolata, f. worp. m. met den
slinger, slingerworp. o.
Sfrondare, v. a. ontbladeren, van 't loof berooven fig. het overtollige, onnutte wegnemen,
doorstrijken; vereenvoudigen ; —rsi, v. rifl.
het loof verliezen; —datore, m. ontlover,
ontbladeraar, m.; —datura, f. ontbladering,
v.; —tarsi, v. rifl. zich erdriesten, een driest,
vrij gelaat vertoonen ; —tata'ggine, —tatezza, f. driest-, onbeschaamd-, brutaalheid,
v.; —tatarnente, avv. op drieste enz. wijze;
—tatello, in. kl. onbeschaamde knaap, m.,
kereltje, o.; —taco, agg. driest, brutaal. onheschaamd ; sost. in. brutale enz. kerel ; onbeschaamde, m.; —zare, v. a. Z.—dare; v. n.
(Agr.) opengaan (de kiem van 't graan); —zinaggine, —zinato, h.z.d. als sfrontatezza, —tato.
Sfrottolare, v. n. domme praat verkoopen;
grappen, uien verkoopen.
Sfrueonare, V. a. uitkrabben, uitwrijven, sterk
wrijven, poetsen ; —llare, v. a. Z. frullare
v. n. in den zin komen, invallen ; mi sfrulla
di smettere, ik heb lust de geheele zaak te
laten varen; —ttare, v. a. on vruchtbaar
maken, ongeschikt voor bebouwing maken .
uitmergelen, uitputten ; —rsi, v. rifl. onvrucht^
baar worden (land); p. pass. — ato, als agg.
poppe e, leege, uitgezogen borst, v.; ingegno —, verdroogd, uitgedoofd talent; —ttatore, m. uitzuiger, m.
Sfucinata, f. groote menigte, v., groote hoop,
m.; —gge'vole, agg. vluchtig, vergankelijk ;.
glad, glibberig ; —ggevolezza, f. vluchtig-,
vergankel'ij'kheid ; gladheid, glibberigheid, v.;
—ggiascan:ente, avv. op de vlucht; op
vluchtige, onbestendige wijze, op heimelijke.
w41ze; —ggiasco, agg. vluchtend, vluchtig;
alla —a, dl —a, h.z.d. als —mepte, avv.;
—ggin:ento, m. het vluchten, verm ij den, o ,
vlucht, v.; —ggire, v. a. vluchten, ontvluchten, mijden, uit den weg gaan ; — all' occhio,
aan 't oog ontgaan, ontsnappen ; v. n. (Pitt.)
zich op den achtergrond verliezen, terugtrekken ; :iii stugge qe., er ontgaat mij lets;
—ggita, alla —, avv. op vluchtige wijze, .
vluchtig ; verholen, in 't geheim ; —lgorare,
v. n. Z. sfolgorare : —marnento, m. verdamping, v., verdampen, vervliegen, o.; fig.
teeken, spoor, o., schijn, m.; mare, v. n.
verdampen, vervliegen, in rook opgaan ; lasciar — 11 cavallo, bet paard laten uitblazen; fig. zich verliezen, in rook vervliegen,
verloren gaan ; (Pitt.) de kleuren verliezen, in
elk. laten overgaan, vervloeien laten ; wisschen,
—

—
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afstompen ; p. pres. —ante, in elk. vloeiend;
p. pass. —ato, (Pitt.) met goede kleurschakee-
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(deuren), uit de voegen, uit elkander nemen ;
verrekken ; fig. in wanorde, de war, verwarring, schaduwing ; dun opgedragen verf, in elk.
ring brengen ; p. pass. —ato, als agg. onordevloeiend ; —iilataiiiente, avv. (Pitt.) goed
lijk, slordig ; zonder fatsoen, manieren ; onbegeschakeerd; —matezza, f. (Pitt.) soberheid
leefd, zonder bekoorljkheid, bevalligh.; zonder
v. (van kleuropbrenging); —niatura, f. (Pitt.)
evenwicht ; plomp, onbeholpen ; niusleaecia
goede kleurgradeering, -schakeering, in elk.
—a e ladra, ellendige, afschuwelijke muziek,
vloeiing, vermenging, versmelting ; (Mus.) verkattenmuziek, v.; essere tutto —, als geradsmelting v. der tonen ; (Iett.) lichte aanduiding;
braakt zijn ; casa —, slecht onderhouden,
/1g. nuance, schakeering; —hhno, m. (Pitt.)
verwaarloosd huis, o.; —ngherata'ggine,
wisscher, doezelaar, m.;—namare, Z.—maf. plomp-, onbehouwenheid, v.; —ngheratare; —riata, 1. vloed, stroom m. (v. scheldniente, vvv. op hoogst plompe, ongemanierde,
woorden), uitbarsting v. van toorn; snel voorbijoverdreven, overmatige wijze ; ridere —,
gaande ijver, plotseling opkomende maar niet
uitbundig, ongemanierd lachen ; —nnare,
vluchtige hartstocht ; korte maar hevige stortv. a. uit de dwaling helpen, ontgoochelen ;
regen, m.; —riata'ccia, f. woeste uitbarsting
—rsi, v. rifl. zijn dwaling verlaten, uit den
van toorn, aanval m. van woede.
waan geholpen worden, zijn dwaling inzien ;
Sgabbiare, v. a. uit de kooi nemen, laten
—raffare, v. a. pakken, naar zich toetrekken ;
ontvluchten, vliegen ; —bellare, v. a. h.z.d.
pop. gappen, binnenpalmen, stelen ; —rare,
als daziare; -- rsi, v. rill. zich vrij, losmaken
v. n. de weddenschap winnen, in een woorden(van iem. of iets), zich iets v. d. hals schuiven
strijd zegevieren ; —rbata'ggine, f. onge—belletto, —bellino, m. zit-, voetbankje,
manierd-. onfatsoenlijk-, onbeleefdheid, v.;
o.; —bello, m. kl. bank v. zonder leuning;
—rbataniente, avv. op ongema vierde, lompe,
(Mar.) — di ealafato, kalfaatbank, v.; —belonbehouwen wijze; —rbatezza, f. h.z.d. als
lone, m. groote bank, v.; (Arch.) houten
—rbataggine; grof-, lomp-, onbeschaamdkonsole, v., drager, m.; —buzzino, m. nauwe,
heid, v.; — rbato, agg. ruw, lomp, ongemanierd,
armoedige kamer, kornbuis, v.; —gliardare,
onbeschaafd, onopgevoed ; sost. m. onbeleefd,
—gliardire, v. a. van de kracht, het vuur
ongemanierd mensch, m.; —rbo, m. onbeleefde
berooven ; iemand verzwakken, ontzenuwen ;
enz. manier, ongemanierd-, vlegelachtigheid;
—lante, agg. h.z.d. als, svenevole ; —1I1011 vo' di questi —I, ik ben met zulke
lare, v n. een blaar veroorzaken, trekken ;
grofheden niet gediend; —rettare, v. a. de
—ilettare, v. n. vroolijk, monter worden,
pezen doorsnijden ; —rgarizzare, v. a. Z.
altijd monter zijn ; —ilettio, ni. voortdurende
gargai-izzare; —rgiante, agg. fatterig
monter-, vroolijkheid ; —Ilinacciare, v. n.
(in kleeren); —riglio, m. h.z.d. als sgherzo ;
(Mus.) zonder muzik. gehoor, gevoel zingen,
—rire, v. a. iem. 's tegenstand, stijfhoofdigh.,
een muziekstuk aframmelen, kraaien ; —11ihardnekkigheid overwinnen, den trots, de
nare, v. a. pop. — ii pollaio, den hoendereigenzinnigheid uitdrijven ; v. n. van zijn trots
stal leegmaken, opruimen (de hoend. slachten,
enz. terugkomen ; —rrare, v. n. dwalen, zich
verkoopen, stelen); — Iluzzare, v. n. zoo vroovergissen ; scarrarla, zich zeer vergissen;
lijk als een baantje zijn ; —nibare, v. a. den
v. a. missen ; senza — una sillaba, zonder
stengel afbreken ; den poot (van een stoel) afeen woord te missen ; non — nn niiniito,
breken ; v. n. met lange stappen wegloopen,
geen minuut verschillen ; —rrato, sguercibeenen maken ; —rsi, v. rifl. zich moe loopen,
ato, (Mar.) agg. een slagzijde hebbend ; — rretde beenen afloopen ; p. pass. —ato, als agg.
tare, Z. sgarettare; — rriineuto, m.
(Giard.) zonder steel, stengel ; calze —e, soort
berisping, v., uitbrander, m.; — rrire, v. a. Z.
korte kousen ; /1g. afgemat, vermoeid ; —irigarrire ; —rrone, m. dwaling, fout, v., bok,
bata, f. lange vermoeiende loop, m., wandeflater, m.; —rza, f. (Omit.) Z. garza; —'rling, v.; —nibettare, v. n. de beenen roeren,
zia, f. (Conc.) schaafmes, 0.; —ttaiolare, v. n.
bedrij vig heen en weer loopen ; far — qd.,
een uitweg, uitvlucht,voorwendsel vinden, zich
iem. afjagen, moejagen ; trippelen, met de
uit de verlegenheid, klem redden ; — vazzare,
beenen slingeren ; fig. aan den galg hangen ;
v. n. Z. gavazzare.
—nibettata, f. het heen en weer loopen, ge- Sgeiniyiare, v. a. van het tooisel, de juweelen
trippel, 0.; —nibetto, m. dare lo — a qd.,
berooven. de steenen uit (een juweel) nemen.
iern. een been lichten ; —mbucciato, h.z.d. Sghenibo, m. scheefte, schuinte, geer, v.; geals scalso ; —nascianiento, rn. het verwondenheid, kromheid, kromming, v.; fig.
rekken, uiteenrukken (v. d. kinnebak); mondscheefheid ; onnoozel-, lummelachtigheid, v.;
klem, m.; fig. overmatig lachen ; fig. het uit
a —, scheef, schuin, in de dwarste ; —, agg.
elkander rukken, gaan ; —nasciare, v. a.
scheef, schuinsch, ge-, verbogen, gedraaid.
de kinnebakken verrekken,zich vergapen ; Sgheri'glio,
m. Z. sgherro ; —mire, v. a.
dentisti che sganasciano ii pazzieiite,
losmaken, loslaten, toegeven ; v. n. —rsi, v. rifl.
tandartsen die den patient de kinnebakken
slap worden, meegeven, minder worden, losuiteenrukken ; — un libro, uit den band
gaan; —mitore, m. losmaker, m.; — del
scheuren, uit het verband, de voegen brengen ;
Galdo, matiger der hitte (de wind); —onato,
rsi, v. rill. dalle of per le visa, van
agg. scheef, schuins, dwars doorgesneden, tot
't lachen bersten ; p. pass. —ato, riso —,
geer gemaakt ; —rano, m. Z. —ro ; —retuitbundig, dol gelach, 0.; —nasciata, f. vertare, v. a. Z. sgarettare ; —ro, m. trarekking van de kinnebakken; in twee stukken
want, m., lijfwacht, v., dievenvanger, knecht,
maken, o.; — di risa, dol, uitbundig gelach,
m., beulsknecht, m.; bluffer, grootspreker, m.,
0.; —ngaseiaiiieiito, m. dol, overmatig, uitvechtersbaas, m.; — agg. als een knecht, handzinnig lachen, gelach, o.; —ngheramento,
langer; razzaccia —a, trawanten, knech-,
m. uit elk. neming, het uit de voegen, het
tengespuis, o.; faccia —a, barsch, ruw geverband rukken, o.; fig. onordelijk-, slordigheid,
zicht, o.; fig. stevig, krachtig ; ram. fijn gekleed
v.; —ngherare, v. a. uit de hengsels nemen
opgedirkt ; esser propria —a, er waarlijk
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zich laten afschrikken ; —e'vole, agg. schrikchic, in de puntjes uitzien ; alla —a, op de
wekkend, -inboezemend ; schrik-, vreesachtig,
w ijze v. e. ijzervreter ; cappello — beretta
bang; —o, m. schrik, m., ontzetting, angst, v.,
alla —a, calabreserhoed, muts, roovershoed,
bangheid, terneergeslagenbeid, ontmoediging,
m.; —iacciare, sdiacciare, v. n. dooien,
v.; faun. essere uno —, schrik inboezemen,
smelten; —ignapa'pl►ole, m. pop. voor:
een groote zorg zijn ; solo a pensarci è
ridone ; —igiaare, v. n. h.z.d. als ghiguuo —, de gedachte alleen er aan is .reeds
nare, maar sterker ; —Ignazzainento, m.,
verschrikkelijk; —mare, v. a. in wanorde,
—ata, f. luidkeels lachen, 0.; —ignazzare,
verwarring brengen, het onderste boven keev. n. luidkeels lachen ; —igno, m. spottend
ren ; —inio, —ino, m. groote verwarring,
gelachb., hoonlach, m.; —Igiiozo, Z. sehizwanorde, v., verstrooiing, uiteenjaging, v.;
ziiloso of ritroso ; —iinbe'scio, agg. geverkwisting, v.; —itolare, v. a. afwinden, afdraaid, ge-, verbogen, scheef, schuin, dwars;
kluwenen,
uiteennemen, losmaken.
sgenabo
;
a
—,
a
-i,
h.z.d.
m.
h.z.d.
als
sost.
als a sghembo ; eallinlinare a —, achter- Sgoufiamenlo, m. het ontzwellen, verlies o.
der
opzwelling
; —are, v. n. als gonfiare,
uitloopen (als de kreeften); fig. en fam. nnomo
maar sterker; — v. a. de zwelling doen vera —, zonderlinge kwant, m.; —ittamento, in.
dwijnen ; fig. — l'orgoglio di qd., iem.'s
h.z.d. als dibattimento, agitazione.
hoogmoed doen verdwijnen. iem. deemoedig
Sgloriato, agg. fam. zich door niets in zijn
maken ; —rsi, v. rifl. dunner, minder worden
genot laten storen ; niets ter harte nemend.
(gezwel); p. pass. —aio, als agg. niet meer
Sgobbare, v. n. onverdroten aan den arbeid
gezwollen, onopgeblazen ; —etto, m. kleine
zitten, altijd over de boeken zitten ; blokken ;
opzwelling, kl. blaar, v.; —o, m. opzwelling
—o,
op
den
bochel,
de
bult
dragen
;
v. a. volg.
(van een ballon); (Sart.) h.z.d. als sbolfo ;
m. het blokken, onverdroten werken, aftobben,
—, agg. h.z.d. als —ato ; —otto, m. sterk ge0.; —one, m. blokker, zwaar leerend maar
rezen koek, pofler, ni.
ijverig blokkend leerling.
Sgocciolaboccali, m. indecl. drinkebroer, Sgonnellare, v. 0. de rokken laten fladderen
(bij 't gaan), heen en weer drentelen, druk heen
zatlap, tn.; —olare, v. a. laten afdruppelen,
en weer loopen, overal naar iets zoeken.
druppelen, afloopen ; — un itasco, het laatste
druppeltje uit de flesch halen, de Ilesch laten Sgoraiata, f. (Mugu.) ruiming, reiniging v.
(v. d. molenbeek).
uitdruipen, tot den laatsten druppel uitdrinken ; — il barletto, alles vertellen, verklap- Sgorbia, f. holbeitel, tn. (Z. gorbia); —are,
pen wat men weet ; v. n. druipen, afdruipen ; v. a. Z. scorbiare ; —bio, w. Z. scorbio.
—olato'io, m. Z. gocciolatoio ; —ola- Sgorgamento, m. opborreling, v., opborrelen,
0.; uitstroomen, 0., -ing, v., uitmonding, v.;
tura, f. het uit-, afdruipen, laten uitdruipen,
—are, v. n. opborrelen, uitstroomen, ontsprinlaatste druppeltje, o.; fain. iudugiare, rigen ; fig. overloopen, uitmonden ; fig. zich
tot
het
laatste
(tarsi, giuguere alla — ,
verspreiden, overstroomen ; v. a. doen ontsprinoogenblik wachten, talmen ; voor: gocciagen; — lagrime, tranen storten, vergieten ;
latolo ; —olio, m. aanhoudend gedruppel,
fig. alles verpraten, niets kunnen zwijgen;
gedruip, o.; —olo, rn. h.z.d. als --olatura;
—ata, f. hoeveelheid water die bij eiken trek
essere asli —1, aan 't eind (v. d. voorraad)
of pompslag uitstroomt; —ato'io, m. plaats,
zijn ; alles b ij na op zijn.
opening v. der uitstrooming, opborreling; —o,
n.
bet
nadeel,
de
nawee
van
't
geSgodere, v.
in. —amento; a —, avv. in overvloed,
nieten ondervinden ; chi ha godnlo sgoda,
r ij kelijk.
wie het zoete heeft gehad moet ook het zure
slecht, zonder
nemen ; —larsi, v. rifl. uit alle macht schreeu- Sgovernare, v. a. en assol.
verstand regeeren, leiden ; —ato, p. pass. en
wen; fig. zich moei praten, iem. aanhoudend
agg.
slecht
geregeerd,
geleid,
slecht
geraden ;
als
agg.
—ato,
pass.
maar vergeefs roepen ; p.
—o, m. slechte regeermg, v., - bestuur, o.
praatachtig, snapachtig; sost. m. praatvaar,
de
keel
afsnijden,
slachten,
v.
a.
Sgozzare,
babbelaar, kletser, zwetser, m.
kelen, den krop leegen ; fam. en fig. uitzuigen
Sgonnberaniento, m. het op-, wegruimen, o.,
(door woeker); fig. inslikken, verslikken ; —ino,
opruiming, wegruiming, v.; —are, —brare,
in. keelafsnijder, woekeraar, m.
v. a. de meubels weg-, naar een ander huis
v. n. h.z.d. als racimolare ;
Sgraciinolare,
verhuizen,
ruimen,
leegoverbrengen ; assol.
—dare, v. a. naar, in graden onderscheiden;
maken ; (Mal.) — un luogo, een plaats rui..
—e'vole, arjg onaangenaam ; —dire, v. n.
men, verlaten ; — un passo, den doorgang
mishagen, niet aanstaan, bevallen ; p. pass.
vrij maken ; — 11 paese, uit het land trekken ;
—Ito, als agg. euvel opgenomen, onaangeqe. in tin biogo, iets ergens heen brengen ;
naam, een slechten indruk makend; —ffa, f.
- i perversati, den duivel uit de bezetenen
(Stamp.) haak, m., verbindingsteeken ; —111bannen, verdrijven ; v. n. aftrekken, afrukken;
are, v. a. h.z.d. als graffiare, maar sterker
m. verhuizer, m., iem. die verhuiatore,
en meer beleedigend ; (Pitt.) sgrafflto,
zingen aanneemt, bezorgt; opruimer, verdrijschilderen, teekenen ; -- ffiatore, in. graffitover, m.; —atura, f. verhuizing, v., verhuisschilder, teekenaar, m.; —ffignare, v. a. fam.
termijn, m.; —o, —bio, m. verhuizen, o.,
wegkapen,
inpalmen, in den zak steken ; —fflo,
verhuizing, v., verhuistermijn, m.; — agg. ledig,
m. h.z.d. als grafaio, graffiatura en
bevrijd, vrij ; — della inaggior salvia,
graffito; —ffione, m. groote krabwonde, v.;
van den grootsten last bevrijd (D.); inerte
—flito, m. (Pitt.) Z. graffito; —ininati—a, Leeghoofd, v., domkop, m.
care, v. a. grammat. fouten, flaters maken;
lSgontbinare, v. a. Z. sgominare; —brare,
v. a. gramm. behandelen, verklaren ; —»Mina
v. a. Z. —berare ; —bro, al. (Zool.) Z.
f. gramm. fout, (later, m., bok, m.;
ticatiira,
scombro.
muffare, v. n. zich van geleerde woorden
Sgomentare, —tire, v. a. verschrikken,
bedienen, stadhuiswoorden gebruiken ; —Da'.
schrik aanjagen, bang maken ; —rsi, v. rifl.
bile, agg. wat ontpit, ontkernd kan worden;
schrikken, bang worden, den moed verliezen,
,

-
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—namneuto, m. het schillen, pellen, doppen, 1

o., het ontdoen van de pitten; uitkorrelen;
—nare v. a. doppen, pellen, uit de schil doen ;
de pitten uitnemen (uit kersen); de aren van
den korrel ontdoen ; fam. -- gii occhi, de
oogen wijd opensperren, groote oogen maken ;
met groote begeerte, gulzig eten, verslinden ;
v. n. korrelig, brokkelig worden ; —natura,
f. uitpitting, ontkorreling, v., het pellen, doppen, o.; —nehiare, v. a. de leden uitstrekken ;
v. n. zich rekken ; fig. h.z.d. als sgranchirsi,
v. rifl. en —chire, v. a. opvroolijken, zich
rekken ; fig. — l'ingegno, den geest wakker
schudden, allengs wakker worden, den slaap
afschudden ; —ndinato, agg. h.z.d. als sgraziato; (Agr.) uva —a, gezonde druif; capelli —1, verwarde haren ; —ndi re, v. n.
kleiner worden ; —nellanmento, in., —nellatmlra, f. het afplukken der druiven ; de pitten
verwijderen ; —uellare, v. a. de druiven
afplukken ; de pitten uit (kersen, druiven) doen ;
—nocchiare, v. n. fig. met smaak, welgevallen eten ; —ssare, v. a. het vet verwijderen, afsnijden ; het vet afscheppen ; —tare,
v. n. h.z.d. als sgradire ; —vammmento, m.
ontlasting, v.; bevalling, v.; —vare, v. a. den
last afnemen, verlichten; fig. ontlasten (van
zware belastingen); —rsi, v. rifl. (d'un bambino), bevallen, in 't kra;uubed komen ; è
vicina a —rsi, zij is haar bevalling nabij;
—vidauza, f. bevalling, v.; —vidare, v. n.
h.z.d. als sgravarsi ; --'vio, in. ontlasting,
verminderi.:.,g, opheffing der lasten, verlichting
van den last; uitscheiding v. van sappen, ontlasting, v.. stoelgang, in.; a — di coscieuza,
ter ontlasting v. van 't geweten ; —'zia, f.
h.z.d. als disgrazia; —ziare, v. a. de
gunst onttrekken ; —ziata'ggiue, f. hz.d. als
sgarbatezza ; gebrek o. aan bevalligheid;
—ziataumeute, avv. h.z.d. als sgarbataiiiente en sfortauamnetate ; —ziatello,
agg. een weinig ongemanierd; sost. m. ongemanierd kind, o., lomp kereltje, 0.; —ziato,
agg. zonder aanvalligheid; sost. m. h.z.d. als
sgarbato ; onaangenaam, ongelukkig ; —ziatone, agg. zeer ongemanierd, lomp, onbeleekl, zonder eenige aanvallig- , bekoorlijkheid ;
—ona, f. zeer plompe, ongemanierde kerel, o.;
wijf, o.; vrouw zonder eenige aanvalligheid.
Sgretolamento, m. versnippering, verbrokkeling, fijnwrijving, v.; —are, v. a. versplinteren, tot puin maken, in splinters hakken ;
—i denti, met de tanden knarsen, afknagen,
afknabbelen ; —rsi., v. rifl. verbrokkelen ; v. n.
knarsen ; —io, m. Z. —olameuto ; —oloso,
agg. wat zich gemakkelijk in stukken breken,
stuk wrijven laat, licht brokkelbaar.
Sgricelaiolare, v. n. Z. scricchiolare ;
—eciolo, m. Z. sericelolo ; —damento,
m. luid geschreeuw, getwist, 0.; —dare, v. a.
luid schreeuwen ; schelden, hevig uitvaren
(tegen iem.); v. n. h.z.d. als gridare, maar
sterker ; —data, 1. ernstige, luide vermaning,
berisping; fare mina — a q.d., iemand een
standje maken, een goeden uitbrander geven;
—datore, in., —trice, f. twister, kijfer, m.,
-ster, v.; —do, m. Z. —danmento ; —giato,
agg. grijs, grauw, -achtig ; —giolare, v. n.
kraken (v. schoenen); voor : scricchiolare ;
—gnare, v. 0. h.z.d. als sghignare ; —lettare, v. a. en assol. afvuren, afschieten, afdrukken (geweer).
Sgrondare, v. n. sterker dan grondare;
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afdruppelen, afdruipen; v. a. — min vaso, een
vat laten uitdruipen; —do, m. afdruiping v.;
tetto fatto a —, schuin afloopend dak.
Sgroppare, I. v. a. losbinden, losknoopen ; 11.
v. a. het kruis (van een lastdier) indrukken,
beschadigen ; p. pass. —ato, als agg. met zeer
mager kruis, achterdeel, o.; —oormare, v. a. en
—rsi, v. rifl. met ijver en toewijding iets doen ;
ijverig aan den arheid zitten.
Sgrossamento, m. dunnermaking, verkleining, verfijning; —are, v. a. fijner, dunner
maken ; —atmira, f. h.z.d. als —amento ;
—ttare, v. a. een hol dichtwerpen, een gat
(in straten) dichtmaken ; (Agr.) — le viti,
een kuil om de wortels der wijnstokken maken ;
—vigliare en —vigliolare, v. a. losser
maken.
Sgrufolare, v. n. Z. grufolare ; —grata,
f., —gno, m. vuistslag o. in 't gelaat ; —gnone, m. harde vuistslag m. in 't gezicht;
—ppare, v. a. Z. sgroppare.
Sguainare, v. a. uit de scheede trekken, van
leer trekken ; —rsi, v. rifl. uit den zoom
schieten (een trekband); p. pass. —ato, als app.
spades —a, getrokken, ontbloot zwaard, o.;
—gliare, v. a. h.z.d. als distagagliare ;
fig. oneenig maken ; —glio, in. h.z.d. als
disuguaglianza of dilferenza ; —iata'ggine, f. ongemanierd-, vlegelachtigheid,
v., ongemanierde, vlegelachtige daad ; ezelachtigheid, domheid, v.; —1! pl. onzin, gekheid
—iatanmente, avv., —iato, agg. dom, ongemanierd, lomp, ezelachtig, onhandig ; sost. m.
boos-, vlegelachtig enz. mensch, m.; —leire
en —rsi, Z. gualcire; p. pass. —ato, als agg.
veste tutta —a, geheel verfrommeld kleed,
o.; —ldrina, f. straatmeid, lichtekooi, hoer,
v.; —'neia, f. (Sell.) wangstuk, o., -riem m.
(van 't paardentuig); —nciare, v. n. met den
wang ergens tegen aanstooten, zich den wang
stooten ; v. a. den wang, kinnebak openrukken,
breken ; —nciata, f. stoot met, tegen den
wang ; — nel nmuro, tegen den muur stooten, bonzen; —'ncio, m. h.z.d. als sghemnbo
en scancio ; — (Mur.) h.z.d. als spalietta ;
—raguardare, v. a. van alle kanten bezien,
aangapen; v. n. gapend rondloopen ; —raguardia, f. (Mil. Star.) h.z.d. als antiguardia ; —rdamnento, m. h.z.d. als sguardo ; —rdare, v. n. aanzien, bezien ; v. n.
zien ; fig. letten (op iets), in acht nemen ;
—data, f. h.z.d als sguardo, tn.; —datore,
m. beschouwer, beziener, m.; --datura, f.
blik, m., gelaat, 0.; —de'vole, agg. h.z.d. als
riguardevole; —do, m. blik, m.; -- truce,
languido, furtivo, trotsche of wilde, kwijnende of smachtende, verholen blik ; dare
uno —, een blik werpen ; rivolgere lo —,
den blik wenden, terugzien ; fig. den blik weer
richten ; het zien, gezicht, gelaat, o., oogen,
mv.; uitzicht, 0.; overweging, v., terugblik, m.;
a —, aangezien, met het oog op; al primo
—, op den eersten blik ; —dolino, in, korte,
verholen blik, m.; — gmiato, m. h.z.d. a ls
sguaraguardia; —eire, v. a. h.z.d. als
sguernire ; — min abito, het garneersel van
een kleed afnemen.
Sguattera, f. keukenmeid, bordenwaschster,
v.; —0, m. keukenjongen, bordenwasscher, m.;
koksmaat. m.
Sgnazzare, v. n. waden ; — all' acqua,
in 't water plassen ; fig. — In qe., van iets
rijkelijk genieten; — nelle riellezze, in
,
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weelde, r ij kdom baden ; assol. in weelde en
overvloed leven, een lekker leventje leiden;
zwelgen, brassen ; — nelle vesti, in zijn
kleeren zwemmen ; v. a. verbrassen, verspillen;
—atore, in. zwelger.
Sguazzingo'ngolo, m. h.z.d. als intingolo.
Sgui'bbia, f. (h'alegn.) h.z.d. als sgorbia.
Sgiiereiatura, f. loensche blik, m., scheelzien,
o.; —guenza, f. fam. leed dat, last dien men
iem. veroorzaakt; —e, pl. streken, dwaasheden, kwade streken, mv.; —sire, v. a. ontblooten, berooven ; (Mar.) aftakelen ;
eia, f. (Arm. Stor.) oud (onbekend) wapen, o.
Sgul'are, v. a. bespotten, foppen ; v. n. ontgaan ;
In ' è sgufato, 't is me ontgaan , —fioneare, v. a. verscheuren, afscheuren.
Sguiggiare, v. a. verscheuren, afscheuren.
Sg.iinza'gliare, v. a. loskoppelen, loslaten (de
honden); fig. — qd. addosso a un altro,
iem. tegen een ander ophitsen ; fig. —i braechi, overdrijven, zeer vergrooten.
Sguisciare, sgaitire, v. n. Z. sgnizzare,
sguittire ; —zzare, v. n. ontsnappen, ontglippen, ontglijden; opspringen, schieten uit,
over ('t water); h.z.d. als guizzare.
Sgusciare, v. a. schillen, doppen ; v. n. ontsnappen,ontglippen; —ato, agg. (Orel.) in den
vorm van een huls gewerkt; —atura,f. het
schillen, pellen, doppen, van de hulsen ontdoen ; —0, m. (Ore f .) soort ciseleerijzer, o.;
ciseleering, graveering (in schelpvorm).
Sgustare, v. n. en —rsi, v. rifl. h.z.d. als
disgustare.
Si, in. (Mus.) si, zesde noot van den do- of ut-

toonladder.
Si, pron. pers. ziek dativ. en acces.), voor i
altijd, voor klinkers gewoonl. geapostropheerd ;
s'inganuo, zij bedriegen zich ; wordt aan de
infinitief, gerundio en deelw. verbonden, in de
andere tijden voor het werkw. geplaatst ; heeft
retlexieve en wederkeerige beteekenis ; spogliarsi, zich uitkleeden; si battono, zij
slaan elkander.
Si, avv. ja ; uina volta si, una volta no,
nu eens ja, dan eens neen ; si bene, ma si,
jawel, wel zeker, wis en zeker t si e si ? is
t waar ? forse si, misschien wel, is het zoo;
allora si clie ..., wanneer 't zoo is dan ...;
si .. ma, wel is waar ..., maar...; e si
ehe, ofschoon het zoo is; en toch ; si, toch;
voor tauto ; zoo groot, zoo veel ; si e si mi
ha detto, zoo en zooveel heeft hij mij gegeven ; si ... si, zoowel ... als ; si che of
siechè, cong. zoodat, alzoo ; sicche ? wat
dan nog, wat nog meer? si come, Z. siccome ; sost. m. ja, jawoord, o., inwilliging, v.;
sto in si, ik ben van gevoelen, van meening;
suil tuo si, op uw toezegging.
Sia, int. het zij zoo!
Sialogia, f. speekselleer, v.
Siam, m. (Geogr.) Siam, o.; —ese, agg. Siameesch ; sost. Siamees.
Siare, v. a. (Mar.) de riem achterw. drukken.
Si'bari, f. (Geogr. stor.) Sybaris, o.; —barita,
m. Sybariet, 01.; weekeling, wellusteling, m.;
--bari'tico, agg. sybaritisch : —be'ria, f.
(Geogr.) Siberië, 0.; fig. ijzige koude, o.; —bilare, v. n. suizen, fluiten (v. d. wind), bruischen,
sissen (van water); fig. toefluisteren, influisteren ; p. pres. —ante, (Gram.) sissend; consonante —, sisklank, m.; —bilatore, m.
spotter, inblazer, m.; —bilio, m. gesis,gesuis,
gebruisch, o.

Sibilla, f. (Stor. rom.) Sybille, v., waarzegster,
v.; fam. far le —e, de winnende nomniers
vooruitraden, voorspellen ; —are, v. n. h.z.d.
als insinuiare of sibilare in fig. zin ; —tno,
agg. sibillgnsch ; i libri —i, de sibillijssche
boeken ; raadselachtig, geheimzinnig; —one,

m. soort vragen- en antwoordenspel, o.

Si'bilo, m. h.z.d. als fischio, gefluit, o.; —oso,
agg. sissend, fluitend ; gram. voor : —ante.
Sicariato, in. ambt o. van sluipmoordenaar;
—

a'rio m. (gehuurde) sluipmoordenaar, m.
,

Si'ccera, f. h.z.d. als sidro.
Sicchè, (cong.) Z. onder si.
Si'cciolo, m. h.z.d. als cicciolo ; —cità, f.
droogte, v.; voor: seccume ; fig. — dello
stile, dorheid v. van stijl ; (Chim.) ^ distillate
a Z. dist— a secco ; —come, avv. zoodat,

dientengevolge, dienovereenkomstig; voor:
come se of subito se.
Sici'lia, f. (Geogr.) Sicilië, o.; —aso, agg.
Siciliaansch ; sost. Siciliaan, m.
Sicione, m. (Geogr.) Sicyon, 0.; —eo, agg.
Sicyoneescb ; —ia. f. Sicyonië, o.
Siclo, m. sekkel of sikkel, m. (oud-joodsche
munt en maat).
Sicofanta, —e, m. sycophant, aanklager, afzetter, bedrieger, m.; —tnoro, m. (Bot.) sycomoor, m., Adamsvijgenhoom, m.
Sicalo, app. h.z.d. als siciliano ; —mera, f.
pronk, m., pracht v., uithaal, m., vertoon, 0.;
—ramente, avv. op zekere, gevaarlooze wijze ;
zeker, vast, zekerlijk, onfeilbaar, zonder fout;
vrij, vrij voor de vuist, driest; —rasza,
—rità, f. Z. sicurtà ; —rare, v. a. Z. assicurare ; —rezza, f. zekerheid, veiligheid,
ongevaarlijkheid, v.; zekerheidstelling, v., borgtocht, m.; per la sua —, om zeker te gaan,
te zijn ; la pubblica —, de openbare veiligheid, rust, orde, v.; fig. zeker-, bepaald-, vastheid, v.; voor : eertezza en fiducia ; —ro,
agg. zeker, veilig, buiten gevaar ; paeso poeo
—, niet zeer veilig land, o ; zeker, gewis, met
zekerheid wetend ; sono — the ..., ik ben
er zeker van dat...; ne sono —, ik weet
het zeker; stia —, wees maar gerust; rendere — gd. di qc., iem. van iets verzekeren ; esito —, zekere, onmisbare uitslag, m.;
vast, zeker (loop, gang), moedig, driest, koen ;
fronte —a, met driest voorhoofd, o.; nuente
—a, zeker, zelfbewust verstand, 0.; essere
troppo —, al te vermetel zijn, betrouwbaar,
ervaren ; salari —I, vaste bezoldiging, v.;
entrate —e, vaste, zekere inkomsten, mv.;
sost. m. h.z.d. als securtà ; essere, stare
al of net—, in veiligheid zijn ; iron. essere
al —, in zekere bewaring, achter slot zijn ;
asdar sul — , zeker, sekuur, voorzichtig te
werk gaan ; met vasten stap, onverschrokken
gaan ; di —, alla —a, zekerlijk, wis en zeker;
—, avv. zekerl'ij'k, op zekere wijze, wis en
zeker; —rtà, f. h.z.d. als —rezza; verzekering,
bepaalde toezegging, v.; onderpand, o., zekerheid, v., borgtocht, m., zekerheidstelling. v.;
prestare, fare — a qd., iem. zekerheid,
onderpand geven; fare — per qd., voor
iem. borg staan, goed spreken ; sotto — di
giuramento, onder Bede; — maritima,
zeeverzekering, bodemerij, v.; prov. chi fa —
per celtri, paga la somma. wie voor
anderen borg spreekt, moet betalen ; fare a
—, iemand zijn vertrouwen schenken ; voor :
certezza; koenheid, vermetelheid, v.; voor:
scorta, vr ij geleide, geleide, o.; —tera, f. lam.
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essere al —, in de oude fout vervallen, 1

dezelfde gebleven zijn.

Siderale, agg. de hemellichamen of hunne
bewegingen betreffende ; sterre ...; anno,
tempo —, sterrejaar, o., sterretijd, m.; —azione, 1. (Med.) geheele afsterving v. van een

SIG

zegelaar, verzegelaar, m., zegelbewaarder, m.;
—atura, f. het verzegelen, o., verzegeling, V.;
—o, m. zegel, o., stempel, m.; intagliatore
di —i, zegel-, stempelsnijder ; appendere 11
—, het zegel hechten ; — d'Ennete, toesmelting, v.; hermet. zegel, o., herroet. sluiting, v.;
fig. — della confesssione, biechtgeheim, 0.;
fig. bevestiging, bekrachtiging, v.; porre H
— a qc., het zegel der voltooiing opdrukken ;
(Bot.) Gewoon Salomonszegel, o.
Siglia, f. afkortingsletters mv. bij v. (S. P. Q. R.);
—ma, m. sigma; (Grieksche 5.); —mo'ide, f,
(Anat.) halfcirkelvorm. hartklep, v.; agg. sikkel-, halvemaanvormig ; —na'colo, —na-

lid ; koud vuur, o., ziekwording v. door invloed
van 't weer; —e, v. n. h.z.d. als se'dere,
stare ; —'reo, agq. (Astr.) sterre ..., de sterren betreffende; segni —i, sterreteekens,
-beelden, o.; (Astr. ant.) cielo —, siderische
hemel, m.; voor: celestiale; —rite, f. sideriet, 0.; h.z.d. als calainita; —rurgia, f.
ijzerbewerking, v., -gewinning, v.; —ru'rgico,
agg. de ijzergewinning, -bewerking betreffende.
tura, Z. segnacolo, —natura ; —nera,
Biddo, m. sterke vorst, v., buitengewoon strenge
f. b.z.d. als salasso; —i'fero, agg teekenkoude, v.
dragend; sost. m. vaandel-, teekens-, carteldra-Sidone, —o'nia, f. (Geogr.) Sidon, 0.; —o'nio,
ger, m.; —niflcamento, m., —niiicanza, f.
agg. Sidonsch.
Z. —niflcazione ; --nificare, v.a. te kennen
..Sidro, in. cider, appelen-, perenwijn, m.
geven, doen weten, melden ; (Gram.) beteekeSieda, siede, 1. volg, voor sedia.
nen ; (Rett) aanduiden ; fig. beteekenen, willen
Metro, m. droog oogmiddel, o.
zeggen, beduiden ; che significa questo ?
Sierre, avv. Z. insieme.
wat beteekent dit, wat moet dat beteekenen ?
Sienite, f. (Min.) syeniet, o. (zekere Egyptische
—nificatamente, —antamente, —ativasteensoort).
mente, avv. op beduidende, beteekenisvolle,
Siepa'glia, f. verwilderde beg, v.; —a'io,
op duidelijke, klare wijze ; —ificativo, agg.
agg. als beg groeiend , —are, v. a. omheinen,
beteekenisvol, veelzeggend, kenmerkend, beomheggen, met een heg omsluiten ; —e. f. beg,
teekenend ; —niflcato, m. beteekenis, v., zin,
heining, omheining, y.; — di pall, planken
m.; —niflcatore,m., —trice, f. bekendmaker,
heining, schutting, v.; fig. scheiwand, dam, m.;
konddoener, aanwijzer, m., -ster, v.; —niflcapray. ogni prun fa —. de kleinste struik
to'rio, agg. h.z.d. als —nificativo ; —nificaKan een beg worden ; wie het kleine niet
zione, f. aanwijzing, aankondiging, melding,
spaart is het groote niet waard ; tenere qd.
konddoening, v.
a —, iem. in toom houden.
Signora, f. mevrouw, dame, v.; — Luigia,
Sieve, —o, m. (Fisiol.) bloedwater, serum, o.,
mevrouw Louise ; la — comtessa, mevr.
urien, v.; (Med.) serum o. (als voorbeh.middel
de gravin ; ulna buona —, een goede dame;
tegen besmet. ziekten); — antitubercolare
vrouw des huizes, meesteres, mevrouw ; c' è
of della tuberculosi, tuberkelserum of s.
la —? is mevrouw thuis ? la Nostra Sigtegen longtering ; — antirabbioso, serum
nora, Onze-Lieve-Vrouw (de H. Maagd Maria;
tegen hondsdolheid; —innmunizzatore,
iron. een derrie-mondaine, een lichte kooi,
heil-, behoedend serum, o.; —osità, f. wa tev.; —a'ecio, m. een opgeblazen, eigenbaatrige gesteldheid, sereusiteit, v.; —oso, agg.
zucht, hardvochtig heer, jonker, m.; —a'ggio,
serum bevattend ; (Fisiol.) waterig ; weiachtig;
m., —anza, f. h.z.d. als —1a; —azzo, m.
—oterapia, f. (Med.) behandel. met heilserum
machtig, geweldig heer, machthebber, m.; —e,
Siesta, f. middagrust, v., middagslaapje, o.
m. beer, in.; un boon —, een goede, brave
Silfattamente, avv, zoo, zoodanig ; —to, agg.
beer ; è diventato un —, hij is een groot
zulke, dusdanige.
beer, groote mijnheer geworden ; — Adolfo,
°Sifllico'mio, m. geneesinrichting, v , gasthuis
mijnheer Adolf; —, mijnheer; — niio, mijn
o. voor syphilislijders; —lide, f. (Med.) syphiwaarde beer ; all' egregio — N., den Wellis, venerische ziekte ; —li'tico, agg. syphiliedelen Hefre N.; 11 — sindaco, de heer
tisch, venerisch; 11 virus —, de venerische,
burgemeester; o —1 of —i, Mijne Heeren
syphilitische besmettingstof ; aan syph. lijdend,
(begin van een toespraak of rede); si signore
venerisch ; sost. m. syphilislijder, m.
of sissignore, ja, mijnheer ; nossignore,
Sifo, m. (Bot.) pijpekopstruik, m.; —oncino,
neen mijnheer ; (Stor.) heer, gebieder, leenheer,
m. zuigbuisje, o.; —one, m. zuigbuis, v., zuigsouvereineheer enz.; — di un luogo forte,
bevel, m.; (Mar ) waterhoos, v., siphon, m.,
meester, gebieder eener versterkte plaats zijn ;
siphonflesch, v.; —ono'ide, f. (Mec.) stoomfarsi — di qc., zich van iets meester maken ;
zuigwerk, stoomhevelwerk, o.
(Stor. flor.) i Signori, zijn de leden van de
Sigara'eeio, m. slechte sigaar, v., stinkstok,
Signoria in de Flor. Republ.; il Signore,
m.; —a'ia, f. sigaren-, sigarettenmaakster, v.;
il nostro S. —, de Heer, Onze Lieve Heer,
—a'io, m. sigarenmaker ; —etta, f. sigarette,
Onze Fleer I. C ...; (esclarn.) Signore ! —
v.; —etto, m. kl. goede sigaar, v.; si'garo,
Dio, Signoreddio ! 0 mijn God ! God in
m. sigaar, v.; —1 pressati, invecchiati,
den Hemel ! Groote God ! la benedizione
belegen, oude sigaren ; mazzo di —1, een
del —, de zegen des Heeren; cosi dice il
pakje sigaren.
— de' —I, zoo spreekt de Heer uw God ;
Sigillare, v. a. zegelen, ver-, toezegelen ;
nostro —, de Paus ; fare 11 —, den heer
anello da zegelring, m.; fig. brandmerken,
uithangen. den heer spelen ; iron. povero
vastplakken, verstoppen ; fig. bezegelen, be—! arme drommel, beklagenswaardig mensch ;
krachtigen ; aver sigillato, geen brok, beete
prov. nu — di paglia mangla un vassal
meer kunnen eten; p. pass. —ato, als agg.
d'acciaio, wie de macht heeft, heeft ook
terra —a, zegel-, bolusaarde, v.; —atahet recht ; —egge'vole, —eseo, agg. gebiemente, avv. op verzegelde, goedgesloten wijze ;
dend, heerschzuchtig ; —eggiamento, m.
nauwkeurig, zeker, bopaald ; —afore, m.
het heerschen, gebieden ; —eggiatore, m.,
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—trice, f. heerscher, beheerscher, gebieder

m., -ster, v.; —ello, —etto, m. kl. heerscher,
gebieder, ki. heer, m.; —escamente, avv.
op gebiedende, heerschzuchtige wijze ; —essa,
f. gebiedster, meesteres, v.; —e'vile, —e'vole,
h.z.d. als —eseo, —Ile ; —ia, 1. heerschappij,
macht, v.; avere, perdere la —, de heerschappij hebben, verliezen ; sotto la — di,
onder de heeschappij van ...; gebied, o.. gehoorzaamheid (van iem.); heerschers-, hoerenrol, m.; (Stor.) S—, hoogste regeeringscoll. in
de middenl. republieken ; palazzo della —,
paleis der Signoria ; stads-, regeeringshuis o.
(in Flor.); regeering, overheid ; — temporale,
spirituale, wereldlijke, geestelijke overheid ;
— d'una repabblica, regeering eener republiek ; la fainiglia della —, de dienaren,
gerechtsdienaren (eener republ.); heerschappij,
v., gebied, o., stadhouderschap, 0.; la — sua,
oostra Signoria, Uwe Genade, UEdele;
prov. amor, nè — voglion compagnia,
liefde en heerschappij dulden geen mededinging ; nè di tempo, nè di — non ti dar
malineonia, om het weer en de politiek
moet men zich geen kwaad bloed zetten;
—11e, agg. beerachtig, heerschappel., heere ...;
abito — heerekleeding, v.; aspetto
uiterlijk, gelaat o. van een groot beer, van een
beschermer; vita —, heerenleven, heerschzuchtig, gebiedend ; prachtig, heerlijk ; alla
h.z.d. als —ilmente, avv. als een groot
beer ; prachtig, heerlijk, op de manier van een
beerscher, beschermer ; --ilità, f. heerlijkheid,
grootschheid, v., pracht, v.; —inca, 1. jonge
juffrouw, juffrouw, jonge, ongehuwde dame, v.;
—lno, m. jonge heer, heertje, jonkheer; --izzare, v. a. en n. h.z.d. als eggiare;
mo, m. voor : signor mio; ona, f. zeer
aanzieulijke, rijke dame, v,; one, m. groot
beer m. (van deft. stand), zeer rijk heer, m.;
—otto, m. heer m. van niet veel macht of
invloed ; (Stor.) heer, beheerscher m. van een
klein gebied, maar rijk en van veel invloed
(vooral de Id. tirannen der middeneeuw. Ital.
republiek); —so, voor Signor Sao (D.);
—to, voor —tno.
Signozzare, v. n. voor singhiozzare.
Sigrino, m. Z. zigrino.
Silaro, m. (Zool.) h.z.d. als storione.
Sileno, m. (Mit.) Silenus, m.; —ografia, t.
(Ottic.) de kunst om door lichtwerkingen de
voorwerpen mismaakt, vervormd voor te
stellen.
Silente, agq. h.z.d. als —zioso ; —zia'rio, m.
(Stor.) rustgebieder (aan 't vroegere Byz. hof);
—'zio, m. stilzwijgen, zwijgen, o.; stare in
—, zwijgen, in 't zwijgen volharden ; mesto,
dispettoso —, somber, trotsch stilzwijgen ;
serbare 11 — sopra qe., het stilzw ij gen
over iets bewaren ; rust, stilte, v.; — de'
bosehi, stilte v. der bosschen ; imporre —
a qd., iem. het stilzwijgen opleggen, bevelen ;
fare — Dolla rnano, de vinger op den mond
leggen (als teeken om te zwijgen); fare —,
doen zwijgen, zich stil houden ; dispensare
il —, van de verplichting tot stilzw. ontslaan ;
rompere 11 —, het stilzwijgen verbreken ;
passare sotto —, met stilzw. voorbijgaan,
over een zaak zwijgen ; vivere, conurre
la vita in —, zijn leven afgetrokken, ver
van 't gewoel doorbrengen ; stilstand, m., rust,
v.; — dolle armi, della guerra, wapenstilstand, m.; in —, in stilte, bij zicbzelven,
—,

,

—,

—

—

—

—

in z ij n binnenste; —zioso, agg. zwijgend;
stil, rustig.
Silermontano, m. (Bot.) sezelkruid, o.
Sile'zia, f. (Geogr.) Silezië, o.; —ano, agg.
Silesisch ; sost. m. Sileziér, m.
Si'lflde, f. (Mit.) syiphide, sylphe, v.; danza
delle —I, sylphendans, v.; fig. sierlijke, slanke
vrouwengestalte, v.; —10, m. (Bot.) asandkruid, o., silphium, m.; —o, m. luchtgeest, m.„
sylphe, m.
Silieltare, v. a. (Chim.) siliceeren, in kiezelzuur veranderen, verkiezelen ; —cato, m.
(Chim.) silicaat, kiezelzuurzout, 0.; —ce, f.
(Min.) kiezelaarde, v., silicium, 0.; —ceo, agg.
kiezel, kiezelachtig; terra —a, kiezelaarde, .
v.; —cio, m. silicium, 0.; —cizza, v. a. h.z.d.
als silicare.
Sili'gine, f. (Bot.) tarwesoort, v.
Si'lio, m. (Bot.) kardinaalsmuts, v.
SI'liqua, f. (Bot.) huls, peul, v., zaadhnlsel, o.;
(Bot.) Johannisbroodboom, m.; (Num.) oudEgypt. munt, v.
Sl'llaba, f. lettergreep, t.; voce di due —e, .
tweelettergrepig woord, o.; senza proferir
—, zonder een woord te spreken, een kik te
geven ; —are, v. a. en assol. met letergrepen
spellen, uitspreken ; — male, slecht spellen
duidel ij k de lettergrepen uitspreken ; —a'rio,
m. spelboek, o.; —azione, f. het spellen, o.,
spelmethode, v.; —icare, v. a. Z. sillabare;
---a bico, agg. tot de lettergr. behoorende„
als lettergreep geordend ; —0, m. opsomming,
lijst, v., cataloog, m.; (Eccles.) opsomming van
door den Paus veroordeelde stellingen in geloofs- en zedeleer; sillabu,s m.; assol: il Sillabo, de sillabus van Pius I X..
Sillepsi, siliessi, f. (Rett.) syllepsis, v. (woordvolging waarbij meer op den zin, dan op de
gramm. juistheid gelet wordt); — ogismo, m.

(Log.) sillogismus, m., gevolgtrekking, v.; —istica, f. (Eilos.) kunst om syllogismen-, slotfiguren te vormen ; —Isticamente, avv. op
syllogistische wijze; langs verstandelijke gevolgtrekkingen ; —i'stico, agg. syllogistisch;
op verstandelijke gevolgtrekking gegrond;.
—izzare, v. n. (Ftilos.) een op't verstand gegronde gevolgtrekking, syllogisme maken.
Siloba'Isamo, —Imo, m. (Farm.) balsemhout,
o.; —occo, m. Z. sirocco ; —oe, m. paradijs-, aloëhout, o.; —ogismo, m. en afgel. Z.
sillogismo ; —oppo, m. Z. siroppo;
—uriano, avq.(Geol.) silurisch ; formazione —a, silurische formatie, v.; —ro, m.
(Zool.) I —I, de siluriërs, mv. (vischsoort);
(Mar.) vischtorpedo, m.
Silvano, m. (Mil.) Sylvanus, m. (Rom. boschapp. in bosschen levend, wonend;
god);
Del —i, bosch-, woudgoden, mv.; voor : salvatieo ; peregri no, -- estre, —estro, agg.
wildgroeiend, wild; in de wildernis levend;
elbo —, grove, ruwe kost, m.; eammin
woeste, moelelijke weg, m.
Silvestro, m. (N. pr.) Silvester, m.
Silvieoltiira, f. boschbouw, m.; —'oio, m.
(Stamp.) kl. drukletter, kleiner dan brevier;
—oso, agg. Z. selvoso.
Simbolegglamento, m. zinnebeeldige voorstelling, beeldspraak, symboliseering, v.; —0legglare, v. a. symbolisch, zinnebeeldig
voorstellen, symboliseeren ; in zinnebeelden
spreken, schrijven; —o'lica, f. symboliek, v.;.
—olicamente, avv. op symbolische, zinnebeeldige wijze; door symbolen ; —o'lleo, agg
—
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symbolisch, zinnebeeldig ; de symboliek betreffende ; —olizzare, Z. —oleggiare ;
si'mbolo, m. symbool, zinnebeeld, m.; (Art.)
kenteeken, erkenningsteeken (bije. van een
apostel ; (Eccles.) — degll Apostoll of alleen
(apostolische) geloofsbelijdenis; het Credo,
0.; — agg. h.z.d. als —olico.
Sintetria, f. en afgel. Z. sinametria.
Si'mia, f. Z. scimia ; —ano, m. soort pruim,
v.; —gllanza, Z. somiglianza; vergelijking, v. (D.); —gliare, en afgel. Z. sogmiHare ; —tare, agq. enkel, enkelvoudig ; gelijksoortig, uit gel ij ksoortige deelen bestaand;
—largeuto, m. valsch zilver, nieuw zilver,
0.; —le, agg. gelijk, soortgelijk, overeenkomstig, zulk ; ttna bestia -- non l'ho mal
vedtsta, zulk een dier heb ik nog nooit gezien ;
(Geom.) poligoni —I, gelijke veelhoeken, mv.;
e —I, en dergelijken, en zoo voorts, e. z. v.;
fn quid— of tin quissimile, en iets dergelijks, iets wat er aan nab ij komt; sost. 11 —,
het zelfde, o., iets dergel ij ks; persoon van dezelfde soort, de naaste, evenmensch,m.; ainta
11 tuo —, help uw evenmensch; 11 suo
zijns gelijke ; prov. —i con —i e geste di
allo pari of ognl — ama 11 suo —, soort
zoekt soort; wat bij elkander past zoekt elk.
op ; 11 —, als m. avv. eveneens, insgelijks ;
egli sta bene, e il — fo io, hij maakt het
goed en ik eveneens ; —lentente, —mepte,
avv. op dezelfde wijze, evenzoo ; —litudinariamente, avv. in gelijkenissen, bij wijze van
vergelijking ; —litudina'rio, avv. op een
gelijkheid, gelijkenis berustende ; —litntline,
f. gelijkenis. gelijkheid, v., beeld, o., afbeelding,
v.; (Rett.) vergel ij king, gelijkenis, v.; a —, avv.
naar gelijkenis; Iddio creó l'uomo a
immagine e — sua, God schiep den mensch
naar zijn beeld en gelijkenis ; —loro, m.
similor, o.; —th, f. platheid v. van den neus ;
stomp, platneuzigheid, v.
Simmetria, f. evenmaat, v.; symmetrie, v.;
—etriato, —e'trico, agg. symmetrisch ;
even-, gelijk-, regelmatig; overeenstemmend
in de volgorder der deelen ; —etricamente,
avv. op symm. wijze ; in regel-, evenmaat;
—etrizzare, v. a. symm. ordenen, regelen ;
de regelmaat, symmetrie herstellen.
Simo, agg. plat-, stompneuzig; —olacro, m.
7.. slmulaero.
Simone, m. (N. pr.) Simon, m.; —eggiare,
v. n. (Eccles.) simoniebedr(j ven ; met geestelijke
ambten, gewijde zaken handel drijven ; —ia,
f. (Eccles.) simonie, v.; handel m. met geestelijke
ambten ; met het gewijde karakter van godsdienstige voorwerpen ; —lacamente, avv.
langs den weg van, door simonie; —race.
m. iem. die simonie bedrijft ; — , agg. simonie
bedrijvend, op simonie gelijkend ; —lale, Z.
—i'aco ; —izzare, v. n. Z. —eggiare ;
—izzatore, m. Z. —taco.
Simpatia, f. natuurlijke geneigdheid, genegenheid, sympathie, v.; aver — eon qd., sympathie voor iem. hebben ; neiging, v., zin, m.;
—,

,

—,

aver poca — con la musica dell'
avenire, weinig met de toekomstmuziek op-

hebben ; sympathie, inwerking v. van geheime
krachten ; (Fisiol. patol.) meêlijdenschap, o.,
metgevoel, 0.; —leamente, avv. sympathisch,
met welgevallen, genegenheid ; —a'tico, agg.
sympathisch, sympathie opwekkend rluts e ir
— a qd., iem. bevallen, aanstaan ; zielsverwant, gelijkgezind ; (Scient.) sympathetisch, in

wisselwerking tot elk. staand ; (Anat.) nervo
— of alleen —, de symphatische zenuw, v.;
—scone, m. zeer sympathiek persoon, m.;
—izzare, v. n. sympathiseeren ; met iem. veel
ophebben, zich tot iem. aangetrokken gevoelen.
Si'mplice, agg. en afgel. Z. semplice.
Simposiaco, —o'sico, agg. het drinkgelag,
gastmaal betreffende ; orazione —a, tafeldischrede, v.; —o'slo, In. (Lett.) gastmaal, o.,,
smulpartij, v., drinkgelag, o.
Simulacro, m. heilig beeld, heiligenbeeld, o.;
afbeelding beeltenis, v., beeld, o.; lig. drog-,.
schijnbeeld, 0.; schim m. (van een doode); verschijning , v., droomgezicht, o.
Simulamento, m. Z. dissimulazione ;
—lare, v. a. huichelen, veinzen, voorgeven ;
— malattia, zich ziek houden, een ziekte
voorwenden ; voorstellen, verbeelden ; v. n.
—rsi, huichelen, veinzen, zich houden ; p. pass.
—ato, als app. valsch, geveinsd, dubbelzinnig, voorgewend; vervalscht ; —latannente,
avv. door huichelar ij , veinzerij enz.; —ativo,
app. veinzend, zich houdend (alsof ...); —la
tore, m., —trice, f., huichelaar, veinzer, m.,_
-ster, v.; —lato'rio. Z. —lativo; —lazione, f. veinzerij, huichelarij ; volschheid,,
dubbeltongig-, -zinnigheid, v.; —latamente,
avv. gelijktijdig, terzelfder tijd, - uur ; —taneità, f. gelijkt ij digheid, v.; —ta'nco, app.
gelijktijdig, terzelfder t ij d gedaan ; (Eccles.)
investitura —a, medebeleening, v.
Sitiagoga, f. joodsche tempel, m., - school, 0.,
synagoge, v.; joodsche gemeente, v.; fig. joodsche godsdienst, ro.; faun. fare, parere tiita,
—, wel een jodenkerk gelijken (als men veel
leven maakt of allen tegelijk praten).
Sinallagma, m. (Giur.) wederkeerig verdrag, .
o.; —a'tico, agg. wederkeerig, op een wederkeerig verdrag berustend.
Sinalelfe, —efe, f. (Gram.) samentrekking van ,
twee lettergrepen.
.

.

.

Sinapismo, m. Z. senapismo ; —tro'si, f.

(Anat.) synathrosis, gewrichtsverbinding, v.

Sinassa'rio, m. (Eccles.) legendenboek, o.,.
-verzameling, v.; —assi, f. (Eccles.) vereeni-

ging, bijeenkomst v. tot het gebed o. (bij de
eerste Christenen).

Sinceramente, avv. met oprechtheid, op oprechte, openhartige wijze; —are, v. a. over-

tuigen ; rechtvaardigen, als juist, goed bewijzen ; —rsi, v. rill. zich opheldering verschaffen,
zich vergewissen ; —azione, f. Z. giustiflcazione ; f. oprecht-, openhartigheid,
rechtzinnigheid. v.; juistheid, v., zuiverheid,
onvervalschtheid, v., echtheid, v.; —cero, agg.
oprecht, openhartig, waarachtig, rechtschapen ;
zuiver, onvermengd, onvervalscht, echt ; onschuldig ; gezond, frisch, monter, ongedeerd
avv. oprecht enz.; —cerone, m., —ona, fa_
door en door oprecht, rechtschapen persoon, m.
Si'nchisi, f. (Reit.) vermenging v. der woorden ; omkeering v. van den zin ; (Med.) vermenging der inwend. oogdeelen ; synchysis, v.;
—cipitale, m. (Anat.) voorhuid, v., voorste
gedeelte o. van den schedel ; —copa, —cope,
f. (Gram.) uitstooting v. van een of meer letters
of lettergr. in 't midden van een woord ; samentrekking v. van een woord, syncope, v.; (Mus.)
verbinding van de eene noot met de andere ;
(Med.) onmacht v. door stilstand van den hartslag, bezwijming, v.; —copare, v. a. syncopeeren, samentrekking van een woord ; (Mus.).
syncopeeren ; p. pass. —ato, als agg. forma
—
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-- a, samengetrokken vorm, m.; (Mus.) movimento —, gesyncopeerd tempo, 0.; —copa°tamente, avv. in gesyncopeerden vorm ;
—copatsira, f. syncopeering, v.; (Mus.) verbinding, v.; —copizzare, v. n. (Med.) bezwijmen, in onmacht vallen ; —cretisino, m.

syncretisme, o.; vereeniging v. twee strijdende
godsdienstpartijen tegen een derde ; sectevereeniging, v.; —cronisnio, m. synchronisme,
o., gelijkt ij digheid, v.; —croni'stico, aqg.
lavole — che, synchronische-, tijdtafels, mv.;
—crono, agg. gelijktijdig, synchronisch;
—data, f. rekeningvoering v. (in kloosters);
—daca'bile, agg. wat gecontroleerd kan
worden, waarvan rekening-verantwoording
verlangd kan of moet worden ; wat censuur,
berisping verdient; —dacaiiiento, m. controle, v., toezichthouding, rekenschapvordering,
-aflegging, v.; —datare, v. a. de rekeningen
(van een openbaar ambt) nazien, controleeren ;
fig. nauwk. rekening vragen ; streng berispen,
censureeren; —dacato, m. h.z.d. als —da-cainento; rekenschapaflegging, rekenschap,
v.; tenere a —, zich rekenschap laten geven,
ade rekening laten voorleggen ; ambt o. van
syndacus of stadsgevolmachtigde ; syndicaat,
0., burgemeestersambt, o.; —dacatore, m.
(Stor.) buitengewoon gevolmachtigde (der Ven.
republiek) om het bestuur der provinciën te
controleeren ; (Parl.) — del bilancio, naziener van het budget; lid van de budgetcommissie ; —daeatura, f. Z. —daeamento ;
--'dato, m. controleur, m.; (Co rn .) — (del
fallimento), curator m. in een faillissement;
burgemeester, m., schout, tn., syndicus, rechtsgeleerd raadsman van gemeente of corporatie;
(Star.) buitengewoon gevolmachtigde; de'resi, f. (Eccles.) gewetensangst, -wroeging, v.;
dleare, v. a. en afgel. Z. sindacare;
—'done, f. eigenlijk fijn linnen ; (Eccles.) lijkgewaad, -kleed v. Christus (la Santa Sindone);
—ecura, f. geestelijke prebende v. zonder
verplichtingen ; fig. voordeelig, geen arbeidgevend ambt, sinekure, v.; —e'ddoche, f.
(Reit.) synedoché, woordverwisseling, v.;
—e'drio, m. voorm. joodsch gerechtshof, o.;
Hooge Raad m. in Jerusalem, Sanhedrin, o.;
thans iron. beraadslagende vergadering v. die
niets goeds in 't schild voert; —eresi, f.
(Gram.) syneresis, samenvatting v. van twee
letergrepen in een ; —estro, agg. en afgel. Z.
sinistro; —eurosi, f. (Anat.) sineurosis,
verbinding der beenderen door pezen ; —fisi,
f. (Anat.) beenverbinding v. door kraakbeen;
sinphysis, v.; —fonia, f. (Mus.) harmonie, v.,
samenklank m. v. verschillende instrumenten ;
sinfonie, v.; —fonico agg. sinfonisch ; —genesia, f. singenesis, v.; gelijktijdig-, medeontstaan, o.; (Bot.) singenesia, v.; —gene'sio,
agg. singenetisch ; —ghiottire, —ghiazzare, v. n. hikken, den hik hebben ; snikken ;
p. pass. en agg. —ato, voce —a, door snikken verstikte stem ; —ghiozzo, m. hik, snik,
m.; —ghiozzoso, agg. met snikken vermengd ;
—golare, agg. afzonderlijk, eenig, eenig in
zijn soort; uitstekend, zeldzaam ; ram. eigenaardig, zonderling ; uorno —, een zonderling ;
zonderlinge, vreemde klant, m ; (Gram.) numero -- of alleen — enkelvoud, o.; —golareggiare, v. n. den zonderling. spelen, zich
zonderling gedragen ; — in qe., eeneg in iets
zijn ; --golarità. f. eenig-, bijzonder-, eigen-,
.eigenaardigheid ; zonderling-, vreemdigheid, v.;
—

,
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—golarizzare, v. a. afzonderen, in afzonderlijke punten, in eenheden verdeelen; —rsi,

v. rill. zich afzonderen, den zonderling spelen ;
v. n. — in qe., Z. —golareggiare ; —golarniente, avv. op geheel bijzondere wijze ;
bijzonderlijk, in 't bijzonder ; op buitengewone,
zeldzame wijze; —'golo, agg. enkel, bijzonder; nel —1 casa, in de enkele, bijzondere
gevallen ; parlare a tutti e —i, met ieder
in 't bijzonder spreken ; i —i, de eenlingen,
indivuduen, mv.; —gozzare, v. n. en afgel.
singhiozzare; —gulare, Z. —golare;
—gulto, m. h.z.d. als singhiozzo; —ighella, f. afvalzijde, vlok-, minderwaardige
zijde, v.; —iscalcato, m. (Stor. medioev)
ambt van seneskal, huishofmeester ; stadhouderschap o. eener prov.; hoofdmanschap, 0.;
—iscalchia, f. (Stor. med.) landvoogdij, v.,
gebied van een landvoogd ; stadhouderschap,
o.; —iscalco, m. senechal, m. huishofmeester, m.; landvoogd, stadhouder, aanvoerder van
de ridderschap van een district; ook voor:
tesoriere ; —istra, f. linkerhand, linkerzijde,
v., linkerkant, m.; (Parl.) linkerzijde (d. kamer);
(Mar.) bakboord, 0.; a —, avv. links, aan de
linkerzijde, -hand; —istramente, avv. op
schadel ij ke, noodlottige wijze, slecht; op verkeerde wijze, verkeerd ; interpretare —
qe., iets verkeerd uitleggen ; battere qd.
—, iem. onbarmhartig slaan, ranzelen ; —istrare, v. n. links en rechts gaan, slingeren,
struikelen ; razen, woeden, slecht omgaan met
iem.; zich verzetten ; —rsi, v. rifl. zich onaangenaamheden, last op den hals halen, zich
laten storen ; p. pass. —ato, als agg. verstuikt; —istro, app. linker, linksch ; gamba
—a, linkerbeen, 0.; fig. slecht, ongunstig, scha deljk, ongelukkig, noodlottig, onheilvol ; venti
i, tegenwinden, mv.; — panere, scheef,
verkeerd aanzien ; fortuna —a, tegenspoed,
m., ongeluk, o.; a —, in —, verkeerd ; prendere qe. a —, iets verke erd opnemen ; sost.
M. ongeluk, onheil, ongeval, 0.; tegenspoed, m.,
tegenvaller, tegenlooper, m.; andare in —,
verkeerd loopen, verdwalen ; ongelegenheid, v.,
ongerief, ongemak, o.; —istro'geo, agg. (Fis.)
naar links draaiend; —izesi, f. (Gram.)
sinezesis, 0.; versmelting v. van twee klinkers ;
uitvallen van den eersten klinker in een tweeklank, m.; (Med.) synosis, sluiting v. van den
oogappel; —o, prep. h.z.d. als lino, infino,
— sost. m. h.z.d. als seno; —'oca, f (Med.)
aanhoudende ontstekingskoorts, v.; —odale,
aqg. op de synode betrekking hebbende; synodaal, door de synode voorgeschreven ; als sost.
le —i, de tot een kerk behoorende gereedschappen ; scherz. eta —, synodale, ongevaarlijke leeftijd eener huishoudster, dienstmaagd,
v.; sost. m. i —I, de leden eener synode;
—odalmente, avv. synodaals, als synode;
—oda'tico, m. (Star.) de tot het houden
eener synode dienende bijdragen ; —odico,
agg. (Eccles.) door een synode uitgevaardigd ;
lettera —a, synodaal schr ij ven, o.; (Astr.)
tempo, mese —, tijd van de eene nieuwe
maan tot de andere; synodische tijdruimte,
maand, v.; —o'dio, m. (Mus.) duet, o.; si'nodo, (Eccles.) vergadering v. der priesters
van een diocees onder voorzitterschap van den
bisschop ; synode, v.: vergadering der protest.
geestelijken van een land, synode, v.; (Astr.)
samentreffen o. van twee of meer planeten,
synode, v.; —o'logo, m. kenner, leeraar m.
—
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der Chineesche taal, v.; —onïmaiuente, avv. Si's'fo, m. (N. pr. mit.) Sisiphus, m.; 11 niasso
op sinonieme wijze , v.; —oniniia, f. zinverdi —, de rots van Sisiphus.
wantschap, gelijke of overeenkomstige betee- Si'si mbrio, sisimbro, m. (Bot.) waterkers, v.
kenis van twee of meer woorden ; —oninaizagg. seismisch, op de aardbevingen
zare, v. n. veelvuldig sinoniemen gebruiken ;
betrekking hebbende; nioto —, aardbeving,
—onilno, agg. sinoniem, zinverwant ; sost. m.
v.; —o'grafo, agg. seismographisch ; sost. in .
zinverwant woord, sinoniem, 0.; —o'pia, f.
seismograaf, m.. werktuig o. dat de kracht en
sinopel, o.; (Min.) roodgulden erts, o.; m. prov.
richting de r aardbeving aangeeft; —o'metro,
.mondare per lil della —, regelrecht gaan,
m. seismometer, aardbevingmeter, m.; —ogelukkig uitvallen; --ossi, f. kort overzicht,
ine'trieo, agq. de aardbeving metend instruo., handboek, o., sinopsis, v.; la — degli
ment, o.; —sarcosi, f. (Med.) beenbevestiging
evangelj, vergelijkende samenstelling v. des
v. door vleeschdeelen ; synsarkosis, v.; sigEva ngelies; —ostosi, f. (Anat.) synostose, v.;
nore, Z. onder Signore ; —si'zio, m.
—o'ttieo , agg. synoptisch, als overzicht ; ta(Archeol.) mannenklub, v., gezelschap o. van
vole —che, overzichtstafels, mv., inhoudsmannen ; —tattleo, agg. (Med.) systaltisch ;
opgave, v.; —o'via, f. (Med.) gewrichtsvocht,
moto —, systole, v.; samentrekk. beweging
o.; —oviale, agg. (Med.) het gewrichtsvocht
v. van het hart; —terra, m. doelmatig gebetreffende; umor — , sinoviaalvocht, 0.;
ordend geheel, o.; systeem, 0.; theorie, v.,
—tagna, —tamma, m. verzameling v. van
leerstelsel, o.; stelsel, methode, v.; —di forgeschriften, opmerkingen betreffende hetzelfde
tilicazione, versterkingssysteem, o., -kunst,
onderwerp; —tassi, f. (Gram.) woord-, zinv.; (Asir.) wereldstelsel, 0.; —tolomaieo,
voeging, sintaxis, v.; —ta'ttieo , agg. sintacopernieo, — van Ptolomeus, Copernicus;
chisch, de sintaxis betreffende; —'tesi, f.
(Med.) — nervoso, zenuwstelsel, o.; fig.
(Eilos.) voortschrijden van het eenvoudige tot
mistare, cambiare (di) —, van systeem,
het samengestelde ; synthese, samenvatting, v.;
handelwijze veranderen ; een nieuwen weg
begripsverbinding, v .; (Chico.) samenstelling;
inslaan ; —temare, v. n. in regel brengen,
(Chir.) samenvoeging, verbinding, v.; —tetiordenen ; —tema'tiea, f. systematiek, v.;
camente, avv. op synthetische wijze ; —te'—tematicamente, avv. op systematische,
tico, agq. synthetisch, samenstellend, verbinstelselmatige wijze ; —ternatico, agg. stelseldend ; ehimica —a, synthet. scheikunde, v.;
matig, systematisch ; overeenkomstig een ge—tetizzare, v. n. synthetisch te werk gaan ;
ordend geheel, plan ; (in berispenden zin)
—tilla, f. Z. scintilla; —tonia, m. Z.
halstarrig; (Part.) opposizioue —a, stelselsintoino; —toma'tico, agg. symptomatisch,
matige, halstarrige oppositie ; nouno —, peaangevend, kenteekenend ; (Med.) tot de kendant, in zijn eigen denkwijze volhard. mensch ;
teekenen eener ziekte behoorende ; erera —a,
(Med.) polso —, onregelmatige pols, v.;
naar de kenteekenende berekende geneeswijze ;
—tematizzare, v.a. in een systeem brengen;
—tomo, m. symptoom, kenteeken, o.; (Med.)
—teinatizzatore, m. systematiseerder, iem.
kenteeken, verschijnsel o. eener ziekte; —uodie alles tot een stelsel, systeem wil brengen;
samente, avv. met kronkelingen, bochten;
—temazlone, f. regeling, inordebrenging;
—uosità, f. bochtigheid, v., kromming, v.,
—tilo, in. (Arch.) systylon, bouwwerk o.
winding, kronkeling, v.; voor rigiro ; —aoso,
waar de zuilen slechts twee zuildikten van
agg. bochtig, buikig, gekromd, een bocht,
elkander staan ; —to, m. (Archeol.) h.z.d. als
kromming makend ; k ro nkelingen makend;
ginna'sio ; —'tola, f. (Farm.) metalen zeef,
(Bot.) uitgetand, uitgesneden.
o., vergiet, o., doorslag, o.; —tole, f. (Fisiol.)
Sion, Sionne, m. (Geogr. bibl . ) Sion, Jeruzal., o.
systole, samentrekking v. van het hart ; —oSlone, in. (Mar.) wervelwind, m., waterhoos,
lieo, app. moto —, h.z.d. als sistole ; —tro,
v., windhose, v.
m. (Mus. stor.) systrum, 0., ratel, m.
Sipa, voor sla of si.
Sitare, v. n. slecht rieken, stinken ; —erello,
Sipa'rio, m. tooneelscherm, m.
In. onaangename reuk, m.; —ibondo, agg.
Sira, f. meesteres, gebiedster; —e, —1, m.
dorstig, begeerig ; — di saiigue, bloeddorstig;
sire, heer, gebieder, m.; —ena, f. (Mit.) sirene,
—ire, v. n. dorst hebben ; —0, I. m. ligging
v.; fig. verleidelijke, boeleerende vrouw, v.; fig.
v. (van een plaats); plaats, v., oord, 0.; (Asir.)
voce di —, sirene, verleidende, zoete stem,
sterrentreek, v., ligging van een ster; woning,
v.; (Mar.) — da nebbia. (a vapore), mistherberg, v.; omvang, m. , omgrenzing, v.; (Mat.)
horen, stoommisthoren, m.; sirene, v.
stelling v. (eener grootheid); — orizzontale,
Si'ria, f. (Geogr.) Syrië, 0.; —iaco, agg. syhorizontale ligging, v.; II. in. stank,vuile reuk,
riscli ; sost. m. Syriër, m.
m. III. agg. h.z.d. als situato ; - ologia, f.
Sirighella, f. afval-, vlokzijde, v.
leer v. van de verschillende graansoorten
$iringa, f. (Archeol.) fluit, herdersfluit, v.;
—nagione, —nazione, f. ligging, v.; fig.
(Med.) spuit, v., katheter, m., odeurspuitje,o.;
toestand, m.; —uamento, m. h.z.d. als cito
als agg. pasta —, fijn, zoetdeeg, o.; —are,
of —uazione ; — nare, v. a. in een toestand,
v. a. (Chir.) den katheter inbrengen ; —otoligging brengen ; —rsi, v. rill. zich in een
mia, f. fistelsnede, v.; —o'tomo, m. (Chir.)
bepaalde ligging brengen ; p. pass. —ato, als
fistelmes, o.
agg. gelegen ; esser —, gelegen z ij n, liggen.
Si'rio, m. (Astr.) Sirius, m., hondster, v.
Siziente, agq. dorstig, dorst gevoelend ; —ziSiro'eehia, h.z.d. als sorella ; —ama, f.
gie, (Astr.) syzygiën ; oppositie of conjunctie
h.z.d. als sorella inia ; —evole, agg. zustervan twee planeten ; stand der aarde en twee
lijk ; —evolmente, ave. op zusterlijke wijze.
andere hemellichamen in rechte lijn, v.; —zio,
Sirocco, in . Z. seirocco ; —oppo, m. Z.
m. onaa ngename, vervelende, walgelijke arbeid,
sciroppo.
m.; stare al —, met een onaangenaam werk
Sirte, f. zandbank v. (in zee).
bezig zijn ; een onaangename zaak op den hals
Si'sanso, m. (Bot.) Z. sesamo ; —saro, m.
hebben ; ritornare al —, weer tot zijn kwel(Bot.) tuinrapunsel, o.
bank terugkeeren.
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Sizza , f. snijdende, ijzige koude, v.; —etta,
—ettína, f. lichte vorst, koude, v.
Slabbrare, v. a. in de lippen snijden ; de hoe-

ken afkanten ; v. n. niet meer houden, uit elk.
vallen ; —atura, f. het afkanten, o., afkanting,
v.; het uit elk. vallen ; het springen o. der
lippen ; —celare, v. a. losknoopen, losmaken ;
de nestels, veters losmaken ; fig. bevrijden,
verlossen ; v. n. zich bevrijden, losmaken;
—rsi, v. rill. losgaan (de kleeren); —gare, v. a.
Z. dislagare en traboccare ; —mare,
v. n. inzinken, instorten (de grond); —nciastento, m. het slingeren, werpen, zwaaien,
o.; losstorten, opspringen, 0.; —netare, v. a.
h.z.d. als lanciare, maar sterker ; —rsi,
v. rif. zich werpen, storten, losstormen (op
iem.); zich hals over kop ergens in werpen,
p. pass. --a to, als agg. slank, vlug (v. vrouw.);
—'neio, m. h.z.d. als lancio ; fig. vuur, o ,
begeestering, v.; — di passione, plotselinge
opflikkering v. van den hartstocht ; in un —
di carità, in een opwelling van liefdadigheid; (Mus.) prendere di — uno nota,
plotseling op een noot overspringen ; (Mar.)
voor lanciainento ; —ndra, f. h.z.d. als
puttana; —rgamento, m. verwijding, verbreeding, v.; -- rgare, v. a. verwijden, verbreeden ; breeder,ruimer maken ; — la mano,
vrijgevig zijn; v. n. (Stamp.) meer of minder
ruimte, spatie hebben ; —rsi, v. rilt. zich uitbreiden, breeder, wijder, ruimer worden ; —rgatore, m. verbreeder, m.; (Magn) h.z.d. als
allargato'io; —rgatura, f. het verwijden,
verruimen, verbreeden ; verwijding, verruiming, v.; —'scio, m. h.z.d. als rilascio;
a —, avv. uitgelaten, op onbeteugelde w ijze;
—tinare, v. n. latijnsche woorden gebruiken ;
met lat. woorden schermen; —tinnizzare,
v. a. als 't vorige ; latijnsche woorden in gepopulariseerden vorm aanwenden ; —ttantento, m. ontwennen, van de borst gewennen
o. (van een zuigeling); —ttare, v. a. van de
moederborst wegnemen ; spenen ; —ttatura,
1. het ontwennen van de moederborst ; —vato,
app. h.z.d. als dilavato ; —zzerare, v. a.
volg. uitgeven (geld); moeten aflokken.
Slavo, m. (N. pr. etn.) Slaaf, m.; Slavaco,
m. (N. pr. etn.) Slowak, Slavonier, m.
Slea. f. (Mar.) slee, v., sleep, v.
Sleale, agy. —allnente, avv. onoprecht, oneerlijk, valsch ; wederrechtelijk ; —altà, f.
valschheid; onoprecht-, oneerlijkheid ; onrechtmatig-, wederrechtelijkheid, v.; —gaslento,
m. het losbinden, o., losbinding, v.; —gare,
v. a. losbinden, ontbinden, losmaken, uit elk.
nemen ; —rsi, v. nil zich losmaken, bevrijden ;
p. pass. —ato, als apq. van elk. gescheiden,
losgemaakt, uiteengenomen, los ; fig. onsamenhangend ; —mbare, met een slip afhangen
(kleeren); —ntare, v. a. Z. allentare.
Slitta, f. slede, slee, v.; andare in islitta,
sledevaren.
Slogainento, m. verstuiking, verrekking, v.;
—are, v. a. verstuiken, verrekken, uit het
gewricht gaan ; —rsi, v. rifl. zich verstuiken
enz.; —atura, f. (Med.) verstuiking, ontwrichting, verrekking, v.
Sloggiare, v. a. uit een plaats verdrijven ;
(Mil.) uit zijn stelling, positie verdrijven (den
vijand); uit de kwartieren nemen ; uit zijn
woning drijven, zetten ; v. n. (Mil.) de positie
ruimen, verlaten ; —rsi, v. rifl. zijn woonplaats
opgeven, verlaten ; (Mil.) opbreken.
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Slombare, v. a. lam, lendenlam maken ; fig
verzwakken, verlammen ; p. pass. —ato, a

lam, lendenlam, verzwakt ; fig. krachteloos ; hol (stijl), zonder geestkracht.
Slontare, v. a. en —rsi, v. rill. h.z.d. als al-

lontanare.
Slop, m. (Mar.) sloep, v.
Slungare, —ongare, v. a. h.z.d. als allungare en proliingare ; voor : allontanare.
Smaccantento, in. Z. sinacco ; -- care, I.

v. n. tot deeg, deegig, week wordon ; p. pass.
—ato, als agg. deegig; dolce —, walgelijk
zoet, overzoet; fig. zoetsappig, misselijk zoet;
II. v. a. — qd., smaden, iem. schande aandoen, berokkenen, aan de schande prijsgeven;
— qe., versmaden, minachten, smaden ;
p. pass. —ato, als agg. rinlauer —, met
schande en smaad moeten aftrekken ; —chiare, van het bosch, hout ontdoen ; dunnen,
uitroeien, rooien ; (Cate.) het wild opjagen ;
vlekken verwijderen ; sapone da —, v lekkenzeep ; v. n. uit het bosch komen ; —ehiatore,
m. hout-, boschrooier; vlekkenuitmaker, m.;
—ehiatltra, f. het reinigen, verwijderen van
vlekken ; bosschen rooien, dunnen ; —co, m.
smaad, m., beleediging, v., affront, o.; avere
lino —, smaad, schande oogsten ; fare, dare
two — a qd., iem. een beleediging, affront
aandoen ; qe. da — a qd., iets strekt iem.
tot schande ; a —, ave. spotgoedkoop ; --10,
m. Z. smagio ; —rare, v. n. Z. snlagrire.
Snlaganlento, m. h.z.d.als sbalordimento;
—are, v. n. zijn bezinning verliezen ; in de
war geraken, moedeloos worden ; zich verwijderen, weggaan ; —rsi, v. ritl. afzien van,
opgeven (een plan); v. a. in verwarring, op
een dwaalspoor brengen ; —io, m. Z, lezio ;
—Hare, v. a. de mazen uithalen ; — alla
calza, een kous uithalen ; de maliën van het
pantserhemd verscheuren ; (Pescat.) uit de
mazen van het net nemen ; losmaken (een baal
goed); voor rompere of fracassare ; fig.
cuore a qd., iem. den moed benetnen;
krenken, ophitsen, prikkelen ; v. n. fonkelen,
schitteren, glanzen ; oggi è uit seren che
smaglia, de lucht is heden verblindend helder; vin cite smaglia, fonkelende wijn;
—rsi, v. rill. losgaan, scheuren; p. press.
—ante, als agg. fonkelend, schitterend, bliksemend; sereno — heldere sterrennacht;
bellezza —, verblindende schoonheid, v.;
—liatitra, f. uithaling, lostorning v. van een
weefsel; losgaan (van mazen); —o, m. verwarring, bezinneloosheid, v.; —raslento,
—rilnento, m. vermagering, v.; —rare,
—rire, v. n. mager worden ; v. a. mager
maken; —1 flumi, de rivieren uitdrogen; —
nu terreilo, een land droogleggen.
Smallare, v. a. uit den dop, de schil nemen ;
de groene schil (van noten enz.) verwijderen;
—tameuto, m., —tatltra, f. glazeering,
emailleering; overtrekking v. met glazuur,
email ; glazuur, email, o., emailwerk, o.;
—tare, v. a. met email overtrekken, emailleeren ; glazuren, glazuur opbrengen (steengoed); met mortel bestrijken (muren); fig. geheel
overdekken, bedekken ; 11 destrier vete 11
rondo smalta, het strijdros dat den grond
omwoelt, stampt ; p. pass. —ato, als agg.
geëmailleerd; — di sudieiulne, met een
korst vuil overdekt; —titnento, m. verduwing, v.; afzet, verkoop, m.; —tire, v. n. verduwen ; — 11 vino, zijn roes uitslapen ; — II
,
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pane del dolore, zijn brood in 't zweet des I Snianzeroso, —zieroso, agg. fatterig, gek,
modepopperig ; —iere, in . gek, m., fat, in.,
aanschij ns eten ; — deiiari, geld verkwisten,
modepop, v., pronker, in.
doorbrengen ; fig. — ingierie, beleedigingen
verduwen, slikken ; verkoopen, omzetten ; fig. Smaragdite, f. (Min.) smaragdiet, o.
— qé., zich iets van den hals schuiven ; — Sniargiassare, v. n. bluffen, opsnijden ; —asrata, —asseria, f. blufferij, opsnijdertj, v.;
le acque, het water afloop geven ; p. pass.
—asso, in. bluffer, grootspreker, opsnijder ;
—ito, als agg. voor fiuito ; — il rigido
—assoiie, m. groote bluffer, praalhans, m.;
verso, nadat de winterkoude voorbij was;
—nare, v. a. den rand (van een boek) ats *
fig. klaar, duidelijk ; (Agr.) letaine —,geheel
den ; veel van den rand snljdes ; (Stamp.) den
verteerde mest, v.; kompost, v.; —tista, —tivorm uitslaan, de schenen, kooien wegnemen.
m. emailwerker, emailleur, m.; —titore,
v. a. (Giard.) de afleggers verto'io, m. zink-, secreet-, rioolput, m.; mest- Sniargottare,
planten ; —gottatura, f. verplanting v. der
kuil, v.; bottino a —, zinkput, m ; —to, m.
afleggers ; —rigione, f., —riinento, m. het
mortel, in., pleister, o.; grond, bodem, m.;
verliezen, verlorengaan, zoekraken, o.; verlies,
email, 0.; fig. il verde —, het groene graso., afneming v. (der krachten); verdwaling, v.,
de
laatste
hemel,
m.
(D.);
tapijt ; 11 soiilmo —,
dwaling, vergissing, v.; schrik, m., ontsteltenis,
saiiguigno —, bloed, 0.; fig. hard voorwerp,
v.; —rire, v. a. verleggen, verliezen ; prov.
0., steen, v.; etior di —, steenen hart, o.;
la casa smarrisee, non perde, in 't huis
venga Medusa, si '1 farem di —, kom
raakt iets wel zoek, maar niet verloren ; wat het
hier Medusa, opdat wij hem versteenen (D.);
huis verliest, brengt het huis weer terug; si
(Anat.) — (di denti), email, glazuur o (der
smarrisce facilmente, dat raakt licht
tanden); (Arald.) —i, pl. kleuren,metalen mv.
zoek ; fig. — la ragioiie, het verstand ver(der wapenschild.).
liezen; — la strada, van den rechten weg
Sinanimare, v. n. overluid lachen; v. n. en
dwalen ; buiten bezinning, in verwarring, dwa—rsi, v. rifl. versmachten, vergaan ; — olarsi,
ling brengen ; ontkleuren, bleek maken ; —rsi,
v. rifl. (am. zeer groot genoegen ondervinden,
v. rifl. verdwalen, misloopen ; —rsi dal connzeer verheugd, in zijn nopjes z ij n.
pagni, van zijn gezelschap afraken; fig. in
Smanacelata, f. bijval, m. door handgeklap,
verwarring geraken, zijn bezinning verliezen;
bijvalsbetuigingen, mv.
non ti —, laat je niet van de wijs brengen,
Smaiieeria, f. opgesierd-, opgedirktheid, v.;
foppen; den draad verliezen, steken blijven;
—uso, agg. opgetooid, opgedirkt.
voor : svenirsi, p. pass. --ito, als agg. ver'Smangiato, agg. h.z.d. als corroso of eoii•
schrokken, onthutst, verward, ontdaan, buiten
sumato ; —1o, m. (Stamp.) uitgevallen zetsel
zichzelf ; verkleurd; —ritainente, ave. in
0. (onder het drukken).
verwarring, onthutst; —rato, 7.. —rito;
.Sma'nia, 1. razernij, wildheid v. (van zieken),
—tellare,
v. n. hameren, kloppen.
delirium, 0.; fig. — dell' amore, liefdeswaanzin, m.; — della tolera, uitbarsting Smaseellare, v. a. de kinnebakken inslaan;
—rsi, v. rifl. zich de kaken verrekken ; —
van woede, v.; dar nelle —e, menar —e,
dalle rasa, van 't lachen bijna stikken ;
razen, wild zijn; entrare in ismanie, in
—cellataniente,
avv. redere —, lachen
onweerstaanbare
zucht,
woede geraken : fiiq.
dat men bijna stikt ; —cherare, v. a. het
neiging, v.; — di divertiinenti, zucht naar
masker afrukken, ontmaskeren ; —rsi, v. rifl.
genoegens ; — di onori, ziekel ijke zucht
zich ontmaskeren, het masker afleggen ; ato,
naar onderscheidingen ; ainento, m. h.z.d.
ontmaskerd.
als smania ; —are, v. n. razen, woeden,
ijlen (van zieken); zich gek, onzinnig aanstel- Smatassare, v. a. de strengen uit de sluuf
trekken ; —tat:are, v. n. en —rsi, v. rifl. de
len ; — en —rsi, v. rifl. hevig verlangen, beverveling verdrijven, z ij n kwaden luim verliegeeren ; v. a. (am. vlug verkoopen, aan den
zen ; —tonare, v. a. (straten, vloeren) opman brengen (waren); in korten tijd doorbren
breken ; paviniento —ato, gebroken steegen (geld); p. pass. —ato, als app. — di
nen vloer.
amore, di rabbia, razend van liefde, van
woede ; —at:ira, f. Z. smania ; —care, Smelare, v. a. de honigraten uitsnijden : —atura. f. het uitsnijden, uitnemen der honigraten
v. a. den steel, het heft, het hengsel enz. van
uit de bijenkorf ; tijd voor bet uitraten.
iets afbreken ; —rsi, v. rifl. den steel enz. verliezen ; de hemdsmouwen opstroopen (tot aan Sme'lia, f. w ij sneuzige vrouw, T.
de ellebogen); p. pass. —ato, als agg. zonder Smerbramento, in. verdeeling, verbrokkeling, losscheuring, v.; —brare, v. a. de ver
steel, handvat ; met opgestroopte hemdsmouschillende leden afzonderen, afsnijden, afrukwen ; —erato, agg. ongemanierd, warsch,
ken ; stuksnijden, verdeelen, deelen ; —rsi,
onbeleefd ; sost. m. ongemanierd, warsch,
v. rifl. scheiden, zich losrukken, afvallen;
Z,
smanzienorsch mensch ; —eroso, agg.
—ora'bile, agg. niet waard vermeld, opgeroso ; —'glia, f. h.z.d. als nianiglia ;
merkt te worden ; —ora'ggine, f., —ora-'glio, m. h.z.d. als bracelaletto ; —o•
ta'ggine, f. vergetelheid, vergeetachtigheid,
samente, avv. als razend, dol ; vurig, hartsgedachteloos-, verstrooidheid, v., slecht geheutochtelijk (begeeren); —oso, agg. razend, dol,
gen, o.; —oramento, m. Z. —orataggine ;
woedend, waanzinnig, vurig, verlangend ; van
—orare, v. in. en —rsi, v. rifl. het geheugen,
verlang., begeerte vergaand, bijna dol makend ;
de gedachtenis verliezen ; niet meer denken
afa —a, een drukkende, wanhopige hitte
aan, vergeten ; dom, suf worden ; p.pass. —ato,
Smannata, f. rot, o., hoop, in., schaar, v.
als agg. vergeetachtig, verstrooid, gedachte.Snaantellaiiiento, m. slooping, ontmanteling
loos; dom, suf, onverstandig, stompzinnig.
v. (van vestingen); —are, v. a. sloopen, ontniantelen, afbreken, verwoesten (vestingwar- Sineneire, v. a. week, losmaken ; v. n. week,
los worden ; —oniare, v. a. h.z.d. als monoelttà
—a,
ontken); p. pass. —ato, als agg.
mare en dimlm iuire : —uire, v. a. Z. smimantelde stad, stad zonder muren ; fortezza
nulre; —dolare, v. a. (Arch.) als een
-, gesloopte vesting, v.
.
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wonderveel uit iets maken • --ra'glio, m.
kraagsteen uitbouwen —tare, v. a. (Falegn.)
schuin afsnijden, - zagen ; —ticare, v. n. en
licht-, luchtopening v. in een wond ; —raldo,
m Z. snneraldo ; —rare, v. a. Z. mirare.
—rsi, v. rifl. h.z.d. als direnticare ; —tire,
v. a. logenstraffen, van leugen overtuigen; fig. Smirne, Smirna, m. (Geogr.) Smyrna, 0.;
-- qe., iets als niet waar, valsch doen ken—'raio, m. (Bot.) myrthenkruid, o., Spaansche
klimop, o.
nen, bewijzen ; —rsi, v. rifl. zichzelf tegenspreken ; zijn waren aard niet verloochenen ; Smisura'bile, agg. onmeetbaar, onmetelijk;
lion —rsi, zichzelf, zijn aard getrouw blijven,
fig. buitengewoon, grenzeloos ; —abilità,
—anza, f. onmetelijkheid, grenzeloosheid,
zijn aard niet verloochenen ; —tita, f. logenstraffing, v., weerlegging, v.; dare uina — a
bovenmatigheid, v.; —ataniente, avv. op
qd., iem. logenstraffen, weerleggen ; —titore,
onmetelijke, buitengewone, matelooze, grenzem., —trice, f. logenstraffer, m., -ster, v.
looze wijze ; —ato, agg. onmetelijk, bovenmaSnieraldino, agg. smaragden, van smaragd;
tig, buitengewoon, grenzeloos.
—aldo, in. smaragd, m.; —are, v. a. h.z.d. Smobiliare, v. a. de meubels verwijderen, de
als puilire, lustrare ; v. n. blind worden ;
kamer leegmaken, opruimen ; p. pass. —ato,
—atezza, f. h.z.d. als limpidezza, ehiaals agg. ongemeubileerd ; karig, zuinig gemeubileerd; —ccare, —ceolare, v. a. de
rezza ; —dare, v. a. omzetten, verkoopen ;
kaars snuiten ; — ceicare, v. n. een snotneus
m. afzet, omzet, verkoop, m.; —damento, m. bevuiling, besmeuring v. met
hebben ; smoccia, bij heeft een snotneus, het
snot loopt uit zijn neus; —ccolato'ie. f. pl.,
drek ; volg. bekakking, beschijting, v.; —dare,
v. a. met drek, stront besmeren, bevuilen ;
—o'io, m. snuiter, m., lampeschaar, v.; —ccolatura, f. pit v. aan de kaars ; afgedropen
volg. bekakken, beschijten; fig. zich onteeren,
was; —dainento, m. Z. sconvenevolezza;
bezoedelen ; zichzelf schande aandoen ; —go,
—dare, v. n. de juiste maat verliezen, buiten
m. (Omit.) duiker, ijsduiker, m.; —igliare,
de perken, de schreef gaan ; —ato, p. pass. Z.
v. a. met amaril poetsen, slijpen ; — igliatura,
—derato ; —atemente, --deratarneute,
f. sl ij ping v. met amaril ; —i'glio, m. I.
avv. mateloos, zonder maat, op overmatige
amaril, o.; —i'glio, m. It. (Omit.) boomvalk,
wijze; —deramento, m., —deranza, f.,
m., sperwer, m., smerreltje, 0.; (Zool.) snuit—deratezza, f. mateloosheid; boven-, overhaai, m.; (4rtigl. stor.) falconet, 0.; —iglione,
m. (Ornit.) h.z.d. als —i'glio ; —itare, v. n.
matigheid, onmatigheid, v.; —derare, v. n.
de verdienste verliezen, niet waardig zijn;
de maat, grens overschrijden ; h.z.d. als
—lare, v. a. zoomen, stikken ; de tinnen (van
—dare ; —derato, p. pass. en app. mateloos,
bovenmatig, buitengewoon ; derazione, f.
een muur) afbreken ; de kanten aftornen;
—letto, in. Id. zoom, m., stikrand, m.; —lo,
Z. --deratezzo ; —gliato, agg. zonder
m. gestikte rand, zoom, in.; (Omit.) h.z.d. als
vrouw, ongehuwd; —Hare, v. a. —i panni
del bueato, de wasch in de week zetten,
—i'glio ; —luzzare, v. a. aan den rand
uitta nden.
inzeepen ; —llicare, v. a. -- il pane, h.z.d.
Smeltere, v. a. ophouden, uitscheiden (met
als smidollare il pane; —nacare, v. D.
iets), opgeven ; nalaten, laten ; assol. genoeg
uit bet klooster nemen ; —rsi, v. rill. uit bet
laten zijn, een einde maken ; tra poco
klooster gaan, den sluier weer afleggen ; —nsmetto, ik maak er spoedig een einde aan ;
tare, v. n. van 't paard stijgen, afstijgen ;
uitstappen ; assol. afstappen • dove si sneonafleggen, buiten gebruik laten ; p. p. smesso,
ta ? waar stapt g ij af? ail' albergo, aan
als agg. afgelegd, niet meer gebruikt ; niet meer
't hotel...; afklimmen, afdalen ; fig. vervallen,
hetzelfde ambt bekleedend ; prete —, gewezen,
di colore of alleen ,
afgevallen priester; re —, ex-koning, m.
minder worden ;
verschieten, de kleur verliezen ; weer vloeiSmezzamento, m. halveering, doormiddenbaar worden, neerslaan ; panna smontata,
deeling, v.; —are, v. a. doormidden snijden,
in tweeën deelen, splijten.
neergeslagen room (die Berst geklopt was); v. a.
Sinidollare, v. a. het merg uitnemen ; — it
afzetten, aan land zetten ; het schip, den wagen
pane, het binnenste, kruim uit het brood
verlaten; — qd. da cavallo, iem. van 't
nemen ; fig. — un libro, het beste uit een
paard helpen ; (4rtigl.) — le batterie, i
boek nemen ; — qd. per libidine, iemand
eanuoni del uemico, het vijandelijk geschut demonteeren ; -- tin armadio, nu
misbruiken, van zijn kracht berooven ; verklaren ; p. pass. —ato, als agg. verzwakt, uitgeletto, een kast, bed uit elkander nemen ; fig.
mergeld ; —lace, f. (Bot.) steekwinde, v.;
machina smontata, een mislukte samen—llantare, v. a. en afgel. Z. millantare;
zweering, v.; (Mar.) — no bastimento, een
—Izo, agg. mager, uitgemergeld; fig. zonder
schip aftakelen; p. pass. —ato, als agg. verpit, kracht, kruim (verzen); —noire, v. a. en
schoten, verbleekt; —rbare, v. a. de ziekte—rsi, v. rill. h.z.d. als diminnire; —nuzstof uitdrijven ; — gli aruesi da »n' inzanneiito, m. verbrokkeling, v., het kleinfezione, het huisraad desinfecteeren ; fig.
hakken, snijden ; —nuzzare, v. a. aan stukken
van eene onzuiverheid, ziekte bevrijden ; —'rhakken, snijden ; — il pane, het brood brokfla, f. oppassend, ongemanierd gebaar; fare
kelen ; fig. iets in de kleinste bijzonderheden
dolle —e, gezichten trekken ; —rfetta, f.
kl. grimas, m.; kl. vertrekking v. van 't gelaat ;
verklaren, uiteenzetten ; dispr. iets herkauwen,
—rfloso, agg. vertrokken; grimasachtig;
kauwen ; —rsi, v. rifl. in kleine stukken vallen,
—rfire, v. n. bij het eten, kauwen gezichten
gehakt worden ; —nuizzolauiento, m vertrekken ; —rire, v. n. verbleeken, bleek worbrokkeling, v., het aan kleine stukken bakken;
—nuzzatore, m., —trice, f. verbrokkelaar,
den, verschieten ; p. pass. smorto, als agg.
verbleekt, verschoten (van kleuren); fig. aschstukbakker, m.; —racchiare, v. n. Z. sbirgrauw ; wit, grijsachtig, bleek ; ombra a,
eiare ; —racolare, v. n. zich over beuzebleeke schim, v. (D.); verlept, verwelkt, halflingen ten zeerste verwonderen ; wonderbare
dood ; pesce —, halfdoode visch ; fig. niet
dingen van iets gelooven ; p. pass. —ato, als
duidelijk aangevend ; teoria—a, nevelachtige
agg. ten hoogste verwonderd ; fare lo
—
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meer beminnen ; p. pass. —ato, als agg. niet
theorie ; —rsare, v. a. den toom afnemen ;
meer verliefd, van zijn liefde genezen ; — ►are,
uit den mond laten vallen ; —rti'ccio, agg.
v. a. den neus afsnijden, afslaan ;
eeu weinig verbleekt, verschoten ; —rtlre,
p. pass. en agg. zonder neus ; —tnrare, v. a.
v. n. bleek worden, verbleeken, verschieten;
het wezen, den aard veranderen ; — nu uuonno,
v. a. afstompen, dempen (kleuren); --rtore,m.
iem. tot een ander mensch maken; verminken,
h.z.d. als pallore, pallidezza; —rzaniet getrouw weergeven (woorden, gedachten);
m»ento, m. demping, verzwakking, v.; —rp. pass. —ato, als app. ontaard, onmenschezando, (Mus.) gerund. v. —rzare, v. a. aan
lijk, wreed, barbaarsch ; sost. in. ontaard
kracht, intensiteit doen verminderen, verzwakmensch, m., monster, o., onmensch, m.; —ticken ; — 11 calore, de hitte temperen ; -- la
ratamente, avv. op onnatuurlijke, onmenBete, de dorst lesschen ; — la calce, de
11
lame,
de
lamp
lager
schelijke,
barbaarsche enz. wijze; —tetrakalk blusschen; —
tezza, f. tegennatuurl'ij'kheid, onmenschelijkh.,.
draaien; — la candela, de kaars snuiten;
— la voce, de stem dempen, temperen ;
ontaardheid, wreed-, barbaarschheid.
assol. —rzando, (Mus.) den toon allengs laten Snebbiare, v. a. den nevel verdrijven; fig.
ophelderen, opklaren ; —ghittire, v. a. de
verzwakken, wegsterven ; fig. — la voglia,
traag-, lusteloosheid afschudden ; —llarnente,
de begeerte intoomen, beteugelen ; —rzatore,
avv. met de grootste vlugheid, behendigheid;
m. blusscher, demper, m.; agg. blusschend,
—iletto, app. zeer snel, vlug; —llezza, f.
dempend ; —rzatura, f. allengsche demping,
vlug-, snel-, behendigheid ; —llano, agg. met
verzwakking der kleuren ; —rzo, m. (Mus.)
demper, m.; sourdine, v. (linker pedaal van 't
bevallige vlugheid ; —11o, agg. vlug, snel, flink,
klavier); mettere, levare lo —, het linker
behendig; sierlijk ; (Arch.) vlug, slank, niet
pedaal neertreden, laten opgaan.
gedrukt; —rbare, —rvare, v. a. ontzenuSinossa, f. Z. masso ; —o, p. pass. van
wen, verzwakken, verweekelijken ; de zenuwen
smuovere.
doorsnijden ; (Magn.) — 11 ferro, het ijzer
Smotta, f., —amento, m. aardstorting, v.;
breukig maken ; —rsl, v. rifl. ontzenuwen,,
—ttare, v. n. instorten, inzinken, afstorten ;
krachteloos worden ; breukig, slecht worden
—vitura, f., —vimento, m. Z. smossa;
p. pass. —ato, als agg. ontzenuwd, zwak,
—zzare, v. a. h.z.d. als unozzare, maar
verweekelijkt; krachteloos, hol (stijl); —rvasterker ; —zzatura, 1. verminking, V., afhaktezza, f. zwakheid, ontzenuwdheid ; gebrek
king ; afgehakt, verminkt deel, o., stomp, m.;
o. aan geest kracht ; —rvatura, f. (Magn.) bet
—zzicare, V. a afhouwen (een lichaamsdeel
breukigmaken o. van 't ijzer.
of deel); korten (staart van paarden, honden); Snicchiare, v. a. uit de nis nemen; v. n. zijn
verminken ; fig. — un discorso, een redeplaats verlaten ; —dare, v. a. uit het nest
voering zeer besnoeien ; —zzicatura, f. het
nemen ; fig. uit den sluiphoek, de schuilplaats
afkappen, knotten o. (van booroen).
halen, lichten ; uit de woning verdrijven ; —rsi,
Sunucciare, v. n. h.z.d. als sdrucciolare;
v. rifl. zijn plaats, woning, fig. standpunt ver—gghiare, v. n. versterk. v. iiougghiare;
laten ; —ghittire, v. a. Z. sneghittire
—'gnere, —'ngere, v. a. het sap uit iets
—'nala f. gemaakt persoon ; modezot, modetrekken ; uitdrogen, drogen, uitmergelen, uitpop, v.; —nfo, m. gek, fat, pronker, m.
zuigen ; —rsi, v. rifl. droog, dor, uitgemergeld Suocciolare, v. a. de pitten, kernen uitnemen;
worden ; p. pass. —nto, als agg. droog, dor,
fig. en fain. kontant betalen, geld bij de visch
uitgemergeld ; —ngitore, m. uitzuiger, afleggen; ronduit zeggen, spreken; verklaren,
zetter, n.; —Dire, v. a. (Stor.) weer geschikt
duidelijk maken, uitleggen ; lam. — corona,
voor het ambt maken ; —o'vere, v. a. voortden rozenkrans aframmelen ; —atamente,,
bewegen, verderbrengen, voortduwen, van de
avv. op zorgvuldige, klare, duidelijke wijze.
plaats brengen ; omgraven, losser maken (den Snodarnento, m. ont-, losknooping, losbinding,
grond); lig. afbrengen, uit het hoofd brengen;
v.; —dare, v. a. losknoopen, -linden, -maken
fig. ontroeren, roeren; in opstand, oproer
oplossen ; — la lingua, de tong losmaken ;
brengen ; — 11 corpo, 11 ventro, open l ij f
— usa questione, een vraagstuk oplossen ;
maken; —rsl, v. rifl. zich voortbewegen,
—rsi, v. rifl. los-, opengaan ; fig. uiteengaan,
voortbewogen worden ; ontroerd, geroerd, aanuitbarsten, zich lucht geven ; p. pass, —ato,
gedaan worden ; zich laten afbrengen (v. iets),
als agg. buigzaam, lenig (ledematen); —dazich iets uit het hoofd zetten ; lam. ogni
tura, f. gewricht, o., buiging, v., gewrichtstanto gli si inuove 11 oorpo, hij moet
plaats, v.; —de'vole, agg. buigzaam, lenig;
elk oogenblik naar achteren loopen ; —rare,
—minare, v. a. den naam wegnemen, wegv. a. de muren omtrekken, sloopen ; — una
laten, niet noemen.
città, de muren eener stad sloopes ; p. pass. Snudare, v. a. ontblooten ; uit de scheede trek—ato, als agg. zonder muren, ontmanteld,
ken, van leer trekken.
met verwoeste muren; —sata, 1. grimas, m.; So', voor sono, Z. essere ; —alzare, v. a.
fare una — a qd., een gezicht tegen iem.
h.z.d. als soilalzare; —atto, m.14 sogatzetten, trekken ; —sieare, v. n. dol op muziek
tolo; —ave, agg. lieflijk, aangenaam, zoet,
zijn; ijverig maar stumperachtig musiceeren ;
zacht, aangenaam voor de zinnen; voce —,
—sicata, f. slechte, dilettantenmuziek, o.;
zoete, welluidende stem, v.; bacio — zoete,
—ssainento, m. afkanting, v., afgekante
zachte kus, v.; venticello —, zacht, luw
plaats, v.; —ssare, v. a. de hoeken, kanten
windje, 0.; zacht, goedig, liefderijk, aanvallig.
afsnijden ; afboeken, afkanten ; p. p. —ssato,
teeder, vriendelijk, kalm; con pass° —, op
—sso, met afgestompte kanten, afgekant, zonzijn gemak slenterend; —avemente, avv.
der kanten; scheef, verminkt; -sso, m.
op lieflijke, zachte, enz. wijze; —avezza,
afkanting, afstomping, v.; stompe punt v. van
—avita, f. lieflijk-, beminnelijk-, aanvalligeen wig.
heid, v.; — di modi, beminnelijke, hoogst
Snamorare, v. a. scherz. de liefde verdrijven ;
aangename manieren; goedheid, zachtmoedig—rsi, v. rifl. ophouden verliefd te zijn, niet
held, v., genoegen, o., lust, m.; —avizza:
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°mento, m. zoetmaking, verzoeting, v ; —aagg. door de natuur tot de gezelligheid aanvizzare, v. a. smakelijk, zoet maken; fig.gewezen ; l'uonso è animale —, de mensch
verzoeten ; aangenaam, lieflijk, aanvallig mais een in gemeenschap, gezelligheid levend
ken ; —bbalzare, v. n. opspringen; —bwezen; gezellig in den omgang ; —abiiità, f.
balzo, di —, m. avv. plotseling, opspringend;
behoefte, neiging v. tot samenleving, gezelligdestarsi di —, verschrikt uit den slaap
held, v.; —abilniente, avv. in gezelschap,
opspringen ; —bbarearsi, v. ri ll . op zich
gemeenschap levend ; —ale, agg, de menschenemen, op zijn schouders nemen ; v. a. h.z.d.
l(jke, burgerlijke maatschappij betreffende; la
.als sottoporre ; —bbarcolarsl, v. rill. den
vita —, het maatschapp. leven ; I'ordine —,
.mantel, het kleed opschorten, opnemen; —bde (bestaande) maatschappelijke orde, v.; la
ibillare, v. a. Z. sibilare ; —bbissare,
questioue —, het sociale, maatschappelijke
v. a. Z. suibbissare; --bbollimento, m.
vraagstuk ; (Com.) een handelsvereeniging beeerste opkoking, opwelling, v.; —bbollire,
treffende; 11 eapitale —, het vereenigings-,
v. n. beginnen te koken ; fig. inwendig van
maatschappelijk kapitaal, o.; anno — vertoorn zieden ; p. pass. —ito, als agg. la —a
eenigings-, maatschapp. jaar, o.; (Stor. rom.)
Ira, de heimelijk kokende toorn; —bborgo,
guerra -, bondgenooten-oorlog, m.; —asubborgo, m. voorstad, v.; —bbrevità,
lisnio, m. (Pokt.) socialisme, o., sociaalavv. kortom, in 't kort; —billare, v. a. en
democratie, v.; —alista, m. socialist, sociaalafgel. Z. subillare; —bissare, v. a. Z.
democraat, m.; —ali'stico, app. bet socialisme
rsubissare ; —blimare, v. a. Z. sublibetreffende, socialistisch ; —alità, 1. gemeenmare ; —'bole, f. h.z.d. als prole ; —branschappelijkheid, v., leven in gemeenschap;
zare, v. a. Z. sovranzare; —briainente,
—alizzare, v. a. tot een gemeenschap bijeen
avv. op matige, sobere, nuchtere wijze ;
doen komen, z. socialiseeren ; —alisazione,
—brietà, f. matig-,onthoudzaam-,soberheid,
f. socialiseering, v., samendoen, o.; —eta, f.
v.; spaarzaamheid, v.; stuidiare con —, zich
maatschappij, v., gezelschap, o., vereeniging,
niet overspannen met bet studeeren ; fig. eon
v.; vivere in —, in gemeenschap leven ; la
—, met gepaste maat; —'brio, agg. matig,
uunana of la —, de (mensch.) maatschapp ij ,
v.; (Co rn .) handelsvereeniging, -maatschappij,
nuchter, sober, onthoudzaam ; vita —a,
matige, eenvoudige levenswijze ; fig. maathouv.; vennootschap, v.; fare — eon qd., zich
dend ; stare -- del oorpo, voor goeden stoelmet iem. associeeren ; — solida, solidaire
gang zorgen ; —bu'glio, m. Z subuglio.
vennootschap; — di assicurazione, ver:Soceallare, v. a. h.z.d. als soeehiudere ;
zekering-, assurantiemaatschappij ; (Ecoles.) -cavato, agg. ondergraven, uitgehold, onderdi Gesii, Societeit, Gezelschap van Jezus,
jezuïetenorde. v.; (Pokt.) —operafa, werkmijnd; om-, opgegraven ; —ceiieri'ccio, agg.
pane —, onder de heete asch gebakken brood,
liedenvereeniging ; — di moto soccorso,
0.; —chiamare, v. a. halfluid, met zachte
maatsch. tot ouderlingen bijstand; — lettera'rla, scienti'iica, letterkundige, wetenstem roepen ; —ehiu'dere, v. a. op een kier
dichtdoen, ten halve, niet geheel sluiten, toeschapp. vereeniging ; gezelschap, o., gezellige
doen ; — gil oechi, met de oogen knippen,
bijeenkomst, v.; abito da —, gezelschaps-,
de oogen half toedoen ; p. pass. —uso, als agg.
uitgaanstoilot, o., rok, m.; tenere —, gezel:half geopend, half gesloten, aanstaa nd, op een
schap houden ; (Arit.) regola di —, gezel'kier staand (deur, venster); —ei'dere, v. a.
schapsrekening, v.; —evole, agg. b.z.d. als
Z. succidere ; —oio, m. veeverhuring met
—abile; gezellig, aangenaam mee om te
halven risico ; vee, u., veestapel, m.; halfhuurgaan ; poco —, ongezellig; —evolezza, f.
der, m.; —vita, f. h.z.d. als soecio ; —co,
gezelligheid, v., aangenaamheid v. in den omm. (Stor. teat.) lage halve laars (op 't Gr. en
gang ; —evolmente, avv op gezellige w ij ze.
Kum. tooneel gedragen); fig. calzare 11 —, Socinianismo, m. (Stor. ecoles.) socianisme,
tooneelstukken schrijven ; —codagnolo, m.
o., leer van Faustus Socinus); —ano,
h.z.d. als posaliiio ; —eo'nibere, v. n.
sociniaan, m.
onderliggen, bezwijken; assol. sterven ; dover So'elo, m. vennoot, deelgenoot, m.; makker,
—, niet meer te redden zijn, sterven moeten;
begeleider, m., medelid, 0.; inteekenaar,abonfig. aan 't kortste eind trekken, verliezen;
nent, m.; —ologla, f. sociologie, v., leer v.
—correuza, f. diarrhee, v.; —correre, v. a.
van de hoofdvoorwaarden en de ontwikkeling
der maatschappij ; —o'logo, m. socioloog, m.,
te hulp komen, ijlen ; helpen, bijstaan, bijsprin.gen; -- una piazza assediata, een bestaathuishoudkundige, m.
legerde plaats te hulp komen, trachten te So'crate, m. (N. pr.) Socrates, m ; —anusniente, avv. naar de wijze, methode van
ontzetten; v. n. in de gedachte, het geheugen
komen, invallen, zich herinneren ; —eorre'Socrates ; —a'tieo, agg. de leer, methode enz.
vole, agg. behulpzaam, hulprak ; coorti —i,
van Socrates betreffende.
hulptroepen, v. mv.; —eorriinento, --corso, Soda, f. (Min.) soda, v., onzuivere koolzuur
ins. hulp, v., bijstand, m.; chiedere, dare, natrium ; (Bot.) zoutkruid, o., sodaplant, v.
porgere —, hulp vragen, geven, bieden ; Soda'glia, f. (Mr.) braakveld, braakl. land, o.
gridar —, om hulp roepen ; (Mii.) verster- Sodale, m. h.z.d. als eonipagno ; —ali'zio,
king, ontzetting, v., hulptroepen, mv.; — falm. genootschap, 0.; —amente, avv. op vaste,
zekere wijze; fidarsi —, vast vertrouwen;
lito, te laat gekomen hulp, mislukt ontzet, o.;
grondig, op rustige, kalme wijze ; —aniento,
rn. prov. il — di Pisa, te laat komende
m. vaststelling, bevestiging, v.; voor garanhulp; --corritore, m., —trice, f. helper, m.,
zia of usallevadoria; —aiiza, f. h.z.d. als
helpster, v.; —oogoio, m. (Macell.) bovenniallevadoria; —are, v. a. duurzaam
schenkel m. (van gesl. vee); —cotriiio, agg.
maken ; bevestigen, vaststellen ; voor : pro(Farm.) aloe —, saccotransche aloë, v.;
nettere; v. n. borg blijven; —atore, m.,
-cre'scere, v. a. langzaam groeien, wassen,
h.z.d. als nuallevadore.
toenemen ; —era, f. Z. suiocera.
So'ela, f. metgezellin, -genoote, v.; —a'bile, Soddia'cono, Z. suddlacono ; —isfare,

,

m.

SOD

SOF

929

gedaan zijn (werk); cambiali in -- of —e,
bard-, duurzaam-, dicht-, vast-, stevig-, degenoodlijdende wissel, m.; —e'vole, agg. b.z.d.
als sopporta'bile ; —iwento, m. L. soflijkheid, v.; fig. standvastig-, onwrikbaarheid,
v.; onomstootbaar-, onweerlegbaarheid, v.;
friniento ; —ire, v. a. Z. soffrire ; —mare,
—isfacentennente, am,. op bevredigende,
v. a. ophouden, stilstaan, staan blijven, rusten ;
tevredenstellende wijze; genoeg, voldoende.
—meta, f. korte rust, v., korte stilstand, m.;
So'ddoma, f. en afgel. Z. Sodoma.
—to, p. pass. van sofrire.
Soffiamento, m. het blazen, o., uitblazing, v.,
Soddure, v. a. en afgel. Z. sedurre,
Sodisfare, v. a. bevredigen, tevredenstellen,
uitademing, v., adem, wind, m.; —are, v. n.
toegeven, aan iem.'s verlangen voldoen ; — al
blazen, wind geven (blaasbalg); waaien, suizen,
suo uffizio, zijn ambt uitoefenen ; — a qd.
blazen (wind); fig. (van woede) snuiven blazen;
della smaa persona, met zijn persoon iem.
hijgen, buiten adem geraken, de wangen opter wille zijn, zich aan iem. overgeven ; iem.
blazen ; zich opblazen (van hoogmoed); fam.
voldoening geven ; --rsi, v. rifl. tevreden ge— of — nel panbollito, den spion, ruziesteld worden, tevreden zijn ; zich ergens aan
maker spelen ; iets verder vertellen ; fig. '-te goed doen ; p. pass. —alto, als agg.
nel faoco, olie in 't vuur gieten ; het vuurtje
tevreden, bevredigd, voldaan ; mal of poco
(van oneenigheid enz.) aanblazen ; fam. en fig.
--, ontevreden, misnoegd, onvergenoegd, onaprire la boeca e -- of e favellare;
voldaan ; —attore, m., —trice, f. bevrediger,
in 't honderd om praten ; fig. non osa — , hij
tevredensteller, m.; —atto'rio, agg. bevredidurft niet te kikken; — in viso a qd., iem.
gend, voldoend, groot genoeg; —attura,
in 't gezicht blazen; le orecehie ani sof--azione, f. vervulling, nakoming, v.; bevrePiano, de ooren tuiten me; (Alchim.) met
diging, tevredenstelling, voldoening, v., genoevu ur werken, de steen der wijzen zoeken ; v. a.
gen, o., vreugde, v., welgevallen, o.; essere
uitblazen, aanblazen; — qe. Wegli orecehie,
di — di qd., iem.'s tevredenheid verwerven,
iem. iets inblazen, in 't oor fluisteren ; —ral,
naar iem.'s zin zijn ; la eosa rinse' di
v. rifl. den nuis snuiten ; fig. en jam. — 11
tutta --, de zaak slaagde geheel naar wensch ;
naso alle galline, zich overal mee begenoegdoening, voldoening, v.; betaling, v.; —
moeien, overal zijn neus insteken ; —ate,
(del datum), schadevergoeding, v.; (Eccles.)
—atina, f. het blazen, 0.; dare una — al
boetedoening, v.fuoco,
het vuur een weinig aanblazen ; —aSodo, agg. hard, dicht, vast, taai, massief, getura, f. aanhoudend geblaas, o.; gran —e
degen ; onbewerkt (grond); sterk, krachtig,
di naso, een algemeen gesnuit.
geducht; assol. —e ! slaat er maar goed op Sofficcare, v. a. h.z.d. als naseondere.
los, slaat toe! —a caduta, zware, harde val, So'ff ee, m. (Magn.) ring, m., rond plaatje p.
M.; ova —e, hardgekookte eieren, v. mv.;
in een gat, opening; — agg. week, veerkrachrimanere —e, niet drachtig worden (koeien);
tig, zacht. gemakkel ij k, mollig ; —icere, v. n.
standvastig, bestendig, duurzaam, niet weifeb.z.d. als bastare ; —lciente, agg. en afgel.
lend, niet wankelend ; star —, vaststaan, niet
Z. sufficiente ; —irsi, v. rifl. week worden ;
wijken, wankelen, toegeven ; zich niet laten
—ietto, m. kleine blaasbalg, m ; fig. en fam.
overbluffen ; star — alla macchia, zich
lavorare di —, den spion spelen • (Carroz.)
filet laten bepraten, ompraten ; ad ogni
losse wagenkap, m.; fig. windje, luchtje, o.;
—no, m. (Uiuoc.) blazen, o. so'fflo, m. het
Provo —, van beproefde dapperheid (a.);
gegrond, steekhoudend, onomstootbaar; Bost.
blazen, o., windstoot, m., ademtocht, m., adem,
m. h.z.d. als sodezza ; vast-, dicht-, hard-,
m., ademen, 0.; spendere 11 luiurne con MI
stevigheid, v.; harde, vaste plaats, v.; niet omhet licht in eens uitblazen; appestare
geploegd land, o.; grondslag, bodem, grond, m.;
del smio alito, onaangenaam uit den
col
posar sul —, op vasten bodem staan ; fig.mond rieken ; luchtdrukking v. (bij 't afschievasten grond onder de voeten hebben ; dire,
ten van geschut); fam. in min —, in een oogLavellare in smal —, in ernst, ernstig spreArenk, in een ademtocht ; soffl'o, m. aanhouken, meenen ; porre, niettere in —, bedeed blazen, ademen, uitademen, 0.; so'ffiola,
sluiten, vaststellen ; in 't werk stellen ; stare
f. (Bot.) h.z.d. als umeliloto ; —lorre, m.
in, nel —, zich slechts met ernstige dingen
blaaspijp, v.. kleine blaasbalg, v.; fig. en fam.
bezighouden ; stijf, terughoudend, ernstig zijn ;
spion, ruziestoker. oorblazer, m.; opgeblazen
kracht, v., geweld, o.; dar di —, terdege,
mènsch, m.; (Artsijl. star.) geschut, o., raket, v.;
geducht toeslaan, er op losslaan ; onderpand,
—toni, pl. gaten in den grond waaruit damp,
o., borg, m., zekerheid, v.; restare per ii
rook opstijgt —ioneria, f. opgeblazen-,ver—, borg blijven; (Intagl.) levare dal —,uit
waandheid, v.; —ionetto, m. kl. blaaspijp, v.;
bet stuk werken, (niet oplijmen); — avv. vast,
—ismo, m. en afgel. Z. soflsma ; —itta, f.
diep (slapen); op geduchte, krachtige wijze.
zolder, m., vliering, v.; —Mare, v. a. (Arch.)
So'doma, f. (Geogr. bibl.) Sodoma, o.; —ia, f.
een vlieringkamertje maken ; een plafond in
Sodomie, sodomieterij, v., tegennatuurlijke oneen kamer aanbrengen; —Itto, m. kamertucht. v.; —o'wico, —omi'tico, agg. sodozoldering,'V., plafond, 0.; —ittone, m. groote
mietersch, tegennatuurl. ontucht betredende;
zolder, m.; --oearento, m. bet verstikken,
—omsta, m. sodomieter, m., bedrijver van
o., verstikking, v.; —ocare, v. a. verstikken,
tegennatuurlijke ontucht, v.
wurgen; (Mij.) _ le batterie nemniehe,
Sofa, m. sofa, v., canapd, v., rustbed, o.
de vijand. batterijen tot zwijgen brengen; fig.
Soferente, agg. lijdend. ziek ; geduldig, dul-- altrui le parole in boeca, iem. niet
dend ; --eiza, f. lijden, o., smart, pijn, v.;
laten uitspreken, doen zwijgen ; p.pres. —ante,
dulding, v., liet dulden, verdragen, o., standals agg. brandend, verstikkend, drukkend,
vastigheid, duldzaamheid, v., moed, m.; geduld,
zwoel ; saldo —, verstikkende hitte, v.; p. pass.
o., lankmoedigheid, v., verdraagzaamheid, v.;
--ato, als agg. morir —, door verstikking
essere in —, nog achterstallig, niet betaald
sterven ; —ocazione, f. Z. —ocamnento;
,zijn (schuld); noodlijden (wissel, papier); onafmorsre di , door verstikking sterven;
59
ITALIAANSCH--NEDERLANDSCH.
V. a. en afgel. Z. sodisfare; —ezza, f.

—

-

—

SOF

SOG

930

--, een slechte kerel, sujet, 0.; di —, m. ave.
—ogare, Z. —ocare ; —oggiata, f. een
h.z.d. als realmente ; parlare, recitare
onder den manteljas verborgen pak, o.; —O' 1a
—, voor de vuist spreken, opzeggen ; improappuggiare
en
cere, —o'Igere, h.z.d. als
viseeren ; -- , agg. onderworpen, onderdanig,
sostentare; p.pass. —olto ; —ondare, v. a.
gehoorzaam; le passion' devono stare
h.z.d. als affondare ; —orare, v. a. uitbo—e alla ragione, de hartstochten moeten
ren, uithollen ; —ornato, agg. uitgehold, hol ;
aan de rede onderworpen blijven ; essere,
—ratta, f. h.z.d. als maneainento of
andare — , onderhevig zijn ; gevaar loopen;
peiouria; —reddare, v. a. een weinig laten
sost. m. onderdaan, m., ondergeschikte, m ;
afkoelen ; v. n. een weinig af-, bekoelen ;
—gezione, f. onderworpen-, ondergeschikt-,
—reddo, agg. afgekoeld, koud ; —regagioonderdanigheid, v., dwang, tn., verplichting, v.;
ne, f., —reganiento, m. zachte wrijving, v.;
senza — ongedwongen, zonder dwang.
—regare, v. a. zacht wrijven ; —I denti, de
tanden zacht poetsen, afwrijven ; fig. — un Sogghignare, v. n. spottend lachen, spot-,
boonlachen; heimelijk lachen, giggelen ; giadono a qd., iem. een geschenk opdringen ;
cerc, v. n. onderworpen zijn; p. pres. —ente,
—rsi, v. ritl. kruipend, vleiend naderen ; —ri'als agg. onderworpen ; —giaeitnento, in.
bile, agg. draagbaar, lijdelijk ; rendere phi
het onderliggen, o., onderworpenheid, afhan— la pena, de straf verzachten ; —ri'ggere,
kelijkheid, v ; —gioga'ia, f. h.z.d. als giov. n. een weinig braden, roosteren ; fig. en fam.
gaia; —giogamento, m., —gazione, f.
bij zichzelf mompelen, preutelen.
onderwerping, onderjukking, v.; —giogare,
Soifi'ire, v. a. verdragen, dulden, lijden, uitv. a. onderwerpen, onder het juk brengen ;
staan (pijn, lijden, moeite); — odio da qd.,
beheerscben, bovenuit steken ; —giogatore,
door iem. gehaat worden ; non posse —
m. onderjukker, bedwinger, onderdrukker, m.;
iiria persona, ik kan iemand niet uitstaan,
—Biogo, m. h.z.d. als giogala ; —giorverdragen ; — qd., iemand dulden ; steunen,
namento, m. het vertoeven, verwijlen, o.,
stutten ; e l'uno sofferia l'altro tolla
oponthoud, vertoef, o.; —giornare, v. n. zich
spalla, en de een ondersteunde den ander
ophouden, oponthoud nemen, vertoeven, vermet zijn schouder ; aannemen (een uitdaging);
wijlen, dralen, talmen; langer duren; v. a.
v. n. lijden, lijdend zijn, pijn lijden ; non fare
zorgvuldig bewaren, behoeden, in 't oog hou— una bestia, een dier niet lijden laten,
den, oppassen ; —giorno, m. oponthoud, o.;
niet kwellen ; — di un male, aan een kwaal
aangenaam verblijf, o.; fare — in un luogo,
lijden ; fig. met een gebrek, ondeugd aangeergens veel en gaarne vertoeven ; verblijfplaats,
haald zijn ; — di negligenza, wat nalatig,
o.; lievo —, aangename, vroolijke plaats;
slordig zijn ; usa cosa soifre, iets staat
— dei beati, bet verbl ij f, de woonplaats der
slecht, gaat te niet; wachten, geduld oefenen ;
gelukzaligen ; draling, talming, v.; senza
—rsi, v. rifl. zich onthouden (di qe. van iets);
onverwijld, zonder dralen; verzorging, oppas—imento, m. het lijden, dulden, verdragen ;
sing, v.; (Mil.) halt, rustplaats, v.; —gingnere,
—itore, m., —itrice, f. duider, m.. -ster, v.;
—giungere, v. a. er aan toe-, er bijvoegen ;
—Itto, p. pass. van —iggere ; — in. gerecht
er bij doen; voor: sopragiungere en
o. van gebraden uien en andere groenten ; het
giungere ; —giuntivo, agg. hij-, toevoebraden, roosteren.
gend ; sost. m. (Gram.) bijvoegende wijs, v.;
Soffumicare, v. a. rooken, in den rook hangen.
—giunzione, f. bij-, toevoeging, v.
Sofisma, m. sophisme, o., drogrede, v.; —ista,
m. (Filos. stor.) sophist, m.; fig. spitsvondige, Soggo, m. h.z.d. als rolco ; —golare, v. a.
een halsdoek omdoen ; —'golo, tn. halsdoek,
arglistige bedrieger, in.; —isteria, —istim., sluier, in.; (Sell) keelriem, m.; voor: giocheria, f. sophistische, spitsvondige, bedriegala ; —grottare, v. a. kuilen voor den
gelijke uitlegging, v.; neiging, gewoonte om
wijnstok graven ; —guardare, —guatare,
sophismen te gebruiken ; —i'stica, f. sov a. en assol. iemand van terzijde, heimelijk
phistiek, v.; —istleamente, avv. op sophisaanzien ; —lier, f. drempel, m.; —intavoata,
tische, spitsvond., haarklovende wijze ; —isticavillare
•
—
helle
ingevoegde; —intavolata, verhoogde dremcare, v. n. h.z.d. als
et ; —c dei ponti, onderleggers der bruggen ;
rose phi manifeste, de duidelijkste dingen
(Arch.) steenen deurplaat, -bekleeding, v.; fig.
beknibbelen, bedillen ; sophismen gebruiken;
deur, v.; fig. la — di mia seconda etade,
afdwalen, breedvoerig worden ; v. a. op kwaadde ingang van mijn nieuw leven (D.); sulfa
willige wijze vervalschen (vooral wijn, bier
— della vecchiaia, op den drempel des
enz.); —isticazione, f. vervalsching, v.;
ouderdons ; fam. nettere per — d'useio,
—i'stico, agg. sophistisch, bedriegelijk ; h.z.d.
al zij n kracht aan iets wijden ; m.prov. il pier
als eavilloso.
tristo passo è quello della —, alle begin
Soga, f. h.z.d. als coreggia of signa ;
is moeielijk ; (Mar.) bed, o., bedding, v.; -- f.
—atto, m. riemleer, 0.; —getta'bile, agg.
h.z.d. als sogliola; —liare, m. h.z.d. als
bedwingbaar, te onderwerpen ; —getta'ccio,
soglia; —11o, in. zetel, m., zitplaats, v.;
m. ellendig, gemeen sujet ; gemeene kerel, m.;
reale, pontificale, koninklijke, pausel ij ke
—gettannente, avv. ap onderworpen, ondertroon, m ; voor : soglia ; — liola, f. (Zool.)
danige wijze; —gettamento, m. Z. soggetong v. (z. visch); —na, f. zorg, zorgvuldigheid,
zione ; —gettare, v. a. h.z.d. als assoggettare ; —gettatore, m. onderwerper,
v.; —na'ecio, m. leelijke, verschrikkelijke,
ijzelijke droom, m.; —nare, v. n. droomen,
bedwinger, m ; —gettitudine, f. Z. —geeen droom hebben ; non —, niet droomes,
zione; —gettivamente, avv. als onderwerp
weten wat men doet ; fig. zich verbeelden,
gebruikt; —gettivo, agg. subjectief ; —getto,
inbeelden, droomen ; sogna seinpre di
in. onderwerp, o., stof, v., plan, o., inhoud, m.,
poter essere un gran nomo, hij droomt
doel o. (van een wetenschap); (Gram. en Log.)
er altijd van om een groot man te worden ;
subject, onderwerp, 0.; (Mus.) grondthema,
assol. droomen, zich aan droomerijen, hersenmotief, o.; fam. persoon, mensch, o.; sujet, 0.;
schimmen overgeven; audar sognando,
degno —, waardig persoon, m.; pessimo
,
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in een droom leven, in een droom rondwan- I geslachtsdeel der dieren ; andar diritto al
delen ; v. a. in den droom iem. zien, van iem.
—, goed van stapel loopen, goed gelukken.
droomen ; ook met het pron. pers. ogni tanto Soldanella, f. (Rot.) dstnwinde, v.; —aniere,
si sogna la niadre, hij droomt altijd van
In. Z. assoldato ; —ano, m. en afgel, Z.
sultano ; —dare, v. a. Z. assoldare ;
zijn moeder ; zich in de verbeelding iets voorstellen ; ehe eiai vi sognate ? wat valt u
—darello, m. kl. geringe soldij, bel000nhng,
nu in, waar denkt ge nu aan ? prov. chi mal
v.; —data'ccio, in. slecht, onbekwaam sotti vuole mal ti sogna, wie u in den
daat, rn.; fern. manwijf, o., keukendragonder,
droom haat, bemint u ook niet in 't waken;
m.; —data'glia, —datesca, f. troep, soll'orso sogna pere, ieder denkt aan 't geen
datentroep, v.; —c lu e, pl. soldatenvolk, o.
hij het liefst heeft ; p. pass. —ato, als agg.
(meestal in verachtel. zin); alla —, eve. h.z.d.
gedroomd, gehoopt, verhoopt ; —natore, m.,
als —dateseamente, avv. op soldatenwijze,
—trice, f. droonier, m., -ster, v., dweeper,
militaire wijze; met militair accent; —daplannenmaker, droomennajager, m.; —no, m.
tello, m. ondeugdelijk, zwak, laf soldaat, m.;
droom, m.; libro de' —i, droomboek ; andar
—datela, f., Z. —data'glia, —datesca ;
dietro (eredere) a' —i, aan droomen ge—datesco, ar;g soldaten ...; militaire; con
Woven ; fig. onvervulbare wensch, m., spel der
una certa arroganza —a, met een zekere
verbeelding, o.; esclanz. —i ! altemaal droomilitaire aanmatiging; —datiuso, m. kleine,
men ! dat zijn droomen ! hersenschimmen !
jonge soldaat, m., soldaatje 0.; ---i, pl. looden,
droombeeld, o.; la vita è un —, het leven
papieren soldaten (kinderspeelgoed); fare a'
is een droom ; mi pare un—, het komt mij
—1, soldaatje spelen ; gemeen soldaat, m.;
als een droom voor ; vivere di —1, van de
—dato, m, soldaat, m., krijgsman; —a calucht, hersenschimmen leven ; prov. i --1 non
vallo, a piedi, cavallerist, infanterist, m.;
son verf, e i disegiii, son pensieri,
— semplice, comune, gemeen, gewoon
droomen zijn bedrog.
soldaat; fare il —, soldaat zijn, dienen;
So'ia, f. h.z.d. ais seta; (Bot.) sojaboon, v.,
farsi il —, soldaat zijn, dienen ; farsi —,
sojasaus, v.; —, overdreven, met spot versoldaat worden, dienst nemen ; —dino, m.
mengde lof ; dare la —, iem. stroop om den
kl. soido ; mi dia un —, geef mij een stuimond smeeres ; —are, v. n. overdreven spotvertje, duitje, o.; —do, m. ([tal. kopermunt van
ten, vleien.
2Y cent); vroeger Flor. kopermunt ; mod. prov.
Sol, m. (Mus.) sol, G, v. vijfde noot van den
spendere la sua lira per venti —i,
do- of ut-toonladder, m.
niet meer of minder krijgen dan iefn. toekomt ;
Sola'io, m. kamervloer, m.; entre-sol, m.;
far pagar la lira verdaan —, boven de
droogzolder, m., terras, o., verdieping, v.; voor
waarde laten betalen ; entu ar in questi
strato, laag, v.; —ame, m. (Caizol.) zoolleer,
venti einque —i, zich ergens mee inlaten ;
0.; —a Dente, avv. alleen, slecht; non —
chi ti domanda di quei venti elnque
ma, niet alleen... maar ook; — clie, als
—i ? wie heeft er je naar gevraagd ? wat
slechts ; asdate —, ga maar ; —anato,
bemoei jij je er mee? non valere un —,
agg. geheel alleen ; —andra, f. (Vet.) kniegeen duit waard zijn ; rosa, persona da
gezwel, o.; —a'uo, m. (Bot.) nachtschade, v.;
pochi —i, zaak, persoon van weinig betee—are, m. h.z.d. als —aio; —, agg. de zon
kenis; a lira e —, wat jen' . toekomt, zijn
betreffende; zon ... , zonne ... , zoss ...; luce
vol aandeel ; prov. tristo a quel — clue
—, zonlicht, o.; macchie —i, zonnevlekken,
peggiora la lira, 't zijn slechte besparinmv.; eelissi — , zonsverduistering ; anno -,
gen die later geld kosten ; —i , pi. geld ; noino
zonnejaar, o.; il pianeta — , h.z.d. als il
che ha parecchi —I, man met veel geld;
sole ; (Altai.) flesso —, zonnevlechtsel;
betaling, soldij, v.; essere al — di two
museolo —, breede achterbeenspier, o.;
Stato, in dienst van een Staat zijn ; soldaten—aro, m. h.z.d. als—aio; —ata, 1. zonnestand, rn.; — del braccio, twintigste deel
steek, m.; lange nlarsch v. in de zon ; —atoio,
der toskaansche el ; — d'aequa, waterstraal,
f. ligging v. op de zonzijde, naar het Zuiden ;
v.; —doniere, m. h.z.d. als assoldato.
a —, naar de zonzijde, naar 't Zuiden gelegen ; Sole, m. zon, v.; eclissi: del — , zonsver—, agg. aan de zon blootgesteld, door de zon
duistering, v.; maechie del —, zonnevlekken,
beschenen ; zonnig, op 't Zuiden gelegen;
v. mv ; ii — si leva, traenonta, de zon
—stro, m. (Bot.) Z. —ano ; —atura, f. het
gaat op, onder; fa —, c' è 11 —, de zon
bezolen, zolen van schoenen ; —ca'bile, agg.
schijnt; il — vi da troppo, de zon schijnt
wat beploegbaar is, waar voren in kunnen
te fel ; dividere, partire ii —, de zon deelen
getrokken worden ; —carrnento, m. het voren
(in tweegevecht); vincere fit — , de zon
trekken ; loop m. van 't schip ; —care, v. a.
den rug hebben; perdere ii —, de zon in
(Agr.) voren trekken, ploegen ; fig. doorsnij't gezicht hebben ; stare al —, in de zon
den, doorploegen; insnijdingen, indiepingen
staan, zich in de zon warmen ; fig. — of oechio
maken ; fig. met plooien, rimpels maken (het
di —, wondermooi meisje, o., mooie vrouw, v.;
gelaat); —rata, f. lengte v. eener voor ; fare
en — di bellezza, een wonder van schoonuna —, een voor trekken ; —catnra, f. het
held; 11 — degli occhi miei, het licht
voren trekken, o.; manier van ploegen, voren
mijner oogen (D.); dag, m., jaar, 0., eenmalige
trekken ; —Ghetto, m. kleine, smalle voor, v.
omloop van de zon ; fam. aver della terra
So'lcio, m. (Cuc.) gebakt vleesch met eieren,
al — of del suo al —, eigendornm., land hebolie en azijn toebereid ; zult, v.
ben ; tingersi a un altro — , naar een ander
Soleo, m., —a, f. voor, v.; fare il —diritto,
land, klimaat gaan ; fam. ei si compra
een rechte voor trekken ; plooi, voor, v., riminfino al —, bier moet alles betaald worden,
pel m. (in 't gelaat); lichtstreep, v.; —scolaheeft men nog geen glas water voor niets ;
toio, m. goot, afvoergoot, v., -kanaal, o.; voor :
ook : aan alles gebrek hebben; girare
strada ; kielspoor, kielwater, kielzog, o.; fig.
quanto 11 —, de geheele wereld doorkruiuscire dal —, uit het spoor geraken ; vr.
sen ; scherz. lo hanno uuesso dove non
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batte —, men heeft hem achter slot gezet;
pop. appieeiieare una pedata dove non
batte —, een schop tegen het achterste geven ;

prov. nou c' è sabato senza — non c' è
,

donna senza amore, er is geen Zaterdag
zonder zon en geen vrouw zonder liefde; levare le pecore dal —, zijn koetjes op 't
droge hebben ; porre al — qd., iemand uit
huis zetten, iem. ten gronde richten ; —e'cchio, m. zonnescherm, o., troonhemel, m.,
baldak ij n, o.; —ecisnao, m. (Gram.) fout v.
tegen de spraakleer; flater, m.; —ecizzare,
v. n. taalfouten begaan; —eggiamento, m.
bet in de zon leggen, drogen ; —eggiare,

v. a. in de zon leggen, aan de zon blootstellen ;
drogen ; v. n. als de zon schitteren ; p. pres.
—ante, als agg. goudglanzend (haar); —ene,
m. (Zool.) messchede, v. (zek. zeedier); —enne,
agg. plechtig, feestel ij k ; abito —, feest-, galagewaad, o., groote uniform, v.; citazione
ambtelijke dagvaarding, v.; senza troppo
— coinandamento aspettare, zonder een
formeele uitnoodiging af te wachten ; zonder
zich lang te laten bidden ; voto —, plechtige
gelofte, v.; schitterend, prachtig, weelderig;
kostelijk, uitgelezen ; fam. un pugno —, een
flinke vuistslag, m.; uitmuntend, uitstekend;
iron. un — ciaieo, een aartsezel ; bugia —,
tastbare leugen, tra.; — guardia, buitengewone waakzaamheid, v.; (Mus.) plechtig, majestueus; —ennegglare, —ennizzare, v.a.
feestelijk, plechtig vieren ; —ennemente, avv.
op plechtige, feestelijke enz. wijze ; —enuità,
f. plechtigheid, feestelijkheid, v.; — del Natale, Kerstfeest, o.; (Giur.) —à, pl. wettelijk.
voorgeschreven feestelijkheden; —enizzamento, m. feest, o., feestelijke gelegenheid, v.
Soleo, agg. (Anat.) museolo — zoolspier, v.
Solere, v. n. plegen, gewoon zijn ; snol venir
qui ogni sera, hij pleegt, is gewoon hier
eiken avond te komen ; suole spesso accadere ehe ..., het pleegt gewoonlijk te
gebeuren, het gebeurt gewoonlijk, men zal
gewoonlijk zien dat ...; p. pass. —ito, als app.
gewoonlijk, dagelijksch, gewoon ; le —e disgrazie, de gewone ongelukken ; fare la —a
strada, den gewoonlijken, gewonen weg inslaan ; è una delle sue —e (azioni), 't is
een van zijn gewone streken; siawo alle
—e, daar hebben we weer de gewone fouten ;
sost. m. gewone gang, loop, in.; gewoonte, v.,
gebruik, o.; il niio — è, di ..., 't is mijn gewoonte, ik ben gewoon van ...; al, per il,
seconde il —, ave. gewoonlijk, meestal, naar
gewoonte; 11 nialato sta al —, de zieke
is als naar gewoonte ; per il sno —, volgens
zijn gewoonte; esser — di fare qe., gewoon zijn iets te doen, iets kennen ; — sost. m.
h.z.d. als usanza, costume; —eretta, f.
(Arm.stor.) voetzoolpantser, 0.; —erte, —erto,
app. vlijtig, naarstig, nanwkeurig ; zorgvuldig,
rusteloos ; —e'rzia, f. vlijt, ijver, m.; zorgvuldig-, rusteloos-, opmerkzaamheid,v.; —etta,
f. sok, in.; zool v. van de kous ; (Calzol.) binnenzool, v.; —ettare, v. a. (Calzol.) een binnenzool leggen, vernieuwen ; —ettatura, f. het
aanbrengen van een binnenzool ; binnenzoolleer, 0.; —etto, agg. moederziel alleen.
Solfa, zolfa, f. (Mus.) fam. muzieknoot, v.;
Fig. muziek, v., toonladder, m., harmonieleer,
v.; —are, v. a. Z. zolfare; —ato, m. (Chim.)
sulphaat, o., zwavelzuurzout, o., -verbinding,
v.; —eggiare, v. n. (Mus.) den toonladder
—,
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zingen ; —e'ggio, m. (Mus.) toonladder, m.;
scuola di—, za ngschool, v.; —ide,f. (Chim.)
sulphide, v.; verbinding van een metaal met
zwavel ; —ito, m. (Chim.) sulphiet, 0.; —o, m.
en afgel. Z. zoifo; —ana'io, aug. h.z.d. als
—orato ; — orare, v. a. zwavelen ; —orato,
agg. gezwaveld, zwavelboud.; vene --e, zwavelrijke aderen ; —orato'io, m. (Set.) zwavelkamer, v.; —oreggiare, v. n. zwaveldampen
uitstooten ; —o'rico, agg. (Chim.) acido —,
zwavelzuur, o.; —oroso, app. zwavelig ; —'ureo, m. (China.) zwavelverbinding, v.; — di
ferro, zwavelkies, 0.; —ui'reo, app. Z. sizlfiireo; —uroso, agg. Z. —oroso.
Solgo, in. Z. solco.
Soli'cchio, m. Z. solecehio ; —cello, m.
zwak schijnende, half bewolkte zon ; —dale,
agg. solidair met anderen verplicht, wederkeerig verantwoordelijk ; —dainente, avv.
op zekere, vaste, soliede wijze; —daniento,
m. Z. assodamento ; Fig. prendere buon
—, een goeden grondslag leggen (in de wetenschap); —dare, v. a. Z. assodare ; —rsi,
v. rifl. zich versterken, bevestigen ; —darità, f. medeverantwoordelijkheid, solidariteit, v.; —dario, agg. solidair, wederkeerig
verantwoordelijk, verplicht ; obbligazione
—a, wederkeerige, wederzijdsche verplichting,
borgstelling, v.; —dezza, —dità, f. vastheid,
stevigheid, v., weerstandsvermogen, 0.; hardheid, stevigheid, v.; ondoordringbaarheid, houdbaarheid, v.; fig. vastheid, duurzaamheid ;
kracht, sterkte (van gestel); degelijkheid (van
een leger(; Fig. grondigheid, soliditeit, degelijkheid v. (der kennis, studie); so'lido, agg. vast,
dicht ; corps —1, vaste (niet vloeiti.) lictamen ; duurzaam, standhoudend ; (Arst.) numero —, kubiek getal, o.; fig. sterk, krachtig,
duurzaam (regeering); esserel'o —, deugdelijk, goed geoefend (leger); solied (koopman);
Fig. grondig, degelijk (kennis); sust. m. vast
lichaam, 0.; (Mat.) lichamen van drie grootten ;
(Anat.) I —i, pl. de vaste bestanddeelen van
't lichaam (beenderen, spieren enz.); (Giur.) in
--, ook: insolidum, avv., insieme e in —,
geheel en al, in elk opzicht; —dam, in —,
ave. Z. and. solido ; --du'ngnli, —pedi,
m. pl. (Zool.) eenhoevigen (dieren); —lo'quio,
m. alleenspraak, v.; —mato, m. Z. sublimato; —na, f. aan de inwerk. der zonnestralen blootgestelde plaats ; --ngamente,
avv. eenzaam ; alleen, zonder gezelschap;
—'ngo, agg. de eenzaamheid zoekend, de mensch en schuwend ; geheel teruggetrokken, eenzaam levend ; eenzaam, verlaten (plaats, oord);
—no, M. boordje, o., manchette, v., halfhemdje,
o.; —none, m. hooge boord, m., breed() manchette ; —o, m. Z. soglio ; —pedi, m. pl.
(Zool.) eenhoevige dieren, o. mv., —ssimo,
solo —, moederziel alleen ; —sta, m. (Mus.)
solist, solozanger, tm.; —tariamente, avv.
eenzaam, voor zich alleen, afgezonderd, onder
vier oogen ; —tarietà, f. eenzaamheid, afgezonderdheid, afgelegenheid, v.; —ta'rio, age.
eenzaam, voor zich levend ; menschenschuw,
eenzaam, afgelegen, onbewoond, uitgestorven ;
sost. m. kluizenaar, m.; woestenij, wildernis, v.;
(Giuoc.) giuoco del —, patientiespel o. (voor
een eenzaam persoon); (Gfi.) solitair, in.
(enkele diamant in een ring); fig. iemand die
alleen met zijn opinie staat.
So'lito, app. Z. o. solere.
Solitu'dine, f. eenzaamh., wildernis, woestijn,
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v., verlaten, eenzame plaats ; eenzaam leven
afzondering, v.; —vago, agg, eenraam rond
zwgrvend.
Sollalzare, Y. a. een weinig opheffen ; — la
ooperta, het dek een weinig oplichten ; p:pass.
—ato, als agg. tener —, in de hoogte, zwevend houden; —astrieato, agg. Z. lastrieato ; —azzarneuto, —azzo, in. tijdverdrijf, o., uitspanning,y., vermaak, o., scherts,
korstwijl, o.; aver —, star a —, h.z.d. als
—rsi, prendersi —, zich een uitspanning
bezorgen, veroorlooven ; —azzare, v. a. vermaken, aangenaam onderhouden, den tijd
verdrijven ; —rsi, v. rill. zich vermaken, aangenaam bezighouden ; —azzatore, m. tijdverdrijver, grappenmaker, vermaker, m.; —azze'vole, —azzoso, agg. vroolijk, opvroolijkend, vermakelijk, grappig ; kortswijlminnend;
—azzevoliiieute, avv. op vermakelijke
enz. wijze.
Solle, f. (Mus.) h.z.d. als sol ; —etherare, v. a.
L. sollacherare; —ecitarnente, avv. met
ijver, zorg ; op vlugge, ijverige wijze, in allerijl,
snel, vlug; vol zorg, angst; —ecitarnento, m.
zorgvuldigheid, zorgzaamheid, v., ijver, in.,
bespoediging, V.; —ecitare, v. a. aansporen,
aanzetten, aandrijven, ophitsen, opstoken ;
—I debitori, de schuldenaars voortdurend
manen; — una donna a cose disoneste,
een vrouw trachten te verleiden ; — qd. di
qc., iem. met verzoeken lastigvallen om iets;
iets vurig verlangen ; bespoedigen, vlug doen;
bevorderen, iets snel doen, verrichten ; — il
pranzo, de maaltijd vlug, spoedig opdienen ;
—rsi, v. riff. zich spoeden, haasten, beijveren,
bemoeien ; —ecitativo, agg. aansporend,-aan,
ophitsend, bespoedigend ; —citatore, m.,
—trice, 1. aanspoorder, aanhitser, opstoker, m.;
lastige vrager, m.; —citatura, —citazione,
f. ophitsing, aansporing, opstokiog ; bespoediging ; verzoek, o., bede, v., aanmaning, v.; stap
m. die men ter bespoeding van een zaak doet ;
bezorgdheid, v.; kommer, m.; —e'cito, agg.
ijverig, werkzaam, naarstig ; vlug ; zorgzaam,
zorgvuldig ; eon — passo, met snellen,
haastigen stap ; vroeg opstaand, vroeg aan 't
werk gaand; prov. 1109;0 — 11011 fa ;raai
povero, een ijverig, vroeg aan 't werk gaand
man was nooit arm ; de morgenstond heeft
goud In den mond ; bekommerd, bezorgd ;
esrser — di qe., ergens bezorgd, bekommerd
over zijn ; —ecitoso, als —ecito ; —ecitudine, f. ijver, in., zorgvuldige bemoeiing,
onverdrotenbeid, v., werkzaamheid, v., zorgvuldigheid, v., vlugheid, v., bezorgdheid, bekommerdheid, angst, v., kommer, m., bezorging, opdracht, v.
Sollenare, v. a. Z. alleggerire, allenire;
—one, in. Z . sollione ; —ticaniento, m.
kitteling, prikkeling, v.; —ticare, v. a. kittelen; l'appetito, den eetlust prikkelen,
opwekken ; fig. — gli oreechi, de ooren
kittelen, vleien ; fig. — qd. nel tenero della
sua generosità, iem bij zijn edelmoedige
zijden aanraken, op iemands edelmoedigheid
speculeeren ; —e'tico, in. kitteling, prikkeling,
jeuking, v.; far il —, kittelen; curare,
tenere il —, bang zijn voor kittelen, geen
gekittel kunnen verdragen ; fig. geen scherts,
korstwijl verdragen; licht aangedraaid zijn ;
fig. neiging v. tot braken; genot, o., lust, in.;
T- de' sensi, prikkeling der zinnen, zingenot,
o.; —evarnento, mu. het opheffen, oprichten, o.;
.
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opheffing, opbeuring, optilling, v.; — delle
oude, opstuwing, aphooping der baren ; —
del stomaco, misselijkheid, v., oprisping, V.;
voor : sollenaziot►e ; fig. voor : eonforto,
solliem.o ; —evare, v. a. teen weinig) opbeuren, optillen opheffen; — In alto, in de
hoogte heffen ; fig. troosten, opbeuren, opvrooloken; — una questione, een vraag opwerpen ; — una difiicoltà, een zwarigheid
bereiden, berokkenen; /1g. ophitsen, opstoken,
tot opstand, oproer aansporen ; assol. in onrust,
opstand brengen ; —rsi, v. ritl. zich verheffen,
opheffen, oprichten ; fig. opgebeurd, opgevroolijkt worden ; in opstand, oproer komen, oproerig worden, opstaan ; p. pass. —ato, als
agg. hoog; fig. opgestaan, oproerig; sost.
pl. opstandelingen, oproerlingen, m. mv.; —e,

vatezza, f. Z. elevatezza ; —evatore,
m , —trice,1. ophitser, oproerling, in.; —evazione, f. opstand, m., oproer, o.
Sollicitare, v. a. en afgel. Z. —ecitare ;
—ievo, m. troost, opbeuring, vreugde, verkwikking, verlichting, v.; —ione, —cone,

m. tijd in. waarin de zon in het teeleen van
den Leeuw staat ; hondsdagen, m. mv., hitte,
v.; a questi —1 non si puO risistere,
deze hitte is niet uit te staan.
Sollo, agg. week, los ; fig. ontroerd.
Sollucheranmento, —chero, m. ram. groot,
levendig verlangen, o.; geheime, onweerstaanbare lust, m., prikkeling, v.; entrare, andare
in —, door het verlangen naar iets aangegrepen worden ; entro ia —, ik krijg grooten
lust (tot iets); —clrerare, v. a. ram. den lust
iem. opwekken om iets te bezitten ; iem.
verlokken, prikkelen, aansporen; gli onori
non nil sollueherano, eerbewijzen, verlokken mij niet, hebben voor mij niets verlokkends ; —cherata, f. uitwendig getoonde
groote lust in. (n. iets); —cherone, m. die iets
zeer verlangt, motet) lust naar iets bespeurt.
Solo. agg. alleen, eenzaam, zonder gezelschap ;
solo solo of tutto solo, geheel alleen ; —
come un cane, moederziel alleen ; wij hebben geen mensch om mee om te gaan ; norire — come un cane, geheel verlate;;
sterven ; verlaten, zonder hulp ; eenig ; un Dio
—, een God alleen, eoo eenige God ; essere
— in un' arte, alleen staan, zijns geljke
niet hebben in een kunst ; slechts, niets anders;
mangiar pan —, niets als brood, slechts
brood alleen te eten hebben ; tremo al —
pensiero, ik beef bij de enkele gedachte;
alleen het denken er aan doet mij beven ; voor :
soiitario ; beroofd, ontbloot van ; zonder ;
sost. m. de eenige, enkele ; i1 — clie ..., de
eenige die ...; ii governo d'un —, de
regeering van een enkele; (Mus.) solo, m.,
solopartij, v., solozang, m.; (Con;.) —a (lettera
of cambiale), solowissel, in.; a solo a solo
of da solo a solo, onder vier oogera ; da
— of da per 86 —, voor zich alleen ; avv.
h.z.d. als solaureitte of soltanto; —che,
tong. wanneer slechts, als maar; solo che
tu ine l'avessi detto, als gij het mij maar
gezegd halt.
Solone, in. (N. pr. stor.) Solon, m.
Solreittte, m. (Mus.) toonladder, m.
Solstiziale,. agg. (Astr.) den zonnestilstand
betreffende ; i punti —I, de zonnekeerpunten ;
- zio, m. zonnestilstand, -keerpunt, o.; —
d'estate, d'inverire, winter-, zomer-,
zonnestilstand, in.
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zijn; nabootsen; —rsi, v. recip. op elkander
Soltaiito, avv. Z. soiauiente; —tochè,
gelijken, aan elk. gelijk zijn ; si soniigliauo
cong. h.z.d. als intantochè.
come due goeciele d'acqua, zij gelijken
Solu'bile, agg. oplosbaar ; —ilità, f. oplosop elk. als twee druppels water ; —iglievole,
baarheid, v.; —tivo, agg. (Med.) afvoerend,
purgeerend; als sost. m. purgeermiddel, o.;
agg. b.z.d. als —igliante.
—zione, f. oplossing, v.; (Med.) krisis, v.; — Somma, f. het optrekken, samentrekken, -telling ; fare stirare la —, de som optrekken,
di ventro, di corpo, diarrhee, v.; ( air.)
bij elk. optellen ; som, v.; — totale, totale,
apen wonde, v.
gebeele som ; far —, tot een som aangroeien ;
Solvente, agg. in staat om te betalen, solvent;
fig. einduitslag, m., resultaat, o.; la — dell'
ook p. pres. van solvere ; —ezza, f. veropera, de inhoud m. van 't werk in zijn gemogen, o., bekwaamheid v. om te betalen ;
heel beschouwd; la — del con,ando, het
so'lvere, v. a. Z. sciorre of sciogliere ;
opperbevel, hoogste gezag, o.; hoofdzaak, v.,
fig. van een belofte ontslaan ; — ii •natrihoofdpunt, 0.; — delle case, kort begrip,
inonio, bet huwelijk ontbinden ; — il disto,
het verlangen bevredigen ; — la mepte, het
korte inhoud, m.; in —, m. avv. kortom, in
een woord, ten slotte; in — delle —e, alles
verstand voorlichten ; voor liquefare; smelbij elk. genomen ; —acco, —aco, m. (Bot.)
ten, oplossen, losmaken, scheiden ; voor pagare ; — en debito, een schuld betalen ;
sumak, m., met sumak gelooid, cordovaansch
— lift dovere, een plicht vervullen ; —rsi,
leder, 0.; —aslente, avv. buitengewoon ; voor
—ariamente ; —are, v. a. optellen, samenv. ritl. oplossen, smelten, vervloeien ; lig. zich
bevrijden, losmaken ; zich verhefien ('wind); fig.
zich vrij en open betoonen ; —ibile, agg. Z.
,

solvente; —ibilità, Z. —ventezza ; —igione, f. Z. assoluzione; —vimento, m.
Z. scioglimeiito ; —itore, m., —trice, f. Z.
scioglitore.
Solna, f. last, m., vracht, v.; nettere la —,
de vracht opleggen ; bestie, aiiiivali da—,
last-, vrachtdieren, mv.; acconciare le —e,
de vracht gelijkmatig verdeelen ; scaricare
la —, de vracht afladen ; fig. den bijslaap
volbrengen ; soma, f. vloeistofmaat van twee
barili =100 liter ; koorn-, vruchtenmaat ; usa
— di grano, een last koorn ; fig. last, m.;
— de' peccati, zondenlast, m.; fig. paregglare, ragguagliare le —e, de zaken
r ij pelijk overwegen ; levar le — e, opbreken,
verder trekken ; la terrena —, de aardsche
last, het lichaam ; zorg, v., bezwaar, o.; a —e,
avv. in groote hoeveelheid ; prov. per le vie
s'acconcian le —e, met geduld komt men
alle moeielijkheden te boven ; —a'io, agg.
den last, de vracht betreffende ; —ara, f.
vrouwel. lastdier, o., ezelin, v.; latte di —,
ezelinnemelk, v.; —ara'ccio, m. ellendig
lastdier, m.; fig. groote, beroerde ezel, m.;
—arello, —aretto, m. kl. lastdier, kl. ezel,
m., ezeltje, 0.; —aro, m. lastdier, o., ezel, m.;
fig. ezel, domkop, m.; —arone, m. leelijke,
plompe ezel, m., plomp lastdier, o.; —asco,
app. ordine —, somaskerorde, v.; —a'tieo,
agg. (Fits.) lichaamlijk, het lich. betreffende;
—atologia, f. leer v. van 't menschel. lich.;
m. Z. subuglio ; —eggiare,
v. n. den last, de lasten dragen; —eria, 1. Z.
salmeria ; —etta, f. kl. last, m., vracht, v.;
una beona —, een goed, flink vrachtje, 0.;
—iere, —iero, m. h.z.d. als —aro; (Mus.)
windlade v. van 't orgel ; (Mar.) bovendrempel
van een geschutpoort ; —igliante, agg. gelijkend, te vergelijken, vergelijkbaar ; —igliantalnente, avv. op gelijke, overeenkomstige
wijze; —iglianza, f. gelijkenis, v.; perfetta

—, sprekende gelijkenis v. (van een portret);
gelijke gesteldheid, overeenkomstigheid, vergelijkbaarheid, gelijkenis, v., beeld, 0.; a —,
overeenkomstig ; op gelijke, gelijkende wijze;
—igliare, v. a. en v. n. gelijken, gelijkenis
hebben, trekken (op iem.); zich vergelijken
laten ; non —a iiiente altro, met niets
anders te vergelijken zijn, eenig in zijn soort
zijn; - 1'uno all' altro, op elk. gelijken;
elk. niets toegeven, van 't zelfde deeg, hout

trekken; v. n. bedragen, maken, uitmaken,
beloopen (een som); p. pass. —ato, als agg.
tutto —, alles bijeengerekend ; als sost. totale,
geheele som, v.; —ariamente, avv. in 't kort,
alleen de hoofdpunten betreffende, summair ;
—a'rio, m. korte samenvatting, v., - inhoud
in. van het geheel ; kort uittreksel der hoofdpunten ; — della Storia d'Italia, verkorte
inhoud van de Gesch. van Itaiie; — dei
capitoli, inhoudstafel, inhoud, m.; -- app.
kort samengevat; alleen de hoofdzaken omvattend ; summair (vonnis,rechtsp ►aak); —ata,
f. pikant gerecht o. dat den lust tot drinken
opwekt ; —ate, m. h.z.d. als ottiniate ;
—atore, m. Z. —ista ; —erella, f. kleine
som, v., sommetje, 0.; —e'rgere, v. a. onderdompelen, verdrinken, verzuipen, indompelen,
doen zinken, onder water zetten, overstroomen ; fig. in puin werpen (een stad): — la
semenza nella terra, bet zaad in de aarde
strooien ; fig. overweldigen, onderdrukken ; —
il debito, den twijfel onderdrukken ; —rsi,
v. rill. onderzinken, verzinken ; —rsi sotto
le vele, omslaan (een schip); verdrinken ; fig.
andarsi somniergeudo, altijd dieper zinken ; p. pass. —erso, als agg. — nel sonno,
in diepen slaap verzonken ; — nel falso,
in den waan gevangen (D.); la gente —a,
i —i, de verdoemden (D.); —ergi'bile, app.
wat ondergedompeld, verzinken kan ; —erginento, m., —ergitura, f. Z. —ersione;
—ergitore, m. onderdompelaar; fig. onderdrukker, overweldiger, m.; —ersare, h.z.d.
als —ergere; —ersione, f. onderdompe-

ling, verzinking, verdrinking, v., ondergang,

m.; —essa, f. grond m. (in reliefwerken);
—essaniente, avv. op onderdanige, onderworpen wijze ; —esse'volo, h.z.d. als —esso;
—essione, f. Z. —issione; —issivaineute, ave. Z. —essamente ; —essivo,
—esso, app. onderworpen, onderdanig, ge-

hoorzaam ; zacht, schuchter; — sost. m. span,
m. (lengte der hand met uitgestrekte vingers);
—etta, f. kl. som, sommetje, o.; —e'ttere,
v. a. Z. sottoinettere; —inistrameiito, m.,

—inistrariza, f. Z. —inistrazione ; —inistrare, v. a. bezorgen, leveren, verschaffen,
aangeven ; — qc. a qd., iem. met iets helpen ; aan de band geven ; p. pass. —ato, als
app. voorzien, ondersteund ; —inistrativo,
app. bezorgend, leverend, verschaffend ; —i-

nistratore, m. leverancier, bezorger, verschaffer, aangever, m.; —inistrazione, f.

SON

SON

935

levering, bezorging, v., het geleverde, o., leverantie, v.; ondersteuning, v.; —issione, f.
onderdanig-, onderworpen-, deemoedigheid, v.;
onderwerping, vernedering ; —ista, m. (Eccles.)
verzamelaar van theol. werken; moralist, m.;
--ità, f. top, m., hoogste punt, o., spits, v.;
fig. hoogste graad, m.; hoogheid, verhevenheid,
v.; voortreffelijkheid, uitstekende persoonlijkheid, sommiteit, v., doel, einddoel, 0.; —0, app.
uiterst verheven, zeer groot, voortreffelijk ; di
ingegno, van zeer groote talenten o. mv.,
groot verstand, o.; la ---a sapienza di Dio,
de opperste, verheven wijsheid Gods ; uiterste,
grootste ; — bisogno, uiterste nood, m.; con
— desiderio, met bet hevigste, vurigste
verlangen, o.; in — grado, in den hoogsten
graad, de hoogste mate ; als )sost. m. h.z.d. als
—ità ; spits, v., uiterste rand, m.; al — della
Aorta, boven de deur, het portaal ; essere
al — di fare qe,, op 't punt zijn iets te
doen ; pigliare in —, h.z.d. als pigliare
in cottino ; al —, in —, op 't hoogst ; —ola,
1. en —e, f. pl. (Log.) grondlijnen, v.,-trekken,
in. mv.; —olo, in. spits, v.; uiterste einden o.
(dier vleugels); —on u no, m. h.z.d. als sgorzone ; —ommolo, rn. rijstpasteitje, o.; —oscapo, in. (Arch.) bovenste zuilenschacht, v.;
—osciare, v. n. eenigszins slap, flets worden ; --oscio, app. tamelijk slap, flets ;
—ossa, f. aansporing, ophitsing, V.; overreding, v.; a —, op aanstoken, aanraden ; oproer,
0., opstand, m.; —osso, Z. —povere; —oviunento, m. b.z.d. als —ossa; —ovitore,
01. h.z.d. als sollevatore ; —ozione, f.
h z.d. als —ossa; —uo'vere, v. a. van onder
af bewegen, beroeren ; fig. aanhitsen, aansporen, opstoken ; tot opstand aanhitsen ; h z.d.
als rimuovere.
Soaa'bile, app. wat gespeeld kan worden ; wat
tonen kan voortbrengen; —agliare, v. n.
schellen, klinken; —agliata, f. geklingel, o.,
schelgeluid, 0.; —agliere, m. halsband m.
met schellen ; —aglietto, —aglino, m.
klokje, schelletje o. (aan halsband); —a'glio,
—a'gliolo, m. schei, klok v. (aan 't tuig van
trekdieren); fig. appiccar —1 a qd., kwaad
van tem. spreken ; prov. ogni gatto vuole
il —, ieder wil meer schijnen dan hij is ;
waterbel v. (bij regen); vetoogje o. (op soep);
soort kinderspel ; —are, v. n. klinken, weerklinken ; schallen, schetteren, blazen ; suona
a raccolta, er wordt verzamelen geblazen ;
slaan, luiden (uurwerk); suonano le cinque, 't slaat vijf uur; —a niessa, voor de
Mis luiden; —a fuoco (a martello a
stormo), brand, stormluiden ; —a morto,
voor een doode, begrafenis luiden ; —a tocchl,
kleppen (met korte tusschenpoozen luiden); —a
wartello, aanslaan (de klok); —a distesa,
zonder ophouden luiden ; —a doppio, met
alle klokken tegelijk luiden ; fig. weerklinken ;
fig. klinken ; verso ohe suona male, een
een vers dat niet goed klinkt; (Mus.) spelen;
— bene, a tneraviglia, goed, uitstekend
spelen ; m. prov. suona ch'io hallo, begin
maar, dan zal ik wel volgen ; ga je gang maar,
ik sta mijn man ; toe maar, als je durft, ik
zal je wel bijlichten ! v. a. doen klinken, luiden,
schellen ; fig. — le catnpane, met de beenen
slingeren ; — 11 catnpatiello, aan de schel
t rekken, schellen ; — le predelle, le tabelle
.dietro a qd., achter iem.'s rug praten, iem.
bepraten; — 11 pianoforte, la trotnba,

pianospelen, de trompet blazen, bespelen ; —
il tamburo, den trommel slaan, trommelen ;
qd., tem. prijzen, roemen ; (am. sonarla
a qd., iem. de waarheid zeggen, de les oplezen ; fam. — qd., iem. afranselen, een pak
slaag geven ; (Gram.) beteekenen ; quel discorso suona cosi clie ..., de heele redevoering komt bier op neer ; p. pass. —ato, als
app. son tre ore --e, 't is reeds over drieën,
't is reeds drie uur; zijn drie volle uren; son
dieci mini —1, 't zijn drie volle jaren ; —ata,
f. het spelen, blazen, o.; klank, m., geluid, m.;
spel, o.; — di corso, een hoornstoot, m.,
-signaal, o.; (Mus.) sonate, v.; m. prov. tal —
tal ballata, zooals men in 't bosch roept
klinkt de echo ; zoo de vraag, zoo 't antwoord ;
zoo de klok, zoo 't geluid ; fam. hooge eisch,
m., overvraging v. (bij koop); —atina, f. korte
spel, o.; facciamo una — al pianoforte,
laat ons een weinig pianospelen ; (Mus.) korte
sonate, sonatine, v.; —atore, m., —trice, f.
speler, m.. speelster v. (op een instrument);
valente —trice di pianoforte, een uitstekende klavier-, pianospeelster, pianiste, v.;
é il primo — di Firenze, 't is de eerste
virtuoos van Florence ; —atorone, m. groot
virtuoos, m.; —atura, —azione, f. het bespelen v. (van instrumenten).
Sonco, in. (Bot.) Z. cicerbita ; —da, f. (Mar.)
Z. scanda'glio ; (Chir.) b.z.d. als specillo.
Sonda, f. isole delle —e, (Geogr.) Sundaeilanden, o. mv.
Sondare, v. a. (Mar.) h.z.d. als scandagliare ; (Chir.) h.z.d. als speciilare ; —dro,
m. (Bot.) h.z.d. als lentischio; —aria, f.
(Orolog.) slagwerk, 0.; apparaat voor een
electrische schel, v.; —etta'ccio, rn. slecht
sonnet, 0.; —ettante, m. dichter in. van slechte
sonnetten ; —ettare, v. n. sonnetten dichten,
maken ; —ettatore, Z. —ettante ; —ettessa, f. (Metr.) sonnet o. met slotterzienen;
—ettiere, —i, —ettista, m. sonnettendichter, In.; —ettino, m. mooi, lief sonnet, o.;
—etter, m. sonnet, 0.; —ettone, m. uitstekend
sonnet, o.; —ettu'ccio, m. middelmatig, niet
al te goed sonnet, 0.; —e'vole, agg. h.z.d. als
--

risonnante.
So'ngia, f. h.z.d. als suona.
Sonicchiare, v. n. en assol. hakkelen, mid-

delmatig spelen; —i'o, m. aanhoudend gespeel, gelul, gehammer, geblaas.

Sonnacchiare, v. n. Z. sonnecchiare ;
—chioni, —chiosamente, avv. half slapend, slaapdronken ; —chioso, agq. slaap-

dronken, slaperig ; fig. droomerig, insluimerend;
—ambulismo, m. nachtwandelen, somnambulisme, 0.; helderziendheid, v., magnet. slaap,
m.; —a'tttbuio, agg. slaapwandelend, somnambule, helderziend ; als sost. —a, f. nachtwandelaar, somnambule, helderziener, m.;
—ecchiare, v. n. sluitgeren, een kl. slaapje
doen, een uiltje vangen, in halfwakenden toestand zijn ; fin in een dwaling, onoplettendheid
vervallen ; een flater begaan ; —ellino, m.
korte, lichte slaap, m., slaapje, dutje, o., sluimering, v.; sonnelliiio d'oro, zoete morgensluimering, v.; —ereilo, m. korte, lichte slaap,
0., sluimeruurtje, o.; —iferamento, m. het
doen inslapen ; inslapen, indutten, 0.; —iferare, v. a. slaperig, in slaap maken; v. n.
insluimeren,indutten, inslapen ; p. pr. —ante,
als agg. inslapend, slaapbrengend ; —i'fero,
agg. slaapverwekkend; als sost. m. slaapmid-
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del, 0.; ook fig. —Iferoso, —igloso, agg.
inbuigen ; —orre, v. a. h.z.d. als sottoporre ;.
als sonnacchloso ; —llo'gnio, m. het
orta'bile, agg. verdragelijk, lijdelijk ; non
praten o. in den slaap ; —i'logiio, agg. in den
—, onverdragelijk, onuitstaanbaar; fig. middelslaap pratend ; sost. m, iem. die in den slaap
matig, dragelijk; —ortabiltnente, avv. op,
praat ; —o, m. slaap, m., sluimering, v.; mi
dragelijke wijze; —ortamento, m. het verprende 11 --, ik word door den slaap overdragen, dulden, uitstaan, uithouden ; —orvallen ; ml uien —, ik word slaperig, krijg
tante, m. (Stor. flor.) schatplichtige, m.;
slaap ; far veuir — a qd , tem. doen insla—ortare, v. a. verdragen, dulden, uitstaan,
pen, slapen ; fam. fare schiaccare — een
uithouden ; dragen, houden ; kunnen dragen,
dutje doen ; nietsar —, slapen ; rapplecare,
opheffen ; Atlante sopporta 11 cielo, Atlas
rattaccare il —, weer inslapen ; slaperigdraagt de wereld ; — la spesa, de kosten
heid, v.; in sul primo --, in den eersten
dragen ; fig. moeten dragen ; geduldig verdraslaap; fig. dormlre tutti i suol —I, zorgegen, goed opnemen ; —oratore, m. dulder,
loos, onbezorgd leven ; —occhioso, —ogliiem. die iets verdraagt, uithoudt; --orta-•
oso, agg. Z. sonnacchioso ; —olente, —o,
zione, f. het verdragen, uithouden, uitstaan,
agg. slaperig, slaapdronken ; ocehi —1, sladulden, 0.; con —, met uw verlof ; —orte'
perige oogen ; slaapbrengend ; pozione —,
vole, Z. —orta'bile; —orto, m. (Tip.)
slaapdrank, m.; --olenza, f. slaperigheid, v.;
onderlaag, v., freems, v.; support o. (v. d. pers);
— coiitinuia, slaapzucht, v.; —oloso, agg.
(Torn.) onderleg, draagstuk o. (v. d. draaibank);
Z. —acchioso ; —ottare, v. a. Z. pervoor: —ortazione; —osito'rio, Z. supnottare.
positorio; —osta, f. Z. supposta; (Vet.)
Sono, m. Z. mono; —ometro, m. (Mus.)
h.z d. als soproposta ; —ottlere, in. al te
toon-, klankmeter, m.; (Med.) sonometer, m.
bezig, ijverig mensch ; —ozzare, v. a. en
—rsl, v. rid. Z. affogare, sonirergere;
(instrum. om den graad van hardhorigheid te
bepalen); —oramente, avv. op welluidende,
—ato, star — nel perlcolo, van alle kanklankvolle, helderklinkende wijze ; —orità, f.
ten door gevaar omringd zijn ; —re'ndere,
welluidendheid, v.; heldere, volle klank, m.;
v. a. Z. sorprendere; —ressa, f. pers, v.;
la — di un teatro, de acoustiek van een
fig. essere in —, eng opeengedrongen zijn ;
schouwburg; —oro, agg. klinkend, helder
—ressare, v. a. persen (tusschen twee planklinkend, klankrijk ; welluidend, goedvloeiend
ken); —ressata, f. h.z.d. als soprassata ;
(vers); rasa —a, een luidklinkend gelach, 0.;
—ressione, f. onderdrukking, verstopping,.
fam. schiaffo —, een klinkende oorvijg;
v.; (Med.) stilstand m. van de gew. uitscheipngno —, een hevige slag.
dingen ; -- delle orine, pisverstopping, inSo'ntico, agg. zwargallig, somber, droef; verhouding, v.; opheffing, ontbinding v. (van vervellend ; —noso, a0g. en afgel. Z. suntuoso.
eenigingen enz.); legge per la — degli
Soperbla, f. Z. superbia; --erehio, m. Z.
ordinl religiosl, wet tot opheffing der
soverchio; —imento, in. stilling bemidgeestelijke orden ; onder-, verdrukking, v.;
doling, bedaring, demping, v.; —Ire, v. a. h.z.d.
—ri'mere, v..a. doen ophouden ; opheffen,
als assopire ; p. pass. —Ito, als agg. krachonderdrukken, afschaffen ; — una centenza,
teloos, zwak; half uitgebluscht; --ore, m.
een vonnis verbreken, verzwijgen ; — 1111
eerste (diepe) slaap , m.; toestand m. tusschen
libro, den verkoop van een boek verbieden ;
—iiinto, m. (Sart.) hechtsteek, m.
slapen en waken ; (Med.) slaapzucht, v.; —ori'fero, —oroso, agg. slaapverwekkend, Sopra, prep. boven, op, over, meer dan, ongeverdoovend.
veer, bijna, voor; ongeveer; sopra Sopra,
Soppalco, m. zolder, m., vliering, v.; —angeheel oppervlakkig; — sera, tegen den
nare, v. a. voeren, met een voering voorzien,
avond; dl —, boven, bovenop ; al di —,.
garneeren ; met een voorstuk voorzien, beverder naar boven, booger op ; ablto di
kleeden; —anno, m. voering, v., voeringlinoverkleed, o ; essere — a qd., iem. aannen, o.; —assage, v. n. en —rsi, v. rill. half
vallen ; essere — sim lavoro, bij een werk
droog zijn ; —assire, v. n. een weinig dor,
zijn, met een werk bezig zijn ; — lavoro,
droog z ij n, indrogen ; far —, een weinig
onder den arbeid ; essere — a fare qc.,
droog laten worden ; —asko, agg. half droog,
op 't punt, van plan zijn iets te doen ; op sprong
verdord, ingedroogd ; —ediano, m. lage kist,
staan ; prendere qe. — di sè, iets op zich
beddebank, v.; lage steenen kist, v.; —ellire,
nemen; pre'ndere 11 di —, de overhand
v. a. Z. seppellire ; —elo, m. (Maten.)
krijgen ; star — a qd., iem. overtreffen, de
schouderstuk, o.; —erfre, v. n. verzorgen,
baas zijn ; stare — a sè, nadenken ; in gevo0rzorgmaatregelen nemen ; — al blsogni
dachten verzonken, besluiteloos zijn ;
dl casa, voor het huishouden zorgen ; —ebovendien ; — di sè, op eigen hand ; — ogni
sare, v. a. in de hand wegen, wikken ; —eso,
altro, meer dan iem. anders; — tutto,
alzare, prendere di —, optillen om de
bovenal, voor alles; — disegno, naar de
zwaarte te wikken; —estare, v. a. grof
teekening ; — inodo, bovenmate ; due —
stampen, malen, wrijven ; —esto, agg. grof
cento, Q op 100 ; —abbastare, v. n. meer
gemalen, gestampt ; —Inane, v. n. maar half
dan genoeg zijn; —abbestiale, app. meer
effen, glad zijn ; —iano, di —, h.z.d. als
dan dierlijk, beestachtig; —abbollre, v. n.
sottovoce ; -iantare, v. a. — qd., iem.
te lang koken, verkoken ; —abbondanteverdringen, iem. uit z ij n betrekking stooten ;
mente, sorrabb—, ave. in overvloed, overZ. supplantare ; onder de voeten, met voerijkelijk, op overmatige wijze; —abbonten treden, verachtelijk behandelen, bedriegen ;
danza, sorrabbondanza, f. overvloed, m.,
—la.ntatore, —iantone, m. valsch, dubbelovervloedigh.,v.; —abbondare, sorrabb—,
tongig persoon; —Iattare, v. a. h.z.d. als
v. n. rijkelijk, in overvloed voorhanden zijn ;
nasco'ndere; —latto, di —, heimelijk, in
—abbonde'vole, app. rijkelijk, overvloedig ;
't geniep, onder de hand; —idiaimo, m. Z.
—abbondevolezza. f. overvloedigheid, - ma—ediano; —iegare, v. a. van onder om-,
tigheid, v.; —a'bito, m. overjas, jas, v.;.
,
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verband,zekerheidsverband, o.; —affavola,..
--accalza, 1. slobkous, v.; —aceanna, f.
f. toevoegsel o. aan een fabel, vertelsel ; —af(Mus.) dubbele pijp, buitenpijp v. (v. 't orgel);
Illare, v. a. overhands naaien; omslaan ;
—accapellini, mv. zeer fijne macaroni of
—aflllo, m. overhandsche naad, v., zoom, m.;
vermicelli ; —accapo, m. zorg, v., hoofdbre—afiinanleuto, m. oververfijning, v.; — di
kend werk, o.; aver n11 motste di —1, door
giudizio, zeer vlug, gezwind oordeel, verworp
zaken, zorgen overladen zijn ; (Giuoc.)
stand, o.; —affine, agg. zeer, buitengewoon
m. over het hoofd ; hoofdaanvoerder, -opzienfijn ; fig. al te slim ; —afiiorlre, v. n. ten
ter, m.: —accaricare, v. a. overladen, te
tweede
male bloeien ; —aggalea, f. (Mar.)
zwaar, te sterk laden ; p. pass. —ato, als agg.
boofdgalij, v.; —aggetto, m. (Fond.) gietkop,.
overladen, te zwaar geladen; e — dl penm., overgieting, v., verloren kop, m.; —agslerl, hij heeft zijn hoofd vol met gedachten ;
gittare, v. a. overhands naaien ; —aggitto,
—acea'rico, m. overlast, m., overlading, v.;
m. overhandsche naad, v.; —aggiiidicare,
(Mar.) supercargo, ladingmeester, m.; —, aqg.
v. n. hooger staan, liggen ; /ig. overtreffen, den
Z. —aeato ; —accarta, f. adreszijde van een
baas
zijn ; —aggiu'ngere, v. n. onverwacht,
brief; fare la — a una letteres, het adres
onverhoopt, plotseling verschijnen, er tusschen
op een brief zetten ; fig. si vede dalla —
komen, vallen ; onverwacht, plotseling gebeumen ziet het aan zijn gelaat (dat hij gezond is);
ren, voorvallen ; v. a. toevoegen ; inhalen ,
-aceassa, f. (Orolog.) buitenkast, v.; —acceleste, agg. bovenzinnelijk, hemelsch ; —acvangen ; p. pass. —unto, als agg. eiglia —e,
tot elk. loopende, elk. rakende wenkbrauwen ;
cennare, v. a. vooraf aanduiden ; vooraf,
—aggiunta, f. tusschenkomst, onverwachte
boven vermelden ; p. pass. —ato, als agg.
boven vernield ; —acchiamare, v. a. — cmaankomst, v.; verrassing, overrassing, v., toevoegsel, o.; —aggiurare, v. a. bij hoog en
altro medico, een tweeden geneesheer bijbij laag zweren, den eenen eed op den anderen
roepen ; —acchiaro, agg. zoo klaar, zoo
doen ; v. a. met een eed bevestigen, bezweren ,
helder als de dag ; zeer duidelijk ; —acchie—agglorioso, agg. hoog beroemd ; —agdere, v. a. te veel vragen, ondervragen ;
grande, agg. buitengewoon groot; buiten--acchiusa, f. (Idraul.) verhooing v. (van
gewoon ; —aggravare, v. a. h.z.d. als —aceen sluis); —acclelo, "m.,
'un letto,
earicare ; —aggrave, agg. buitengewoon.
bedhemel, m.; — d'11n carozza, dek o. van
een rijtuig; gewelfd dak, o., welving, v.; --aezwaar; fig. zwaar beladen ; —agguardia, f.
el'gtio, m. h.z.d. als eiglio ; (Anat.) —a,
(Mis.) hoofdwacht, v., hoofdkwartier, o.; —aimpossibile, agg. geheel en al onmogelijk;
pl. randen van de gewrichtsholten ; —a degli
occhi, bovenste randen der oogholten ; —tic—aindorare, v. a. dubbel, tweemaal verei'gnere, —ciugere, v. a. er overheen
gulden ; —aindurre, v. a. door elk. plaatsen,
gorden ; p. pass. —ato, als agg. — di pazetten ; —ainsegna, f. (Arald.) wapenteeken,
zienza, met geduld toegerust ; —acciliare,
o.; —ainte'ndere, v. a. en afgel. Z. soprin
tendere ; —allegato. agg. vroeger, boven
agg. tot de wenkbrauwen behoorende ; arco
wenkbrauwenboog, rn.; —acci'nghia, f.
vermeld ; —alletto, m. h.z.d. als —accielo ;
overgordel, bovengordel, m.; —a'ecio, m.
—allodare, v. a. bovenmatig loven, prijzen ;
overste, voorzitter m. (van een gezelschap);
lodare e —, iets niet genoeg weten te prijfare il —, zich de hoogste macht nanmatizen; —allunare, agg. boven de maan zich
gen; —aecitato. agg. bovenvermeld, -gebevindend ; —animano, m. degenstoot, bouw
noemd ; —accoda, f. bosje veeren, boven den
m. van boven naar beneden ; di —, m. avv.
stuit van sommige vogels ; —accolo'mio, m.
buitengewoon, bovenmatig ; —, avv. met oparchitraaf, m.; kraagbalk m. (op de zuilen liggeheven arm ; fig. dire, parlare — een
gend); —accolore, m. overkleur, v.; —actrotsche taal voeren ; als agg. tindeel. uitsteco'uuito, m. (Mar. stor.) eerste galeivoogd,
kend; —alnmattone, m., mu.ro — bak-oppervoogd, m.; —accomperare, v. a. te
steenmuur, m.; —aminentovato, aqg. Z.
duur koopen ; —acco'nsolo, m. (Stor.) oppersuddetto ; —ainmeroato, ni. toegift, v.;
consul, m.; —accoperta, f. overdek, dekbed,
op den koop toe ; —alnme'ttere, v. a. er op-,
0.; briefomslag, m., enveloppe, v.; —acco'rer overleggen ; v. 0. een weinig langer zijn
rere, v. n. overloopen, snel loopen ; p. pass.
(als iets anders); sopraminette troppo,
—ente, als agg. bergafwaarts, van boven af
't is te wijd, te lang ; —ammisura, avv.
komend ; ----accoscienza, f. gewetenslast,
over-, bovenmatig, zonder mate ; —ammodo,
m.; I1o1$ ho —e, ik heb m ij niets te verwijten ;
avv. bovenmatig; —anlmondano, agg.
—accostale, aqg. (Anat.) boven de ribben
bovenzinnelijk, bovenaardsch ; es111lnonliggend ; nluscoll —i, ophefspieren der ribtare, v. a. overstijgen, te boven gaan (de
ben ; —aecotta, f. lang overkleed, o.; —acuitgaven de inkomsten); —ana, f. overjas, v.,
choco, m. opperkok, keukenmeester, m.;
— f. (Mus.) quint v. (op snaarinstrumenten);
—aeeuto, agg. zeer, buitengewoon scherp,
—animo, avv. met hartstocht, hartstochtesnijdend, schril; —addente, f. overhand, v.;
lijk ; —anino, m. kl., niet al te omvangrijke
—addetto, agg. h.z.d. als suddetto ; —adsopraanstem, v.; —anita, f. Z. sovranita
dota, —e, f. mitgift, v., morgengave v. (v. d.
—antirato, agg. h.z.d. als suddetto ; —anbruidegom aan de bruid); —addottale, agg.
na'scere, v. n. er op, er overheen groeien ;
tot den uitzet behoorende ; ben' —I, uitzet,
—annaturale, aqg. bovennatuurlijk ; sost. m.
m.; —addottare, v. a. een uitzet, morgenhet bovennatuurlijke ; —annaturaliuente,
gave geven (van den bruidegom aan de bruid);
avv. op bovennatuurlijke wijze; —annestare,
—affa'ccio, m. Z. superiieie ; —affare,
v. a. (Agr.) over, overheen enten ; —anno,
v. a. overbluffen, imponeeren ; met voeten
agg. meer dan een jaar oud, overjarig ; —antreden, onderdrukken ; bedriegen, beetnemen ;
nome, m. bij-, toenaam, m.; scheldnaam, m.;
— le merel, de waren te duur verkoopen ;
—annominare, v. a. een bij-, toe-, scheldp. pass. —atto, als agg. overbluft, overmand,
naam geven ; —annominato, aqg. boven
meegesleept, overvallen ; —affa'sci a, 1. overgenoemd ; bijgenaamd ; —annumera'rio,.
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agg. overtallig ; sost. m. over- I
tallig ambtenaar ; surnumerair, in.; —ano, m.
(Mus.) sopraan, m , sopraanstem, v., -zanger,
lu.; mezzo —,mezzosopraan ; —auo, agg. Z.
sovrano; —antendere, v. a. Z. soprintendere; —aornato, m. (Arch.) kransversiering, v., gevelwerk, o , gevel, nm.; —aosso,
m. overbeen, 0.; —appagare, v. a. meer
betalen dan men moet; pagare e —, iem.
vorstelijk betalen ; —apparto, m. geboorte,
v., geboorteuur, o.; barensweeën, mv.; —appassa'ggio, m. straatoverbrugging, viaduct,
v.; —appeso, m. overwicht, o.; toegift, v.;
—appetto, m. borstharnas, o.; —appia-cente, agg. buitengewoon aanvallig, beminnelijk; —appieno, agg. overvol, te vol ; --ap.pigliare, v. a. meer nemen dan past, te veel
nemen; bovendien nog nemen ; —applil, m.
h.z.d. als il soverehio ; toegift, v., bijvoeging,
v.; di —, per —, bovendien, verder ; —apporre, sovra —, v. a. er op, er over leggen,
plaatsen ; het een op het ander zetten ; er bij
doen, er aan toevoegen ; fig. voortrekken, de
voorkeur geven ; —apporto, m. (Arch.) versiering boven den architraaf van een deur;
opschrift o. boven een deur ; —apposizione,
f. op-, over-, bovenoplegging, plaatsing, v.;
bij-, toevoeging, v.; —apposta, f. porseleinen
of andere vazen enz. op kasten ; kaststel, o.,
verheven werk, o., hoogopgewerkt borduursel,
o.; sonamesse e —e, de grond en het opgewerkte; (Vet.) hoornkloof v. (bij paarden);
—appre'ndere, v. a. —appretidiniento,
m. Z. sorprendere en sorpresa ; —approfondo, agg. zeer, buitengewoon diep;
—apprezioso, agg. buitengewoon kostbaar;
a'rbitro, Ill. opperst scheidsman, in .; —are,
v. a. Z. superare ; —arraglonamento,
ni. narede, v., verklarend aanhangsel, o.; —arragionare, v. a. er aan toevoegen ; nog
verder verklaren, zeggen ; —arreeato, agg.
b.z.d. als soprauaentovato ; —arriv are,
v. n. h.z.d. als soppragiu'ngere; —asberga, f. (Mil. stor.) overkleed o. over den
halsberg; soldatenmantel, -wambuis, o.; —asvapolare, m. (Anat.) schouderbladspier, v.;
—aschiena, f. (Cavall.) rugriem, m.; —aseritta, f. adres, opschrift o. op een brief;
op-, inschrift, 0.; opschrift op munten ; fam.
aver buona —, er gezond uitzien ; —as-eritto, agg. bovengenoemd, -beschreven ; il
-- conupratore si obbliga di ..., de
bovenvermelde kooper verbindt zich ...; —asvrivere, v. a het adres, opschrift schrijven;
aserizione, f. opschrift, o.; h.z.d. als
iscrizione ; —asforzato, agg. zeer hevig,
gewelddadig; gedwongen ; —asmise;rato,
agg. overmatig, geheel overdreven ; —aspalle, indeel. (Mil.) schouder-, borstriem, m.,
bandelier, m.; —aspe'ndere, v. a. te veel
uitgeven ; —asperanza, f. (Teal.) zekere
hoop, v., zekere toeverlaat, o.; —auperare,
v. n. met zekerheid hopen; —assaglieiite,
m. (Mar.) opperstuurman, m.; —assalare,
v. a. te zout maken ; —assatire, v. a. onverwachts aanvallen, overvallen ; losstormen (op
iem.); —assalto, m. voorsprong, m., overhangend gedeelte; als agg, colorito —, te
schrille, schreeuwende kleur ; —assanto, agg.
hoogheilig ; —assapere, v. n. meer weten
dan goed of noodig is ; —assata, f. perskop,
m., persworst, v.; —assedere, v. n. talmen,
afwachten, verschuiven, uitstellen ; h.z.d. als

--annu'niero,
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sovrastare ; —assegnale, m. h.z.d. als
seguale of eoutrasegno ; —assegnare,
v. a. met een teeken, kenteeken voorzien, merken ; —assegno, in. merk, kenteeken, o.;
—assello, m, overgewicht, o.,.overvracht, v.,
overschot, o.; fig. toegift; dl —, als toegift,
bovendien, op den koop toe ; —assensenza,
f. herhaalde, vernieuwde zaaiing, v.; —asseEninare, v. a. ten tweede male bezaaien (een
land); —assi'ndaeo, m. (Stor.) hoofdsindacus; fam. — de' fatti nulei, iem. die zich
ongevraagd met mijn zaken bemoeit ; —asso'glio, tn. (Arch ) dekbalk m. (bov. de deur);
—assoldo, m. extra soldij, v., gratificatie, v.;
—assonaa, f. overlast, in., overvracht, v.;
—assottana, f. bovenrok, m.; —assuolo,
m. (Apr.) alles wat boven den grond groeit;
—asstalles, f., giorni di —, (Mar.) tijd over
den bepaalden ligtijd, overligtijd ; —astante,
m. gevangenisbestuurder, tn.; —astare, Z.
sovrastare ; —ato, h.z.d. als seiperato ;
—attacco, m. (Calzol.) stuk o. op den hak ;
—attassa, f. opcenten mv. (op de belasting);
verhooging, toevoeging van belastingrechten,
tolgelden enz., surtaxe, v.; —attenda, f.
overgordijn, o.; —attenere, v. n. afwachten,
verschuiven, uitstellen ; v. a. terughouden,
over den tijd houden; voor: sostenere ;
—atterra, ave. boven den grond, de aarde ;
—attetto, ave. boven, op het dak ; mestra
—, dakvenster, 0.; —attieni, m. fam. uitstel,
o., verdaging v. van betaling, van opening
eener zaak, enz.; —attutto, ave. h.z d. als
sopra tatto ond. sopra ; —aumano, app.
Z. sovraumano ; —avanzamento, m. Z.
sopravauzo ; —avanzare, v. n. de juiste

maat overschrijden; te groot, te lang zijn ;
meer dan noodig zijn ; overblijven ; v. a. h.z.d.
als superare, sorpastare ; —avanzo, m.
overblijfsel, overschot, rest, restant, o.; fig.
overgewicht, 0.; di —, boven de maat ; c' n' é
di —, er is nog wat overgebleven, er is te
veel, een overschot ; —avvedere, v. a. nauwkeurig bezien ; oppassen ; ook voor : provvedere ; —avvedhtto, agg. zeer voorzichtig;
behoedzaam ; —avveghlare, v. a. streng
bewaken ; v. n. zorgvuldig waken (over iets);
—avvegnente, Z. —avveniente ; —avvegnenza, Z. —avvenimento; —avve'ndere, v. a. te duur verkoopen ; —avvenimento, m. tusschenkomst, v., onverwachte
komst, onverwachte gebeurtenis, v.; —avvenire, v. a. onverhoopt, onverwacht komen,

gebeuren ; er tusschen komen ; aanbreken eer
men er aan denkt (bijv. de dag); v. a. voor:
sorprendere ; p. pres. —lente, als agg.
onverwacht gebeurend, voorvallend ; —avventare, v. n. (Mar.) luw winnen, opkomen ;
—avvento, in. (Mar.) gunstige wind, m.;
essere, stare -- of — il , — al, den wind
van achter hebben, voor den wind gaan ;
isole — e sottovento, eilanden boven en
onder den wind; luw-, leiwaarts; fig. overgewicht, voordeel, o., overhand, v.; prendere
il — a qd., een trotsche, gebiedende houding
tegenover iem. aannemen, den baas over iem.
spelen ; —avvento, avv. (i'llar.) voor d. wind,
met den wind van achter; fig. onverwachts,
onvermoedst —avvenata, f. Z. —avveninaento; —avvesta, —avveste,f. overkleed,
o., wapenrok, m.; /1g. bemanteling, v., dekmantel, m.; —avvestire, v. a. bet overkleed,
den wapenrok aantrekken; —avvincere,
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v. n. h.z.d. als stravineere ; —avvivenza, j —dità, f. doofheid, v., het doofzijn, o.. —di'f. overleving, v.; wachten o. (op een ambt na
zia, f. h.z.d. als —didezza ; —do, in. h.z.d.
den dood van den persoon die bet bekleedt);
als —dità.
—avvivere, v. n. overleven (a qd. iem.); Sordo, agg. doof, hardhoorig : — da tin orecv. a. beleven ; p. pres. —ante, als agg. h.z.d.
chio, aan een oor doof ; een slechte akoustiek
als superstite ; —avvivolo, m. (Bot.) h.z.d.
hebbend; dof (toon); celfata —a, een harde
als seinpreviva; pop. aver il —, niet dood,
maar niet klinkende oorvijg, v.; cruccio —,
er onder te krijgen zijn ; een zeer taai leven
heimelijk, knagend verdriet; iiiateria —a,
hebben ; —avvolare, v. n. Z. sorvolare.
taaie, harde stof, v.; (Mus.) gedempt; pietra
Sopreceedente, agg. overmatig, overdreven ;
—a, doffe, niet glanzende steen ; (Mat.) quan—ceedeuza, f. overmaat, v., overvloed, m.,
tità —a, irrationeele grootheid, v.; colore
overschrijding, v.; e' è una — di mille lire,
doffe, matte kleur, v.; lam. riehezza —a,
men is de som met duizend lire overschreden,
verborgen vermogen, o.; casa, famiglia
te buiten gegaan ; —eecellente, agg. hoogst
—a, huis, o., familie waarvan de r ij kdom niet
voortreffelijk; —edificare, v. a. over, er op,
merkbaar is ; ricco —, stille, heimelijke rijker over bouwen ; —edificazione, f. het
aard ; lima —a, stomme vijl, v., spekvijl, v.;
over, overheenbouwen, o.; —eletto, agg. zeer
fig. in 't geheim, zonder leven, geraas te mauitstekend, uitmuntend ; —eminente, agg.
ken ; waarvoor men zich in acht moet nemen ;
boog boven uitstekend ; zeer uitstekend ; —egrieperig menscb, m., doortrapte klant, m.;
inineiiza, f. zeer hoog gelegen plaats, v.; fig.
lavorare colla linea —a, lood schaven,
in 't geheim intrigeeren, ophitsen ; renei —i,
booge positie, v., hoog gezag, o.; fig. bovenste
plaats, v.; —esso, ave. Z. sovresso.
omwoelde, onder 't water blijvende riemen;
Soprinnalzare, v. a. verheffen, opheffen;
sost. m. dove, hardhoorende, m.; fare
—intellettuale, agg. boven het menschelijk
zich doof houden ; non dire, non parlare
verstand gaand; geheel onbegrijpelijk ; —inal —, met geen doove te doen hebben ; non
tendente, m. hoofdopzichter; — delle gaInte'ndere al —, zich geen tweemaal laten
belle, tol-inspecteur ; superintendan t,rn.; —i nzeggen ; a parole lorde oreechie —e,
tendenza, f. opper-, hoofdtoezicht, o.; bureau
voor vuile praatjes moet men de ooren sluiten ;
van den voorzitter, hoofdopzichter, m.; —inprov. non è peggior — di chi non vuol
te'ndere, v. n. het oppertoezicht houden,
capire, er is geen erger doove dan die niet
inspecteeren ; de opperste leiding hebben;
hooren wit; —omuto, agg. doofstom ; sost. m.
—li,tenditore, m. hoofdopzichter, m.; —indoofstomme, m.
vito, m. (Giuoc.) nieuwe uitdaging tot het spel Sorella, f. zuster, v.; — di padre, di madre,
om een hoogeren inzet.
stiel-, halvezuster, v.; fig. vertrouwelinge,
Sopronorato, agg. hoog-, algemeen geëerd ;
vriendin ; — en vergine —, non, zuster, v.;
—ordinario, agg. Z. sstraordinario ;
fig. la — del sole, de maan, v.; — delta
—osso, ni. uitwas, o., overheen, 0.; scherz.
Mina, zuster der r ijp, sneeuw ; — di latte,
neusbeen, o.; fig. onaangenaam voorval, o.,
zoogzuster, v.; fig. tegenstuk, pendant, 0.; m.
onaangenaamheid ; fig. overtollige redevorm,
prov. tutte le bocche sono —e, voor hem
m.; —ossuto, agg. met uitwassen, overbeen
zijn alle monden gel ij k (v. iem. die uit het glas
aangehaald.
van een ander drinkt, met een andermans lepel
Sopruinano, agg. Z. sorrumano ; —mineeet); —ellastra, f. stiefzuster, v.; —elletta,
rale, m. (Archeol.) hemd zonder mouwen der
—eltina, f. zus)e, 0.; —elle'vole, agg. zusterromeinsche priest. (soort koorhemd); —asare,
lijk ; —ellevolmente, avv. als een zuster,
v. a. h.z.d. als abnsare ; —uso, m. misbruik,
op znsterlijke wijze; —gente, f. bron, v.,
o., gewelddaad, o., overweldiging, v., beleedioorsprong, m.; —I stoi'iehe, historische bronging, v., onrecht, o.
nen, v. Inv.; --'rgere, v. n. opstaan, zich opSogquadrare, v. n. niet goed sluiten (venheffen (van den grond); zich verheffen, in de
sters enz.).
hoogte stijgen ; opgericht zijn ; opgaan (zon);
Sorcolo, m. entreis, o.; —codanza, f. h.z.d.
ontstaan, ontspringen, voortvloeien, te voorals traeotanza; —cotto, m. h.z.d. als
schijn, aan 't licht komen ; stijgen, opstijgen;
sopraccotta; —dacchione, agg. stokdoof,
ontstaan, zijn oorsprong hebben ; (Mar.) het
zoo doof als een kwartel; zich doof houdend,
anker werpen, voor anker gaan, landen ; — ip
hardhoorig ; —da'ecio, agg. doof, ba rdhoorig ;
costa, aan land gaan ; — sutle ancore,
—da'ggine, f. doofheid, hardhoorigheid, v.;
voor anker liggen ; p. pres. —ente, als agg.
aver nn po' di —, een weinig hardhoorig
ontstaand, ontspringend ; raggi —1, de doorzijn ; —darnente, avv. Z. alla sordina ;
brekende stralen ; —ge'vote, agg. li.z.d. als
—dainento, m. als —da'ggine; —dassorgente ; —gimento, m. het opstijgen, o.,
tro, app. tamelijk doof ; —e, f. vuil, o., vuiligplaats waar iets ontspringt ; —ginoccbio, m.
heid, v.; —dellina, f. soort doedelzak, m.;
bovenknie, buitenzijde v. van de bovenknie;
—detto, agg. h.z.d. als suddetto ; —dezza,
—gitone, m. (Mar.) haven, landings-, ankerf. Z. —da'ggine; —didameiite, ave. op
plaats, v.; stare al —, in de haven, voor
vuile, smerige wijze ; fig. op gierige, knekerige
anker liggen ; —giu'gnere, —gin'ngere,
wijze , —didato, agg, Z. sordido ; —div. n. Z. sopraggiungere; —giva, f.
dezza, f. vuilheid onreinheid; leelijkheid, v.;
natuurlijke bron, v.; waterader, v.; het doorgemeene gierigheid, v.; so'rdido, agg. vuil,
sijpelen van het water door een dam ; —go,
onrein, gemeen, o.; fig. gierig knekerig, schram. (Bot.) h.z.d. als ineltea; --gozzolie, m.
perig; avaro ? dite piuttosto —, gierig?
h.z.d. als gotino ; (Arch.) stut, v., onderbouw,
zeg maar inhalig, schraperig ; —di na, f. (Mus.)
m.; —grande, agg. overmatig groot ; —giusa,
Z. —dino ; soort spinet, o.; alla —, at. avv.
f. h.z.d. als giusa, maniera ; —I, m. (Min )
achter den rug van iem ; op heimelijke, gluiatramentsteen, in.
perige wijze ; —dino, m. (Mus.) klankdemper, Soria, f. (Geogr.) h.z.d. als Soria.
m., sourdine; fare il — , kweelea (vogels); Soriano, agg. grauwgeel met zwarte streepen
—,
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(van de kat); —ice en so'rico, m. h.z.d. als
come ..., op den aard en de wijze van ...;
sorcio; —ieigno, agg. muiskleurig, -vaal;
—te, f. I. lot, noodlot, o.; biiona —, goed,
—ite, m. (Log.) sorites ; ketting-, klimmende
gelukkig lot, o.; cattiva —, slecht, ongelukkig
sluitrede, v.; —lo, m. (Min.) tourmalijn, m.;
lot, ongeluk, 0.; darei 1n balla alla —,
—moutare, v. a. overstijgen, overstroomen,
zich aan 't lot overgeven ; geluk, o.; vermogens-,
over den oever komen ; bestijgen ; voor : sorlevensverhouding, v.; non voler cambiare
passare of superare ; fig. weg-, meeslepen;
la propla --- con la altrei, met iemand
v. n. stijgen, hooger klimmen ; audar sorniet willen ruilen, zijn lot niet tegen dat van
moutando, beter worden, gelukkig afloopen;
een ander willen ruilen ; —1, pl. le —i
—montatore, m. overwinner, tn.; —nacunuane, het menschel jk lot, het lot van den
chiare, v. n. hoesten en uitspuwen ; kwalmensch ; le —1 di un paese, het lot, de
steren ; —na'eehio, m. fluim, v., rochel, m.;
toekomst van een land ; aver, toecare sin
—navigare, v. n. drijven, bovendrijven ;
— qc., iem. iets door het lot beschoren zijn ;
—nione, m. —a, 1. somber, in zishzelf geesclam. —! gelukkig ! — ehe non c' era
keerd persoon ; —nuotare, v. n. boven-, oplui, gelukkig dat hij het niet was ; prov. euore
drijven ; —o, agg. nog niet geruid (van roofforte ronipe —, een sterk hart overwint
vogels); fig. onervaren, nog niet rijp, gaar,
het ongeluk, noodlot; II. lot (van een loterij);
droog achter de ooren ; — agg. h.z.d. als
estrare, tirare a — qc., iets door het lot
sauiro ; —ore, f. Z. sorella ; —oricida, m.
beslissen ; iets verloten, ergens om loten
zustermoorder, m.; —passare, v. a. in-,
gettare le —i, het lot werpen ; aver qc.
voorbijhalen ; h.z.d. als suprare en soprain —, iets door het lot, loting winnen ; dare,
vanzare ; — qd. di of in qc., iem. ergens
concedere qc. in —, iets door het lot, loten
in overtreffen ; p. pres. —ante, als agg. voor :
verdeelen ; riinettersi, stare alla —, zich
eccellente ; —piu m. en avv. voor soprapaan •de beslissing door het lot underwerpen ;
pia; —portare, v. a. fig. meeslepen; —
in gezochte taal voor sortilegio ; III. (Giur.)
posto, voor soprapposto ; —prendente,
kapitaal, 0.; —eggiare, v. a. verloten, door
agg. verrassend, overrassend, verwonderlijk;
't lot bepalen, verdeelen ; v. n. het lot werpen,
—pre'ndere, v. a. verrassen, overvallen,
de toekomst willen doorgronden ; —e'ggio, m.
pakken, snappen ; (Mig.) overrompelen ; fig.
loting, verloting, v.; —eria, f. h.z.d. als sorverrassen, in verbazing brengen ; — di metileggio en assortiinento ; —sera, f.
raviglia, plotseling overvallen ; —preudiwaarzegster, toekomstvoorspelster, v.; —iere,
inento, m., —presa, f. verrassing, v.; fare
m. waarzegger, toekomstduider, m.; —ilegio,
una —, een verrassing bereiden (Mig.) overm. waarzeggerij, v.; —i'lego, m. h.z.d. als
val, m., overrompeling, v.• (Corn.) fig. benadeesortiere ; --Imento, m. assortimento ;
ling, v.; — quidanza, f. Z. arroganza;
—Ire, v. a. h.z.d. als —eggiare • kiezen,door
—quidarsi, v. ri ft. h.z.d. alg sbaldeggi't lot bepalen ; p. pass. —ito, uitverko
zen,
are ; quldato, agg. h.z.d. als arrogante ;
toegedeeld ; la vostra region mi fit
—ra, f. worst v. van den tonijnvisch ; tonijnsortita, uwe sfeer werd m(j toegedeeld (D.);
visch in olie; (Macell.) schouderstuk, o.;
veriangen, aanwijzen ; — un' altra forma,
—ra'dere, v. a. een weinig afschaven ;
een anderen vorm aannemen ; — effetto, ge—recchiare, v. n. luisteren ; v. a. beluistevolg,uitwerking hebben ; — un fin bramato,
ren, afluisteren ; —re'ggere, v. a. een weinig
een gewenscht doel bereiken ; v. n. door 't lot
opheffen, houden, steunen ; overeind houden,
gekozen, aangewezen worden, ten deel worsteunen ; —rsi, v. ril;. vaststaan, zich op den
den ; (Mig.) een uitval wagen ; — in eambeen houden ; —renainento. m. (Idraul.)
pagna, ten velde, in 't veld trekken ; ita,
verzanding, v., drijfzand, o.; —renare, v. a.
f. (Mil.) uitval, m., uitvalpoort, v.; voor uscita;
(Idraul.) verzanden, drijfzand afzetten ; ---resoptreden o. (van een tooneelsp.); ( dgr). scheut,
so, m. h.z.d. als risurressi ; —retto, p. pass.
v., uitlooper, m.; —tiva, f. h.z.d. als —giva;
v. —re'ggere ; —rl'dere, v. n. glimlachen,
—tivo, agg. h.z.d. als —geste ; —tizione, f.
iets verlokkends hebben ; p. pres. —eiste, als
h.z.d. als sorteggio ; —to, agg. en p. pass.
agg. glimlachend ; —risciatura, f. (Sal.)
van —gore; —veglianza, f. bewaking, v
kooktijd m. van het zout ; —risetto, m. bijna
toezicht, o.; —vegliare, v. a. en n. bewaken,
onmerkbaar, schelmsch glimlachje, o.; —riso,
de wacht, het toezicht houden ; p. pres. —ante,
p. pass. van —ri'dere; — sost. m. glimlach,
als rost. voor invigilatore ; —venire,
m.; — benigno, — di bello, — ironico,
—vincere, —vivere, Z. sopravvenire,
goedige, spottende, ironische glimlach ; —ro--vineere, --vivere ; —viziato, agg. door
gato, m. Z. surrogato ; —saltare, v. a.
en door slecht, van alle ondeugden vervuld ;
er op-, er over springen ; —care, v. a. Z.
—volare, v. n. er overheen vliegen, hoog vile—seggiare; —sata, f. slok, teug, m.; vuogen ; v. a. fig. luchtig over (iets) heen gaan,
tare 11 blechiere in una —, het glas in
overheen springen.
een teug leegdrinken ; —seggiare, v. a. en Soscrivere, v. a. en afgel. Z. sottoscrivere;
n, met slokken, teugen leegdrinken ; —set—o, avv. Z. suiso ; —pecciare, v. a. en afg.
tino, m. klein teugje, slokje, 0.; —setto,
Z. sospettare ; —pe'ndere, v. a. ophangen,
—sino, m. kl. teug, kl. slok, m.; —so, m.
aanhaugen, laten hangen, zweven ; voor
slok, teug, m.; un — d'aequa, een slok, teug,
sollevare ; opheffen, in de hoogte, opgehedronk water ; fig. bersi parecchi ad un
ven houden; — un piè, een voet opheffen
—, veel in eens winnen ; bevere la motte
(om te gaan) hangen, ophangen (voor impie
a —1, een langzame en smartelijke dood
care); fig. afleiden, aftrekken (van iets); versterven ; —ta, 1. soort, v., aard, m., manier,
heffen, in twijfel, onzekerheid laten • — gli
v*; ce n' è di pia —e of —i, er zijn er veranimi degii ascoltatori, de verwachting
schillende soorten van ; questa — inoneta,
der toehoorders in spanning houden; —
deze soort munt; senza incomodo di —,
colpo, den slag inhouden ; onderbreken, verzonder eenig bezwaar; per lo modo e —
schui ven, vertragen ; — una festa, een feest
,
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verstellen, verdagen ; — un processo, een
proces tegenhouden; — ii suo giudizio,
zijn oordeel inhouden ; — le armi, de vijandelijkheden opschorten ; schorsen (in een ambt);
qd. dalla paga e dell' impiego per
un anno, iem. een jaar schorsen in de betaling en het ambt; — a divinis 11111 sacerdote, een priester in zijne bediening schorsen ;
p. pass. —eso, als agg. tener -- in aria,
vrij laten zweven ; tener — un negozio,

een zaak hangende houden, onbeslist laten ;

lavori —I, uitgestelde, onderbroken werken ;
Mare tolla mente — in Dio, zijn gedachten op God gericht houden ; — daim'
ufflcio, in 't ambt geschorst ; als sost. m.
tenere in — qe., iets zwevende, onbeslist
laten ; stare in —, in twijfel, in 't onzekere
zijn ; —pendimento, m., —pensione, f.
het hangen, ophangen, o., ophanging, v.: lume
a —, hanglamp, v.; het zweven ; punto della

—, zweef-, zwaartepunt, o.; fig. twijfel, m.,
onzekerheid, v.; — d'animo, wankelmoedigheid, v., besluiteloosheid, v,; uitstel, 0., verdaging, vertraging, v., onderbreking, schorsing,
v.; -- a divinis di un sacerdote, schorsing
van een priester in zijne bediening ; incorrere
in —, in een schorsing vervallen, een schorsing beloopen ; — di ostilità, schorsing,
staking v. der vijandelijkheden, wapenstilstand,
m.; —penditore, agg. m., —trice, agg. f. in
zweving, zwevend houdend ; (Anat.) muscoli
—i, de beenderen zwevendhoudende spieren ;
—pensivamente, avv. op twijfelachtige, onbepaalde, onbesliste wijze ; besluiteloos, zonder
zich te verbinden ; —pensivo, app. een schorsing bevattende ; deereto — dei lavori,
bevel tot schorsing der werkzaamheden ; op-,
tegenhoudend ; twijfelachtig, onbeslist, besluiteloos, terughoudend ; —penso, agg. als—eso,
P. pass. van —pe'ndere ; —enso'rio, m.
(Chir.) draagband, suspensoir, m.; agq. (Anat.)
miiseoli —, ligaménti —I, draagspieren,
-banden, mv.; —petta'bile, agg verdacht,
verdenking opwekkend ; --pettamente avv.
op verdachte, argwanende, achterdochtige
wijze ; —pettare, v. a. — qd., iem. verdenken ; argwaan koesteren, hebben ; senza —
Un pericolo, zonder aan gevaar te denken;
v. n. verdenking, v., argwaan m. hebben ; —
di qualche male, iets kwaads vreezen;
—pette'vole Z. —petta'bi le ; —petti'ccio, —pettu'ccio, in. lichte verdenking,
lichte vrees, v.; —petto, m. argwaan,achterdocht, m., verdenking, v.; vivere in —, niet
zonder vrees, achterdocht leven, voor iets
kwaads vreezen ; aver qc. a —, iets met
argwaan beschouwen ; stare, essere in —,
in verdenking staan ; cadere, entrare in —,
in verdenking geraken ; prendere —, argwaan scheppen ; sottrarsi del — zich van
de verdenking zuiveren ; liberarsi da un
—, een verdenking, argwaan van zich werpen ; voor vesti'gio, spoor, o., teeleen, o.;
.senza — zonder verdenking, onverdacht;
argeloos; prov. ehe è In difetto è in —,
wie zelf niet deugt, wantrouwt ook anderen ;
zooals de waard is vertrouwt hij zijn gasten ;
— non si pub armare, het zwaard
maakt den dappere niet; —, agg. verdacht,
verdenking opwekkend ; testiinonio — verdachte getuige, m.; merci —e, verdachte
waar, v.; —pettuosainente, avv. vol argwaan, achterdocht, in vrees en angst ; —pet,
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toso, agg. argwanend, achterdochtig; —picare, —piciare, v. a. en n. h.z.d. als
—pettare; —pi'ngere, —pl'gnere, v. a.
stooten, voor zich uitduwen, van zich wegduwen, afstooten ; — gli occhi a of infra
qc., de oogen ergens op vestigen; — in
chiara m elee, in 't volle licht brengen ; tot
haast aansporen; aansporen,drOven; — alla
rabbla, in woede doen ontvlammen ; —rsi,
v. rifl. — innanzi, avanti, voorwaarts
schrijden ; p. pass. —into, als agg. a ogni
piè —, bij elke gelegenheid ; —pingiinento,
in. het stooten, duwen ; voort-, wegduwen ;
aandrang, in., aandrijving, aansporing, v.;
—pinta, f. stoot, m.; la mortale —, de
dood, m.; aanstoot, m., aandrijving,aanleiding,
v.; —pirare, v. n. zuchten, steunen, kreunen;
— per qd., van verlangen, liefde tot iem.
wegteren, vurig naar iem. verlangen ; v. a. —
qe., iets vurig verlangen, begeeren, smachten
(naar iets); prov. cib che ocehio non niira,
cuor non sospira, wat niet weet, wat niet
deert ; p. pass. --ato. als agq. vurig verlangd,
begeerd ; —piretto, m. lichte, zwakke zucht,
v.; —pire'vole, agg. zuchtend, steunend,
kreunend, klagend ; —piro, m. zucht, v.;
zwaar, inwendig leed, 0.; ook zucht v. (van verlichting); fare, tinare, laneiare di gran
—i per qd., groote zorg, bange uren voor
iem. uitstaan; —i, pl. gesteun, gezucht, geklaag, 0.; smachten o. (naar tem.); l'ultimo
—, de laatste zucht, v.; rendere l'ultimo
den laatsten adem uitblazen; (Med.) h.z.d. als
affanno ; (Mus.) kwart rust, teeken voor een
kwart rust; —phone, m. diepe, zware zucht,
v.; —piroso, agg. zuchtend, vol verlangen;
—pizione, f. Z. —petto ; —pizioso, agg.
7.. —pettoso ; —sannare, v. n. h.z.d. als
sghignare; —eiego, m. Z. sussiego;
—sopra, avv. h.z.d. als sottosofra; —ta,
f. rust, v., stilstand, m.; fare, porre
rusten, uitrusten ; dare —, rust geven, rusten
laten ; dare — alla fatica, den weinig
van de inspanning uitrusten ; dare
a'
passi, stilstaan, staan blijven ; fig. dare —
al desiderio, zijn verlangen, begeerte onderdrukken ; — d'armi of alleen —,wapenstilstand, m.; voor mol le ; tabacchiero a —,
snuifdoos met springdeksel ; (Arm.) la del
cane del facile, de rust van den geweerhaan ; (Mar.) h.z.d. als seotta ; — del vento,
luwen van den wind ; —tantivaniente, avv.
als substantief, onderwerp gebruikt; —tantivo, agg. (Gram.) zelfstandig; nome -- of
alleen —, zelfst. naamwoord, 0.; vermo
het werkwoord zijn ; —tanza, f. (Eilos.) substantie, v., wezen, o.• — spirituale, geestelijk
wezen ; —e pie, En
gelen, m. mv.; zielen v.
mv. der afgestorvenen ; stof, materie, substantie, v.; lichaam, o.; — liquida, vloeibare
stof, materie, v,; voedingsstof, kracht, voeding,
v., voedingsgehalte, o., voedende kracht. v.;
brodo di poca —, niet zeer krachtige, lichte
vleeschsoep, v.; fig. inhoud, o., innerlijk gehalte, o., kracht, kern, pit, v.; inolte parole,
ma poca —, veel woorden maar weinig zin
of pit ; holle woorden ; —a of —e, p1. vermogen, o., have, v., bezitting, v.; in —, m. ave.
in 't wezenlijke, insubstantie; in 't geheel genomen ; —tanziale, agg. (Filos.) substantieel,
ondeelbaar; in en door zichzelf bestaand, werkel'ij'k ; fig. wezenlijk, hoofdzakelijk, hoofd ...;
11 contenuto —, de hodfdinhoud, m.; sost.
—,
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de hoofdzaak, v., het wezenlijke, 0.; —tanop den been houden ; —rsi (contro il nezialità, f. (Filos.) zelfstandigheid, v.; het in
niico), standhouden (tegenover den vijand);
en door zichzelf bestaan ; fig. wezenl ij k-, hoofd(Corn.) — 11 prezzo, op prijs houden, den
zakelijkheid, v.; —tauzialntente, avv. wat
prijs niet verlagen, niet laten afdingen ; —tenhet wezen der zaak betreft, wezenlijk ; —tantatore, m. h.z d. als sostetiitore ; —tenziarsi, v. rill. (Filos.) tot een wezen worden,
tazioiie, f. h.z.d. als —tenimento ; —tenutezza, f. terughoudend-, afgemetenheid, v.;
het aanzijn bekomen ; —tanzie'vole, agg.
—ti nrite, v. a. — qd. of qe. a qd. of a qe.,
inhoudrijk, stofrak; nuttig, voordeelig ; voor
—tanzioso, agg. krachtig, voedzaam, van
iem. of iets in de plaats zetten; — una parola a ti n ' altra, een woord door een ander
groot voedingsgehalte, substantieel; —tare,
v. n. staan blijven, stilstaan ; —rsi, v. rill.
vervangen, een ander woord er voor in de
plaats zetten ; — erede, tot erfgenaam aanrusten, ophouden ; v. a. in-, tegenhouden, tot
staan brengen ; — la via, stilstaan ; —taro,
stellen ; —titutto, m. plaatsvervanger, substim. (Mar.) boot, m.; —tegnenza, —tenenza,
tuut, m.; —tittitore, m. (Giur.) aansteller
f. het verdragen, dulden, uithouden, o.; voe(van een ander) tot naerf; —tituzione, f.
ding, onderhouding, v.; —tegno, m. gestel o.
vervanging, onderschuiving, v.; in de plaats
(waar iets op rust); onderlaag, v., onderstel, o.,
stelling, plaatsvervanging ; (Alg.) verwisseling
steunsel, o., spil, v.; fig. steun, onderstand, m.,
van een grootheid met eerre gelijknamige;
hulp, v.; (Idraul.) stuwinrichting, v., weer, m ;
(Giur.) instelling v. van een naerf; —trato,
—1 di ripresa, dijken, mv.; (Mar.)—a prima,
m. substraat, o., grondslag, m., tot grondslag
boegbreedte, v.; —tenere, v. a. steunen, stutliggende stof ; (Geol.) grondlaag, v.; —trazione, f. h.z.d. als —trato.
ten, d ragen ; voor ten ere ; (Mil.) — la eariea,
het vuur uithouden ; fig. dragen, op zich nemen; Sota'dico, agg. (Lett.) veesi —i, ontuchtige,
voor ritenere, behouden, hij zich houden,
sotadische verzen, mv.; —taegna, avv. onder
terughouden, ophouden ; fig. dulden, verdragen,
water ; —taequeo, agg. onder het water zich
lijden, uitstaan ; — qd., iem. verdragen, dulbevindend ; (Bot.) piante —e, onder het water
den ; assol. non sostenue eh' egli si angroeiende planten ; —taffitare, v. a. onder
dasse, h ij lulde niet, liet niet toe dat hij wegverhuren, weer aan een ander verhuren ;
ging ; — una prova, een proef, examen doortaffitatore, m. onderverhuurder, m.; —
staan ; — una !tierce, een waar op zijn pr ij s
taftito, m. onderhuur, m., -verhuring v.;
—tana, f. onderrok, m., (ook als minacht.
houden ; bekleeden (ambten); — la pante,
il personaggio di qd., de rol van iemand
uitdruk. voor vrouwen gebruikt); ha avuto
spelen ; staande houden (een bewering), bequesto favore per mezzo delle —e,
krachtigen ; — una causa, een zaak onderhij heeft die begunstiging door de vrouwen
steunen ; — una fazioue, net met een partij
gekregen ; stare, essere eneito alla —
della mamma, aan moeders rokken hanhouden, steunen ; onderhouden, opvoeden,
grootbrengen (zijn gezin): — qd. vivo, iem.
gen, moeders papkindje zijn ; (Eccles.) soutaan,
in 't leven houden ; — la vita, zijn brood
m., toog v. (der geestel.); (Mus.) diepste basverdienen ; assol. voedzaam zijn, voedingstoefen
snaar; — Helle magone, onderlegger tn.
bevatten ; —rsi v. rill. zich staande, op den
voor ijzeren rails enz.; —tangeute, f. (Georn.)
been houden; den prijs houden, niet in prijs
subtangente, v.; —tanina, 1. onderrokje, 0.;
—tanino, in. korte onderrok m. (bijv. der
dalen; den koers houden (effecten); duren,
blijven bestaan, aanhouden ; zich goed houden
danseressen); —tano, m. Z. —tana ; —tano,
(een schip in den storm); (Mar.) bij den wind
app. slecht, van geringe waarde ; cera —a,
houden, laveeren ; goed ged ij en, zich onderslechte was; giubba —a, voor sottana;
—tannue'eio, m. slechte, armoedige, verhouden, voeden, instandhouden ; z ij n kost verdienen, zijn rang, stand ophouden ; p. pass.
scheurde onderrok, m.; —tarco, in. (Arch.)
—uto, als agg. edel, voornaam, deftig, ernstig;
pijler; midden, o., spits v. van de boogwelving;
fare il —, zijn waardigheid ophouden ; stare
—tecehe, —teechi, —teeco, arv. heimelijk,
sul — verso alcuno, een aanmatigende,
verholen, van terzijde (aanzien); —te'ndere,
v. a. (Geom.) onderspannen ; de pees van den
kwetsende houding tegen iemand aannemen;
eon — passo, met afgemeten stap ; (Mus.)
boog construeeren ; den boog sterk gespannen
houden ; p. pass. —eso, als app. ii tato
met aangehouden tonen; adagio —, langzaam, aangehouden adagio ; —teni'bile, agg.
de tegen den hoek overliggende z ij de (in een
driehoek); —tentrantento, m. heimelijke
houdbaar ; argomento non —, niet vol te
houden bewering; opinione non —, onindringing, insluiping, v.; —tentrare, v. n.
houdbare meening, v.; —tenimento, m.
van onder ingaan, indringen ; insluipen, inkruipen ; — (colle spalle) al peso, de vracht
steuning, v., steun, m., oprechthouding, v.;
duiding, verdraging, v., onderhoud, o., verzoropnemen, op de schouders laden ; — al giogo,
ging, voeding, v.; —tenitore, m. ondersteuner,
zich onder het juk begeven ; fig. — in una
earica, in een ambt sluipen; fig. — a qd.,
staandehouder, m., onderhouder, verzorger,
beschermer, behouder, m., dulder, m., verdeiem. onderkruipen, iem.'s plaats innemen ; iem.
diger, voorvechter, m.; —tenta'bile, app.
opvolgen (in een ambt); —tentrazione, f. Z.
houdbaar ; —tenta'eolo, m. Z. —tegno ;
—tentramento ; —terfa'gio, m. uitvlucht,
—tentatnento, m. onderhoud, o., oprecht-,
voorwendsel, 0.; di —, avv. door verdraaiing,
staandehouding, v., levensonderhoud, dageop bedriegelijke wijze; —terra, avv. onder
laksch brood ; fig. troost, hulp, ondersteuning,
in de aarde ; fig. ondergegaan (zon); —terramento, m. begraven, ondergraven, o., bev., bijstand, steun, m.; —tentare, v. a. onderhouden, grootbrengen, opvoeden ; — la sela
grafenis, v., teraardebestelling, v.; —terra'neo, —terrano, agg. onderaardsch, onder
vita, zijn brood verdienen ; non aver di
che — la sua vita, niets hebben om van
de aarde gelegen ; la Ronma —a, het onderte leven ; —rsi, v. rill. zich in 't leven houden,
aardsche Rome (nl. de catacomben); in het
z ij n brood verdienen; —rsi in piedi, zich
onderhuis, de kelder gelegen ; de andere
,
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wereldhelft, de tegenvoeters betreffende ; sost. j —tilezza, f. Z. —tigliezza ; —lllno, aqg.
zeer fijn, dun enz.: —tilita, f. dun-, fijnheid,
m. onderaardsch bol, - gewelf, a, - gang, V.;
scherpte, v.; — d'ingegno, h.z.d. als sotisouterrain, onderhuis, kelderhuis, 0.; (Fortif )
gliezza ; — d'argamento, afdoendheid,.
—1, pl. kasematten, v. mv.; m.ijxen, mijngalletreffendheid van het bewijs; voortreffelijk-,
rijen, v. mv.; —terrare, v. a. in de aarde,
gestreng-, nauwkeurigheid; — di mavo,
onder den grond stoppen, begraven ; — uno
handvaardigheid, v.; —tilizzamento. in.
vivo, iem. levend begraven; fig. en fam. li
ha sotterrati tutti, hij heeft( ze allen beuitpluizerij, v., gepeins, o.; scherpzinnig, spitsvondig onderzoek, 0.; —tilizzare, v. n. uitgraven, ze allen overleefd ; — viti, de wijnpluizen, spitsvondig onderzoeken ; subtiliseestokken ondergraven ; — qe. iiella paglia,
ren ; sottilizzarla, het zeer nauw nemen ;
iets onder het stroo verstoppen ; Jig. — qd.,
—tinsà, avv. di — of di sotto in su, van
iem. ten gronde richten, iem. op den grond,
onder af, van beneden naar boven ; —tindenneerdrukken ; fig. uitgeven, verteren (groote
dere, v. a. er onder verstaan, er stilzwijgend
geldsommen); — migliaia e migliaia in
in begrepen zijn tusschen de regels lezen, het
una impresa, duizenden en duizenden in
zijne er van denken.
een onderneming steken ; fig. — qd., iemand
overwinnen, ten val brengen ; p. pass. —ato, Sotto, prep. I. onder; stare — la linestra,
onder het venster staan ; essere — di qd., beals agg. (Agr.) ingekuild, in den grond gelegd;
neden iem., in lageren stand staan ; 1I. avv. on—terratore, m. begraver, wegstopper rn.
(van schatten); (lijken)begraver, m.; —terrader, beneden (wonen enz.); het benedengedeelte
v. 't lichaam ; ha male — , hij heeft een kwaa
to'rio, m. h.z.d. als sepoltura ; —terrain 't onderlijf; III. onder, (binnen in); — la•
tura, f, (Agr.) inkuiling, v., ingraving van
wijnstokken enz.; —tesa, f. (Geom.) boogpees,
terre, onder den grond , sott' acqua, onder
water ; — la rena, in het zand ; soft' olio,
v.; de tegenover een hoek liggende zijde (in
in olie (sardines); IV. van tijd, onder, tijdens;
een driehoek); —teso, agg. en p. pass. van
— l'impero, la direzione di qd., onder,
—te'ndere; —tesso, prep. en avv. voor
sotto; —tigliamento, m., —tiglianza,
tijdens de regeering, het bestuur van iem.; —
f . —tigliare, v. a. —tigliativo, agq. Z.
11 ministern di Crispi, onder het ministeassottigliamento, —gliezza, —gliare,
van Crispi ; V. afhankelijkheid, leiding, onder ;
—gliat.ivo ; —tigliazione, f. (Chim.) kla— la condotto di qd., onder de aanvoering;
van tem.; mettere qd. — uu buon maesring, afscheiding v. (v. de vloeib. van de vaste
bestanddeelen); slibbing, v.; —tigliezza, f.
tro, iem. onder een goeden meester plaatsen ;
dun-, fijnheid, scherpte, spitsvondig., scherpVI. wijze, verhouding, toestand ; — pretesto,
zinnigheid, v.; — del vedere, scherpte van
onder voorgeven, als voorwendsel ; — eolore,
gezicht ; karig-, schaarsheid, v.; —tigliume,
onder den schijn ; — sigillo di confessione,
onder het zegel der biecht, het biechtgeheim ;
m. (Magn.) allerlei dunne en fijne ijzerwaren ;
afval, o., snippers, mv., stukjes mv. (v. kleeren
— giuramento, onderzede; — speranza,
—i,
pl.
haarenz.); lichte spijzen, v. mv.; fig.
in, met de hoop; — eondizione, op voorkloverijen, woordenvitterij, v.; —tile, agq. dun,
waarde, onder beding; — pena di niorte,
fijn, teer, tenger, fijn van gebeente ; mereanop straffe des doods ; — al ehirurgo, onder
zie —i , ellegoederen ; garen en bandwaren ;
handen van den heelmeester; VII. beprip;
mager ; zuiver (lucht); acqua —, fijn, zuiver
— questo home s'entendono varie
water, o.; week, zwak ; — di gente, zwak in
cose, onder dezen naam begr ij pt men, vat
manschappen ; mat —, tering, v.; l'avere —,
men verschillende dingen samen ; VIII. ell.
de kleine bezittingen, gereedschappen ; armragazzi —! kinderen, begint er aan, begint
zalig, ellendig, karig, spaarzaam ; scherp (genu (den arbeid); IX. ruimte en plaats ; —
zicht, gehoor); — d'acgaa, ondiep; costa
Fiesole, aan deze zijde, beneden Fiesole ;
—, lage, vlakke kust, v.; peso —, licht ge— trent' anni, minder dan, beneden de 30
wicht, 0.; fig. scherp, scherpzinnig (geest, verjaren ; marciare — Rome, voor de muren
stand); vitterig, haarklovend, spitsvondig ; divan Rome trekken; X. omstreeks; — a quel
ehiarazione plu — che vera, een meer
tempo, om, omstreeks dien t ij d ; — Natale,
fijne, spitsvondige dan ware verklaring, v.;
tegen, omstreeks Kerstt ij d ; XI. di —, rimaDottor Sottile, bijnaam van Mich. Scotus ;
nere di —, beneden, onder, lager blijven ;
thans faro. haarklover, vitter, m.; srnetti una
gli arriva di —, al ginoeehio, hij reikte
volta di fare il Dottor —, houd nu eens
hem nog niet tot aan de knie; venire, camet je spitsvondigheden, haarkloverijen op;
dere di —, er onder geraken, vallen ; di —
geestig, sluw, doortrapt ; malizia —, listige
in su, van beneden naar boven, van onder
boosheid, V.; als sost. in. fijnste, dunste, teerste
af gezien ; per di —, al di —, van onder ;
gedeelte van iets; lavorare in —, fijn, sierXII. bijwoordelijke wendingen : —, avv. onder
lijk werk maken ; guardarla nel —, al te
den dekmantel, in 't geheim, 't verborgen;
nauw zien, te veel op de kleinigheden letten,
per di —, voor het benedengedeelte van 't
te nauwkeurig, stipt handelen ; terre, eamenschelijk lich.; inedicina ehe opera
vare il sottil dal—, uit de kleinste dingen
per di —, geneesmiddel o. dat op het ondernut, voordeel weten te halen ; uiterste nood,
lijf werkt; XIII. verbiale verbind.; ander —,
m.; recare qd. in —, iem. in den uitersten
ondergaan, -zinken ; wetter — , onderliggen ;
nood brengen ; tornare al —, tot gebrek
fig. zich iets ten nutte maken ; esser —,
vervallen; als avv. parlare —, te hoog, te
onder zijn ; fig. verloren zijn ; andare, rimageleerd spreken ; sottile sottile, op zeer fijne,
nere al di —, onderliggen, het onderspit
lichte wijze; —tilemente, --tilmente, avv.
delven, verliezen ; eavar di — qe. a qd.,
op fijne, zachte, teere w ij ze; zeer zorgvuldig,
iem. iets sluw afhandig maken ; fa in . afzetten,
nauwgezet; scherp, op scherpzinnige wijze;
aftroggelen, ontfutselen ; dar — al neniieo,
met veel geest, sluwheid, scherpzinnigheid;
den v ij and aanyallen; (Cacc.) dar — alle
op karige, spaarzame, nooddruftige wijze;
Mere, het wild opjagen ; fig. dar — a qe.,
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iets opgebruiken, verbruiken ; niettere, riis om van onder op bezien te worden • —pa'ncia, m. indecl. buikriem m. (van paarden);
Adurre — di se, onder zijn heerschappij
brengen, aan zich onderwerpen ; non voler
—passa'ggio, m. onder een straat loopende
star —, niet zoet, gehoorzaam willen zijn ;
doorgang, v.; —pendicolare, m. h.z.d. als
— questo rispetto, rapporto, onder dit
—normale ; —piede, m. (Caraxz.) trede,
opzicht; —archivista, m. onderarchivaris,
plank achter de koetsen voor de lakeleh
DI.; -biblioteea rio m. onderbibliothecaris,
vloermat, v., tapijt, o.; —potiimento, m. bet
m.; —bicchiere, m. glazenbakje, o.; fam.
onderleggen, zetten, plaatsen, o.; onderwerping,
vilt o. om de bierglazen op te zetten ; —bo'conderjukking ; —porre, v. a. onderleggen,
cio, m. flesschenbakje, o.; —boce, avv. Z.
plaatsen, zetten ; fig. onderwerpen, in zijn
—voce ; —brigadiere, m. onderbrigadier,
macht brengen, onderjukken ; fig. — qd. a
m.; —calza, f. onderkous, v.; —calzoni,
qe., iem. aan iets onderwerpen (biv. een verin. pl. h.z.d. als miitande; —eaucelliere,
hoor); (Giur.) — qd., iem. onder curateele
in. ondersecretaris, onderkanzelier, m.
stellen; —rsi, v. riil. zich onderwerpen, zich
overgeven ; fig. —rsi a qe., zich ergens aan
•Mottoccare, v. a. zacht, licht aanraken, aantikken ; —occhio, —occhi, avv. Z. sotteeonderwerpen, een zaak op zich nemen ; p. pass.
che ; —coda, in. indecl. (Sell.) staartriem, m.;
—sto, als agg. onderworpen, blootgesteld;
—coinniissione, f. ondercommissie, v.; —co-ondergeschikt ; sost. m. ondergeschikte, m.;
perta, f. onderdek, o.; —toppa, f. glazen—posizione, f. onderwerping, ondergeschiktheid, v.; (Giur.) curateele, v.; —prefetto, m.
bakje, o., presenteerblad, 0.; —corrente, m.
onderprefect, m.; —prefettura, f. onder(ldraul.) onderstrooming, v.; agg. dal-, stroomafwaarts liggend ; —cuoco, m. onderkok, m.
prefectuur, v.; —priora, f., —re, m. onderpriorin, v., -prior, m.; —provveditore, m.
—cnta'iieo, agg. (Anat.) onderhuidsch, onder
onderopzichter, -inspecteur, in.; (Stor.) plaatsde huid liggend ; —delegato, m. (Star.)
onderdelegaat, -prefect m. (in den Kerk. St.);
vervanger m. van den Provveditore in de
onderpolitie-inspecteur, politieagent, in.; —diVenet. Republiek ; —ordinato, app. onderacono, m. (Eccles.) subdiaken, m.; —diretgeordend, -geschikt; —rettore, m. ondertore, m. onderdirecteur, m.; —disgiuntivo,
president, m.; —ri'dere, v. n. Z. sorri'dere;
sale, m. (Chim.) h.z.d. als alcalino ; sost.
agg. (Filos.) proposizioni —e, twijfelachtige
vooropzettingen, v. mv.; —distinzione, f.
basisch zout, o.; —scala, m. indecl. leegti
.subdistinctie, fijnere onderscheiding; ci nderruimte, kast v. onder de trap; —scritta, f.
afdeeling, v.; —divi'dere, v. a. Z. subdivionderschrift, o., handteekening, v.; —scrit•dere ; —dominante, f. (Mus.) subdominant,
tore en soscrittore, m. onderteekenaar, m.;
v., vierde toon m. boven den grondtoon ;
—scri'vere en soseri'vere, v. a. onderteekenen, -schrijven ; fig.— una opinione, een
- fattore, m. plaatsvervangend bestuurder,
gevoelen deelen ; v. n. inteekenen,abonneeren
onderfactoor, m.; —fluviale, agg. (Idraul.)
(op een tijdschrift); teekenen (voor een bedrag);
aqua , onderstrooming, v.; gamba,
—rsi v. rid. zijn naam, handteekening onder
avv. prendere qc. di —, Z. ond. gamba ;
—giacere, v. n. Z. soggiacere; —gola,
iets zetten ; onderteekenen, inteekenen ; p. pass.
—itto, als agg. onderteekenend; io —, ik
m. indecl. (Arch.) keellijst, v.; (Sell.) keelriem
m. (van paardentuig, hel n enz.), warns, v.,
ondergeteekende ; als sost. m. it —, de onderteekenaar, in.; —scrizione, soscrizione,
keelzak m. (van 't rundvee); —, avv. onder de
f. onderteekening, onderschrijving, v., onderkeel, aan den hals; —grondale, m. (Arch.)
overhangende dakgoot, v.; --inteso, voor
schrift, o., inteekening, v.; aprire usa -,
een inteekening openen ; —scuo'tere, v. a.
-sottinteso, p. pass. van —intendere; —ispettore, m. onderinspecteur, in.; —leva, f.
van onder, onderaan opschudden ; —sedere,
v. n. Z. sottostare ; —segreta'rio, m.
steunpunt, o., onderleg m. voor den hefboom ;
—lineare, v. a. onderstrepen, gespatieerd
ondersecretaris, m.; — di Stato, m. onderStaatssecretaris ; in Ital. eerste ambten. van
drukken; fig. nadrukkelijk doen uitkomen, bijzonderen nadruk leggen ; —ato, agg. ondereen ministerie en plaatsv. van den minister;
—sopra, avv. onderste boven ; standare,
streept, nadrukk. voortgebracht; —lunare
;nettere — ondersteboven keeres ; alles op
en sublatiare,ondermaansch; il mondo —,
stelten, in verwarring brengen ; opstoken ;
onze aarde, planeet ; fig. aardsch, vergankelijk;
—maestra, f., —o, m. hulponderwijzeres, v.,
andare —, in wanorde geraken, omvergeworpen worden ; essere —, in groote ver-wijzer, m.; —manica, f. ondermouw, v.;
warring, ontsteltenis z ij n ; alle handen vol
- mano, m, onderlegger m. (bij 't schrijven);
schrijfmap, -portefeuille, v., extra geschenk, o.,
hebben, niet weten wat 't eerst aan te pakken ;
in 't geheel genomen, ongeveer, gemiddeld;
extra belooning, v.; slag m. van onder op; avv.
—soprare, v. n. h.z.d. als andare —, ook
-di —, onder de hand, heimel ij k, in 't geniep ;
—mare, m. zeebodem, m.; —marino, agg. voor . naufragare ; —squadra, f., —squadro, in. verdieping, uitholing, v. aan de
onderzeesch; telegrafo —, onderzeesche
oppervl. van een reliefwerk ; als ave. di —,
kabel, v.; —inessione, f. Z. somtnissione;
verdiept, uitgehold ; lavorare — uitholingen,
—me'ttere, v. a. onder leggen, plaatsen, stelinsnijdingen maken ; —o'ssido, m. (Chim.)
len; fig. onderwerpen, in zijn macht brengen ;
suboxyde, o.; —stare, v. n. — a qe., onder,
--rsi, v. rif. zich onderwerpen ; p.pass. —esso,
beneden, bij iets staan; aan den voet liggen,
als agg. onderworpen,ondergeschikt; —molstaan ; alla casa sottostà un vago
ti'plice, m. (Art.) getal o. dat meermalen
giardino, beneden het huis ligt een bekoorgenomen in een ander opgaat; —murata, f.
lijke tuin ; fig. onderworpen zijn, afhankelijk
(Arch.) ondermuur, m., fondament, 0.; —muzijn ; p. pres. —ante, als agg. onderliggend;
tanza, f. (Gram.) h.z.d. als ipallage ;
nel piano —, in de daaronder liggende ver—normale, f. (Geom.) subnormaall'jn, v.;
dieping; voor : sottoposto, onderworpen,
-notato, agg. ondervermeld; —nst1, agg.
pittura —, schilderstuk o. dat er op berekend onderdanig ; —snol), m. onderlaag, v., -grond,
'
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m.; —tangeilte, f. (Geom.) sublangent, v.;
--tellente rn. (Mil.) tweede luitenant, m.;
--tl'ngere, v. a. opverven, de eerste, onderverf geven, de grondverf aanbrengen ; —vaso,
m. schoteltje o. onder een bloempot ; —vento,
agg. (Mar.) essere —, den wind tegen, leiwaarts hebben ; —ventato, agg. (Mar.) leiwaarts afgedreven; —veste, —veste, 1. vest,
o.; —vita, f. onderlijfje, o.; —voce, avv.
halfluid, gedempt, zacht.
Sottraendo, m. (Arst.) som waar van afgetrokken wordt ; —tra'ggere, —arre, v. a. van
onder wegtrekken ; fig. uit den zak lokken,
aftroggelen (geld), ontfutselen ; — le provvizione agll assediati, de belegerden de
levensmiddelen afsnijden ; — la page, het
loon onthouden; (Arst.) aftrekken ; bevrijden
(van een gevaar); onttrekken (iem. aan iets);
— II sontlo agli occhi, den slaap verdrijven; aantrekken, aanlokken, aan de blikken
der wereld onttrekken ; — qd. of la fame
di qd., iem. zijn goeden naam benemen, belasteren ; —rsi, v. ril. zich onttrekken, vluchten, ontsnappen (aan lets); zich losmaken (van
iets); —ral alla ubbidieilze, zich aan de
gehoorzaamheid onttrekken ; p. pass. —atto,
als agg. onttrokken, ontfutseld, afgetrokken ;
h.z.d. als —attoso; —atto, m. verlokking,
aansporing, v.; —attore, m. onttrekker, ontfutselaar, aftroggelaar ; (A r it.) altrekker, m.,
af te trekken getal, o.; —ettoso, agg. listig,
sluw; parole —e, lasterachtige, eerroovende
woorden, e. mv.; —azione, f. aftrekking, v.;
wegneming, onttrekking, ontfutseling, aftroggelarij, v.; (Arit.) aftrekking,v., het aftrekken, o.
Sottuiiziale, m. onderotlicier, m.
Sovacciui, in. pl. in de pan gebakken meelbolletjes, o. 10V.; —vaito, —va'ttolo, m.
Z. soatto; —vente, avv. dikwijls, veelvuldig ; als agg. —1 fiate, meermalen ; — ventem eute, avv. h.z.d. als —veste ; —verclliameute, avv. op bovenmatige, buitenmatige
wijze; Tam. op kolossale wijze; —verchiatllento, m. Z. —verehio ; —verehiare,
v. a. overstroomen, buiten de oevers treden ;
fig. overtreffen, overvleugelen ; te slim af zijn ;
benadeelen, bedotten ; v. n. in overvloed voorhanden zijn ; p. pres. —ante, Ris sost. arglistig mensch ; slimme vos, in.; p. pass. —ato,
als agg. bedrogen, beetgenomen ; —verchiatore, in. bedrieger, beetnemer, m.; verehieria, f. beetnemerij, gewelddadigheid, v.,
onbevoegde aanmatiging, v.; —verehle'voie,
agg. overvloedig, gewelddadig, onbeschaamd,
arglistig, beleedigend ; —verehiezza, Z.
—verchianze; —verchio, agg. de juiste
maat te buiten gaand ; —zelo, overdreven
ijver, m.; als sost. m. overmaat, v., overschrijding, v., blinde ij ver, m.; prov. ogni — rompe
11 coperchio, als men den boog te strak
spant breekt hij ; di —, are. al te zeer, te
zeer ; — avv. te veel, te groot, in overmaat ;
—'vero, li.z.d. als sughero ; —vesciare,
v. n. (Agr.) het groene zaad omakkeren;
—ve'scio, m. groenzaad, o.
Sovra, prep. h.z.d. als sopra; —namente,
avv. op uitstekende, overtreffende wijze ; hoofdzakelijk, voornamelijk ; op souvereine, onbeperkte wijze ; —negglare, v. n. als souverein,
onbeperkt heerschen, gebieden, souverein zijn,
machtiger zijn ; fig. den tyran, alleenheerscher
spelen ; zich niets laten zeggen, de lieden
tira nniseeren ; v. a. — qc., onbeperkt over
?
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iets heerschen ; —illtè, f. alleenheerschappij,
v., hoogste gezag, o., souvereiniteit, v.; alta
susereiniteit, v., opperleenheetscha1, v.;
—'no, m. souverein, m., opperhoofd van den
Staat ; als agg. souverein, onbeperkt ; 11 popolo —, het souvereine volk; hoog, verheven,
hooger, voortreffelijk, hoofdzakelijk : voor soprano in de beteekenis : er bovenopstaand,
liggend; —nzare, sobranzare, v. n. h.z.d.
als sopravanzare en sovranegglare;
—stameuto en soprastatttento, m. het
hooger staan, o., hoogere stand, m., het bovenuitsteken ; voor : lndugio ; —stare en
soprastare, v. n. bovenuitsteken, hooger
liggen, staan ; voor de deur staan, bedreigen
(ongelukken); vendemmia sovrasta, de
oogst staat voor de deur, is aanstaande;
sovrastano le cinque, het zal weldra vijf
uur slaan ; den voorrang hebben, overtreffen ;
— 11 popoio, bet volk onderdrukken ; —a
sè medisimo, zichzelf overwinnen, besturen,
leiden, verblijven, blijven ; (Rett.) ophouden,
een kleine pauze maken, afzien (van iets),
overleven, nog in leven zijn; —vresso, avv.
voor sopra.
Sovritnporre, v. a. nog eens belasten, met
belasting beleggen ; —posta, f. opcenten mv.
op de belasting.
Sovrumano, agg. bovenmenschelijk,overgroot,
reusachtig groot; eloqusenza —a, verbazende, ongehoorde welsprekendheid, v.
Sovva'ggiolo, m. meermalen opgevouwen
stuk papier of linnen dat men onder meubelen
legt om ze vast te doen staan ; onderlaag, v.;
oppoffing, plooi v. (in een niet goed gem kleed);
tlrl abito fa —, een kleed staat met plooien,
poft op; —allo, m. [am. wat een overschot
uitmaakt ; nettere a —, iets terzijde leggen,
besparen ; vrij gelag, o.; di—, avv. bovendien,
op den koop toe ; caseai e di — perdel
la borsa, ik viel en verloor nog bovendien
mijn hours.
Sovv eneuza, f., —euimento, in. hulp, v.,
bijstand, ïll.; —ene'vole, agg. Z. soceorrevole; —euire, v. a. helpen, bijstaan, bijspringen, behulpzaam zijn ; — qd. di denaro,
iem. met geld bijstaan ; v. n. helpen ; — ai
poveri, de armen bijstaan ; v. inpers. mi
sovviene, ik herinner mij, 't valt mij in;
fare — a qd. qe., iem. aan iets herinneren ;
— sost. m. herinnering, v., aandenken, o.;
—euitore, m. Z. sovverltore; —enitriee,
f. goede helpster, v.; —entare, m. helper in
d. nood, menschenvriend, behulpzaam mensch,
m.; enzione, f. ondersteuning, v., subsidie,
v., bijdrage, v.; voor —enitnento ; —ersione,
f. omverwerping, v., verwoesting, v.; braking,
misselijkheid, v.; ersivo, agg. omwerpingsgezind ; associnzioid —e, omwerpingsgezinde, revolutionnaire vereenigingen, v. mv.;
—ersore, —ertitore, m. verwoester, omverwerper, m.; —ertsre, v. a. omstooten,
omwerpen, overhoop smijten, ten gronde richten, verwoesten ; fig. omverwerpen, ondermijnen (de orde in den Staat, het huisgezin); —
II motldo, de wereld in beroering brengen ;
verleiden, (voor pervertire) verijdelen.
So'zio, m. en afgel. Z. Socio.
Sozzamente, avv. op vuile, liederl'ij'ke, gemeene, ontuchtige wijze ; op schandel'ij'ke, smadel'ij'ke wijze ; —are, v.a. bevuilen, bezoedelen ;
fig. bevlekken, schenden ; —rsi, v. rill. zich
bevuilen, bezoedelen ; fig. zich bevlekken;
-
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—ezza, —ità, —nra, f. vuil, drek, o.; vuilheid ; fig. gemeen-, liederlijkheid, v.; avvolto
In —e orribili, in schandelijke ondeugden
verzonken ; — a, agg. vuil, smerig, liederlijk ;
fig. schandelijk, gemeen, laag, ontuchtig, liederlijk ; misvormd, mismaakt, leefijk, afzichtelijk ; gierig, knekerig.
Sozzopra, avv. Z. sottosopra ; —ore, m.
Z. —lira ; —u me m. h.z.d. als —lira; fig.
nel — del vizj, in 't yuil, 't slijk der

ondeugden.
Spaccalegna, —e, m. indecl. houthakker, m.;
—eainento, m. het splijten, kloven ; scheur,
spleet, reet, V.; —caiiiontagne, —eamonti,
m. indeel. bluffer. grootspreker, opsnijder, m.;
—care, v. a. splijten, kloven, klein hakken ;
m. prov. è yin gelo clie spacca le gietre,
't vriest dat de steenen barsten ; ram. — il
sessante, uitmuntend loopen (uures.); —rsi,

v. rif. openbarsten, springen, splijten, scheuren, barsten bekomen ; p. pass. —ato, als agg.
openbaar, klaarblijkelijk ; ram. bugiardo —,
aartsleugenaar; Fiorentino —, hart en ziel

SPA
ter, m.; prima —, uitstekende vechter, m.;
donna da —, krijgsman, m.; lama Bella.
—, kling van bet zwaard; in.piignati.ra,
guardia, taglio, punta, porno, fader &
delta spade, gevest, o., stootplaat, v., snede,.
v.; punt, knop, scheede van den degen, bet
zwaard ; — auda of tratta, bloote, getrokken
degen ; a — tratta, met getrokken zwaard,.
o.; fig. met alle ernst, uit alle kracht ; neinico
a— tratta, gezworen vijand, m.; difendere,
sostenere qd. a — tratta, iem. met hart.
en ziel, met zijn eigen lichaam verdedigen,
ondersteunen ; filo of filo diritto della —,
scherpte, snede van het zwaard ; andare a.
fit di —, over den kling springen, gejaagd
worden ; fig en (am. andare come una—,
een goed verloop hebben, vlug gaan ; eertciare, niettere mano alla —, de hand
aan het zwaard slaan ; sfoderare, sguai
nare, tras la. —, het zwaard-, van leer trekken ; saper maneggiare la —, het zwaard
weten te voeren ; Scherm. venire a lnezza
—, op halven klingafstand naderen; abito
di —, kleeding v. waarbij de degen mag
gedragen worden, hof-, galakleeding, v.; caliieriere, camerlingo di —e nnanto of
di tappa e —, pauselijke hofbeambte

een Florentijn ; —cato, m. (Arch.)doorsnede
v. (van een gebouw); —catura, f. het splijten,
kloven, kl. hakken, o.; scheur, spleet, kloof,
gebarsten, gespleten plaats ; —e, pl. scheuren
in 't bout (door droogte); —chiarsi, v. rifl.
kamerheer met degen en mantel; fig. diepe
met veel smaak eten ; zich buitengewoon
smart,v.; la sua mart nis fu come Una —
vermaken ; —cia'bile, agg. verkoopbaar, wat
al cuore, zijn dood was voor mij een wonde,
verkocht kan worden ; —dare, v. a. versteek in 't hart; (Chir.) chirurg. mes o. met
koopen, afzetten, van. de hand doen ; assol.
getand lemmet ; (Zool.) pesce — , zwaard— poco, weinig omzetten, weinig zaken doen ;
visch, m.; (Giuoc.) —e, pl. zwaarden mv. (kl,
fig. voler — la sna scienza, zijn geleerdin 't Ital. kaartspel); —a'ccia, f. slechte, oude,
beid aan de man willen brenger ► , te luchten
roestige degen, m.; groote degen, pallas, m.;
willen hangen, er mee te koop loopen ; ver—acciata, f. degenstoot, zwaardslag, m.;
zenden ; — 11 fante per Barcellona, zich
—accino, m. iem. die den degen alleen tot
van gewicht en voornaam voordoen ; fig. —
sieraad draagt ; fare lo —, terstond gereed
una lite, een strijd beslechten; — il terzijn om te vechten, een vechtersbaas zijn ;
reno, den weg vlug afleggen, flink doorloe—acciuola, f. (Bot.) h.z.d. als pancacci-pen ; — uiia cosa per buona, iets als goed
uolo ; —a'io, —are, m. zwaardveger, -drauitbazuinen ; — qd. per gran letterato,
ger, m.; —ata, f. h.z.d. als —acciata, f.
iem. voor een groote letterk. aanzien ; — un
sabelhouw, m.; —erno, m. (Pescat.) snoekqd.
malato, een zieke opgeven ; —
helt'
hengel, -angel, -lijn, v.; —etta, f. (Magn.)
altro niondo, iem. naar de andere wereld
polijstijzer, o.; (Cate.) hartsvanger, m.; —iglia,
zenden; — qd. per generale, iemand met
f. (Giuoc.) spadielje, v.; schoppenaas v. in 't
mooie woorden afschepen, met eeu kluitje in
Hombre- en quadrieljespel ; —ina, f. kinder't riet sturen; — un tuogo, een plaats versabel, v.; soort spinklos, m.; —lno, m. korte
laten ; verkwisten, verspillen, verwoesten ;
degen, v.; —one, m. groote degen, paltas, m.; .
—rsi, v. rifl. — per nu dottore, zich voor
(Arm. stor.) —a due mani, tweehands-,
dotter uitgeven ; aftrek vinden, goed verkocht
slagzwaard, o.; pop. giocare, meeare lo
worden ; zich losmaken, uit de verlegenheid
—a due maai, het hazepad kiezen ; e' vi
redden ; prov. — lucciole per lapterne,
si pui) giocai- di —, hier zou men kunnen
knollen voor citroenen verkoopen ; p. pass.
vechten (zoo lee; is een zaal); — m. eunuch,.
—ato, als agg. roba —a, verkochte waar :
gesnedene, in ; —roneggiare, v. n. den heer,
fig. opgegeven (zieke); ram. esser —, niet meer
den baas spelen ; —n'ccia, f. kl. zwaard, o.,.
weten wat te doen om zich te redden, radeloos
degentje, o.; —ulare, T. a. de moerassen
zijn ; —ciatamente, avv. ijlings, in allerijl ;
droogleggen.
— ciativo, agg. h.z.d. als sbrigativo ; —ci- Spagato, agg. h z.d. als scontento ; —hero,
atore, m. afzender, verspreider (bij v. v. slechte
m. h z.d. als sparagio ; bindgaren, -touw,
boeken); ook fig. verspreider van lastertaal,
o.; —i, pl. soort fijne vermicelli; schoenmaleugens ; —cie, m. afdoening, v., verkoop, m.,
kersdraad, o.; —Ware, v. a. (lip.) de reeds
omzet, in ; in quel negozio c' è poco,
ingeslagen bladz. weer uit den vorm nemen ;
in deze zaak gaat weinig om; rijtoer, tn., rit,
—inatura, f. (Tip.) het uit den vorm nemen
v.; brievenpost, v., koerier, m.; ook voor :
der bladzijden ; — liamento, in. verwijdering
dispaceio ; (Corn .) adviesbrief, m ; voor :
v. van het stroo, de stroo-omhulling; — delie
partenza, licenza, co in miato ; ram. dar
acque, Z. spaglio ; —ligre, v. a. het stroo
1'nttin^o — ad uno, iem. naar de andere
verwijderen, uit de stroohulzen, het stroo doen ;
wereld helpen ; —co, m. spleet, scheur, barst,
(Agr.) met stroo voeren (vee); — il grano,
reel, v.; —conata, f. opsnijderij, blufferij,
het graan schoffelen (om het stroo te verwijsnoeverij, v.; —cone, m. als —camontagne.
deren); v. n. het stroo door elkander gooien
Spada, f. degen, m., zwaard, o.; buona —,
(van 't vee); (Idraul.) met geweld uit de bedeen goede kling, m., een dapper strijder, vechding treden, buiten de oevers treden; (am.
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in un luogo, op kosten van den huisheer I tegen iets in acht nemen ; ristringersi nelle
leven, zich ergens nestelen ; —Ho, m. het
—e, zijn schouders ophalen ; aver, portare
buiten de oevers treden roverstroomen ; (Cavall.)
qe. a —, iets over de schouders dragen, over
stootende, schokkende beweging var, 't paard.
de schouders geslagen hebben (mantel); porSp agna, f. (Geogr.) Spanje, o.; Grande di —,
tare in —, op de schouders dragen ; alle,
Spaansche Grande, m.; fig. zeer deftig en statig
daile —e, in den rug, achter zich ; eammensch, m.; (Cuc.) pan di —, Spaansch brood,
pare alle —e di qd., op iemands kosten
0.; —olata, f. h.z.d. als millanteria s
leven ; dopo le —e, reeds achter den rug,
—olleggiare, v. n. Spaansche gewoonten
reeds afgelegd (weg); (Idraul.) oeverdam, m.,
aannemen, volgen ; Spaansche trots m. vervloedbed, o.; (Mar.) —e della nave, scheepstoonen ; (Pont.) Spaansch gezind zijn ; —oleswangen, mv.; —la'ccia, f. groote, mismaakte
eainente, avv. naar Spaansche manier, Sp.
schouder, m.; (Vet.) —e, pl. boeggezwel o. (van
deftigheid en trots ten toon dragend ; —olesco,
't paard); — la'ccio, m. h.z.d. als —ino ;
agg. naar Spaansche manier ; Spaansche ma(Arm. ster.) schouderstuk, o., -plaat, v.; —lesre,
nier nabootsend ; —oletta, f. cigarette, v.;
v. a. den schouder verstuiken, verrekken ; kreu(Mus.) oud-Spaansche dans, dansmuziek, V.;
pel maken (een paard); —rsi, v. rill. den schou(Magn.) spagnolet, venstersluiting, v.; —oder verstuiken ; kreupel worden (lastdieren);
lismo, m. Sp. spreekwijze, v., taaleigen, o.;
—tarsi, v. rilt. (Giuoc del billiardo), zijn
—cola, f. h.z.d. als —oletta ; —uolo, agg.
bal vrij maken ; —lata, f. het schoudersophaSpaansch ; sost. m. Spanjaard, m.
len, o., stoot m. met den schouder ; —late, agg.
Spago, m. bindgaren, -touw, o.; — dei calzwak in de schouders, den rug (v. lastdieren);
zolai, schoenmakersgaren, pikdraad, o.; —
fig. en fam. tot over de ooren in de schulden
da vela, zeilgaren, o.; fans. dare — a qd.,
stekend; negozio —, zaak v. die geheel in
iem. uithooren ; fi g. en volg. vrees, angst, v.;
de schulden zit ; ragione —a, niet steeknon mi da —, ik ben niet bang voor hem;
houdende rede, v.; sost. m. kreupel-, lamheid
?n. prov. chi ha — aggomitoli, wie in
v. (der lastdieren); —leggiamento, m. bijgevaar is zie dat hij er uitkomt.
stand, m., hulp, v., rugdekking, v.; (Mil.) flankSpai, spapi, m. Spahi ; lichte, Turksche ruiwerk, o., -verdediging, v.; —leggiare, v. a.
terij, v.; —mento, m. scheiding, ontbinding,
bijstaan, helpen ; (iem.) dekken ; (Mil.) op den
v.; —are, v. a. een paar of bij elkander beflank versterken ; v. n. zijwaarts gaan ;
boorenden scheiden.
naar links en rechts schieten ; (Cavall.) een
Spalancare, v. a. wijd opensperren, -doen, uit
fraaien gang hebben, den kop mooi dragen ;
elkander zetten, spreiden, uitstrekken ; v. a.
—letta, f. dam, m., borstwering, v., leuning
fig. — j e., iets ronduit zeggen ; — il cuore, v. (aan bruggen enz.); (Arch.) vensterwang, v.;
zijn hart blootleggen ; p. pass. —ato, als agg.
deurverdieping, v,; —liera, f. leuning, rugwijd open, wagewijd openstaand ; —ateleuning, V.; — del letto, hoofdzijde v.'t bed ;
mente, avv. wagewijd open ; fig. op opene,
(Giard.) prieel, o., rij v. boomen ; rij perduidelijke wijze; —atore, m. opensperder,
sonen ; far —, de haag vormen ; in 't gelid
ogenrukker, m.
op een rij staan; (Mar.) rugplank, steunplank
Spalare, v. a. wegschoffelen (de sneeuw); (Ayr.)
v. (van een boot), ruimte tusschen de voorste
het graan omschofielen; (Agr.) de steunpaal
roeibank en het achterdeel ; —liere, (Mar.
(van boomen) wegnemen ; —ata, f. het wegStor.) eerste roeier (op de oude galeien); i,
schoffelen ; atore, m. sneeuwopruimer,
pl. achtermannen, slagriemen (in een boot);
straatveger, m.; —atura, f. het wegschoffelen,
—lino, m. schoudermantel, m., manteltje, o.,
opruimen o. van de sneeuw ; —are, v. a.
omhanger, m.; (Mil) epaulette, v., schouderen assol. de stelling, stellaadje wegnemen ;
versiering, v., vangsnoer, 0.; —u'ecia, f.
(Agr.) de buitenste takken afsnijden ; fig. en
dunne, magere schouder, m.; fare —ece, de
fam. ingegno che spalla, buitengewoon
schouders ophalen ; —ucciata, f. het ophalen
talent, genie, o.; —catoio, agg. verbazingder schouders ; non gli rispose e gil fece
wekkend, overbluffend ; —do, m. (Arch.)
una —, ik antwoordde hem niet maar haalde
voorsprong, overbouw, muurkrans, in.; —i, pl.
de schouders op; mare, v. a. (Mar.) het
overdekte galerii op muren ; uitspringend venscheepsdek insmeren ; inwrij yen, insmeren, zalster, v.; tinnen, mv., borstwering, v.; —ettare,
ven, invetten, vernissen ; —inata, f. het bev. a. (Capell.) den hoed op den vorm zotten ;
strijken met teer enz.; dare Tina —, een
—la, f. schouder, m ; plechiare qd. in
weinig insmeren, vetten, toeren ; (Mar.) dekDina — , iem. op den schouder tikken ; stretto
smeersel, o.; slag op de vlakke hand met den
di —e, smal over de schouders ; —e, pl.
plak ; —nnatore, m. insmeerder, m., insmeerruggegraat, v., rug, m., kruis, o., schouders, m.
borstel. -kwast, v.; —matura, f. het insmeren,
mv.; volg. ungere, nuisurare le —e a qd.,
o., deksmeersel, o.; —wo, m. (May.) smeer, o.;
iem. afranselen ; aver buone —e, krachtig
—to, m. h.z.d. als pavimento of spazzo
gebouwd zijn ; osso della —, schouderblad,
(Fort.) schotvrije borstwering, v.
o.; — di vitello, di niontone, schouder- Spampanare, v. a. de wijnbladeren afplukken;
stuk, o , -bout v. van een kalf, schaap ; fig.
p. p. —ato als agg. ontbladerd ; rosa —a, afhulp, v., steun, m.; dar di —, far — a q€l.,
vallende, verwelkende roos, v.; —mpanata, f.
iem. met raad en daad helpen ; fig avere,
het afplukken der wijnbladeren ; het afbladetrovare buona — in qd., een goeden
ren ; lig. en (am. overdrijving, opsnijderij, snoesteun in iem. vinden ; (Giuoc.) de speler die
verij, v.; con tutte le sue —e è piii
alleen den bal terugwerpt ; fig. mostrare le
timido di una lepra, met al zijn gesnoef
spalle alla speranza, alle hoop opgeven ;
is hij nog banger dan een haas; —mpanagettarsi, buttarsi qe. dietro alle —e,
tura, —mpanazione, f. bet afbladeren, van
iets verwaarloozen, onverschillig behandelen,
't loof ontdoen, o.
zich om iets niet verder bekommeren ; guar- Spanare, v. n. (Agr,) de aarde van de
darsi le —e, op zijn huid passen ; fig. zich
wortels losmaken (bij 't verplanten); (Magn.)
—
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—
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verdraaien (een schroef); —nciare, v. n. I agg. geopend, opengesneden ; —ata, f. aanbod,
0., holle belofte, v., snoeverij, blufferij, v.;
doorzakken, doorbuigen (een muur); —ne—ato, m. hemdsplit, split, 0.; —atore, m.
iata, f. stoot m. met den buik tegen iets;
afvuurder, losbrander, slingerpar, in.; —abattere uitla —, hard op den buik vallen ;
vento, m. tocht, v., tochtige plaats v.; —afam. veel eten ; —nconare, v. a. (Falegn.)
viere, m. Z. sparviere; —biere, m.
een balk tot dunne planken zagen; —rsi,
bedhemelhaak, v., bedhemel, m.; —e'eehio,
v. ri ll. barsten, scheuren ; —'lidere, v. a. uitm. vreter, hordenlikker, m.; --ecehiameiito,
gieten, uitstrooien, uitstorten, verstrooien ; fig.
m. het afdekken, o.; —ecchiare, v. a. de
uitgeven (geld); lam. speedere e —, verkwistafel opruimen, afdekken ; fig. en fam. zeer veel
ten, doorbrengen ; -- le vele al vetlto, de
eten, alles opeten ; —ecchiatore, m. opruizeilen voor den wind zetten ; fig. verbreiden,
mer, afdekker, vreter, m.; —ecciaio, m. het
verspreiden, uitbazuinen ; —rsi, v. rill. zich
opruimen, afdekken, o.; fig. far —, alles weguitgieten, - uitstorten, verspreiden ; p. pass.
nemen, binnenpalmen ; —e'ggio, m. h.z.d. als
sparato, als agg. verspreid; fuoco —, in
disparità of disugiiagiianza; —ere,
groote vlammen zich uitspreidend vuur; fig.
v. n. h.z.d. als sparire en scoiiiparire.
uitstekend, overmatig, heerl ij k, verheven ; —ndiniento, m. uitgieting, uitstrooiing ; versprei- Spa'rgere, v. a. uitstrooien, -gieten, -schudden ; uitbreiden, verspreiden ; — il seine nel
ding, verbreiding, v.; —nditoio, m. droogzolcaiiipo, het zaad op den akker uitstrooien ;
der, m.; —nditore, m. uitstrooier, verspreider,
— la rena, zand strooien ; fig. verspreiden
m., verkwister, m.; —naare, v. a. (Cacc.) de
(leugens, geruchten); — denari, het geld met
lijmroeden afnemen, de veeren der vogels van
volle handen uitstrooien, verkwisten ; hier en
de lijm bevrijden ; —rsi, v. rifl. zich van de
daar neerzetten ; —rsi, v. rill. zich uitgieten,
lijmroede losmaken ; fig. zich uit de ongelegen- verspreiden; s' è sparsa la voce, het
held redden ; p. pass. —aio, van de vogelgerucht heeft zich verspreid ; —rel il fide
lijm gezuiverd ; sost. m. dare iiello —, in
ad alcuno, de geelzucht hebben ; p. pass.
een dwaling vervallen ; —eierare, v. a. uit
sparso en sparto, als agg. bestrooid, verde korf nemen ; =nala, f. f. span, V.; —anale,
strooid, loshangend (haar); gestippeld, gevlekt ;
m, h.z.d. als spaiina ; —naare, v. a. het
tazze —e, zakken met zeer wijde opening;
vogelnet uitspannen, aanspannen; (Mar.) de
—gimento, m. het uitgieten, uitstrooien, o.;
zeilen uitspannen ; —, de melk afroomen ; —nfig. verspreiding, verbreiding; — del flele,
eatoia, f. roomlepel, m., -zeef, v.; —eeocgeelzucht, v.; )Mil.) verstrooiing, v., verstrooide
chiare, v. a. de maiskolven uitsnijden;
stelling, v.; fig. verstrooiing, afleiding, v.;
—ntare, v. a. uit de moeras trekken ; —rei,
v. rifl. zich uit het moeras werken ; --, v. n.
gi'riea f. alchymie, v ; —gi'rico, agg.
alcbymistisch ; als sost. m. als elariatano ;
zich ten zeerste verwonderen ; —iitezza, f.
gogliare, v. a. h.z.d. als pagliare;
h.z.d. als niagnif eenza; nto, agg. en
—'gola, f. (Bot.) kattestaart, m.; —ire, v. n.
p. pass. van spaiidere.
verdwijnen ; fig. wegkwijnen, wegteren, sterSpappagallare, v. n. als een papegaai babven; — al paragone d'altra cosa, in
belen, onzin praten ; slecht, onduidel ijk uitsprevergelijking met iets anders niets waard zijn;
ken ; —pato, agg. van de l ij m, de appretuur
bevrijd ; voor 't eerst gewasschen ; —polare,
p. pass. —Ito, als agg. verdwenen, verloren,
zoek; —izione, f. verdwijning, v., het verlov. n. kneden; —rsi, v. rill. breiig, pappig
ren, zoek zijn ; —lainento, m. laster, achterworden ; onder de vingers stuk gaan, weggaan ;
verloopen, uit elk. gaan, vervallen; -- dalle
klap. m.; —l are, v. n. kwaad van iem. spreken,
belasteren, iemand achter zijn rug bepraten ;
rasa, bijna barsten van lachen ; p. pass. —ato,
onpassende uitdrukkingen gebruiken ; —luiti-als agg. ongeregeld, onordelijk, slordig ; riso
bi ità, f. spaarzaamheid, v.; —leiare, v. g.
uitbundig gelach, o.
Z. rispariiliare; —nazzaiiiento, na. het
Sparabicco, andare a — h.z.d. als anverstrooien, uit elk. gooien, werpen ; fig. verdare a soezo ; —adrappo, m. (Chir.)
kwisten; —nazzare, v. a. verstrooien, rondsparadrop, 0.; Engelsche hechtpleister, m.,
strooien, uit elks nder werpen ; fig. verkwisten,
fontanel v.; —agagno, in. (Vet.) spat, 0.;
verspillen ; —nicelare, v. a. h.z.d. als —pa, —aghella, f. (Bot.) melkdistel, m.;
—agella
gliare ; —o, m. schot, o.; losbranding, afvu—agia'ia, f. aspergebed, 0.; —agia'io, m.
ring, v., ontlading v. (van geweren, mijnen);
aspergeverkooper, m.; —agio, m. (pl. —gi),
—1 d'artiglieria, kanonschoten, o. mv.;
asperge, v.; —aglone, in. lang opgeschoten
b.z.d. als —ato ; —paglianiento, m. vermensch, m., boonenstaak, v.; —agnare, v. a.
strooiing, rondstrooiing, overal neergooien ; fig.
h.z.d. als rieparniiare en perdonare;
verkwisting, v.; —pagliare, v.a. rondstrooien,
—ageo, m. h.z.d. als rispa'riilio ; spa'rondslingeren, overal neergooien ; ordeloos om
rago, m. Z. spanagio; —apane, m.
zich beengooien ; fig. verkwisten ; —rsi, v. rif].
onnutte broodeter, deugniet, m., bluffer, snoerondgestrooid, ordeloos rondgeworpen worden ;
ver, m.; —are, v. a. van het sieraad berooven;
naar alle kanten heenvliegen ; verkwist wor— iiila chiesa, de feestversiering afnemen
(uit de kerk); opensnijden, openen ; — an
den ; —pagliataiiiente, avv. op onordelijke
wijze; overal rondgestrooid ; —paglio, m.
anii ale,
i een dier uithalen (de ingewanden);
aanhoudend rondslingeren, geslinger, onordelijk
ontladen, afschieten (een geweer enz.); volg.
rondstrooien ; guarda clie — dl fogli
- fil peto, een wind laten ; fig. — bugle,
per terra, zie eens hoe de bladen overal
fandonie, leugens vertellen ; ne spara di
over den grond verstrooid worden ; —saqueile che non eutrano in Duomo,
itiente, —taineiite. avv. op verstrooide, losse
hij liegt of 't gedrukt is ; slingeren, werpen;
wijze; zonder samenhang, bier en daar;
— tina coppia di calci, woest achteruit—eiode, f. Z. —giinento; —so, agg. en
slaan ; —rsi, v. rifl. zich ontblooten ; lam.
p. pass. van —gere; tanaieente, avv. op
—rsi per alcuno, zich voor iem. uitkleeden,
Spartaaasche wijze ; —tano, agg. Spartaanscl
alles voor iem. opofferen ; p. pass. —ato, als
—
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solt. (N. pr. etn.) Spartaan; alla —a, op
Spartaansche wijze ; —tarsi, v. rifl. h.z.d, als
appartarsl ; p. pass. —ato, als agg. a fgezcauterd, gedeeld ; --tatatuente, avv. afzonderlijk, ieder voor zich ; —te, a —, ta avv.
ram. afzonderlijk, afgezonderd, ter zijde ; lo
prese a —, hij nam hem ter zijde ; —tea, f.
(Bot,) espartogras, 0.; —tiacqua, 1. indecl.
waterscheiding, v.; —tl'blle. agg. deelbaar,
scheidbaar, 0.; —tigione, —tizione, f. deeling, scheiding, v.; in-, verdeeling, v.; scheiding
v. (van 't haar); —tliuento, m. het deelen,
verdeelen, afscheiden, afzonderen, 0.; scheiwand, -muur, m.; afgezonderd gedeelte, o.;
tuinbed, o.; afzonderlijke ruimte! (Ferrov.)
compartiment, o., coupé, v.; —tire, v. a.
deelen ; —I litigaint!, de vechtenden scheiden ; (am. icon c' mina da — tra nee
e te, ik wil niets met je te doen hebben ;
(Mus.) — 11 tempo, het tempo nauwkeurig
houden, goed in de maat blijven ; — uua
coniposizione, een muziekstuk in partituur
brengen ; —rsi, v. ri ll . zich deelen (in twee
deeles, partijen); scheiden, zich verwijderen,
weggaan ; p. pass. —Ito, als agg. afgezonderd,
gescheiden, afzonderl ij k, op zichzelf staand ;
—tata, alla —, n2 .avv. h z.d. als —titamente ; fig. zonder orde, samenhang ; —titamente, avv. afzonderlijk ; —titezza, f.
h.z.d. als —tizione ; —tito, m. (Mus.) partituur, V. (boek); —tlto'io, m. (Idraul.) watertoren, m.; —titura, f. Z. —tigione; --to,
Z. p. pass. van —gere ; —tezza, f. mager-,
uitgeteerdheid, v , slecht uitzicht, 0.; fig. onaanzienlijk-, schaarschheid, v.; —tuto, agg.
mager, uitgeteerd, afgevallen, slecht uitziend ;
fig. uitgemergeld ; fig. onaanzienlijk ; —veruegio, m. kl. sperwer, m.; —vierato, agg.
nael —1, zeer snelle schepen ; —viere, —o,
m. (Ornit.) sperwer, m.; rn. prov. raddrizzare 11 becco allo —, verwikkelde, gevaarlijke zaken terecht brengen ; ook: het onmogelijke ondernemen.
Spasa, f. breede, platte korf v.; —'slma, f.,
ing, v.; stekende,
—'sinjo, m. kramp, m., trekk
krampachtige pijn v. (van wonden); morire
fra atroci —1, onder vreeselijke pijnen
sterven ; fig. zware zorg, zielepgn, v., kommer,
m.; verrukking, v.; -- sintare, v. n. krampen,
stuip-, kramptrekkingen hebben ; hevige, stekende pijn gevoelen : spasima dal dolore,
hij krimpt van de pijn ; fig. — d'antore of
alleen —, van liefde smachten, door liefde
verteerd worden, smoorlijk verliefd zijn ; — di
sete, van dorst versmachten, zich aftobben,
vermoeien ; v. a. — la roba, I denari, zijn
goed, geld verkwisten ; p. pres. —ante, als
agg. krampachtige, stekende pijn gevoelend;
stare —, ineenkrimpen, bijna vergaan van
pijn; fig. smoorlijk verliefd ; p. pass. —ato,
door stekende pijn geplaagd ; door krampen
overvallen ; als sost. m. far lo —, den smoorlijk verliefde spelen ; —siivatannente, avv.
op smoorlijk verliefde wijze, op vurige wijze;
—slnnoso, agg. door krampen, trekkingen,
hevige pijn overvall ; —smo'dico, agg. (Med.)
krampachtig, kramp veroorzakende ; —so,
agg. h.z.d. als dis4eso of spauto ; ook voor
piano; —ssapensieri, rn. indecl. h.z.d. als
scaeciapensieri ; —asare, v. a. den t ij d
verdrijven ; iem. vermaken, (met iem.) spelen ;
—rsi, v. rill. zich vermaken, zich den t ij d
verdrijven ; —sseggiare, v. n. wandelen
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gaan ; —sseggiata, Z. passeggiata ;

—sse'ggio, m. voor passe'gglo ; isuotare
di —, zwemmen alleen 41 et het hoofd boven
water; —, m. voortdurend op en af, heen en
weer loopen van veel personen ; =-ssionarsi,
v. rill. aan zijn hartstocht, innerlijke ontroering
lucht geven ; zijn nood kidgen, z41n hartstochtelijkheid, hevigheid afleggen ; kalm, bedaard
worden; p. pass. —ato, als agg. zonder
hartstocht, kalm, bedaard, koelbloedig, zonder
vooroordeel ; onbevangen ; —ssiouatavuente, ave. zonder hartstocht, vooroordeel, vooringenomenheid; onbevangen; —ssionatezza,
f. hartstochteloosheid, koelbloedig-, onbevangen-, onpartijdigheid, v.; —sso, m. scherts,
grap, v., tijdverdrijf, vermaak, genoegen, o.,
andare, meeare a —, gaan wandelen, mee
uit wandelen gaan ; fig. mengre, condurre
a — qd., iem. zijn geheimen ontlokken ; iem.
laten praten om hem daarna uit te lachen:
prendersi di — qd., iem. voor den gek
houden, foppen ; essere a —, zonder, buiten
dienst, betrekking zijn ; itna serva a —, een
meisje buiten dienst ; —stare, v. a. bet deeg
afkrabben ; —rei, v. rifl. vervloeien, wegloopen ; —stofare, v. a. de (been)kluisters afnemen (van dieren); fig. losmaken, bevrijden ;
—rsi, v. rif. de kluisters afgooien ; fig. zich
losrukken, los-, vrijmaken ; zich uit een rnoeielijkheid redden ; —ta, f. (Bot.) bloemschede,
v.; voor : spada; —ta'cco, agg. (Bot.) met
een breed bladerige bloemschede voorzien ;
—ternostrare, v. a. veel onze vaders bidden, zich vroom voordoen, een femelaar zijn ;
—to, m. (Min.) spaat, veldspaat, o.; — calcare, kalkspaat, 0.; —'tolt, f. spatel, v.;
deeg-, zalfmes, o.; plak m. (v. Arlekijn); —toso,
agg. (Min.) spaatachtig ; —triare, v. n. het
vaderland verlaten, vluchten ; de vaderl. gebruiken opgeven ; v. a. uit het vaderland verdrijven ; p. pass. —ato, als agg. als landverhuizer ; —uracchiare, v.a h.z.d. als —urire ;
—uracciiio, in. vogel verschrikker, m., schrikbeeld, spooksel, o.; fig. vrees, angstverwekkende zaak; —urare, v. a. Z. —urire;
—ure'vole, agg. vreesaanjagend., schrikachtig; —nri,uento, in. het verschrikken, schrik
aanjagen, 0.; vrees, v., schrik, m.; het schrikken, bang worden, 0.; —urire, v. a. vrees,
angst, schrik inboezemen, aanjagen, verschrikken, bang maken, opjagen (wild); —rsi, v. rifl.
verschrikken, bang worden ; p. pass. —Ito,
verschrikt; asmg. verschrokken, bang, angstig,
vreesachtig; —taroso, agg. h.z.d. als pauroso ; —valderla, 1. onbeschaamd-, brutaalheid ; brutale, onbeschaamde houding, handelwijze, uiting, v.; —valdo, agg. brutaal, driest,
onbeschaamd ; sost. m. brutaal, driest, onbeschaamd menscb, m ; —vano, —ve'ulo, m.
(Vet.) spat 0. (van paarden); —venta'cchic,
m. h.z.d. als —uracchio ; —venta'ggiur.
f. vreesachtig-, schuchter-, angstig-, l;angigheid, v.; —ventaniento, m. het verschrikken,
vrees, schrik aanjagen, o.; h.z.d. als —vento ;
—veutare, v. a. verschrikken ; vrees, schrik
inboezemen, aanjagen ; bang maken ; — qd.
da ge., iem. ergens bang, bevreesd voor maken, iem. ergens van afschrikken ; bang, bevreesd zijn (voor iets); —rei, v. rits. en v. n.
verschrikken, bang worden ; son si spaventi, none sara nulla, schrik maar niet,
't zal niets te beteekenen hebben ; geheel verbluft zijn ; p. pass. —ato, als agg. verschrokken,
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ontsteld, door vrees bevangen ; —ventatore,
opveegsel, keersel, vuil, stof, o.;. fig. gepeupel,
m., —trice, f. vrees-, angstaanjager, verschrikuitvaagsel o. der maatschappij • fig. waardelooi
ker, m.; —vennte'vole, agg. vrees aanjagend,
afval, 0.; —zzatura'lo,im. straatveger, -reiverschrikkelijk, ontzettend, vreeselijk ; fig. onniger, m., straatvuilverzamelaar, m.; — zzino,
gehoord groot, lang enz.; —ventevolezza, f.
m. straatveger, m.; —zzo, m. grond, vloer, m.;
vreeselijkheid, ontzettendheid, v.; —veuteruimte, vlakte. v., veld, o.; —'zzola, f. borvolmente, avv. op verschrikkelijke, vreesestel, schuier, in.; — da eapelli, haarborstel,
Hike, ontzettende wijze ; fig. — bingo, vreem.; — di palende, bezem, stoffer, m.; (Mar.)
selijk lang ; —ventó, m. schrik, m., ontzetting,
zwabber, in., paardestaart, m., eetbaargedeelte
v., vrees, v.; iucutere, fare, unettere
o. van de asperge ; aspergekop, m.; —zzoschrik inboezemen, aanjagen ; avere uno
lare, v. a. afborstelen, afschuieren; —rsi,
grooten schrik, grooten vrees hebben ; (Vet.)
v. rill. zich afborstelen ; —zzolata, f. afbor— di bue, h.z.d. als —vano ; — (alleen)
steling, v.; dare unna — afborstelen ; —zzohanentred (der paarden); fain. parere, eslatina, f , dare una — zich een weinig
sere uno —, vreeselijk leelijk zijn ; —venafborstelen ; —zzolino, m. kleine borstel,
tosainente, avv. op vreeselijke, verschrikkel.,
schuier, m.; — da dent' e da u ngluie,
ontzettende wijze ; om van te schrikken, onder
tanden- en nagelschuiertje, o.
hevig schrikken ; —ventosita, f. Z. —ven- Speech ia'io, m. spiegelfabrikant, m.; —Jars',
tevolezza; —ventoso, agg. vrees-, angst,
v. ritl. zich in den spiegel bezien, voor den
schrik inboezemend ; ontzettend, verschrikkel.,
spiegel staan ; fig. —rsi in alcuno, zich aan
vreeselijk ; verschrokken ; vrees-, schrikachtig;
iem. spiegelen, iem. tot voorbeeld nemen ; tem.
—ziare, v. n. en —rsi, v. rif. rondloopen,
straf aanzien ; v. a. spiegelen ; )1g. nauwkeu-dolen ; zich verspreiden, uitbreiden ; —ziegrig, straf aanzien, onderzoeken ; p. pass. —ato,
glare, v. n. (Stamp.) spatieeren, spaties inals app. zuiver, helder, zoo helder als een spiezetten ; p. pass. —ato, als app. gespatieerd;
gel ; vlekkeloos, zonder gebreken, volmaakt;
—zieggiatura, f. (Stamp.) spatieering;
virtai —a, vlekkelooze deugd ; probita —a,
—zieutirsi, v. ri ll . het geduld verliezen, onbeproefde eerlijkheid ; --latara, f. spiegeling,
geduldig worden ; p. pass. —Ito, als agg.
afspiegeling, v.; het zich spiegelen ; —'era, f.
ongeduldig, verdrietelijk, boos ; —'zio, 'm.,
groote toilet-, wandspiegel, m.; —letto, m.
—zia, f. ruimte, tusschenruimte, v., afstand,
kl. spiegel, m., band-, zakspiegeltje,o.; —1, pl.
m.; c' è di mezzo nn grandissimo
gekleurde glasstukjes, o. mv.; uittreksel, o.,
er ligt een groote afstand tusschen ; prendere
opgave, v.; avere lo — pulito, een schoon
—, een zekeren afstand doorvliegen; lo — e
strafregister hebben; fede di —, getuigenis
11 tempo, ruimte en tijd ; riempire lo
over het nooit gestraft zijn ; a —i, witgevlekt,
de ruimte, tusschenruimte aanvullen; divobont (paard); —io, m. spiegel, m., -glas, o.;
rare lo — de ruimte verslinden, uiterst snel
stare, essere allo —,voor den spiegel staan,
gaan ; plaats, ruimte, v.; c' è abbastanza
zich in den spiegel bezien ; zich aankleeden ;
er is ruimte, plaats genoeg ; dare —,
—usto'rio, ardente, bra ndspiegel, m.; (Min.)
plaats, ruimte maken ; —zj liumaginarj,
— d'asino, h.z.d. als seaglluola ; fig. voordenkbeeldiKe plaats ; ha I suol possessi
beeld, toonbeeld, o.; farsi — di uina cosa,
négll —zj iminaginarj, zijn bezittingen
ergens een voorbeeld aan nemen. zich ergens
liggen op de maan ; vagare per gil —zj
aan spiegelen ; fam. essen punlito, netto
irnnnaginarj, luchtkasteelen bouwen ; tijd,
come uno —, geheel zuiver, zonder gebreken,
m.; aver il — di fare qc., den tijd hebben
zoo rein als een spiegel zijn ; sedere a —
om iets te doen ; (Mus.) ruimte tusschen de
di nu fMime, lago, zich in de rivier spienotenbalken ; as, prov. non essere nè in
gelen, dicht bij een rivier, meer gelegen zijn;
riga nè in —, nergens zijn, niet bestaan;
bron, v., water, o.; lo — di Nacisso, de
(Stamp.) spatie, v ; — largo, breede, dubbele
bron in welke Narissus zich spiegelde (D.);
spatie; —ziosannente, avv. op ruime, omzon, zonneschijf, v. (D.); lijst, v., register, o.,
vangrijke wijze ; —ziosita, f. ruimheid,
opgave, v.
ruimte, wijdte, v., omvang, m.; —zloso, app. Speciale, agg. bijzonder, speciaal ; den eenling
ruim, wijd, breed, omvangrijk ; libro —,dik,
betreffend ; eigen ; bijzondere eigenschap ;
zwaar, breedvoerig boek ; —zzacamino,
leggi —I, bijzondere wetten ; —lila, f. bij—camnnino, m. schoorsteenveger, m.; urzonderheid; bijzonder vak, lievelingsvak, o.,
lare, gridare come anno —, zeer luid
specialiteit, v.; Tam. in haar soort eenige zaak,
schreeu wen, gillen ; —zzacampagna, —e,
v.; —lista, m. specialist, m.; iem. die van
m. indeel. (Mil.) geschut o. met wijden mond;
een zaak of studie zijn eenige of bijzondere
—zzaeoperta, f. indeel. (Mar.) breedzeil, 0.;
studie maakt ; —lizzare, v. a. specialiseeren,
—zzaforno, in. ovendweil, v.; —zzamento,
afzonderlijk vermelden ; —innente, avv. bijm. het vegen, keeren, uitvegen, 0.; fig. opruizonderlijk, vooral ; specie, f. soort geslacht,
men,schoonvegen ; —zzare, v.a.vegen, uitkeeo., bijzondere vorm, m., gedaante, v.; — di
ren, schoonmaken ; un purgativo spazza
piante, di aninnali, planten-, diersoort, v.;
lo stomaco, een purgeermiddel maakt de
distiuguerre il geniere e la— di cias
maag schoon ; m. prov. farebbe nueglio a
n
ca na cosa, het geslacht en de soort van
—re sno unscio, hij zou beter doen voor
elk ding onderscheiden; la — uinana, het
zijn eigen deur te keeren, zich met zijn eigen
menschelijk geslacht, o., vorm, m., gedaante,
zaken te bemoeien ; prov. chi imbrotta,
v.; il corpo e Il sangae di Cristo sotto
spazzi, wie het kwaad heeft gedaan moet er
la — di pane e di vino, het lichaam en
ook maar voor boeten ; —zzata, 1. het keeren,
bloed van Christus onder de gedaante van
vegen ; —zzatina, f. een weinig vegen ; —zbrood en wijn ; è nina — di segre'tario,
zatolo, in. Z. —zzaforno ; —zzatore, m.,
hij is een soort secretaris ; una — di fissa—trice, f. veger, keerder, m., -ster, v ; (Artigl.)
zione, een soort van idee fixe ; (Filos.) idee,
—ore, m. geschutwisscher, m.; —zzatura, f.
voorstelling, v., begrip, 0.; (Farm.) --e, pl.
—,
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speceruen, kruiderijen, v. mv.; voorwendsel,
0.; schijn, uiterlijk, 0.; (am. fa I' - , verwonderen, bevreemden : Illi fa - ehe 11011
v' abbia 8ncOI·a I·jtjposto, het verwoudert, bevreemdl mij dat hij u nog niet geantwoord heeft; cite Ia fa -?, verwondert,
bevreemdt udal '? ill lspeete of -, avv.
hijzonderlijk, vooral,
Sllecifica, f. h.z.d.als nota -ata of particolal'eggiata; -aUlente, avv. spectttek,

l'a.-h, e - phi leggiel'a dell' acqua,
de lucht is specltlek Iicnter dan bel watel';
-Alilellto, m. speclflseertng, v., -ill'e, V. a.
spectttceeren, afzonderlijk vermelden, aanduiden; bijzonderen klem leggen , - Ie parole,
de woorden elk op zichzelf duidelijk uitspreken; asset. non sileciflca puuto, bij spreekt
zeer onduidelijk; p. pres. -ante, specltlceeTend; p. pass. -ato, als agg. gespeclflceerd ;
-afzonderlijk vermeld, aungegeven , -atamente, avv. op bijzondere, alzonderl. wijze ,
--aU vo, agg. specificeerend; elk atzonderlljk
'aauduldeutl. noemend; -aziolle, f. speeiflceering, V.; lnjzondere, nadere aanduullng ,
(Com.) nauwkeurlge opgave van elk arzonderlijk gedeelte, enz.; -i'fico, agg. specifiek;
aan een soort bijzonder eigen , eigenaardlg,
in de soort zelt gelegen , ordJue -, reeks
volgens een bepaaide soort; Illedic311lento
- of alleen -, een specifiek mi,ldel; (Fis.)
~"avita -a, l)eSO -, specHiek gewicbl, 0,
Sllecillo, m. (Chir.) sonde,v.
SI)ecioS31lIellte, avv. op uetlriege!ijke, schijnhare wijze; -osita, f. schijnhaal'heid, in 't
oogvallendbeid, v.~ in 't oo~vallend karakler,
0.; -oso, agg. schijnbaar, bedriegelijk, in 't
oogvallend; aileen ,'olgens den schijn goedof
waar; schoon,opvallend; eigenaardig,bijzond.
·Speco, m, hol, 0.., grot, V., afRrond, m.
Spe'cola, f. sterrewacbt, V., obsel'vatorium, 0.;
-cola,'e, v. a. en afgel. Z. -cllialoe;
--colo, m. speculum, m., gercetlscllap o. om
in sommige licbaamsholten te zien, spiegel,
Ill.; -coIBI'e, v. a. opmerkzaam lJescbouwen,

gadeslaan, belrachlen, nadenken; a5501. zinnen, peinzen; v. a. speculeeren, handelen;
silecllia In quad,·j antic"i, hij handelt
in oude schildel'ijen ~ -, agg. (Min.) Illetra
-, h.z.d. als scagllllola; -cillativa, r.
waarnemingsvennogen,o.; -clilativaillente, avv. op waarnemende, speculatievewijze;
-clliativo, agg. vorschend, zinnend, waal'nementi, speculatief, diepzinnig; heschouwelijk; fllos08a -a, speculatieve (niel empil'ische) wijsbegeerle, V., eell handels~peculatie
betretIende; berekenend, ondernemenll ~ liegoziaute nloUo -, eenzeer ondernemend,
berekenendkoopman; -clliatore, m., waarnemer, beschouwer, m.; (Com.) speculant, m.;
-clliaziolle, f. nazoeking, navol'sching, v.;
beschouwelijk denken; (Com.) gewinzucht,V.,
speculatie, Y., gewaagde onderneming-, v.;
eattiva -, mislukte speculatie, v.; -cillo,
m. Z. slle' colo; -dale, m. hospitaal,gast-,
ziekenhuis, 0.; -dalel'la, f. ambt o. van
gasthuisdirecleur; -daletto, m. kl. gastbuis;
- dei balilbini, kinderenziekenbuis, 0;
-dnliugo, m. opzichter, dil'ecteur m. van
een ziekenbuis; ziekenvader, ro.; -dalillo,
agg. febbloe -~" bospltaalkoorls,v.; sost. m.
student in een ziekenhuis; -d.dUa, f. kostelooze opneming v. in een ziekenbuis; SI)eSe
.di -, hospitaal-, verplegingskosleo, mv.;
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-dalltire, v. a. de pedanterie uttdrljven ,
-Io~i, v.rltl. zljnpedanterteafleggen , -darst,
», rift. (am. zijn voeten atslljten door loopeu,
veel loopen, veel vermoelen door loopen ,
p. pass, -ato, als agy. zeer vermoeid, geneel
af (van vermoeidheid); -(latura, f. groote
vermoeidbeid v. (van "eel loopen); -dieal·e,
v. a. b.z.d. als sbriacare of eSlledire;
-dire, v. a. bespoedigen, armuken, - un
atfa,oe. een zaak ten eiude brengen,atmaken~
ver-, weg·, ultzenden , - Inl ordlne, lUI
a.vtso, een bevel, mededeeling uitvaardigen,
atkondlsen, - meret, koopwaren verzenden; - eause, processen uthandelen, beslechten ; - una ricetta, een recentgereed
laten maken, - 1111 11131ato, een zieke opgeven , -I'si, v. riO. ztcn spoeden, naasten,
roereu, p. pass. -ito, als agg. ver-, utgezonden; afgemaakt, ar~ehandeld; vluz, snel, ongerunderd , als avv. h.z.d. als -Itailiellte;
lu,rlcu'e -, vloeiendspreken: -dital1lellte,
avv. op vlugge, snelle, naasuge wijze , -ditezza, f. vlug-, snel-,g-eschiktheid, V.; ijlvaarc1igheid, naast, v.; -ditivo, agg. ljlvaanlig,
snel, vlug, naasuz , -dito, agg. en p. pass.
van -dh'e; -dizione, f. hezorglng, af-,
verzendlng , atmaklng, V., beetndlging, vol-

brenglng, v.; bespoedtgtng, v.; (Mil.) expeditte,
V., tocht, m.; la di £rhne." de K.rimexpeditie, v.; - d'eSl)lol'aziolle, f. ontdekkingsexpcditie, Y., -lucht, m.; ,'uor: ordine;
-diziolliere, m. ver-, afzender, expedileur,
m.; (1l'lar.) - di avarle, dispacbeur, m.; di bolle, uitvaardiger van hullell; -dolle,
m. Z. spiedolle; -'aUo, m. h.z.d. als
SI)e'ccbio; -glla.oe, v. a. inlossen, lossen
(een pand); -I'si, v. rill. zich bevrUden, vrijmaken (van een verplichting); -'gil ere, V. a.
en argel. Z. slle'lIgel'e; -gnitoio, m.
domper, m.; -Iaccltiare, v. a. hier en daar
een haar uitlrekken; 1). pass. -ato, als agg.
half kaal, mel dun haar; -Iagal'e, v. a.
aan de zee, fig. aan 't gevaar, de lUoeielij"tiheid ontrukkpn; -rsl, v. rill. zich ult de zee,
den slorm, fia. de verlegenh. redden; -Ial'e,
v. a. onlbaren, van 'l haar berooven; -rsi,
v. rin. het haar verliezen, Yerllaren; p. pass.
-ato, als aaa. haarloos, kaal, ontbaard, vel'haard; -llazzal'e, v. a. (Lani(.) de wol
sorteel'en; -Inzzata, -tllzzntura, f.
(Lanif.) sorteering v. del' wol; -Ida., spelta,
f. (Bot.) spell, v.; -lIalllellto, m. afschilferin~ v. del' buid; -Hare, Y. a. de huid aftrekken, villen, de huid afschilferen; -I·si,
V. rift. de huid verliezen; dopo la ~cal'
laUinD II IIlalato si spella·, nn het rOlldvonk schi1ferl de llUid af; -llatura, f. het
villen, aftrekken del' huid; -Ilieclare, v. a.
de huid scheuren; het vel he!cbadigen; -IIIciata, -atura, r. bijlerij, bijteri~lleid v.
(van honden); fig. 8cherpe berispin~, v.; -Iluzzica.'e, v. a. en afgel.Z. spllluzzicare;
-llicciosa, f. (Bot.) kruiswortel m.; -Ionca, f spelonk, hoI, 0.; fig. sluiphoek, m.,
dievenhol, 0; -Ita, r. Z. spelda; -Ille,
-ne, f. h.z.d. als speranza; -'lIdere, v. a.
uitgeven, aanwenden, Rebruiken (geld); spellde tutti I dellari che Ita, hij brengt alles
door wat hij heeft; inkoopen doen, naar de
markt gaan om inkoopen te doen; va in
Illercato 3 - da se, zij gaat zelf naar de
markt om haar inkoopen te doen; dove e
alldata la sClo,'a 1- a -, waar is de meid
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naar toe ? iukoopen doen ; aanwenden, besteuitzicht, o.; e' è — che .. er is uitzicht, 't
den (werk, moeite); nut, voordeel trekken,
is te verwachten dat...; — ii i vetro, zwakke.
benuttigen, ten nutte maken ; vervoegen, bebedriegelijke hook; pleno di —, hoopvol, vol
schikken (over iem.); — II notne, lá firma
hoop, verwachting; fig. essere ls; dl qd.,
di vino, den naam, de firma van iem. getem.'s hoop zijn; glovine di belle - e,
kruiken, voeren ; —rsi, v. ri ll . zich geheel
jongen m. waar men veel van verwachten
wijden (aan iets), zich opofferen ; —dere'ecio,
kan ; esser perduta —,geen hoop meer laten,
agg.
licht uit te geven ; —de'vole, agg. tot
onverbeterlijk zijn ; avere — in qd., vergeld geven geneigd, een open hand hebbend ;
trouwen op iem. hebben, in iem. hopen ; prov.
—di'bile ag •q. ;
gangbaar
—diechiare, v. a.
chi vive di — mooie eantando, wie van
en n. hier en daar een weinig uitgeven ; —en-verwachting leeft sterft zingende ; —anzare,
duo, m. h.z.d. als dispendia; —ne, f. Z.
v. a. doen hopen, hoop geven ; —anzoso, agg.
speme ; —'naere, v. a. blusschen, uitdoen,
vol verwachting, hoopvol ; —are, v. a. I.
uitblazen ; — la sete, de dorst lessclien ; —
hopen, verwachten, gelooven ; chi desidera
la calelisa, de kalk blusschen; — la fauna cosa faciltitente spera elie avrina,
het meel aanmaken, het deeg maken ;
venga, wat men verlangt hoopt men ook dat
delgen (schuld); — pil debito sul libri,
gebeuren zal ; v. n. — in qd. of qe., op iets,
een schuld in de hoeken uitdoen, afschrijven;
iem. hopen ; — nella vittoria, op de over-rsi,
v. ritl. uitgaan (vuur, licht); a un
winning hopen ; — in Dio, in God hopen,
tratto si spensero tutti i luiaai, eensziju hoop op God stellen ; spera neolto in
klaps gingen alle lichten uit; uitsterven (van quel figlinolo, h ij heeft groote verwachtingeslachten); p. pass. —ento, uitgegaan, gegen van dien zoon; fam. — bene, — mmmale,
bluscht; als agg. fuoeo — uitgebrand, uitiets goeds, slechts hopen ; meenen, gelooven ;
gegaan vuur ; famiglia —a, uitgestorven
— clie non, vreezen ; — II. v. a. tegen het
familie, zeer vermagerd; è secca —a, zij
licht houden.
is vreeselijk mager, zij is zoo mager als een Sper'dere, v. a. vernietigen, ten gronde richtalhout
;
—ngi'bile, bluschbaar, wat geten, verwoesten ; — la creatuira, een misbluscht, gedelgd kan worden ; —ngimento,
kraam bevorderen ; de vrucht afdrijven ; verm. het uitblusschen, uitdoen, 0.; fig. onderleggen, verliezen ; —rsi, v. rail. zich verliezen
drukking, dooding v. der zinnelijke lusten;
(tra la folla, in de menigte); ten gronde
m. indecl. lampenuitblazer;—ngaan, omkomen, vergaan; p. pass. —dato
nacehiare, V. a. plukken, de veeren uitpiuk—so, als agg. verdwaald, verstrooid ; bosco
ken;
fig. iem. leelijk toetakelen ; —rsi, v. rail.
—, een afgelegen bosch, o.; —invento, m.
de veeren verliezen ; p. pass. —ato, als agg.
verstrooiing, verspilling, versnippering, v.;
leelijk toegetakeld ; —nuaeelhiera, f. Z.
miskraam ; verwerping (van dieren); —store,
pennaccliiera; —nviacchino, in. kleine
m. verwoester, verstrooier, m.
vederbos, m.; — in . h.z.d. als pennaeclilo ; Spereggiare, v. a. h.z.d. als risple'ndere.
—naare, v. a. plukken, de veeren uitplukken, Spe'rgere, v. a. h.z.d. als disperdere;
uittrekken ; —rsi, v. rill. de veeren verliezen ;
—gitore, m. Z. —ditore; —giiiramento,
p.
pass.
--ato, als agg. van de veeren bem. meineed, m.; —giurare, v. n. —rsi, v. rill.
rootd ; (Mus.) eiuibolo —, klavier waaraan
valsch zweren, een meineed doen ; glurava,
veel toonen ontbreken; aeeompagnatura
e spergiurava, hij zwoer bij hoog en hij
—a,
zeer lichte begeleiding, accompagnament;
laag ; v. a. — qe., afzweren ; p. pass. —ato.
—nnellata, f. sterke, kletsende penseelstreek,
als agg. door een valschen eed bekrachtigd ;
m.; —nna'eehia, f. (Vet.) h.z d. als galla ;
gli —I Iddil, de valsche goden, mv.; —giu-asare,
v. a. h z.d. als dispensare ; —nratore, in. —trice, f. Z. —gluro ; —ginsa'ria, —nse'ria, f. h.z.d. als spesa;
razione, f. Z. —giuraniento; —giuro,
—nsierata'ggiue, —nsleratezza, f. zorm. meineed, valsche eed, m.; agg. meineedig;
geloos-, onachtzaam-, lichtzinnig-, gedachteals sost. meineedige, m.
loosheid, v.; —nsieratamente, ave. op zorge- Spe'rieo, agg. Z. sfe'rleo ; —eolarsi, v. rif.
booze, gedachtelooze enz. w ij ze; —nsierato,
verschrikken, schrikachtig zijn, spoedig bang
agg.
zorgeloos, lichtzinnig, onbedachtzaam,
worden ; p. pass. —ato, als agg. schrik-, vreesgedachteloos; utiena una vita assal —a,
achtig, bang; ook: waaghalzerig, geen gevaar
h ij leidt een zeer loszinnig leven; — au to,
kennend; —eolone, ni., —ona, f. bangaard,
p. pass. —'naere; —nzolare, v. n. en
m., lafaard, m.; —euza, f. Z. esperienza;
—rsi, v. ri(1. bangen, slingeren, zweven ; —rsi
—mentale, agg. door onderzoek verkregen,
glui dalla finestra, ver uit het venster
op onderzoek berustend; experimenteel ; mehangen ; v. a. ophangen, hangen laten ; —ntodo —, empirische, experimenteele methode ;
zolone,—nzoloni, avv. zwevend, slingerend.
—nientalnnente, avv. langs empirischere
Spepa,
f. fam. neuswijs, wijsneuzig meisje, o.
weg, door onderzoek, proefneming;
Spe r t, voor spera, f. (hemel) bol, m., spheer,
trare — la versta di verte eose, proefv.; la ottava — de achtste spheer, v. (11);
ondervindelijk de waarheid van sommige dinla — del sole, de zonneschijf, v.; (am. dare
gen bewijzen ; —mentare, v. a. en assol.
nnil
di sole ai panni, de kleeren een weiproefnemingen doen ; door onderzoek, proefnig in de zon hangen; fain. h.z.d. als specnemingen bewijzen ; beproeven, onderzoeken
ad
o; fig. spiegelbeeld, 0.; (Gioiel.) eenvoudig
l'ho sperimentato onesto, ik heb hem
rondgeslepen diamanten ; — f. (Mar.) achteraan
eerlijk bevonden ; fig. op de proef stellen, een
slepende ballast. v.; —e, pl. drijfanker, o.;— f.
proef doen nemen, beproeven, aanwenden
h.z.d. ais speranza; —a'bile, agg. te hopen,
(tutti I mezzi, alle middelen); —rsi, v. rifl.
wat gehoopt kan, mag hopen ; —anza, f.
zich beproeven ; p. pass. —ato, als agg. behoop, verwachting, v.; aver, dare —, hoop
pproefd; ervaren, kundig; —nientatore, m,
hebben geven • la — svanisee, de hoop
Z. esperl— ; —mento, m. Z. esperi—.
verdwijnt, vervliegt; waarschijnlijkheid, v., Sperma, m. (Fisiol.) dierlijk zaad, sperma, 0.;
,
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--aeeto, m. walraat, spermaceti, o.; —a'tleo,
agg. (Anat.) vast —1, zaadhuizen, v. mv.;
—atozoi, m. pl. (Nat.) spermatozoen, zaad-

diertjes; spermazoïden, zaaddraden, v. mv.

Spe'rnere, v. a. h.z.d. als disprezzare of
rigettare.
Spero, m. h.z.d. als speeehlo; —, h.z.d. als
sperauza; —one, m. Z. sprone ; (Vet.)

kl. gezwel 0. aan het hielgewricht van 't paard.

SPE
densare ; v. n. voor : spesseggiare ;
—sazione, f;, —samento, m , —seggiaineiito, in. het dikwijls herhalen, veelvuldig
worden ; —seggiare, v. n. zich dikwils herhalen, veelvuldig worden ; spesseggiano
le visite del signer X, de bezoeken van
den heer X worden veelvuldig, zeer desk ;
voor : a t rettarsi, V. a. dikw ij ls herhalen;
—sezza, f. veelvuldigheid, veelvuldige her-

haling, v.; dikte, dichtheid, gedrongenheid, v.;
—sire, v. a. en —rsi, v. rill. h.z.d. als eon..
densare ; —rsi, —sità,—situdine, f.
spillen, verkwisten. verwoesten, ten gronde
h.z.d. als —sezza ; —so, agg. dicht ; nebrichten, vernietigen ; la graudine sperpera
bia —a, dichte nevel, v.; compact, samengela campagna, de hagel verwoest het veld ;
spe'rpero, o. verspilling, verkwisting, v.; —
drongen, opgehoopt; —e volte, —e Rate,
del patrimonio, van zijn vermogen.
veelvuldig, dikwijls, meermalen ; als ave. dikSperpetiia, t. ongeluk, o.; aver la — adwijls, veelvuldig; —, zeer dikwijls ; fam. —e
volentieri, zeer dikwijls; sost. m. h.z.d. als
dosso, overal ongeluk hebben ; alles zeer
—sezza ; —sora, avv. b.z.d. als —so ;;
tegen loopen ; nuettere la — in tina casa,
—sone, m. dichtheid, dikheid, v.; voor groshet ongeluk in een huis brengen.
sezza, spessezza.
Sperso, agg. Z. p. pass. van spe'ndere.
Spertiato, agg. buitengewoon lang ; lang uit Spetezzare, v. n. een wind, winden laten;
de kluiten gewassen; naso—, buitengewoon
—rare, v. a. de hardheid benemen ; fig. verlange neus, m.; albero lungo — hoog opweeken, week maken ; —ta'bile, agg. aangeschoten boom, m.; liiq. h z.d. als esagerato ;
zienlijk, aangezien, geacht; zeer geëerd (als
titel); —tabilità f. aanzien, o., aanzienlijkheid,
fam. uomo —, hoogdravend,onbeleefd mensch,
m.; —to, agg. h.z.d. als esperto.
vereerenswaardigheid, v.; als titel : le spettaSpe'reila, f. kleine spheer, v., kl. lichtkring,
bi Wit Votre, uw hoogedele ; u hooggeëerde;
m.; —vertire, —verso, Z. pervertire,
—ta'eolo, m. schouwspel, o., voorstelling, v.;
—verso.
I pubblici —I, de openbare voorstellingen,
Spesa, f. uitgave, v., kosten, v. m.; la — deve
tooneelvoorstelling, v., -stuk, o.; lo — cobilanciarsi eon I' eetrata, de uitgaven en
miucia alle otto, de voorstelling begint
inkomsten moeten in evenwicht zijn ; quant'
om acht uur; fig. schouwspel, tooneel, o.,
è la —, hoe hoog loopen de kosten ? —e, pl.
aanblik, m.; è un - 't is een teelijk aanzien,
levensonderhoud, o.; pascare le -- a vno,
een afgrijselijk schouwspel, 0.; —taeolosie,
voor het levensonderhoud van iem. zorgen.,
in. een groote vertooning, een groote schouwfar buone —e a qd., iem. goed onderhouspel, o.; —tacolosa,ssente, avv. op opzienden, voeden; stare alle — e d'altrui, een
barende, ontzettende, grootsche wijze; —taander ten laste komen, op iem.'s kosten leven ;
coloso, agg. opzienwekkend, grootsch ; too(Gier.) gerechtskosten ; condaiinare alle
neelachtig, komedieachtig ; fig. in 't oogva and ;
—e, tot de kosten veroordeelen ; male spese,
ha MI naso — hij heeft een verschrikkelijk
onnut vertoon, o., koop, m.; quella villa
grootgin neus; —tapza, f. bevoegd-, onderfat una cattiva —, deze villa was een
hoorigheid, kompetentie, v., ressort, o.; cos.
slechte koop; fam. ook van personen ; questa
di eselusiva — del Municiplo, deze
serva è Tina cattiva —, deze meid is een
zaken gaan alleen het gemeentebestuur aan;
viva, geld o. dat men
slecht koopje, o.;
Spettanza, als titel : Hooggeërde ; —tare,
ergens insteekt ; loopende kosten, mv.; fam.
v. n. behooren, toekomen, aangaan; questo
far la , naar de markt gaan, inkoopgin
non spetta a me, dat gaat mij niet aan ;
doen ; la
la fa da sè, zij gaat zelf inv. a. voor aspettare ; —tativa, f. h.z.d. als
koopen, naar de markt; a sue, a proprie
aspettiva, espettativa ; (Ginr, can.) uite, op eigen kosten ; fig. tot eigen schade,
zicht o. op een prebende; —tatore, m.,
nadeel; lavorare per le e, alleen voor
—trice, f. toeschouwer, in., ster, v.; fig. oogkost en inwoning werken ; m. prov. essere
getuige, aanwezige ; le donne
lei delta
pia la
clie l'iuspresa, hij een zaak niet
sua morte, de vrouwen die bij zijn dood
eens aan zijn kosten komen, de kosten er niet
tegenw. waren ; —tazione, 1. Z. espettauithalen ; perdere Folio e le e, geld en
zioue ; —tegolare, v. n. een kletser zijn,
moeite er bij inschieten ; zich vergeefs aftobaltijd kletsen, babbelen ; te'vole, agg. rihen ; portar, francar la —, de moeite
guardevole ; —tinare, v. a. in wanorde
waard z ij n, bonen ; (Coin.) franco di —e,
brengen (de haren); — torarsi, —torezzarsi,
zonder kosten ; —a'eeia, onnutte, slecht be—torizzarsi, v. rifl. zich de borst ontblooten;
steede uitgave, v.; —are, v. a. voeden, ouderp. pass. —ato, als agg. met ontbloote, open
houden, den kost geven, vrijhouden ; l'ho
borst; —trale, agg. tot het spectrum behoospesato per pia d'un anno, ik heb hem
rende ; analisi —, spectraalanalyse. v.; orlanger dan een jaar onderhouden, den kost
dine comatico — kleurenopvolging v. van
gegeven ; p. pass. —ato, onderhouden, den
bet spectrum ; appareggl —I, spectraalkost gegeven ; —aria, —eria, f. h.z.d. als
apparaten, o. inv.; —tro, in spook, spooksel,
spesa, spese ; —erella, —etta, f. kleine
spookbeeld, o., geest, m.; (Fis.) spectrum, o.;
uitgave, 0.; —o, p. pass. van spe'ndere;
strisce di Fraueii Ibofer negli — 1luuii—ona, f. goed, zich loonende uitgave, v., goede
nosi, Frauenhofeersche lichtstrepen in het
koop, m.; —sa'la, f. h.z.d. als —samento ;
spectrum ; —trowetro, m. (Fis.) spectrometer,
—saniente, avv. h z.d. als frequentemenm.; —trosco'pico, agg. spectroscopisch;
te; —samento, m, verdikking, verdichting,
—trosco'pio, rn. spectroscoop, o.
dichtigheid, v.; ---serre, v. a. h.z.d. als eon- Speziala, f. apothekeres, v., vrouw v. een apoSperperaiiieuto, m. verspilling, verkwisting,
verstrooiing, verwoesting, v.; —are, v. a. ver-
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theker; —ale m. apotheker, m., drogist, m.;
kleedingstuk platstrijken ; ram. — le costure
agg. en afgel. Z, speciale ; —ie, f. pl. kruiad alcuno, iem. geducht afranzelen ; — 11
derijen, specerijen, drogerijen, v. mv.; voorfuicile contro alcuno, het geweer op iem.
namelijk gestampte kaneel, v.; —ieria, f.
aanleggen ; — qc. sopra un' altra cosa,
apotheek, v., specerij-, drogistwirnkel, In.; —e,
iets plat op een ander voorwerp leggen ; (flus )
f. pl. kruiderijen, specerijen, drogerijen, v. mv.;
— la voce, de stem breed uitzetten ; v. n.
—loso, aug. en afgel. Z. specioso ; —za'gelijkstaan ; qui la strada spiana, hier
bile, agg. 1►reehbaar; -zamento, m. het
is de weg effen, gelijk ; —rsi, v. rifl. uitspreibreken, stukslaan, kort en klein slaan ; —zare,
den. uit elk. vloeien ; p. pass. —ato, als agg.
v; a. breken, stukslaan, kort en klein slaan,
effen, gelijk, glad, gestreken ; —anata, f.
in stukken breken ; — u n a pietra, een steen
vlakte, effen vlakte, plaats v. (van een kerk);
stukslaan; — le catene, de ketens, boeien
opvaart v. (voor paleizen); (Geogr.) — di Val
verbreken ; — la nebbia, den nevel verdi Nievole, plateaux van Val di Nievole;
scheuren ; — il nodo, den knoop stukscheu(Mil.) esplanade, v., glacis, o.; far le —e,
ren, doorhakken ; verdeelen (een cirkel); -het glacis vrijloggen ; (Arch.) hoogplan, o; —e
uua uioneta, een geldstuk wisselen ; (Mus.)
dolle innraglie, effen-, gelijkheid v. der
— una nota, een lange noot in meerdere
muren ; —anato, m. h.z.d. als —anata, in
kortere veranderen ; — la cantilena, in de
de eerste beteekenis ; —anato'ia, f. tafel v.
melodie een of meer pausen brengen ; fig. —
om het deeg uit te rollen ; —anato'io, m.
la testa ad aleuuo, ien tiet hoofd breken,
mangelhout, o., -rol, tn.; walkrol; keukenrol
lastigvallen ; —rsi, v. rifl. breken, in stukken
m. (om het deeg uit te rollen); (Arch.) slijphout,
vallen ; p. pass. —ato, als agg. verscheurd, uit
o.; —anatura, f. effenen, plat-, gelijkmaken,
verscheidene deelen bestaand ; onvolledig;
uitrollen, planeeren, o ; (Stor.) brood bakken
opera —a, onvolledig werk (waaraan een
voor den verkoop: —ano, m. h.z.d. als —adeel ontbreekt); terre —e, verbrokkelde lannata en —anatura; (am. a tiitto —,
derijen ; iiioneta —a, pasmunt, v.; alla —a,
voortdurend, zonder ophouden ; (Stor. Il orent.)
m. ave. broks-, stuksgewijs ; hier en daar wat;
koren o. dat door de overheid (l'Abbonson° veiiilti alla —a, zij zijn in kleine
danza) geleverd werd voor 't broodhakken;
troepjes aangekomen ; —zatauiente, ave.
1'Abbondaiiza da tutto —, mezzo —,
Z. alla —a; —zatore, tn. breker, verdeeter,
de Abbondanza levert al of de helft van 't
verwoester, m.; (Macell.) afhouwer, m.; —zagraan ; fam. dar lo — ad uno, om iem.'s
tiira, f. stukslaan, breken, uiteenrukken, verkosten eten ; venire allo —, te eten, te
woesten ; a forza di —e gli è riuseito
smullen komen ; —tamente, avv. het sloodi inettere insieme tutta l'opera, door
pen, tegen den grond werpen, verwoesten, ten
hier en daar een deel te nemen heeft hij het
gronde richten, o.; —antare, v. a. ontworgeheele werk kompleet gekregen ; —zettare,
telen, uittrekken, uitroeien, rooien ; — nu
v. a. in stukken breken, snijden,verbrokkelen;
palo, een paal uit den grond trekken ; tot
— 11 pane, la carne, het brood, vleesch
den grond verwoesten, met den grond gelijkaan stukjes snijden.
maken (steden, vestingen); /1g. ten gronde
Spia, f. (Mi1.) spion, verkenner, bespieder,
richten, in armoede storten ; —rsi, v. ni l zich
politiespion, in.; fig. aanklager, verklikker ;
ten gronde richten, in groote ellende geraken ;
non fare la —, gij moogt niet klikken, verp. pass. —ato, als app. in armoede, ellende
klikken ; fig. bericht, o., kennisgevieg, v., wenk,
geraakt ; sost. tn. come, sposa giiell° — ?
v., teeken, o.; aver — d'una cosa, de lucht
wat,trouwt zij met dien kalen jonker ? — antaergens van hebben ; (Mus.) noot v. aan den
tore, m. verwoester, verdelger, m.; (Apr.)
voet van een bladz.; — della botte, kijkgat
gr. schoffel, v.; —antazione, f. Z. —antao. in een vat ; far la —, spionneeren, verinento, m.; —auto, m. verwoesting, verrnietikennen, op 't spoor brengen.
ging, verdelging, uitroeiing, ten gronde richting,
Spiaccicaragni, rn. indeel. slechte decoratie-,
v., ondergang, m.; —are, v. a. bespieden, verhuisschilder, in.; —care, v. a. met de voeten
kennen ; — qd., iem. bespieden, afluisteren,
plat trappen, vertrappen, onder den voet trapiem.'s geheimen zoeken uit te vorschen ;
pen ; — rsi, v. rifl. week, plat, deegachtig wor—atore, m. h.z.d. als esploratore ; —attelden ; p. pass. —ato, als agg. platgedrukt, verlare, v. a. fam. ronduit zijn meening zeggen,
trapt, plat; naso —, platneus. m.
geen blad voor zijn mond nemen ; —attellata,
Spiacente, Z. onder —tere, v. n. mishagen,
alla — en —attellaniente, avv. vrij voor
niet bevallen, onaangenaam zijn ; p. press.
de vuist, openhartig, ronduit, rondweg ; —az--eiste, als agg. onaangenaam ; —ce'vole,
zata, f. leege, open, vrije plaats, v., onbeagg. onaangenaam; —cevolezza, f. onaangroeide plek, v., open plaats v. in een bosch ;
genaam-, verdrietelijkheid, v.; —cevoluiente,
kale plek v. (op 't hoofd); —azzo, m. h.z.d. als
avv. op onaangename wijze.
spazio of estenzione.
Spiaggetta, f. kl. eng strand, o.; fam. klein Spicca, agg. pesehe —cciie, h.z.d. als
schrijflessenaartje; —a'ggia, f. h.z.d. als
pesehe spiccaci; —ace, agg. pesca —
j$aggia; —aperta, open, onbeschermde
perzik v. waarvan het vleesch gemakkelijk
kust, v.; —aniento, tn.; het verkennen, spiovan de pit gaat ; —aniento, rn. h.z.d. als
neeren ; —ana, f. schaaf, v., zethamer, m.;
stacca— of distaccamento ; —a^ e v. a.
—aiianiento, m. vereffenen, gelijkmaken, o.,
lossnaken, losrukken ; — nu salto, een sprong
opruiming, v., met den grond gelijkmaken, o.;
doen ; — II volo, zich tot vliegen omhoog
anare, v. a. effen, glad, gelljkmaken; /1g.
heffen ; — il boilore, beginnen te koken ;
verklaren, ophelderen, uiteenzetten; verwoes—rsi, v. rifl. gemakkelijk van de pit loslaten
ten, met den grond gelijkmaken, sloopen ; —
— v. n. in 't oogvallen, goed voorkomen, zich
il pane, het deeg uitrollen ; —I inattoni,
goed voordoen ; — da nu liiogo, van een
de baksteenen gladstrijken; (Sart.) — le
plaats scheiden ; p. pass. —ato, als agg,
costure d'un abito, de naden van een
goed voorkomend, duidelijk ; —atamente,
,
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avv. op duidelijke, goed uitkomende w ij ze. ( aan den dag leggen, doen kennen ; —rsi,
v. rill. zich verklaren, zich duidelijk maken,
spreken, zich uitdrukken ; mi spiego, ik zal
mij verklaren ; dat wil zeggen ; —rsi da qd.,
zich afmaken (van iets, iem.); p. pass. —ato,
als agg. ontplooid, ontvouwd ; a peniie —e,
met uitgespreiden vleugels ; a voce —a, met
duidelijke, volle stem ; —gatauaeiite. avv.
op uitdrukkelijke, duidelijke wijze ; —gatore,
11110
— , iem. niet den paseenden eerbied bem., —trice, f. uitlegger, verklaarder, m.;
toonen ; — di paese, een stukje land ; a —1,
—gatuira. f. het uitdoen der vouwen, het
r. avv. in stukjes, schijfjes; andar, eedere
zonder
plooien, vouwen zijn ; h.z.d. als —gaper ispicchio, scheef loopen, scheel zien ;
zione en dicitura ; --gazione, f. verkla- eiare, I. v. n. uitstroomen, uitvloeien (bloed
ring, opheldering, uitlegging, v.; vertaling,
uit wonden); uitrafelen ; v. a. losmaken ; — II.
overzetting v. (in school); vertaalde plaats, v.;
v. a. spoedig afschepen, vlug wegzenden;
—gazzare, v. a. ineenfrommelen ; —ggispoedig gedaan maken ; —rsi, v. ril. zich
are, v. a. en n. uitvorschen, uitspionneeren ;
spoeden, haasten ; spicciati, spoed u, haast
fig. uit-, rondsnuffelen; —tatamente, avv.
app.
bespoedigend,
snel,
—ciativo,
u wat!
op wreede, meedooglooze, hartelooze wijze;
—eicare, v. a. losmaken, losrukken, uit
vlug;
fain. vreeselijk, reusachtig, verschrikkelijk
elk. nemen ; scheiden, uiteendrijven (personen);
(groot,
lang, enz.); —trare, v. a. Z. spetrare.
onduidelijk,
slecht
sprt
ken
;
non — parole,
non saper — usa parola, geen duidelijk, Spif'erare, v. a. verklappen, oververtellen,
rondbazuinen ; — yin sonetto, een nonet
verstaanbaar woord kennen uitbrengen ; —rsi,
improviseeren ; dooden, ombrengen ; spi ffev. ri ll . losgaan, loslaten ; appiccicalo merato dalla nnorte, door den dood weggeglio, altrimentl tl si spiccica, lijm het
blazen ; —o, m. tocht, trekking, treklucht, v.
beter vast, anders laat het weer los ; —rsi,
Spiga,
f. aar, v.; il grano ha messo la —,
zich
iem.
van
den
hals
schuiven;
da qd.,
het koren heeft reeds aren gezet; — piet a
fivalmente s' è spiccicato quel ciarsmilza, volle, dunne aar, v.; raccoglier
lone, eindelijk ben ik dien kletser kwijt, ben
le —ghe, aren lezen; a —, in aarvorm;
ik van dien kletser af; — d o, agg. bespoediinattonato a —, graanbouw, m.; (Astr.)
gend, vlug, snel ; alla —a, spoedig, ijlings ;
Spiga, Korenaar, v., (ster); —ee'ltlea, f.
asdar per le —e, kort en bondig zijn ;
Bot.) keltische nardus, v.; —nardi, —iiardo,
questa è la pi ii —a, dit is het beste, kortste
m. (Bot.) Indische nardus ; spieknardus, v.;
—eiolaine, m. hoop m. kleingeld ;
middel
;
—are, —hire, v. n. aren aanzetten, in de aar
—ciolare,
v. a. in kleingeld omwisselen ;
komen ; kroppen zetten (salade); —atiira, f.
—ciolata, alla —, afzonderlijk, een voor
aarvorming, v., tijd m. van de aarvorming;
een, af en toe; arrivavono alla —, zij
kwamen een voor een, de een na den ander —hetta, f. kl. aar, v., aartje, o.; agrement, o.;
soutache o. (enz. in aarvorm); —iona.iiento,
aan ; —eiolataniente, ave. een voor een,
m het leegstaan, onverhuurd zijn (v. e. huis);
zonder orde, troepsgewijze; —'ciolo, agg.
—sonarsi, v. n. onverhuurd blijven, vrij kouioiieta —a of —i, m. pl. kleingeld, o.,pasmen ; si spigiona 11 seeondo piano
munt, v.; prete —, lagere geestelijke, m.;
della niia casa, de tweede verdieping van
m. prov. averse pocht degli —I of meno
mijn huis komt vrij ; p. pass. ato, als agg.
da spiceiolare, kort aangebonden zijn, niet
casa —a, leegstaand, onverhuurd huis ; fam.
veel komplimenten maken ; —co, m. het uitaver il cervello —, niet goed bij 't hoofd
steken, voorkomen, in 't oogvallen, in 't oogzijn ; —liare, v. a. h.z.d. als sbrigare en
vallendheid, v.; —ile'gio, m. arenlezing, v.;
strigare ; —l.iatamente, avv. op vlugge,
fig. bloemlezing, verzameling stukken proza
of poezie uit verschillende schrijvers ; —Ware,behendige wijze ; —liatezza, f. knap-, handig-, vlug-, behendigheid, v.; — di modi, di
v. a. kleinmaken, vermorselen ; nell' impeto
atti, bondig in 't doen, in de manieren ; fig.
della collera l'avrei splelisato, in mijn
stile, scrittore —, vlugge stijl, handig schrijwoede zou ik hem hebben kunnen vermorselen,
ver, m.; —'Here, v. a. en afgel. Z. spingere;
in stukken houwen.
Spidocchiare, v. a. luizen, luizen zoeken (ook
—0, m. (Bot.) lavendelkruid, 0.; essenza di
—, lavendelolie, v.; —olannento, m. het aren,
op planten).
Spiede, —do, m. spies, v., spit, braadspit, o.,
stoppelslezen, o.; —olare, v. a. aren lezen ;
nalezing houden ; fig. — esempj, frasi,
everspeer v.; —done, m. groote, lange spies,
v.; —ga' b ile, app. verklaarhaar ; —gacciavoorbeelden, zinnen bijeenzoeken ; —olatore,
inento, m. h z.d. als sgorbio en scaram., —trice, f. arenlezer, m., -leester, v.; fig.
iem. die opzoekingen, verzamelingen bij schrijbocchio ; —gacciare, v. a. h.z.d. als sgorblare, scarabocchiare ; —gameiito, m.
vers doet; —olatura, f. arenlezing, nalezing,
ontvouwing, uitspanning, v.; (Mis.) — le forze,
v.; als rubriek in couranten : allerlei, gemengd
opstelling, deployeering der troepen ; h.z.d. als
nieuws, o.; —oletto, agg. tenger maar vlug
a dichlarazione, spiegazione ; —gare,
en bij de hand ; —olistro, m., —tra, f.
huichelaar, schijnheilige, femelaar, pedant, m.;
v. a. ontplooien, openvouwen, uitspannen, uitmuggenzifter, m.; —'olo, m. hoek, kant, m.;
spreiden ; — la tovaglia, het tafellaken
scherpe rand, kant, m.; urtó nalto — delta
opleggen ; —1 tovagliuole, de servetten
porta, hij stiet tegen den scherpen kant van
uitvouwen ; il pavone spiega la coda,
de deur; deurpost, m.; (Agr.) rand, m., graal
de pauw spreidt zijn staart uit; (Mis.) — le
v. (der voor); (Eccles.) ijzeren, schuin oplooforze,
de troepen in slagorde stellen, deployeepende reeks punten om kaarsen op te zetten
ren ; fig. verklaren, uitleggen, ophelderen ; —
--olone, m. voorspan, m.; —oso, agg. met
un enimma, een raadsel oplossen; — yin
aren bezet, arendragend ; —rlre, v. a. dt
autore,
een schrijven verklaren; bewijzen,
Spieehio, m. schijfje, stuk o. (van een vrucht);
— della cipolia, d'un aglio, een uien-,
knotlookschilletje ; — d'uua mela, stukje
appel ; — di twee, halve noot, v.; (Maccel.)
— di petto, borststuk, 0.; faro. een der punten
van een driesteek ; — di croce, arm in. van
een kruis ; lam. en dispr. lei-are ad alcuno
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luiheid verdrijven; —rsi, v. rifl. de luiheid
loktoon, m.; —ella, f. (Vet.) galachtig gezwel
afwerpen.
o. (aan paardepoot); —ello, in. doornhaai, te.;
Spilla, 1. doek-, dasspeld, v.; —aeeberare,
— (Min.) spinet, bleekroode rob*, m.; —ate,
v. a. van de modderspatten reinigen —a'nm. doornbosch, 0., doornhaag, v met dooroen
cola, f. (Zool.) pos, v. (soort viseb): —are,
begroeide plaats, v.; —etter, f. (Mus.) spinet,
v. a. aansteken (een vat); fig. uittiooren, uito.; — soort zijden boordsel, o.; —garde, f.
vorschen, bespieden ; v. n. overloopen (vaten);
(Mil. stor.) soort muurbreker, m.; kl. kanon of
—a'tleo, m. speldegeld, o.; — atirra, f. het
falconet, o.; —gare, v. a. trappelen ; —'gere,
aan-, opensteken o. van een vat; —etto, m.
v. a. stooten, schuiven, voor zich uitduwen ;
kl. naald, speld, doek of dasspeld, v4-10, m.
— un baroccio, een kar voortduwen ; —
speld, v.; un it eartata di —I, een brief
uno eontro il muro, iem. tegen den muur
spelden; la eapoechio delio —,'de knop,
duwen, stooten ; assol. stooten, aanstooten;
kop van de speld ; borst-, dasspeld, v.; fig. nu
attenti a -, past op, stoot u niet; fig. aancapo di —, een kleinigheid, een speldeknop;
sporen, -drijven, -zetten ; — l'audacia al
(am. sentirsi tanti —t nel petto, veel
punto di..., de stoutmoedigheid zoo ver drijkleine steken in de borst gevoelen ; vat-, zinkven dat...; —rsi, v. nil. zich vooruitdringen,
boor, v., tapgat, o.; (Maccell.) mes om varkens
dringen, doordringen ; —rsi le mezzo, zich
te kelen ; voor zanipillo, fijne waterstraal,
er tusschen dringen ; p. pass. spinto, als agg.
v.; —oiieiuo, m. kI. doek-, dasspeld, v.; le
dalla pietà, door medelijden gedrongen ;
regal ia nu bello — col brillanti, hij
vaseello — a renal, door riemen voortbeschonk haar een fraaie broche met briljanten ;
wogen vaartuig; —giniento, m. het voor—i, pl. soort vermicelli ; —one, in. groote
waarts dringen, opdringen, aansporen, aanzetspcid, doek-, sjaalspeld, broche, v.; —i, pl.
ten, o.; fig. aansporing, v.; —ite, f. (Med.)
soort vermicelli; —uzzieannento, m. het
ruggemergsontsteking, v.; inalato dl —, iem.
afknabbelen, knabbelen ; —uzzíeare, speldie aan een ruggemergsziekte lijdt; —o, m.
luzzicare, v. a. en assol. knabbelen, een
doornstruik, m., -heg, v.; faselo di —, bunweinig eten, snoepen ; prop. clii spilluzzica,
del doornen, rijzen, takken ; (Bot.) Z. oud. —a;
non digilina, al eet men ook nog zoo weifam. — bianco, heg van witten haagdoorn ;
nig dan is men toch niet meer nuchter; ook
—, app. (Bot.) pero —, muscatelperenboom,
de kleinste overtredingen krenken de wet ; fig.
m.; uva —a, kruis-, klapbes, v.; (Zool.) poreo
maar een zeer kl. winst maken ; —u'zzico,
h.z.d. als spinoso of riecio ; —one, tn.
spell—, m. klein stukje, beetje, o.; a —, met
(Tess.) keper, o., gekeperde stof, v.; —osita,
kl. stukjes, weinig opeens ; eanupare a —,
f. stekeligheid, v.; fig. moeielijk-, zwarigheid,
er maar met moeite komen ; fare qe. a —,
gevaarlijkheid ; bedenkelijk-, twijfelachtigheid,
iets er maar met moeite uit kunnen brengen.
v., moeielijke verstaanbaarheid, v.; —oso, agy.
Spiloreeria, f. knekerij, gierigheid, v.; knekedoornig, vol doornen, met doornen bezet, berige daad, v.; —o'reio agg. knekerig. gierig ;
groeid, stekelig; fig. moeieljc, zwaar, lastig;
lost. in. kneker, gierigaard, gierige draak, m.
è yin affare aasai — 't is een zeer lastige,
Spilungone, m. —ona, f. fam. hoogopgemoeielijke zaak ; kitteloorig, lastig, kregel
schoten, langbeenig persoon ; lange slungel, m.,
(mensch); — m. (Zool.) h z.d. als rieclo ; —ta,
boonenstaak, v.
1. het voortstooten, duwen, o.; stoot, ruk, druk,
Spina, 1. doorn, stekel, m.; la corona di
m.; dare usa —, een stoot, duw geven ; fig.
—e del Nostro Signore, de doornenkroon
aandrijving, v., prikkeling; aver seinpre
van 0. H.; fig. groote, diepe smart, v., leed, 0.;
bisogno di qutalche -- per risolversi,
fig. —e. pl. schaduwzijden, onaangenaamhe- hij moet altijd aangespoord worden eer hij een
den (van iets); essere, stare suite —e, op
besluit neemt ; a forza di —e, slechts door
heete kolen zitten ; m. prov. chi vuol le rose
voortduren aansporen ; (Arch.) — delle volte,
11011 abbia pauira delle —e, wie de rozen
doorbuiging v. der gewelven ; — dei terrawil hebben, moet de doornen niet vreezen;
pietai, drukking o. door den grond op aanwie wat bereiken wil moet voor geen moeiepalende muren uitgeoefend ; —terella, f.
lijkheden terugdeinzen ; prov. non e' è rosa
lichte stoot, duw, ruk, druk, m.
senza —e, geen roos zonder doornen ; (Anat.) Spionabare, v. a. het lood losmaken ; fig. met
— dorsale, ruggegraat; (Chir.) — ventosa,
geweld op den grond vallen, storten ; v. n.
winddoorn, ni.; stekel, angel m. (der insekten);
zwaar wegen, zeer zwaar zijn ; —uubiiare,
graat v. (der visschen); (Fond.) sluithout, 0.;
v. a. met het schietlood, waterpas onderzoeafvloeigat, o.; — fecciaia, afvoergat o. van
ken ; met het zinklood peilen, met den lootten
het drab ; (Magn.) priem, m.; (Mar.) bettingkogel reinigen (schoorsteenes, secreetbuizen,
knie, v.; (Tess.) gekeperd werk ; tessato a
enz.); —na'gglo, ni. bespieding, spionneering,
gekeperde stof, v.; (Bot.) — alba, sterreverkenning, v.; —iae, m. spion, m.; —negdistel, m.; — bianca, hagedoorn, m.; — eerglare, v. n. spionneeren, den spion spelen ;
vi ll a, wegedoorn, m.; —giudalea, h.z.d. als
ram. rondsnuffelen, overal zijn neus insteken ;
inarruca.
v. a. uithooren, uitvragen ; —'vere, v. n. opSpinaci, m. pl. spinasie, v.; volg. mangiare
houden met regenen ; (am. esser spiovuto,
gil —, den spion, verklikker spelen ; —acione,
gedaan, op zijn ; in een dal, rivier vloeien,
1. (Bot.) h.z.d. als bietolone ; —a'io, m.
stroomen ; fig. afvallen, afgolven (haar); cah.z.d. als spineto; —ale, app. (Anat.) de
pe n t —I, fraai golvende, afvallende haren ;
ruggegraat betreffende ; niidollo — rugge—vlinento, m. het ophouden met regenen ;
merg, o.; —apesce, a —, avv. gekeperd ; met
einde v. ran den regentijd.
vischgraatsteek gemaakt; mattonato a —, Spippolare, v. a. h.z.d. als setiiceolare,
haringgraatbouw ; —are, v. a. met doornen
granare; (am. vrij voor de vuist spreken ;
steken, schrammen; —cionare, v. n. slaan
zonder omwegen vertellen ; tin sonetto,
(van vinken); —clone, m. (Omit.) vink, m.
een sonet improviseeren.
vinkenslag, m , lokvink, m.; (Care.) loktuit, v , Spira, f. schroef-, slakke-, spiraallijn, v.; —e,
.,
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f. pl. windingen, kronkelingen v. (v. een slang);
a —, avv. spiraalvormig ; —a'bile, asij. h.z.d.
als respirabile ; in pil — aere pietoso
11 trasporlb, zij droeg hem vol medelijden
naar schoonere, vrijere streken (Manzoni);
—a'colo, —a'glio, m. lucht-, trekgat, 0.;
scheur, reet, v.; per lino -- potè vedere
quel ehe si faeeva iiella stanza, door
een reet kon men alles zien wat in de kamer
voorviel ; lichtstraal, v.; schijnsel o. (dat door
een reet dringt); fig. spoor, o., aanduiding, v.;
(4rtigl.) zundgat, 0.; —ale, agg. spiraal-,
schroef-, slakkehuisvormig ; sost. in. spiraal,
schroeflijn, V.; (Oroloq.) spiraalveer, V.; —aliiiente, avv. spiraalvormig ; —are, v. a. uitademen, uitblazen, blazen ; v. n. ademhalen,
ademen ; waaien ; non spira alito di
veato, er is, er waait niet het minste windje;
uitdampen, opstijgen ; da gaesta fogna
spira on gras puzza, uit dat riool stijgt
een groote stank op ; ademen, openbaren, doen
kennen; v. a. fig. zeggen, uitdrukken; midi
spiró, daarop zeide hij (D.); voor ispir are ;
v. n. sterven, den adem uitblazen, den geest
geven ; afloopen (termijn), vervallen ; voor:
respirare, ademen, leven ; aneor sari di
là dove si spira, ik zal nog onder de
levenden vertoeven (D.); fig. levend schijnen,
als levend zich voordoen, leven ; —ei, iets
vurig verlangen, begeeren ; met begeerige oogen
aa nzien ; p. pres. —ante, waaiend ; afloopend,
vervallend, eindigend; nel these —, in de
loopende maand ; p. pass. —ato, als agg.
l'aano ora —, het nu verloopen, afgeloopen
jaar, o.; —azione, f. het waaien, ademen ;
voor ispirazioae of incitaiiiento ; --ita'ccio, m. levendige geest, m., tegenwoordigheid v. van geest ; —itale, agg. Z. —ivale ;
—itare, v. n. (van den duivel) bezeten zijn ;
zich als een bezetene aanstellen, gedragen ;
door vrees, hevige angst, schrik bevallen zijn;
fam. — dalla fame, een honger als een
paard hebben, bijna van honger sterven ;
dal freddo, van koude beven, rillen ; p.pass.
—ato, als agg. van den duivel bezeten ; fig.
fanatiek, dweepzuchtig ; door vrees, schrik
bevangen ; sost. in. bezetene; arlava come
anno
hij huilde als een bezetene; —itatamente, avv. als een bezetene; — itello,
m. zwakke, onbeduidende geest, m.; —itismo,
In. spiritisme, o., verkeer o. met de geesten,
de bovenzinnelijke wereld, geestenleer, v.; 1tista, m. spiritist, aanhanger m. van het
spiritisme ; —'lto , tn. adem, wind, ademtocht,
in.; geest, m., onlichamel ij k wezen; — e materia, geest en stof ; ziel, v.; lo
vitale,
de levensgeest, m.,-kracht, v.; rendere, essalare lo —, den geest geven, sterven ; geest,
m. (van het lichaam gescheiden en ronddolende
ziel); gli —i, de geesten, mv.; vedrai gli
.►iitichi —1 dolenti,gij zult de weeklagende
geesten, zielen, schijnmen der ouden zien (D.);
ook voor demoaio, da malt —i torment ato, door booze geesten gekweld ; fam. die—

—,

—

—

couo clie in quella casa ei siaao gli
— i, men zegt dat het in dat huis spookt ; —
folletto, Z. folletto ; —I celesti. hemelsche geesten, engelen, mv.; —i immoudi of
Melle tenebre, helsche, onzuivere geesten,
duivelen ; lo Spirito Santo, de H. Geest,
m.; fam. vivere, campare di — sant*,

van niets, zeer weinig, de lucht leven ; ziel, v.,
gemoed, 0.; geest m. (in moreele beteekenis); 1
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eoltivare lo — eon bnone lettere, den
geest door goede lectuur voeden ; adorare
Die in ispirito e versta, God in geef en
waarheid aanbidden ; assistere iw ispirite
a cheeehessiia, in den geest hij iets tegenwoordig zijn ; essere rapito in ispirito,
in den geest verrukt, in geestverrukking, extase
zijn ; — di profezia, — di divozioae,
geest van voorspelling, van godsvrucht; — di
pietà, di iimanità, gevoel van medelijden,
menschelijkheid ; — di gelosia, di contradizione, ijverzucht, v.; geest van tegenspraak ; lo — d'iina nazione, de geest, bet

zelfgevoel van een volk ; tegenwoordigheid van
geest; moed, m.; aver poco —, niet veel
moed, durf hebben ; levendigheid, v., vuur, o..
geestigheid, gevatheid ; far delta —, geestig
zijn ; bello —, geestige man; --- forte, sterke
geest, vrijgeest, vrijdenker, m.; zin, m., beteekenis, v., geest, m.; -- delle leggi, de geest
van de wet ; la lettere uccida. lo — vivitica, de letter doodt, maar de geest maakt
levend; —i, pl. voor concetti ; voor coinplessione, era magro, secco e di poeo
--, hij was mager, droog en van slechte gesteldheid ; sapere qe. per ispirito, iets

door Ingeving, openbaring weten ; (Gram.)
spiritus; aspiratieteeken ; (Chim.) spiritus, alcohol, m.; — di vino, wijngeest, m.; (Orolog.)
— dell' orologio, gang-, loopwerk, 0.; —1tosa'ggine, f. geestigdoenerij, zucht v. ons
geestig te zijn ; —itosamente ave. op geestige, geestrijke wijze ; levendig, gevat ; —itoso,
agg. geestig, vurig (drank); geestig, gevat, vindingrijk ; far lo —, den geestige, geestigaard
spelen ; —itiiale, agg. geestlijk. onlichamelijk,
bovenzinnelijk ; l'aniina è sostauza
de ziel is een geestelijke, geestige zelfstandigheid ; geestelijk, kerkelijk ; potere — dei
pontiiiei, geestelijke macht der pausen ;
arwi —i, geestelijke wapenen; vroom, gods—,

dienstig; opere —1 di misericordia,

vrome werken van barmhartigheid ; letture

--i, godsdienstige lectuur, v.; íïglinolo —,
geestelijk kind, peetekind ; padre —, biechvader; la spirital feinnNina, de geesten-

bezweerster, v. (A.); sost. m. geestel. macht,
v.; heerschappij v. over de zielen ; --itnalisino, in. (eilos.) spiritualisme, o., leer v.
over het wezen van den geest; wijsgeerige
meening over de zelfstandigheid van de geestelijke substantie; —itualista, m. spiritualist, m.; —itualitw, f. geestelijke natuur, v.;
godsdienstig-, vroomheid, v.; --itualizzare,
v. a. spiritualiseeren, een geestelijke, vrome
richting geven ; (Chim.) door spiritus uittrekken, op spiritus trekken ; --itssalinesnte , avv.
in den geest; —o, m. tochtje, windje, 0.;
ogni -- deli' aria, elk windje, elk luchtje,
tochtje, 0.; l'eteriio —, de adem Gods, m.;
la voce dello Spiro, de stem van den
H. Geest ; — voor spirito (D.); l'ardente
d'isidore, de in de vlammen verblijvende
geest van I.; geestestem, v.; —tale, —to,
voor spirituale en spirit*.
Spi'taro, in. h.z.d. als sspanna.
Spittitiare, v. n. zingen, kweelen (zooals roodborstjes doen).
Spluiwacelare, v. a. de bedden schudden;
—are, T. a. van bet dons ontdoen; —rsi,
v. rifl. het dons verliezen.
Spizzada, f. (Mar.) stoot op de belling, v.;
—eca, f. k.rd. als spilorelo ; —leert,
--
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v. a. h.z.d. als spilluzzleare; —ieatura,
f. (Stamp.) vuile afdruk, m., vuile letter, v.;
—leo, a —, avv. langzaam, met moeite, af

en toe, bij b eetjes.

Splacare, v. a. h.z.d. als seupare.
Spleiidenteiiiente, avv. op schitterende,
prachtige, heerlijke wijze; —'ndere, v. n.
schitteren, stralen, glanzen; p. pres. —ente,

als agg. schitterend, stralend ; —didamente,
avv. op schitterende, prachtige, grootsche,
heerlijke, prachtlievende wijze ; —didezza, f.
glans, m., heerlijkheid, pracht, prachtlievendheid, v.; —'dido, agg. schitterend, prachtig,
heerl ij k, stralend ; conduce una vita —a,
hij leidt een prachtig, schitterend leven;
prachtlievend, veel vertoon makend ; —dore,
m. glans, m., schittering, v., lichtglans, m.;
— del sole, glans m. der zon ; fig. roem,
m.; fig. Dante é it primo — dell' Italia,
Dante is de grootste roem, de eerste ster van
Italië ; heerlijkheid, v.; pracht, weelde, v.,
prachtlievendheid.
Splene, m. (Anat.) milt, o., miltziekte, 0.;
spleen, o.; —o'tieo, agg. (Med.) miltzuchtig,
miltzieke, m,; —ite, f. (IIed.) ontsteking v. van
de milt.
Sploratore, m. Z. esploratore.
Spo'cehia, f. hoogmout, trots, v., opgeblazenheid, v.; sost. m. fare lo — zich veel verbeelden, den grooten man uithangen ; —iata,
f. fam. verwaande redevoering, v., snoeverij,
blufferij, grootdoenerij, v.; —loso, agg. hoogmoedig, trots ; opgeblazen ; zeer met zichzelf
ingenomen, ook als sost.
Spoderare, v. n. zijn pachtgoed verlaten;
v. a. van het pachtgoed verdrijven ; —ere,
v. n. —estare = spotestare, v. a. van de
macht, de heerschappij berooven ; onttronen,
afzetten (vorsten); —rsi, v. rill. van de
heerschappij afstand doen ; afstand doen (van
zijn vermogen); p. pass. —ato, als agg. afgezet, van den troon beroofd, onttroond ; fig.
geweldig, bandeloos, teugelloos.
Spo'dio, m. (Fond.) metaalasch, ovenasch, v.;
overblijfsels van gebrand ivoor ; beenderasch,
o., beenderkool, v.
Spoetare, v. a. v. d. dichterf. roem berooven ;
—rsi, v. rill. de dichtkunst vaarwel zeggen ;
—etizzare, v. a. ontgoochelen, de illusie
wegnemen ; van den dichterl. glans berooven.
Spo'glia, f. afgetrokken, afgestroopte huid, o.;
vel, o., schil o. (v. knolgewass.); /ig. — mortale, het sterfelijk hulsel ; —e, f. pl. krijgsbuit, 0.; le —e opinie, Z. onder orimo;
uitgerold macaroniedeeg, o.; —amento, m.
het uittrekken, ontkleeden, berooven ; uitplunderen, o.; voor: spoglia; —are, v. a. uittrekken, ontkleeden, ontblooten, berooven ;
spoglia cotesti ragazzi, kleed die jongen uit ; fig. berooven ; — una vesta, een
kleed uittrekken ; — l'abito d'un ordine,
het ordesgewaad afleggen, uit het klooster
gaan ; uitplunderen, uitschudden ; — qd.,
iem. geheel uitschudden, plunderen (vooral in
't spel); —i libri, de rekening uitschrijven ;
—rsi, v. rif]. zich uit-, ontkleeden ; vervellen,
verhuiden (dieren); ontbladeren, de bladeren
verliezen ; klaren, helder worden ; fig. zich
ontdoen (van een bezitting), afstand doen
—rsi di ogni prevenzione, alle vooroor'
deel afleggen ; p. pass. —ato, als agg. ontkleed, uitgekleed; casa —a, karig gemeubileerd huis; —atoino, m. net, lief kleed,
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kamertje; net, lief landhuisje ;
kleedkamer. v.; klein, eenvoudig landhuis, o.;
—afore, m., —trice, f. beroover, m.; ambtenaar van een hospitaal die de kleeren der
zieken bewaart ; fig. dief, roover, plunderaar,
m.; samensteller van een woordenboek, iem.
die uittreksels uit schrijvers verzamelt ; —atura, f. Z. —amento, m.; —azza, f. h.z.d.
als spoglia en —amento ; dare la — a
ulna casa, een huis plunderen; fig. dare
ulna — a qd., iem. op beschamende wijze
straffen, een pak slaag geven ; -o, M. het
uit-, ontkleeden; fig. berooven, o.; —gli, pl.
gereedschappen, o. mv.; huisraad, o., afgedankt kleedingstuk; h.z.d. als spoglia en
preda ; uittreksel maken uit schrijvers ;
bloemlezing, verzameling stukken uit gchrijvers; kast, v.. bak m. voor uitknipsels uit
werken, kranten ; (Part.) — dei voti, het
openen der stembus of stembriefjes, het tellen
der stemmen ; (Com.) fare to —, de rekeningen uitschrijven ; — agg. voor —ato, beroofd,
ontkleed ; afgezet, beroofd van een ambt.
Spola, f. (Tess.) weverspoel, v.; —asfora, f.
h.z.d. als incannatoio ; —etta, f. (Irtigl.)
lont, v.; —etto, m. weverspoel, v., -scheepje,
0.; --iticare, v. n. politiseeren, over politiek
spreken ; —laiarsi, v. rifl. uit den hoenderstal, het kippenhok komen, vliegen; spolliare, v. a. scherz. uit de veeren, het bed
jagen ; —linarsi, V. rif. de luizen afschudden (kippen); —lonare, v. a. (Agr.) de onnutte
scheuten wegsnijden ; v. n. nieuwe scheuten
aanzetten ; opnieuw uitloopen ; —monarsi,
v. rill. zich moepraten, de tong uit de keel
praten ; —pamento, m. bet afdoen van 't
vleesch ; —pare, v. a. het vleesch verwijderen, afknagen, afkluiven ; fig. uitzuigen, plukken ; spolpa quest' uomo senza misericordia, hij plukt dien man z. mededoogen ;
—rsi, v. rifl. zich laten plukken, berooven,.
untkleeden; si finirà di —, hij zal op 't laatst
niets meer overhouden ; verliezen ; p. pass.
—ato, beroofd, uitgekleed, ontbloot ; terra
—a, geheel uitgezogen grond, uitgeteerd; fig.
matto —, door en door gek mensch, persoon,.
m.; —po, agg. voor —pato ; mager, uitgeteerd ; — tisico, uitgeteerd teringlijder ; innamorato — , smoorlijk verliefd ; catto —,
geheel dronken ; —ti'glia, f. (Oref) poetspoeder, o.; —trare, —trire, v. a. en —rsi,
v. rifl. —tronire, v. a. uit de luiheid wakker
schudden ; —rsi, v. rifl. de luiheid afleggen ;
—veramura, m. indeel. dagdief, luilak,
luiaard ; —vetare, v. a. van 't stof ontdoen,
afstoffen, stoffen ; fig. en fam. snel en gulzig
eten, schrokken ; alles meenemen, stelen ;
doorsnuffelen (een kamer); — a uno ii
gobbo, iem. den mantel uitkloppen, afranselen ; v. n. met stof bedekken, stof opjagen ;
stuiven ; tot stof vervallen, tot poeder worden ;
—verata, f. afstoffing, v.; dare una —,
afstoffen ; —veratina, f. slare una —, een
weinig, vluchtig afstoffen ; —veratore, m.,
—trice, f. stofafnemer, m., -ster, v., schoonmaker, m., -ster, v.; —veratura, f. het
stoffen, afstoffen, o.; —verina, f. stof-, reismantel, m.; —verino, m. plumeaux, stofbezem, m.; —verio, m. het opliggen van stof,
stuiven, o.; veel stof, 0., stofwolk, v.; —verizzare, v. a. in stof veranderen ; tot poeder
maken ; bestuiven, bestrooien (met poeder,
met suiker); (Pilt.) doorteeken, -trekken,,.
.
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-pausen ; —rsi, v. rifl. tot stof vervallen, tot
poeder gewreven worden ; —verizzo, m.
(Pitt.) zakje niet kolenpoeder (tot het doorteekenen); pauszakje, o.; h.z.d. als —vero, In.;
(Mugn.) het fijnmalen, malen, o.; meelstof,
stuifmeel, o.; (Pitt.) kolenpoeder; teekening v.
met kl. gaatjes (voor 't doorteekenen); font.
essere di —, in 't oogvallen, opzien maken ;
cose di —, effect wekkende dingen ; cantante di —, zanger die veel effect maakt
zonder dat er veel insteekt..
Sponda, f. rand, kant, 10.; le —e del lelto,
de randen van het bed; bed, o., sponde, v ;
leuning, v., borstwering, v., oever, oevermuur,
m., strand, o., kust, v.; (Mar.) losplaats, v.;
(Fort.) wal, berm, m.; —a'ggio, (Mar.) kaai-,
losgeld, 0.; —a'io, agg. (Metr.) spondeïsch;
—eo, m. (Metr.) spondeus, in. (versvoet van
twee lange lettergr.); —demola, f. (Falegn.)
lijst-, bandschaaf, v.; —'dilo, m. (Anat.)
wervel, rugwervel, v.; —gato, m. schuimgebak, 0. —giforme, agg. sponsachtig;
—giositá., f. sponsachtigheid, v.; —gioso,
agg. sponsig, sponsachtig, v.; —giti, f. pl.
(Nat.) spongieten, fossiele sponsen, v. mv.;
—i'llento, m. liet uit elkander zetten, o;
—sa, Z. sposa ; —sa'glia, f. —salato,
m., h.z.d. als —salizio; —sale, agg. h.z.d.
als nearitale : sost. m. —i , pl. huwelijksluiting, v , bruiloft, v.; —salizie, f. p1. —sali;

zio, m. Z. sposalizio ; —taneamente,
avv. vrijwillig, uit eigen beweging; —taneità, f. vrijwilligheid, spontaneïteit, v.; fi g.
oorspronkelijkheid (v.kunstwerker.); —ta'neo,
agg. vrij willig , uit eigen beweging, spontaan ;
risoluzione —a, vrijwillig besluit., o ; er
vanzelf uit volgend ; generazione —a,
spontaan ontstaan, zelfontstaan, o ; moto —,
spontane, onwillekeurige beweging, v.; —te,
voor —taneamente ; o — o spinte, graag
of met geweld; willens of onwillens; —tone,
m. (Arm. Stor.) Z. spantone.
Spopolare, v. a. ontvolken ; —rsi, v. rifl. ont-

volkt, verlaten worden, zonder inwoners blij-

ven ; v n. leeg worden, blijven ; c' è it
predieatore del Duomo cie spopola,

de predikant in den Dom doet de huizen
leegloopen ; p. pass. —ato, als agg. ontvolkt ;
zonder menschen, leeg ; una città —a, een
doode stad, V.; —pamento, m. het van de
borst wennen (zuigelingen); —pare, v. a. van
de borst wennen.
Spora, f. (Bot.) spore, v.; kiemkorrel, m.; —e,
pl. sporen v. mv. (van de kryptogumen).
Spo'radi, 1. pl. Sporadische eilanden, o. mv.,
Sporaden, v. mv.
Spora'dieo, agg. sporadisch, alleen voorkomend, staand ; enalattie —che, sporadische
ziekten (geen epidemiën); —a'ngio, m. (Bot.)
sporenhouder, ui.; vruchtbodem in. der kryptogamen ; —camente, avv. op vuile, gemeene
wijze; —care, v. a. bevuilen bezoedelen, bevlekken, vuil maken ; fig. onteeren, schenden;
—rsi, v. rifl. zich bevuilen, vuil maken;
—cieria, f. Z. poreheria ; —ehezza,
—ci'zia, f. vuil-, gemeenheid, v.; vuil, 0.;
gemeen-, ontuchtigheid, v.; —co, agg. vuil,
smerig, onrein; fig. ontuchtig. onzedig; ell.
far le —cche, zich gemeen, liederlijk gedragen ; —gente, agg. Z. onder —fiere;
—genza, f. het vooruitsteken, vooruitspringende gedeelte ; — ad angolo, uitspringende
hoek, m.; —';ere, v. n. uitspringen, voorko-
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men ; quella mensola sporge piu duo
metro, deze kraagsteen springt meer dan een

meter uit ; v. a. doen overhangen (het hoofd),
uitstrekken (de armen); voor po'rgere, aanrijken, aanbieden, voorhouden; — una querela eontro aleiino, een aanklacht legen
iem. indienen ; —rsi, v. rit]. uit (venster) hangen, liggen ; si sporse nu po' troppo e
cadde di sotto, hij hing een weinig te veel
naar voren en viel naar beneden; zich uitstrekken ; p. pres. —ente, als agg. vooruitstekend, overhangend ; fianchi —i, uitstekende heupen ; finestra —, uitstekend, naar
voren tredend venster, o.; p. pass. sporto, als
aqq. uitgestrekt; —gimento, m. h.z.d. als
— genza ; —re, v. a. Z. esporre; —ta, f._
korf, v., mand, v., hengselmand, v.; m. prov,
mangerebbe la —a Brandano, hij is
zeer gulzig, vreetachtig; porterebbe Ia.
— al bola, hij is tot de laagste diensten
bereid; fi g. quadagnare, rubare salla
—, bij het inkoopen stelen, zakken (dienstboden); cappello a —, vrouwenhoed m. met
zeer breeden rand ; —tare, v. n. h.z.d. als
spongere ; v. a. voor : trasportare ; V. n..
voor scappare, useire ; —tella, f. kleine
korf, mand, hengselmand, v.; —telling, f.
fijn, sierlijk hengselmandje, o.; —tellino, m,
kl. opening, deur, v.; rijtuigvenster, portier, o.,
—tello, m. kl. deur, v.; poortje, o.; il portone è chinso e si passa per lo —, de
poort is gesloten, men moet door het kleine
poortje gaan ; deurtje o. (aan vogelkooi);
rijt.uigtrede, v., rgtuigvenster o. of deur, v.,
portier, 0.; kijk-, schuif-, klapvenstertje, 0.;
loket o. (aan postkantoren, spoorwegstations);
halve deur, v., halfvenster, o.; stare a —
de deur maar half open hebben ; fig. en fain.
stare a —, aan een oog blind zijn ; —to,,
m. balkon, o., vooruitspringend venster ; uitgebouwd venster, winkelraam, o.; — agg. en
V. pass. van spo'rgere ; —toga, f. groote
markt-, hengselkorf, v.; —tula, f. (Giur.) gerechtskosten, notariskosten, mv.
Sposa, f. bruid, verloofde ; — of — novella,.
jonggehuwde vrouw, v., echtgenoote, vrouw,,
v.; als men vrouwen toespreekt en niet
signora wil gebruiken; venga qua —,kom
eens bier vrouwtje ; — di Gesu Cristo,
bruid van Christus, non, v.; — di Dio of di
Cristo, de bruid Gods of van Christus, de
Kerk, v.; — monaca, meisje dat op 't punt
staat non te worden ; —ali'zia, f., —ali'zio,
m. bruiloft, v.. huwelijksluiting, v.; — agg.
h.z.d. als maritale ; —are, v. a. trouwen,
tot man of vrouw nemen, huwen; uithuwe-.
lijken, tot vrouw geven; il veseovo ti ha.
sposati, de bisschop heeft hen getrouwd,
hun huwelijk ingezegend ; v. n. trouwen; v. a.
(Eccles.) — una chiesa, plechtig in een
prebende geïnstalleerd worden ; f,q. — qc.,
zich eigen maken ; —rsi, v. rdn. (met iemand)
trouwen ; si sposano, zij gaan trouwen ; l a
i

signorina si sposa col Signor X.,

de juffrouw trouwt met mijnheer X.; —rsi a
una cosa, zich een zaak eigen maken, zich
iets aanwennen, aannemen (gebruiken enz.):
—rsi di una cosa, iets voor waar aan-.
nemen ; iets als waar voorstellen ; — v. a.
h.z.d. als posare ; —atore, m. vreier, hofmaker, m.; —ere'ccio, app. h.z.d. als marl-.
tale; —etta, f. nette, kleine vrouw, v.,
vrouwtje, o.; —Ina, f. lief bruidje, aardig,_
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lief vrouwtje, 0.; —lno, m. nette bruidegom ; j
iron. een oude man die weer trouwt ; —itivo,
agg. —izione, f. h.z.d. als espositivo,
—sizione; —°, m. verloofde, bruidegom, m.,
jonggehuwde man, m., man, echtgenoot, m.;
He parli al silo —, spreek er met uw man
over; —1 (proinessi —i), pl. verloofden, inv.;
fain . sotto stato coiiie lino —, ik was er
zeer gelukkig mee, zeer mee in mijn schik;
(Mist.) Sposo, Christus, de Bruidegom der
Kerk; -oiia, f. groote, krachtige, fraai gebouwde vrouw, v.
Spossaniento, m. gevoel o. van zwakte;
— delle terre, uitgemergeldheid van den
grond; —are, v. a. van de kracht berooven;
verzwakken ; —rsi, v. rifl. zich uitputten,
krachteloos worden ; p. pass. —ato, als aqq.
afgemat, krachteloos, zwak, mat ; —atezza,
f. krachteloos-, mat-, zwakheid, v.; /1g. —
d'alfetti, zwakke gevoelens, o. mv.; —essare, v. a. van het bezit berooven.
Spostameiito, m verlegging, verplaatsing, v.;
— d'utero, verplaatsing v. van de baarmoeder; omzetting v. (van de stemmen in een
muziekstuk); /1g. — dell' ordiiie sociale,
omkeering v. van de maatschappelijke orde;
—are, v. a. verplaatsen, verzetten, een
andere plaats geven, anders leggen, plaatsen;
fig. in wanorde, in de war brengen ; benadeelen (in zijn belangen); (Mus.) omzetten, transponeeren; — tin acceiito, een accent verplaatsen ; — 1'ordine sociale, de maatschappelijke orde omkeeren ; h.z.d. als vibrare, scagliare ; — calci, met de
hoeven slaan; p. pass. —ato, als agg. verplaatst, verlegd ; ora —a, ongelegen, ongewoon uur, 0.; fig. wollto —, in zijn zaken
achteruit gegaan mensch ; iem. die niet op
zijn rechte plaats is; —abira, f. h.z d. als
—altlento, ram. mpassenil, brutaal gezegde,
o., daad, v.; —0, Z. esposto.
.
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— per ogni conto, in alle opzichten verachtenswaardig man ; —evolinente, avv. op
verachtelijke, geringschattende wijze ; —laiiient°, m. h.z.d. als --io ; —ianza, i. h.z.d.
als dispregio; —Care, v. a. h.z.d. als
dispregiare, verachten, geringschatten;
—iatore, m. verachter, geringschatter, m.;
—'gio, m. verachting, versmading, geringschatting, v.; dinsostrare — , verachting,
minachting aan den dag leggen ; —iudicarsi, v. rifl. alle vooroordeelen, vooringenomenheid afleggen ; —gindicatainente, avv.

zonder vooroordeel, vrij van elk vooroordeel ;
—giudicato, agg. onbevangen, zonder voor-

oordeelen.

Spreguare, v. a. de zwangerschap verdrijven,
de vrucht afdrijven ; v. n. hz.d. als figliare.
Spre'mere, v. a. drukken, persen, uitpersen;
-- le lagriine, tranen afpersen, ontlokken;

fain. —i liiiioiii, met gevouwen handen
bidden ; — da aleiino denari, iem. geld
afpersen ; p. pass. —lito, spresso, als agg.
uitgeperst ; fig. en fam. geheel geplukt, uitgezogen mensch ; —itura, f. het uitpersen, uitdrukken, 0.; wat uitgeperst is, het uitgeperste, o.
Spresso, volg. voor espresso ; —, voor spreiiiiito, Z. spremere.
Spretarsi, v. ri ll . den geestelijken stand verlaten ; p. pass. —ato, als agg. uit den priesterstand getreden ; prete -- , afgevallen priester.
Sprezza'bile, agg. verachtenswaardig; —aiiieiito, m. verachting, geringschatting, v.;
—are, v. a. h.z.d. als disprezzare, verachten, geringschatten ; p.press, —ante, als agg.
verachtelijk, verachting aan den dag leggend ;

—atore, m., —trice, f. verachter, m.; —atiara, f. verachting, geringschatting, verwaa rloozing, v.; —evole, agg. Z. —abile ; —o,
m. h.z.d. als disprezzo, verachting, v.
Sprigionameuto, m. bevrijding v. uit de ge-

Spotestare, v. a. Z. spodestare.
vangenschap ; vrij-, loslating, v.; uitstrooming
Sprauga, f. dwarsbalk, in., dwarsbout, v.,
v. (van gassen); —are, v. a. vrijlaten, uit de
grendel, in., slagboom, m., verbindingsstuk, 0.;
gevangenis laten ; —rsi, v. rifl. uitstroomen
kram, ni ., klamp, m.; —a'io, in. rondreizende
(gassen), losbarsten (storm).
krammer, ketellapper, in.; —are, v. a. toe- Sprillare, v. n. borrelen, uitstroomen (wijn

grendelen ; niet bouten sluiten (deuren, vensters); fa ns . gebroken aardewerk krammen ;
—gatura, 1. grendeling, sluiting v. (door
bouten, balken); krammen, ketellappen, 0.;
—glietta, f. kl. dwarsbalk, -bout, m., kleine
kram, klamp, m.; fig. doffe pijn in 't hoofd,
beklemdheid, v.; haarpijn, v.; —ghettina, f.
kl. kram, klamp.
Spraticare, v. a. een zaak (vooral vrijerij)
afbreken.
Srirazzare, v. a. en n h z.d. als spruzzare
—zzo, m. het uitspuiten in kl. hoeveelhei d
met dunne straal; — di liice, kl. lichtstraal,
v.; vlek, stip, v.
Sprea, f. (Geogr.) Spree, v. (rivier).
Sprecaineiito, in. verkwisting, verspilling, v.;
—are, v. a. verkwisten, verspillen, verbrassen ; fig. onnut verspillen, verliezen (tijd,
kracht); — l'iiigegno iii na' opera iiiatile, zijn talenten aan een nutteloos werk
verspillen ; — tempo e fatica, tijd en moeite
verliezen ; p. pass. --ato, als agg. nutteloos
verspild ; è tutto fiat° —,'t is alles verloren
moeite; —o, in. verkwisting, verspilling, v.;
--one, m., —ona, f. verkwister, verspiller,
m., -ster, v.
Sprege'vole, agg. verachtelijk, laag ; uomo

uit het vat).

Spriinaceiare, v. a. het bed schudden ;
p. pass. —aio, als agg. letto bene —, goed

geschud bed.

Spri'uiere, v. a. volg. Z. esprimere.
Spri'iigare, v. n. (bij D.) springen, schoppen,

trappelen (met de beenen).

Sprizzare, v. a. h.z.d. als sprizzolare, be-

sprenkelen, besproeien.

Sproccatiira, f. (Vet.) scheur, barst in het
voetvleesch van het paard ; —co, m. scheut, v.,

jonge stek, v., loot, v., jonge tak, m.

Sprofondaiueiito, m. instorting, inzinking
(van den grond), aardafschuiving, v.; —are,
v. n. verzinken, in de diepte zinken, vallen,

storten; /1g. ten gronde gaan, vernietigd worden ; [am. clie to possa —! loop naar den
drommel; de drommel haal je ! v. a. doen inzinken, inzakken ; in de diepte werpen, storten ; —rsi, v. rifl. zich openen, invallen ; la

terra el si sprofonda sotto I piedi,

de grond zinkt onder onze voeten in, zakt
onder de voeten weg ; fig. zich verdiepen (in
iets); p. pass. --ato, als agg. bodemloos;
grondeloos diep ; fig ricco — onmetelijk rijk.
Sproio'quio, m. lange vervelende rede, v.;
,

—luogare, v. a. Z. proluugare ;
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tere, v. a. een belofte, zijn woord terugnemen.
S prona'ia, f. spoorslag, spoorprik, m., -wonde,
v.; —a'io, m. sporenmaker ; —are, v. a. de
sporen geven (paard); assol. zich haasten; fig.
aansporen, haasten, aanvuren ; scherz. — le
scarpe, zich spoeden ; p. pass. —ato, als
agg. gespoord, met sporen voorzien ; —ata, f.
het sporen, aansporen; spoorslag, m.; fig.
aansporing, aanhitsing; ho capito, è una
— per me, ik heb het begrepen, 't is op mij
gemunt; —atina, 1. lichte aansporing, v.;
—e, sperone, m. spoor, v.; Nln par di —i
d'argento, een paar zilveren sporen; dar
di —, een paard de sporen geven., fig. aansporing, v., prikkel, m.; — del gallo, spoor
van den haan ; — del cane, achterklauw
m van den hond ; -- Bella camiscia,
klink, m. aan een hemdsmouw ; (Mar.) scheepssnebbe, -spoor, v.; (Arch.) steunpijler, m.;
(Idraul.) ijs-, stroombreker, in ; (Bot.) spoor, v.
(kegelvormige verlenging van de bloemblad.);
(Jr.) moederkoorn, o.; (Arald.) Cavaliere
dello spew; d'oro, ridder m. van de Gulden
Spoor; a spion battuto, spoorslags; (Bot.)
— di cavaliere, ridderspoor, v.; —ella, f.
spoorradje, o.
Spropiare, v. a. en afgel. spropriare en a.;
—porzionale, ave. onevenredig, in geen
verhouding ; —porzio;alità, f. onevenredigheid, v., gebrek o. aan verhouding, v.; —porzionare, v. a. buiten verhouding, in wanverhouding brengen ; p. pass. —ato, als agg.
onevenredig, niet in verhouding staand ; ha
una testa —a, hij heeft een onevenredig
groot hoofd; palazzo — con quclla
piazza, tot dat plein niet in verhouding
staand paleis; prezzo —, al te hooge prijs;
lasso — alla sua condizione, met zijn
positie niet overeenkomende weelde; —porzionatamente, ave. op onevenredige, niet
in verhouding staande wijze; —porzione, f.
onevenredigheid, wanverhouding, v.; fig. ongelijkheid, v.; posita'eeio, in. grove flater,
groote bok, m.; positare, v. n. domheden
zeggen, flaters begaan, bokken schieten, fouten
maken ; p. pass. ato, als agg. dwaas, dom,
ongerijmd ; vol flaters, fouten ; fig. buitengewoon; —positatauiente, avv. op dwaze,
domme, ongerijmde enz. wijze ; —po'sito, m.
fout, v., flater, bok, m.; dwaas-, ongerijmd-,
domheid, v.; spreek-. schrijffout, V.; se non
cessa d'insultarri, fo qualehe —, als
hij niet ophoudt met me te beleedigen, vergrijp ik me aan hem; of : weet ik niet wat
ik doe ; a —, avv. op onbezonnen, onoverlegde wijze ; ongelegen, verkeerd ; —positone, m. groote fout, v., groote tinter, bok,
m., fameuse domheid, v.; —priare, v. a. —
qd. del suo possesso, iem. onteigenen,
tegen vergoeding van zijn eigendom berooven ;
exproprieeren ; —rsi, v. rill. zich ontdoen (van
vermogen enz.); --priazio;e, f. onteigening,
expropriatie; —prio, in. h.z.d. als —priazione ; —seiugarc, v. a. (Pitt.) de ingedroogde verf met terpentijn opweeken;
—sciugo, m. middel tot het opweeken der
ingedroogde verf ; — tetto, agg. onbeschermd,
onbeschut; —vare, v. a. en n. Z. provare,
sperimentare ; —vvedere, v. n. berooven,
ontdoen (van), ontblooten ; —rsi del necessario, zonder het noodzakelijke levensonderhoud blijven ; zich van het noodige ontdoen,
berooven; —vvedetare;te, ave. h.z.d. als
—
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disavvedutamente en improvvisanente ; —vveduto, —vviso, agg. onvoorbereid,
onvoorzien ; ontbloot, beroofd ; alla —a, on-

verwachts, onverhoeds, onvoorzieis.
Spreiffare, v. a. h.z.d. als sbruffare en
spruzzare; —ne'ggio, m. (Bot.) h.z.d. als
pugnitopo; —zza'glia, f. lichte besprenkeling, bespuiting, v.; stofregen, m.; —zzamento, m. het bespuiten, besprenkelen, 0.;
—zzare, v. a. besprenkelen, bespuiten, vochten ; v. n. fijn regenen ; —zzata, f. bespren-

keling, besproeiing, bevochtiging, v.; korte,
fijne regen, m.; —zzatina, f. lichte besprenkeling enz ; zeer fijne, korte regen, m.; --zzatara, f. het besprenkelen, besproeien,
bespuiten, o.; —zzetto, in. sprenkel-, vochtbezempje, borsteltje, o.; —zzolare, v. n. h.z.d.
als —zzare, fijn regenen, stofregenen ; v. a.
besprenkelen, besproeien ; p. pass. —ato, als
agg. ge-, besprenkeld, gestippeld ; ha la
pelle —a di macchle rosse, hij heeft
overal roode vlekjes op de huid; —zzolo,
—zzo, m. het besprenkelen, besproeien ; fijne
regen, In.
Spudoratamente, avv. op schaamtelooze
wijze ; —atezza, f. schaamteloosheid ; —al o,
agg. schaamteloos, onbeschaamd.
Spugna, f. spons, v.; fig. en fam. è Nina —,
hij is zoo dorstig, drinkt als een spons ; dare
di —a un oggetto, uitvegen, uitwisschen ;
fig. dar di — a una pitt.ira, een schild.
geheel uitwisschen of overschilderen ; (Min.)
pietra di —, of alleen —, puimsteen, m.; —
di platina, platinaspons, o.; —ata, f. afwassching v. met een spons; dare N u lva — a
Nin marmo, alla carrozza, het marmer,
de koets met de spons afwasschen, afsponsen ;
to colse con una — in nu occhio, h ij
trof hem met de spons in 't oog ; —etta, f.
kl. spons, v., sponsje, o.; ettina, f. zeer kl.
sponsje, o.; —one, m. groote spons, rijtuigspons; (Min.) sponsgips, 0.; —osità, f. sponsactitig-, spo ►isigheid, o.; —050, agg. sponsig,
sponsachtig, poreus; (Anat.) parte a d'un
osso, sponsachtig gedeelte van een been;
—u'ecia, —uzza, f. (Oref.) kl. gaterig plekje
o. in niellé-werk.
Spelare, v. a. schoffelen, omwerken (graan);
—eel lesre, v. a. Z. sverginare ; — cialeti,
m indecl. meid v. die voor het laagste werk
wordt gebruikt ; —eiare, v. a. vlooien, vlooien
zoeken ; fig. en lam. een boek zeer nauwkeurig doorpluizen ; —rsi, v. rifl zich vlooien,
vlooien vangen ; —eggiare, —ezzare, v. n.
ijlings, in groote haast wegloopen, zich uit de
voeten maken ; —ezzo, m., pigliare to —,
h.z.d. als pigliare it puleggio ; —ire,
v. a. den hoogsten glans verleenen; glanzend
polijsten ; (Vetr.) matpolijsten ; p. pass. —ito,
als agg. dof, mat ; cristalli —i, matglazen,
matte ruiten ; —izzire, v. a. h.z.d. als —ire.
Spama, f. schuim, o.; fare la — dalla
hocca. schuimen (paarden); — di mare,
meerschuim, o.; —are, v. n. schuimen, schuim
geven ; p. pres. —ante, als agg. schuimend;
vini —i, mousseerende wijnen ; —eggiare,
v. n. schuimen ; —'weo, —oso, agg. schuimachtig, schuimend ; —i'fero, agg. schuimontwikkelend; —ositií, f. schuimachtigheid,
schuimerigheid, v.
Spuntare, v. a. de punt, spits afbreken, stomp
maken ; — sigari, het puntje van de sigaren
snijden ; punten, besnijden (planten); losmaken;
—

—
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fig. iem. ergens van afbrengen; fig. overwin- ( mand, zich in de handen spuwen, d.w.z.mel
inspanning iets doen ; — In sina coca, iets
sen, den tegenstand breken ; fam. spuntarla,
minachten, verachten, niet tellen ; scherz. —
iets moeilijks tot stand brengen ; non la
tondo, een hooge borst zetten, zich veel voor
spunta, hij komt er niet mee klaar; uitkolaten staan ; V. a. spuwen ; -- sangue, bloed
men, te voorschijn treden ; — la barba, den
spuwen ; fig. — fiioco, vuur en vlam spueersten baard kregen ; — qe. dal libro, iets
wen, woeden, zeer vertoornd zijn ; pop. —botin het boek uitdoen ; (Cappell.) — il pela, de
toni, h.z.d. als sbottonegglare ; fig. uitvalsche haren wegnemen ; (Mus.) —gii intervalli, de intervallen korter maken ; — il
zweten (muren); linestra che sputa, een
neinico da un luogo, den vijand uit een
venster dat wind, tocht doorlaat ; prov. a chi
non place la spati, wien het niet aanplats verdrijven ; (Mar.) — un 'nogo, een
slaat laat het maar staan ; scherz. en pop,
plaats voorbijkomen, -varen ; —rsi, v. rill. de
su' gustl non el sisputa, over de smaken
punt, spits verliezen, stomp worden ; losgaan,
valt niet te twisten ; p. pass. —ato, als agg,
loslaten ; fig. machteloos, krachteloos worden ;
uitgespuwd ; fam essen nato e -- a UIL
v. n. opgaan, te voorschijn komen, uit-, aan-,
altro, iem. op een baar na gelijken ; è nu
openbreken, verschijnen; d neinici spuntabirbante nato e —, 't is een doortrapte
rono dal monte, de vijanden doken achter
schelm ; bugia pretta e —a, een uit den
de bergen op ; p. pass. —ato, als agg. met
duim gezogen leugen ; —asentenze, m.
afgebroken spits, punt; stomp ; un ago —,
indeel. neuswijs, wijsneus, m.; eigenwijze gek,
een naald zonder punt; —atura, f. het afm.; —atondo, m. opgeblazen mensch ; verpunten, stomp maken, o., afsnijsel, 0.; voorai
waande gek, m.; —o, m. speeksel, slijm, o.,
—e, pl. sigarenpuntjes ; fuma nella pipa
spog, spuw, o.; contare, stimare q.c. of
le —e, bij rookt in zijn pijp de afgesneden
qd. quanto uso —, iem. geen zier achten,
sigarenpuntjes ; (Giuoc.) het dwarstreffen, ravoor niets tellen.
ken van den bal ; —ellare, v. a. de stutten,
steunsels wegnemen ; —erbo, m. (Calzol.) Spuzzare, v. n. en afgel. Z. puzzare.
schoenpunt v. uit ander leer (bijv. verlakt Squia'cchera, squa'cquera, f. dunne, vloeibare drek, m., stront, m.; v. n. —are, v. n.
leer); —lno, m. fam. kl. ontbijt, 0.; —0, m.
dunne ontlasting, diarrhee hebben ; fam. iets
zuurheid v. van den wijn ; avere, pigliare
in haast, overijld doen ; v. a. — parole, met
lo —, zuur worden ; (l eat.) — della paeen stroom van woorden voor den dag komen ;
rola, laatste woord, herkenningswoord ; —o.
nata, f. stoot, steek m. met de halve piek ;
p. pass. —ato, als agg. dun, vloeibaar; fig.
ongeregeld, onmatig; —atamente, avv op
fig. stekend, bijtend woord ; steek (op iemand
onmatige, onfatsoenlijke wijze ; ridere
gemunt gezegde); —one, m. halve piek, v.,
onmatig, luidkeels lachen.
stekel, m.
Spunzecchiare, v. a. h.z.d. als punzec- Squadernare, v. a. en assol. doorbladeren,
doorzien, doorloopen (een boek); fig. bewijzen,
ehiare ; —onare, v. a. stooten, duwen
blootleggen, bekendmaken ; — un morste di
geven ; —onata, f. steek, prik met een
esenipj, een menigte voorbeeldti aanhalen ;
doorn ; —one, m. groote stekel, m ; groote,
sguaderna addosso a lui nu par
scherpe punt of spits, v.; —i d'nn cancello,
d'occhiacci, bij vestigde een paar groote,
punten van een ijzeren hek; groote, scherpe
leelijke oogen op hem ; ci• clie per run!.
doorn, m.
verso si squaderna, dat, wat zich door
Spiiola, f. Z. spola ; netnaald, v.
Spupillare, v. a. mondig maken, verklaren,
't gansch heelal openbaart (D.); store,
m. doorzoeker, onderzoeker, m.; aanvoerder m.
ontvoogden ; /iq. een jong mensch in de wereld
(van bewijzen); —dra, f. winkelhaak, m.;
brengen ; —rsi, v. rill. zich mondig, zelfstan—mobile, verstelbare wink.; essere a —,
dig betoonen.
haaksch zijn ; fuor di —, scheef, niet
Spurare, v. a. h.z.d. als pulire en depuh.z.d.
als
spore();
haaksch ; fig. esser fuor di —, buiten den
rare ; —'reido, agg.
haak, niet in orde, in den regel zijn ; useir
—gainento, m. het reinigen, o., reiniging,
di —, de maat, de perken te buiten gaan;
zuivering, v.; uitwerping, uitloozing v. van het
angoli sopra, sotto —, hoeken die meer
vuil ; —gare, v. a. reinigen, zuiveren ; bet
of minder dan een rechten boek uitmaken ;
betere van het slechtere scheiden ; — la saa
(Mij.) afdeeling, v., troep, V.; capo di —,
libreria, zijn bibliotheek van de waardelooze
sergeant, m.; fig. le —e, p1. de troepen, de
boeken zuiveren ; v. n. uitwerpen, uitspuwen,
scharen ; (Mar.) eskader, smaldeel, o.; —d.
ook als v. a. ha spurgato sangue, hij
rare, v. a. met den winkelhaak afmeten ; —
heeft bloed gespuwd ; —rsi, v. rifl. h.z.d. als
un terreno, een stuk land opmeten, rechtdiscolparsi ; —gazione, f. h.z.d. als —ahoekig maken, vierkant maken ; fig. met de
meuto ; —go, m. reiniging, zuivering, v.;
oogen meten, van boven naar beneden aanuitwerpsel, uitgeworpen slijm, o.; (Med.) spuw,
zien ; — le mani, een honend gebaar maspug, spog, o.; — sanguigno, bloederig, met
ken ; — dratore, m. op-, afmeter, m., bezie
bloed vermengd uitspuwsel of spug ; ruiming,
ner, m.; —dratura, f. het afmeten met den
zuivering v. (van putten enz.); (Co rn .) —ghi,
winkelhaak, het vierkant maken, 0.; —dre,
pl. uitschot, o.; —io, agg. onecht (kind); /1g.
f. pl. (Mar.) planken v. mv. van het schip
valsch, onecht; (Anat.) toste —e, valsche
—driglia, f. troep, schaar, afdeeling v. solribben, v. mv.
Sputacchiare, v. n. aanhoudend spuwen, uitdaten; —drigliere, m troepsoldaat, m.; die
tot een troep, afdeeling behoort ; —drino, m.
spuwen ; —iera, f. spuwbakje, 0.; —a'eehio,
werkman m. die de steenes rechthoekig
m. speeksel, o., slijm, o., spug, 0.; (am. fluim,
maakt ; —dro, m. het meten, afpassen met
m.; —apepe, f. lastertong, vrouw met valden winkelhaak ; lavori di —, alle met den
sche, lasterlijke tong, v.; —are, v. n. spuwen,
winkelhaak uitgevoerde werken (timmeren,
uitspuwen, uitwerpen ; -- addosso a qd.,
metselen); — m. (Zool.) zeeëngel, schoorhaai,
tegen iem. aan spuwen ; fam. sputarsi nelle
.
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m.; —dronare, v. a. in eskadrons opstellen ;
—rsi, v. ritl. zich in rotten, troepen verdeelen ; —drone, in. eskadron, o.; — saero, de
heilige schaar v. van Leonidas ; — volante,

vliegende kolonne, v.; -- ID. groote winkelhaak, m.; groot, lang zwaard, o., paslas, m.;

—gliamento, m. smelting, oplossing, v.;
—gliare, v. a. smelten, vloeibaar maken, tot

smelting, oplossing brengen ; —rsi, v. ritl. vervloeien, smellen ; —llidezza, f. wild, verwaarloosd, ellendig, armzalig uitzicht, toestand, m.; bleek-, mager-, uitgeteerdheid, v.;
—'llido, agg. bleek, mager, uitgeteerd ; ellendig, behoeftig, armzalig, armoedig ; vivere
nella pia —a miseria, in de grootste
ellende leven ; somber, woest, wild, verwaarloosd, onheimelijk ; —laoso, m. buitengewone
bleekheid, v., uitgeteerdheid, v.; groote ellende,
buitengewone armoede, v., droevige toestand,
m.; vivere iiello —, in de grootste ellende
leven ; —1o, m. (Zool.) Z. squaclro ; —nama,
—ma, f. schub v. (van visschen en slangen);
huls, schaal, v., vel, o.; (Arm. stor.) corazza
a —, schubben pantser, o.; (Fond.) — di ferro,
afschilferend ijzerdeeltje, o.; -uurare, —mare, v. a. en n. afbladeren, afschilferen ; —mmoso, —inoso, agg. schubachtig, -vorinig;
licht schilferend; schilferig ; geschubd, met
schubben bedekt ; la —a gregge, de geschubde kudde (nl. de visschen); — rciagola,
a —, avv. gridare a —, luidkeels, uit alle
macht schreeuwen; —relamento, m. het
verscheuren, aan stukken scheuren, 0.; scheur,
barst, v.; —rciare, v. a. verscheuren, aan
stukken, uit elk. scheuren, rukken ; scheuren,
barsten maken; sole che squareia le
nuvole, de zon die de wolken verscheurt;
—rsi, v. rifl. scheuren, opengaan, bersten,
uit elk. gaan ; p. pass. —ato, als agg. wijd
geopend, open ; suono —, leelijk, onaangenaam geluid, 0.; boeca —a, leelgke wijde
mond ; —rciatore, m., —trice, 1. verscheurder, uiteenrukken, m.; —'rcio, in. scheur, v.,
barst, m., spleet, v., schram, v., snede, v.;
UC10 — nel viso, een schram in 't gelaat;
scheur (in kleed), afgescheurd gedeelte, lap, v.;
uittreksel, 0.; gedeelte o. (uit een werk);
notitieboek, o.; —reione, m. bluffer, snoever,
v.; —rquo'io, agg. vuil, walgelijk ; vervallen
(van ouderdom); —rtamento, m. verdeelen,
o., het splijten, vierendeelen, 0.; —rtanu'goli,
m. indecl. bluffer, snoever, opsnijder, m.; —rtare, v. a. vierendeelen, in vier stukken snijden ; kloven, stukhakken ; volg. vatt' a forti
—, laat je hangen ! fig. — I minuti,
zijn tijd nauwkeurig indeelen, zeer zuinig met
zijn tijd zijn ; — lo zero, zijn berekening
zeer nauwkeurig maken ; —rtatoio, m.
(^liacell.) groot mes o. voor 't afhouwen van
't geslachte vee ; —rtatore, m. verdeeler,
afhouwer, in., vierendeeler, beul, m. fig. bluffer, snoever, ijzervreter, m.; —rto, m. vierendeeling, v. (vroegere doodstraf); houtmijt, v.;
carbone di —, houtskool van gekloven
hout; —rtone, m. groote houtmijt, v.; —rtaceiare, v. a. den wijn in 't klein verkoopen ; —sillo, m. pronkerij ; gemaakt, flauw,
fatterig doen, o.; —simodeo, m. domkop,
lummel, m.; —ssamento, m. het schudden,
rukking ; ontroering, V.; --ssare, v. a. schudden, zwaaien ; it vento squassa, gal alberi, de wind schudt de boomen ; —sso, m.
hevige stoot, v., hevige schudding, v.; —trage,

STA
v. a. in stukken scheuren ; —ttrinare, v. a.

rijpelijk overwegen, over iets nadenken ; —ttrinato, ayg. zonder geld, zonder middelen;
als sost. in. arme drommel, rn.
Squero, m. (Mar.) schutdak, 0., scheepswerf, v.
Squilibrare, v. a. uit het evenwicht brengen ;
—rsi, v. rill. het evenwicht verliezen ; —1ibro,
m. gebrek o. aan evenwicht ; — nervoso,
hevige zenuwstoring, v.; —Ha, f. klokje, o.;
schel v. (aan den hals ran lastdieren); kleine
klok, v.; — f. (Zool.) sprinkhaankreeft, v.;
(Bot.) zeeajuin, V.; —Hare, v. n. helder klinken, schetteren ; —11i'tico, agg. uit zeeajuin
bereid ; aeeto --, azijn van zeeajuin ; —11o,
m. klank, m., geluid ; — di tromba, trompetgeschetter, 0.; —11one, in. groote klok, v.;
—uante, m. (Bot.) welriekend baardgras, o.;
—nanzia, f. (Bot.) h.z.d. als angina ; —nciare, —ndare, v. n. heen en weer waggelen, scheef gaan ; —nternare, h.z.d. als
squadernare ; de verschillende vellen uit
een boek scheuren ; —sitainente, ave. op
uitstekende, voortreffelijke wijze; —sitezza,
f. voortreffelijk-, uitstekendheid ; — di modi,
fijne, beschaafde manieren ; — di gusto,
fijne smaak, m.; —sito, agg. uitstekend, uitmuntend, uitverkoren ; vino —, fijne, uitgelezen wijn; maniere —e, fijne, hoogst aangename manieren ; —situ'dine, f. h.z.d. als
—sitezza; —ttinare, v. a. de stemmen
opnemen, door stemming verkiezen ; —tti'nio,
m. kiesvergadering, v.; het tellen, opnemen der
stemmen ; geheime stemming, v.; —tire, v. n.
blaffen, janken, huilen (van honden); piepen,
kweelen (van vogels); —zzire, v. n. h.z.d. als

—zzare.
Sgiioiare, v. a. Z. seoiare.
Sradicamento, ill. ontworteling, v., uittrekken, o., uitroeiing, v.; —disare, v. a. ont-

wortelen, met den wortel uittrekken, rooiing;
uitroeiing (van gebreken enz); --ire, v. a.
h.z.d. als diradare.
Sragionainento, m. verkeerd, valsch oordeel,
gevoelen, o.; redeneering, v.; —are, v. n.
verkeerd, onverstandig oordeelen ; raaskallen,
in 't honderd om praten ; —e'vole, agg. onverstandig, dom, zinneloos.
Sgregolare, v. a. in wanorde brengen ; —rsi,
V. rill. in wanorde, verwarring geraken, buiten
den regel gaan ; p. pass. —ato, als app. onordelijk, ongeregeld, verward ; vita --a, ongeregeld, wanordelijk leven ; uomo —
ongeregeld, liederlijk mensch ; ataunente,
avv. op ongeregelde, wanordelijke wijze;
—atezza, f. ongeregeld-, wanordelijk-, liederl.heid, v ; liederlijke, wanordel. levenswijze, v.
Srugginire, v. a. van de roest reinigen ;
—vidire, v. a. de ruwheid benemen ; het ruwe
wegnemen.
Sta, agg. oor questa) deze ; stamane,
staniattina, heden -, dezen morgen ; stasera, stanotte, heden avond, heden nacht ;
stavolta, ditmaal, dezen keer; sta settimana, deze week ; — voor staio ; —bascare, v. n. veel tabak snuiven ; —bbiare,
v. n. stallen ; zich van de mest ontlasten (vee);
v. a. 's nachts buiten houden (het vee); —'bbio, m. mist, mest, v.; perk, o., kooi v. (van
vee); —bbiaolo, m. varkenshok, 0.; fig. donker, vuil gat, o., vuile kamer, v.; —'bile, m.
huis, o., land, o., onroerend goed, o ; ha
quattro —i in Firenze, hij heeft vier huizen, onroerende goederen in Florence; -- ag;.
,
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vast, duurzaam ; m et ro —, sterke muur;
ponte —, vaste brug, v.; dimora —, vaste
woonplaats, v.; fig. in neodo —, duurzaam ;
legui —1, onveranderlijke wetten, v. mv.;
beat —1, onroerende goederen, o. mv.; —bilimento, m. oprichting, inrichting, v., aanleg, m., nederzetting, v.; gebouw, o., inrichting,
v.; — di bagni, badinrichting, v.; voor :
soliditA, costanza of fermezza; —bilire, v. a. vaststellen, regelen, besluiten; inrichten, oprichten, opstellen, aanwijzen, toekennen, bevestigen, vastmaken ; — it vino,
beletten dat de wijn zuur worde ; voor:
eoiifermare ; (Mar.) — le vele, de zeilen
bijzetten; —rsi, v. ril. zich vestigen; ook
voor : confermarsi, assieurarsi ; —bilità, 1. stevig-, duurzaam-, bestendigheid, v.,
standvastigheid ; —bilitore, m. op-, inrichter, vaststeller, m.; —bilmerite, avv. op
vaste, bestendige, duurzame, bl ij vende wijze;
—bula'rio, m. schuthok, 0.; openbare bewaarplaats, v.; stal m. (voor vee dat verkocht,
opgevangen wordt); — h.z.d.als albergatore.
Stacea, f. oog, o., ring m. aan huizen om
vlaggestokken in te steken ; —cca'bile, agg.
losmaakbaar, wat losgemaakt kan worden ;
—eeamento, in. het losmaken, af-, losrukken, o.; ook voor : allontanamento ; —ccare, v. a. losmaken, -binden, -breken, -rukken ; scheiden ; — ars quadro dal m et ro,
een schilderij van den wand nemen; — nu
foglio dal —, een aanplakbrief van den
muur scheuren, afrukken ; uit-, afspannen
(trekdieren); assol. — Dina nota musicale,
een toon staccato voordragen ; stootend en
goed betoond zingen ; — uua fignra in un
quadro, een figuur goed doen voorkomen;
—abito, een nieuw kleed maken (v. 't stuk);
— il passo, alleen beginnen te loopen (kind);
—rsi, v. rill. zich losmaken, losgaan; afvallen, afbrokkelen; zich van iem. losmaken,
scheiden van iem.; —rsi da ogni tiara
unondana, zich van alle wereldsche gedachten losmaken ; (Art.) zich goed voordoen, goed
voorkomen ; v. n. goed losgaan, goed uit den
vorm gaan (gebak); afstaan, verwijderd zijn;
p. pass. —ato, als app. gescheiden, afstaand,
afzonderlijk; als lost. m. (Mus.) afgestooten,
korte toon, m.; staccato ; —ecatiira, f. h.z.d.
als —ccamento ; stof v. (van een kleed);
nil costa veeti lire di —, de stof alleen
kost mij twinttg lire ; —ecetto, m. kleine
zeef, v.; —cciaburatta, f., fare a —, soort
kinderspel, waarbij men elk. bij de handen
neemt en voor en achteruit trekt onder bet
zingen van slaccia-buratta; —ccia'io, m.
zeeftenmaker, m.; fam. urlare come uno
—, als een rondreizende zeeftenmaker schreeuwen, luidkeels schreeuwen ; —celare, v. a.
zeven, ziften, doorzeven; fig. ziften, schiften,
afzonderen ; liig. een vraagstuk behandelen,
bespreken ; verte rose vanno stacciate
in famiglia, sommige dingen moet men
onder elkander, in familie behandelen ; —cciata, f. het zeven, ziften ; een zeefvol;
(Autigl.) kruitkoek ; —cciatina, f., dar ulna
—, een weinig door-,uitzeven; —eciatnra,
f. het door-, uitzeven, ziften, builen ; fig. schiften; zemelen, mv.; zeefsel, o., wat in de zeef
terug blijft; —ceino, m. kl. zeef, v.; geruite
katoenen stof (voor voorschoten gebruikt),
boezelbont, 0.; —'ccio, in. zeef, zift, v.; passare per ista'ceio, doorzeven ; farina,
.
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pane a tutto — , fijn meel, fijn brood, 0.;
—cco, in. het afsnijden, afgesneden stuk o.
(voor een kleed); fare uno —, de stof voor
een kleed uitzoeken, verkoopen ; — da un
registro, afgescheurd bewijs, o.; (Co rn .)

coupon, o., rentebewijs, 0.; fig. afstand, m.;
c' è troppo — fra un solore e l'altro,
twee kleuren steken te veel bij elk. af.
Stadera, f. unster, m.; brugbascule, v.; braecio, contrappeso (of romano) della —,
arm, loopend gewicht o. van den unster; ul na
tacea della —, een keep in den unster;
maneano tre tacche, er ontbreekt drie
lood aan ; m. prov. pesare qc. volla —
del nuulgnaio, iets zoo heel nauw niet
nemen ; ogni — ha il suo romano, alles
beeft een keerzijde; —a'io, m. fabrikant,
verkooper van unsters; —ino, m. kl. unster,
m.; —one, m. groote unster, m., brugbascule,
v.; — dio, m. stadium, m. (Gr. lengtemaat v.
185 meter); ren-, loopbaan, v.; fig. tijdruimte,
v., ontwikkelingsruimte, v., -tijd, m., stadium,
o.; (Med.) ontwikkelingstrap v. (eener ziekte).
Staffa, f. stijgbeugel, m.; tenere il piede
Della —, den voet in den stijgbeugel hebben ;
perdere le —e of — le —e del cervello,
de kluts kwijtraken; zijn bezinning verliezen;
m. prov. tener 11 piede in due —e, dubbel spel spelen ; voor alle gevallen gereed zijn ;
fans. bicchiere della —, afscheidsdronk,
m ; (Cavall.) piè della —, linkervoet, m.;
(Mar. en Arch.) beugel, m., anker, m ; (Magn.)
—e di ferro, ijzeren krammen, verbindingsstukken ; (Ferrov.) — delle rotaie, railbouten, -nagels, mv., laschstukken, mv.; (Gett.)
gietkram, -beugel, m.; (Anat.) stijgbeugel, tn.
(beentje in 't oor); —e, pl. afhangende einde
van een Ins ; — dei calzoni, souspieds,
m. mv.; — della valza, hiel m. (aan de
kous); (Tess.) beugel, m., trede v. aan den
weefstoel ; — della earrozza, wagentrede,
v.; (Mus.) triangel, m., bekkens, o. mv.; (Mar.)
—e, pl. puttingkleppen, v. mv.; —ale, m.
dwarsijzer o. aan 't braadspit ; —are, v. n.
de st ij gbeugels verliezen ; uit de stijgb. gaan:
— rsi, V. rill. met den voet in den stijgbeugel
hangen blijven; p. pass. —ato, als agg. rimanere —, bij het vallen met den voet in
den stijgbeugel hangen blijven ; —eggiare,
v. n. h.z.d. als —are; —etta, f. k 1. stijgbeugel, m.; kl. kram, V.; estafette, snelbode v.
te paard, rijdende postbode, v.; --tere, m.
(Stor.) page, dienaar m. die den stijgbeugel
houdt, vertrouwde dienstknecht ; fig. a —, in
groote haast, op buitengewone wijze ; —illare, v. a. met de beugelriem slaan ; —iilata, f. slag m. met den stijgbeugelriem ; fig.
steek onder water, steek, in.; zinspeling, v.;
—illatore, m. tuchtiger, afranselaar,
—illatura, — illazione, f. als —illata.
Stafiloma, M. (Med.) staphiloom, druivengezwel, o.; wolkje, vlekje o. in 't oog ; —lsogra,
—isagria, f. (Bot.) staverzaad, o., luizenwortel, m.
Staggiare, v. a. de al te zware aren stutten ;
—gimento, m. inbeslagneming, v.; —ina,
h.z.d. als —imento; —gig, m. netstang,v.,
sportladder, m.; —i, pl. achtergedeelte, o.,
-pooten mv. (v. d. stoel); stokje in de vogelkooi ; —1, m. pl. dwarshouten van het borduurraam ; —, h.z.d. als stallo ; —, h.z.d. als
ostaggio ; —gire, v. a. (Giur.) met beslag
beleggen, in beslag nemen; — in prigione
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qd., iem. lang in gevangenschap houden;
— iona'ecio, f. slecht jaargetijde, o., slecht
weer, hondenw eer, o.; — ionaniento, m. het

drogen van het hout; het rijp worden (der
vruchten); het beleggen, liggen laten (van den
wijn); 10 na re, v. a. laten rijpen (ooft), laten
liggen (wij 0, laten drogen (het hout); fig. tot
volmaakt u . id„rijpheid brengen ; bewaren, liggeti late c ; — la seta, de zijde laten drogen ;
p. pass. ato, als agg. gedroogd, droog, rijp ;
uomo —, man op rijpen leeftijd ; ionatore,
ni. die iets laat rijpen, drogen, liggen ; onatura, f. het laten drogen, rijpen, beleggen ;
ioue, f. jaargetijde, v.; le quattro
de vier jaargetijden; — neova, bella,
buona, het voorjaar, o., de lente, v.; fa in .
weer, weder, o.; verró quando si rimette
la , ik kom als het weer wat beter wordt;
tijd van rijp worden der vruchten ; questo
vino autora non è Wella sus , deze
wijn heeft nog niet lang genoeg gelegen ; is
nog niet belegen genoeg ; fig. è passata la
siia
zijn beste tijd is voorbij ; ook voor
—

—

—

—

—

—

—

—,

tempo, niomento, ora, natura, qualità, enz.; — ione'vole, agg. rijpend, tot rijp-

heid brengend.

Stagiare, v. a. in 't grof snijden ; fig. (Cont.)

ten naastebij, zoo in 't ruw berekenen ; kort
afbreken ; p. pass. ato, als agg. in 't ruw
berekend ; andere alla a, den kortsten,
naasten weg inslaan ; glio, m. (Corn.) ruwe
berekening, v., overslag, m.
Stagna, f. blikken petroleumkan, v.; a'io,
m. tinnegieter, vertinner, m.; amento, m.
h.z.d. als ristagno ; are, I. v. n. staan
blijven, opstuwen (water); v. a. stillen (bloed),
dichtmaken ; (Apr.) — i tiet de vaten met
water vullen ; p. pres. ante, als agg. stilstaand; acqua
stilstaand, staand water,
o.; II. v. n. vertinnen ; p. pass. —ato, als agg.
vertind ; ata, f. vertinning, v., linnen vaatwerk, o.; atore, m. tinnegieter, vertinner,
m.; atura, f. tiet vertinnen, o., vertinning,
v.; eo, agg. tinnen ; ina, f. kleine tinnen
kan, v.; --lno, tn. h.z.d. als aio ; 0, m.
I. tin, 0.; battuto, bladtin, stanniol, 0.;
i, p1. tinnen gereedschap, vaatwerk, o.; II.
vijver, m., staand water, 0.; III. agg. h.z.d. als
ato, Z. onder are ; one, ni. h.z.d. als
stagna ; uola, f. tinnen vaatwerk, o.;
blaadje stanniol, v.; —uolo, m. h.z.d. als
cola in de tweede beteekenis.
Staiale, m., ata, f. (dqr.) akker m. van
een schepel zaaisel ; 0, m. (pl. aj en --a),
schepel, o. (graanmaat); cappello a , cylinderhoed, hooge hoed; scherz. vijfkop, m.; lig.
tolmare to , de maat vol maken, het
werk ten einde brengen; a staia, avv. schepelsgewijze, met schepels vol, in overvloed,
in groote menigte; one, tn. oude korenmaat van drie schepels; —oro, m. (Agr.)
h.z.d. als ata.
Stalagmite, f. (Min.) stalagmiet, m., op den
boden slaande druipsteen ; —agmi'tico, agg.
druipsteenachtig ; grotta a, druipsteengrot, v.; attiforme, agg. druipsteen, stalagthielacbtig; attite. f. stalagmiet, afhangende,druipsteen, Ia.; atti'tico, egg. stalagthietachtig.
Stalla, f. stal, m., stalling, v.; garzoiie,
luozzo, faute di , staljongen, -knecht, tn.;
prov. serrare la
quando socio fuggiti i buoi, den put dempen als 't kalf ver—
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dronken is ; a'eeia, f. vuile, slechte stal,
m.; a'io, agy. becco , springbok, m.;
a'ggio, m. stalgeld, o.; ook voor stalla,
stalling; are, v. n. in den stal zijn ; misten,
den drek ontlasten ; rsi, v. rill. dralen, vertoeven, zich ophouden ; --a'tieo, m. stalling,
v., groote (huur) stal, tn., stalgeld, o.; mest, v.,
stalmest, v.; etta, f. kI. stal, m.; la, f.
(eiar.) ligtijd, lostijd ; giorni dl , ligdagen,
iere, m. stalknecht; eavallo
dekhengst, tn.; ino, agg. in den stal grootgebracht; io, agg. eavallo -- , paard dat
lang op stal heeft gestaan en derhalve stijf
is geworden ; o, in. woning, woonplaats,
verblijfplaats, v.; zitplaats v. (in een vereenig );
gli i dei senatori, dei eanoniei, de
zetels der senaatsleden, de koorstoeten der
kapitelheeren ; bisschopszetel, m ; (Gluoc.)
remise o. (in 't schaakspel); voo ► distauza;
ona'ggine, f. wellustige losbandigheid;
laagste trap van wellust ; one, in. dekhengst, m.; —, stalknecht, m.; u'ecia, f.
ellendige, kleine stal, m.; u'ecio, m. zwijnenstal, m.
Stamaiuola, f. (Tess.) bovenste dwarshout in
't ream v. d. weefstoel ; —alunlo, m. wolkammer, -handelaar, In.; ani, aue, ave.
heden -, dezen morgen ; attiuo, ere. heden
morgen; becehiuo, m. (Mil. stor.) lichtgewapend soldaat, boogschutter, m.; becco,
m. steenbok, In.; berga, f. oud, vervallen
huis, o., slechte woning, v., groote maar slecht
gemeubileerde kamer, v.; berga'eeia, f.
oud, vuil krot, o.; bergode, rn• groot bouwvallig gebouw, o.; bugino, m. ellendig kot,
o., donkere, vuile kamer, v.; bui'gio, m.
donkere, nauwe kamer, v.; barare, v. n.
de trommels slaan, veel en luid op de trommels slaan ; v. a. fig. veel over iets spreken;
uit-, rondbazuinen ; —burata, f. het roeren v.
den trom, tromgeroffel, o.; het rondbazuinen, o.,
reclamemakerij, v., marktgeschreeuw, o.
Starre, m. (Tess.) ketting m (v. een weefsel);
— :filato of lilo di , getweernde wol ;
wolgaren, o , woldraad, v., wolvezel, o.; (Bot.)
meetdraad, v.; igua, ina, f. zeefdoek, o.,
stramien, o.; (Mar.) vlaggedoek, o.; --ignare,
v. a. h.z.d. als eernere ; male, ni. ( Mar.)
verlengstuk o. van een spant.
Stampa, f. druk, m., afdruk, o., bet drukken,
o., boekdruk, In.; la — di questo libro
vuole motto tempo, het drukken van dit
boek eistut veel tijd ; gedrukt boek, o., druk,
m.; è una bellissiuia , 't is een zeer fraaie
druk ; audare per le e, gedrukt. worden ; essere sotto , in druk, onder de
pers zijn ; iuettere a , dare alle e,
in druk geven, laten drukken ; bozze di ,
drukproeven ; pers, v., dagbladwezen, 0.;
pubblieare per la —, door de pers openbaar maken ; la — clericale, liberale,
de clericale, liberale pers, v.; reato di ,
persmisdrijf, 0.; tribuna della , perstribune, tribune voor de dagbladschrijvers;
reporters ; — in ranse, koperdruk, m.; -gravure, v.; — in aeeiaio, in legpo, staal ,
houtgravure, v.; niertante di e, kunst
handelaar, tn.; vormen, modellen, stempels,
mv.; — da drappi, da cuoio, vormen om
laken, leder te persen ; e da budiui, puddingvormen, m. mv.; fig. aard, m., soort, v.,
slag, ni.; sono tutti della inedesiuia
zij zijn allen van denzelfden slag, dezelfde
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800rt; muntstempel, m.; (amo 11011 esser ee I vole, agg. vermoeiend; -cllezza, r. vermoeidheid, afgematbeid, v.; 88nito di -,
lie la -,Ionder middelen, zonder een cent
zijn ;:(Calzol.) h.z.d. als -hlo; (cacc.) doode
haUdood van YerDloeidbeid; lig. net vervelend
10kvogel, m.; a -, avv. gedrukt; -a'bile,
worden,o., atseer, m.; -00, agg. moede, moe,
vermoeid, afgemat, uilgeput; terreno -,
agg. voor den druk gereed , waard gedrukt
uttgeputte akker, ID.; ftg. S080 - di IIdire
te worden; -a'eeta, f. slecnte, slordige
Ie setlte storie, ik ben bet moede, zat,
urus, m., slechte pel's; nietswaardig daRbbtdwezen, 0.; -allare, v, a. h.z.a. als str-aeallijd de oude geschledsnissan te moeten booefare of pestare; -Aloe, v. a. drukken,
ren , -ga, f. stang, bout, m., dwarsstang,
afdrukken; I' lIa faUo - al Landini, bij
-balk, m., slutt-, slagboom, m., hefboom, m.,
-gbe, pl. wagenboom, m., lemoen, 0.; tusneett net bij Laudml laten drukken , door den
scnenboom m. (inde paardenstallen), - della
druk openbaar maken; - alia luaccltia,
een proefdruk (met den borstet) muken ~ perbarca, vaarboom, tn.; fig. en (am. nood, m.,
messe di -, drukprlvllegte, 0., verlot om te
ellende, v.; fam. essere la - di IlleZZO,
mogen gedrukt worden; stempelen, Inpersen,
de beuuddelaar tusscnen twee twistenden zijn;
persen , - it drappo, it clloio taken, leer
-are, v. a. dtcntgrendelen, met een sluttpersen; (Calzal.) gaten in 't leer slaan • - a
boom sluiten, versperren , barrlcadeeren ,
qd. 1111 inlpiego, IIlla COSA, Iem. spoedlg p. pass. -3tO, als agg. nenoerug, arm; versleten, afgedragen (kleeren), -gata, f. slag,
een ambt bezorgen, spoedlg iets atdoen , Ita
bisogno di eente lire, COllie si fa a
m. met een slang, staar, v.; -¥lteUa, f.
stallillarie qui per qui' bij beert nonderd
stangetje, staane, 0.; (Magn.) stang(v. 't slot);
lire noodig, maar waar zal hij ze zoo gauw
slreep'je, 0.; (A'Ius.) maatstreep, v.; stang m.
van daan nalen, - una bugia, terstond (aan t paardennlt), tam. hoofdpijn (na 's a vends
een leugen verzinnen , - mouete, munt
te veel gedronken te benben), naarpiln, v.;
-e, pl. Spaansche laars (tolterwerktulg),
slaan , fig. - qc.. lIell' allhaao, lets op 't
gemoed drukken, in den geest prenten , scherz.
-gonare, v. a. vloelbaar metaal met den
- flgliuoli, kinderen krijgen; p. pass. -ato,
roernaak omroeren , -gone, m. lange stang,
als aug. gedrukt , parlare come 1111 Iibro
staar, v.; (Fond.) roernaak, m.; fig. en (am.
--, spreken als eeu hoek, also! 't gedrukt is;
boonenstaak, lantaarnpaal, v. (voor lange
bedrukt; stoWa -a, Redrukt goed, cbits, 0.,
personen gebruikt); -otte, agg. heden oacht,
gestippeld, 0.; pietre -e, gebakken sleen,
dezen nacht j -te, ayg.en p. pres. v. stare;
baksteen; -atello, m. nabootsing v. van bet
-teillente, avv. h.z.d. als istantelnellte j
drukschrift; scril'e.·e -, in drukletters
-tlo, agg. oudscb, dut, ranzig, bedon en;
schrijven; a -, als gedrukt; -atore, m.
Rove -e, niet meer "Verscbe, oude eieren;
drukker, boekdrukker, m.; - di stolfa, di
fig. verouderd, niet meer bruikbaar of gec'loio, katoendrukker, leerpersel'. tn.; Iibruikt; all' IIsallza -a, naar verouderd
b"aio -, hoekdl'ukker-uitgever, m.; - di
gebruik; sast. m. oudsche, dutJe, ranlige enz.
1l101lete, munter, tnuntslager, m.; -ella, f.
smaak. m.; -tulro, m. (Jlec.) pompcilinder,
kruk, v.; -erla, f. druk.kerij, v.; -i'atia, r.
-stok, -zuiger, ro.; -za, f kamer, v., vertrek,
lledrukt blad, 0., annoncebladzijde,v.; ~edrukt
0.; Ie Stallze lIel Vaticallo, de (door
formulier (om in te vullen), tafel, v., tabel v.
Raphael ~eschilderde) kamel'S of Stanze in 't
waarop de 5 getrokken nommers van de loterij
Valicaan; woning, v., logies, 0., inwoning, v.,
bekend worden gemaakt; -hIO, m. stempel,
vrije kamer, verblijf-, woonplaats, v.; -e, r.
m., stempelijzer, m.; ijzer, 0., vorm o. (om 't
pI. club, societeit, v., casin~, 0.; (Metr.) rustleer te persen); (Calzof.) dool'slagijzer, 0.;model,
punt o. (in een gedicht); strore, v.; -e, pI.
patroon o. (voor kamerdecoratie); fig. versi
Radicbt in strolen or stanzen; - r. h.z.d. als
raUi COil 10 - , alledaagscbe verzen, arzonIstanza; VOOI' stante, illqllesta -, h.z.do
derlijk bedrukt blad; -i, pI.drukproevell, mv.;
als inquesto stante; -zA'eeia, f. arm-ita, r. gezang o. mel muziekbegeleidingj
zalige, donkere, vulle kamer, v.; -etta, r.
aHeen ,I£g. nutteloos, vel'velend ~esnap, ~e
lief, vriendelijk kumerlje, 0.; -ziale, agg.
klets, 0.; -e, pI. komplimenten; non far
blijvend, duurzaam; esereito -, staand
tallte -e, maak toch zooveelkomplimenten,
leger,o.; -ziaillento, m. aanwijzin~, vastdrukte, aperij niet; -0, m. doorshlgUzer, 0.,
stelling v. (van een som); - d'lIll p ..elnio,
persstempel, m.; (Cappell.) - per I'htlbastibeschikbaarsteUing,toezeggingv.van een prijs;
tura, linnen voering v. voor den hoedrand;
voorscbrift, 0, verordening, v.; -zia.oe, v. a.
- del 1.laUolle, baksleenvorm, m.; voor
veroroenen, voorschrijveD, besiuilen, vaststelstaillpa, in de beleekenis vall soort, aard,
len; - ORa SOlnlna, een som uittrekken,
slag; -0111, m. pI.proefdruk, m., drukproef, v.
bescbikbaar stellt'n; - Illlove gabelle,
Stanare, v. a. uit het lwljagen; -rsi, v. riD.
nieuwe belasUngen uitschrijven; aanstelltm
uit bet hoI komen, kruipen; -ea'bile, agg.
(n. ambtenar); v. n. - che ..., besluiten, vastlicbt te vermoeien; te vermoeien; -casteUen dat ..•; w~)nen, in garnizoen zijn; 001'...ento, m. vermoeidbeid, v.; -care, v. a.
deelen (D.); -ziatore, m. besluiter, uitvaarvermoeten, moei, moede maken, afmatten; diger, vaststeller, m.; -Zitia, f. lier, kleia
la Iliano, de hand vermoeten, zeer inspankamertje, 0.; -zhlo, m. kamertje, 0., besteDek; assal. lin esel'cizio cite stallca, een
kamer, gem3k,0.; -zone, m.• groote kamer,
vermoeiende oefening; lastigvaHen, vervelen;
v.; (Giard.) winlerserre, winterplanlenhuis, 0.;
-.·si, v. rin. zich yermoeien, moei worden;
-zu'ula, r. eUendig, armzalig kamertje, o.
ntl 80110 ala stalleato a cOlllpilare Stapede, stape'dio, m. (Anat.) stijgbeugel
vocabolarj, ik ben het woordenboeken
m. (in 't 001').
maken reeds moede: p. pass. -ato, als agg. Stappare, v. a. ontkurken. de kurk aftrekken.
b.z.d. als stanco; -claeaalare, v. a. las- Sta'pllla, r. h.z.d. als IIlagazzino.
tigvallen, ,'ennoeien, vervelen; -cbctto, Stare, v. n. slaan, Jiggen, zitten, zijn (in een
agg. een weinig vermoeid, moede; -clae'·
plaats i zich bevinden, gelegen zijn; - da-
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vaulti alla casa, voor't buis staan ; — in
capo di tavola, aan 't boveneinde van de
tafel zitten ; — in una poltrona, in een
leuningstoel zitten, liggen ; — ritto, In pled!,
recht, rechtop staan; —a sedere, zitten;
— in ginocchioni, knielen, op de knieën
liggen ; —a gambe larghe, a braccia
stese, wijdbeensch, met uitgestrekte armen
staan ; fig. — in tinvore, In isperanza,
in vrees, in hoop leven ; — trangtiillo,

STA
come..., ik dacht er juist over na
hoe ...; sto serivendo, ik ben juist bezig
met schrijven ; — met pe beteekent op 't
punt staan om; appunto stava per scriverlo, ik stond juist op 't punt hert te schrijven ; quel ragazza sta a cadere, die
jongen zal terstond vallen; — sopra di sè,
in tw ij fel staan ; non se ne —, niet ophouden ; laselare —, niet verder gaan, staan
laten ; lascia — cutest' liori, laat die
bloemen staan, raak die bloemen niet aan ;
mi lasela —, laat mij met rust; sta ! halt!
4 ta ! sta, ho sentito on ruulore, stil, ik
heb een geraas, leven gehoord ; p. press.
stante, staand, zich bevindend, zijnd; als
aqg. blijvend, loopend ; nel mese —, in de
loopende maand ; nel morsdo —, nog levend,
onder de levenden zijnd ; seduta —, tijdens,
gedurende de zitting ; bene — welgesteld ;
acqua —, staand water; als sost. m. kort
oogenblik; ad nno -- eensklaps, in een
oogwenk; a poco —, kort na dien; In
quello — , else ..., terwijl; in questo —,
inmiddels, ondertusschen ; prep. met accus.
— la Importanza del soggetto, gezien
de belangrijkheid van het onderwerp ; — ta
sando

kalm, rustig zijn; — zitto, stil zijn,zwijgen;
—duro, stij f op zijn stuk staan, stijfhoofdig
_zijn ; staan, gelegen zijn met ; zich verhouden,
in een toestand zijn; stando cosi le cose,
nu de zaken zoo stonden, bij dien stand van
zaken; come sta questa faccenda ? hoe
staat het toch met die zaak ? — bene, male,
zich wel, niet wel gevoelen, bevinden ; come
sta Ella ? hoe maakt gij het, gaat het met
u? — bene eon un vestito, er in een ge.
waad, kleed goed uitzien; II salotto cosi
nobiliato sta bene, zoo gemeubileerd ziet
de kamer er goed uit; — bene, (er hij) passen, bij staan ; sta bene ! goed, goed zoo!
.gli sta bene, hem geschiedt recht, hij heeft
wat hem toekomt; — bene, male con qd.
con qc., met iem. op goeden, kwaden voet
presente caresiia, ogni cosa costa un
occhio, ten gevolge van de tegenwoordige
staan ; met iets rijkelijk, slecht voorzien zijn;
— bene a giiattrini, goed bij kas zijn ;
duurte kost alles even duur; p. pass stato,
fam. quel ehe sta bene, zeer veel, groot
heeft meestal de beteekenis van het p pass.
van essere ; —lo'maco, m. h.z.d. als asverschil ; stare inallevadore di qc.,
voor iets borg staan, blijven ; — in de plaats
trologo, astronouio ; —na, f. patrijs, v.;
van stare bene ; 11 lavoro pub —, het
m. prov. appostar la —, iem.'s zaken bespieden, afloeren; seguir la —, lern. op den
werk kan zoo blijven, is goed ; non puin —,
voet volgen ; —nare, v. a. patrijzen (en ook
't is bijna niet te gelooven ; — in on luogo,
blijven, vertoeven, zich ophouden ; se vuole
onder vogels uithalen, schoonmaken ; —uazzare, v. I. zich met stof bedekken (zooals
—, stia pure, als gij blijven wilt, blijf dan ;
chi va e chi sta, de eene gaat, de ander
hoendervogels doen); —uottiiio, m. jonge
blijft; —a casa, thuisblijven; dove sta lel
patrijs, v.; --motto, m. jonge, malsche patrijs,
v.; —niitameiito, m. het niezen ; —nutare
di casa ? waar woont gij ? sta al piano
di sotto, hij woont op de laagste verdieping ;
en —nutire, v n. niezen ; —niitato'rio, m.,
—nuti'glia, f. (Farm.) niesmiddel, -poeder,
— eon qd., hij iem. wonen, in iem.'s dienst
zijn; liggen; dove stannolechiavi, waar
0.; —nutazione, f., —unto, m. het niezen,
zijn, liggen de sleutels ? bada di non, —
o.; avrà fatti dodiel —I alla illa, zij
nmolto, pas op dat gij niet lang wegblijft;
heeft wel twaalfmaal achter elkander geniest;
— a una cosa, deel nemen, hebben in iets;
—occare, v. a. (Giuoc.) de hoogste troeven
mui place e ei sto, 't bevalt mij en ik doe
uitspelen (in het tarokspel).
mee, neem er deel aan ; — al bene e al Stasare, v. a. openen, de verstopping wegnemen; —sera, ave. heden avond; —si, f.
Duale, winst en verlies meedragen, deelen in
winst en verlies; — a una pena, aan een
(Med.) verstopping, ophooping der sappen.
straf onderworpen zijn ; starseiie a qd., Statare, V. n. don zomer ergens doorbrengen ;
zich bij iemands meering aansluiten ; voor
v. a. (Agr.) den akker een zomer lang braak
laten liggen ; —a'rio, agg. (Mil. Stor.) solcostare, kosten, te staan komen op ; questa
sta
in
centomila
lire,
deze
dato,
villa WI
in 't gelid vechtend soldaat ; battaglia
—a, veldslag o. die op een punt uitgestreden
villa komt hem op honderdduizend lire te
wordt ; (Giur.) standrechtelijk ; —e, f. Z.
staan ; -- innanzl, bezighouden ; ter tafel,
estate ; —'era, f. Z. stadera ; —ere'cop 't tapijt zijn ; — per alcuno, op iem.'s
cio, agg. in den zomer rijpende ; frutte —e,
zijde staan ; — per nno, tot iem.'s beschikzomervruchten, v. mv.; —'lea, f. (Mec.) staking staan; la casa inca sta per lei,
mijn huis is ter uwer beschikking ; (Giuoc.)
tiek, v., evenwichtsleer, v.; —'leo, m. Z.
— per un puuto, per due pisnti, nog een,
osta'ggio ; —ino, agq. uccello —, vogel
twee nommers moeten hebben (om de kaarten
die in den zomer zich in het land ophoudt ;
zomervogel, m.; —lsta, m. staatsman, m.;
van ,t lotto vol te hebben); — sidle spese,
--'istica, f. kennis der staten, statenbeschrijvoor zijn eigen onderhoud moeten zorgen ; —
ving, v., statistiek, v.; ufticio di —, statissu qc., het nauw met iets nemen ; —suite
eiarle, naar kletspraatjes luisteren ; — suite
tisch bureau ; —t'stico, agg. statistisch ; op
ceremonie, zeer op plichtplegingen staan,
de getallen, cijfers berustende blootlegging;
—ivo, agg. nccello —, standvogel, m.
er zeer aan houden ; — sulle visite, streng
op bezoeken en tegenbezoeken letten ; ram. Stato, m. stand, toestand, staat, m.; ricevere
utia cosa in buono —, iets in goeden staat,
— stille sue, zeer terughoudend, op zichzelf
zijn ; in verbinding met a en een opvolgenden
toestand ontvangen ; riniettere qc. nello
— di primo, iets in den vroegeren staat,
infinitief of gerundium beteekent stare, juist,
op 't oogenblik, weer bezig, enz ; stava pentoestand terugbrengen; — dl pena, di do,
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lore, pijnlijke, smartel ij ke toestand, m,; trowarsi in buono —, zich in goeden staat,
toestand bevinden ; essere in grande —
appo qd., bij iern. een hooge plaats, betrekking bekleeden; esser in istato di far
qe., in staat zijn iets te doen ; eadere di

STE

zich ergens ophouden ; —zlona'rio, agg.
stilstaand, blijvend; uccello — h.z.d. als
utccello stativo ; malattia —a, ziekte
die op hetzelfde standpunt blijft; —ziotie, f.
oponthoud, o., standplaats, v., stilstand, m.,
rust, v.; woning, nederzetting, v.; (Ferrov.)
station, 0.; standplaats v. (van huurrijtuigen);
(Mar.) aanlegplaats, v.; — postale, telegralica, post-, telegraafkantoor 0.; le —i
della Via Cracis, de Staties van den
Kruisweg ; (Astr.) schijnbare stilstand m. (van
hemellich.); standplaats voor astronomische
instrumenten; — meteorologica, astronoutica, metereologisch, astronomisch stalion ; — voor bottega ; —zioniere, m.
h.z.d. als bottegaio.
Stazzonanlento, v. a. het verfrommelen (van
kleederen enz.); — nare v. a. verfrommelen;

—, dalen, in slechteren toestand, lageren staat
vervallen; farsi uno -, zich een positie,
betrekking verschaffen ; fare —, gewicht in
de schaal leggen, overtuigen ; — civile ,
burgerlijke betrekking ; uflicio di — civile,
bureau van den burgerlijken stand; niutar
—, trouwen, het vr ij gezellenleven vaarwel
zeggen; — libero, ongehuwde staat, vrijgezellenstand, m.; cavare le fedi di —
libero, het bewijs dat men ongehuwd is
lichten, halen ; — d'aniuie (d'una parocchia),
het zielental (ee ri er parochie); — naturale,
oorspronkelijke toestand, m.; — di natura,
—ne, 1. Z. stazione.
natuurtoestand, m.; (Teol.) — d'innoceuza, Stea'rico, agg. van talk, stearien gemaakt;
— di peccato, — di grazia, staat van
candela —a, stearienkaars
,
v.; —1111a, f.
onschuld, van zonde, van genade ; (dis.) —
stearien, 0.; —tite, f. (Min.) speksteen, o. m.;
solido, liquido, gassolo, vaste, vloei—toma, m. (Med.) spekgezwel. o., -buil, v.
bare. gasvormige toestand, m.; (Polit.) Stato, Ste'cade, f. (Bot.) soort lavendel.
m. Staat, m., land, o., rijk, o.; il capo tlello Stecca, 1. spaander, m., houtsplinter, m., stokje,
—, het hoofd van den Staat ; e fuori di —,
0.; balein o. (van 't corset); likhout, strijkhout,
hij heeft het rijk verlaten ; ministro di —,
o., vouwbeen, 0.; (Oren pikhout, o.; — del
Staatsminister, minister van Staat ; iuipieventaglio, staafjes van den waaier ; —cclee
gato Bello —, staatsambtenaar, m.; — uiodell' onibrella, baleinen van een parasol ;
narchico, repubblicano, monarchale,
— della vanga, dwarsijzer van de spade;
republikeinsche Staat; (Stor.) gli Stati of
billardqueu, v.; — falsa of steccaccia,
gli Stati generali, de Staten, de generale
misstoot, dwarsstoot, m.; (Mus.) —ccl► e, pl.
Staten (de drie parlementaire standen); colpo
overgeslagen noten, tonen • — houtmijt, v.;
di -, staatsgreep, m.; delitto di —, mis—a'ccia, f. slecht stokje, staafje o.; fa r —,
drijf tegen den Staat, landverraad, 0.; Homo
een misstoot doen (op 't billard); —a'ia, f.
di, staatsman, m.; alfare di —, staatsaanpaalwerk, o., met palen omgeven ruimte;
gelegenheid ; (Mil.) — uiaggiore, generale
(Mugn.) naaldweer v. (v. d. molen); — are,
staf, m.; h.z.d. als stabilità, fermezza;
v. a. versperren ; met een traliewerk, paalwerk
agg. en p. pass. van essere en stare ; —0omgeven ; — la carne, het vleesch lardeeerazia, f. staatsmacht, v.; —olatria, f.
ren ; (Chir.) — una gamba rotfa, een gestaatsvergoding, v.
broken been spalken ; —ata, f. paalwerk o.
Sta'tua, f. beeld, standbeeld, 0.; — eiuestra,
(in rivieren); (Mil.) verschansing v. van paalruiter-standbeeld, o., fam. parere u« -,
werk ; —ato, m. plankenschutting, v., omonbewegelijk (als een beeld) staan ; star li
heining, v., paalwerk, o., tournooiplaats, v.;
a far la —, geen deel aan 't gesprek nemen,
perken, grenzen, v. mv.; —hetta, f. klein
er als een beeld bijzitten; —a'ecia, f. slecht,
spaandertje, plat houtstaafje, 0.; —netto, M
leelijk standbeeld, 0.; —a'rio, m. beeldhoudun, spits houtje, houtsplintertje, o., tandenwer, m.; , agg. voor standbeelden geschikt;
stoker, m.; lam. stare a —, kommerlijk
marmot di —, voor standbeelden geschikt
leven; tenere a — qd., iem. krap houden;
marmer; —etta, f. kl. beeldje, o.; —liga, f.
—tino, m. tandenstoker, m.; —tire, v. a
klein sierlijk beeldje, o.; —ivo, agg. op een
neerstrekken, met één slag dooden ; v. n. verstandbeeld gelijkend, als een standbeeld ;
dorren, uitdrogen ; dor, mager worden • p. pass.
—ire, v. n. bepalen, vaststellen, bevelen,
—ito, als app. verdord, dor ; motto - , dood
verordenen ; — una legge, een wet uitvaarneergestrekt ; secco —, broodmager, zoo
digen ; statuirono di abolire la legge
mager als een hout; —o, m. droge, dorre
di motte, z ij besloten de doodstraf af te
tak, m, stekel, doorn, m.; caiupare con
schatien; oprichten ; p. pass. —ito, als agg.
uno — unto, zeer kommerlijk leven ; (Scull.)
h.z.d. als convenuto ; —ona, f., —one, m.
—cella, modellenstokjes, mv.; —olino, m.
groot maar niet fraai standbeeld, 0.; —ra, f.
zeer kI. houtsplintertje, 0.; —olo, m. kl. houtstatuur, v., lichaamsbouw, rn., grootte, v.,
splintertje, o., klein houtstaafje, stokje, o., kl.
houding, v., stand, m.; —tale, app. de staindorre tak, m.; —onato, m. staketsel, o.,
ten, het reglement betreffende ; —ta'rio, m.
omheining v. van paalwerk ; —one, m. paal, v.
vaststeller, opsteller der statuten ; —, agg. de Ste'fano, m. (N. pr.) Stephanus, m.; (pop.)
statuten betreffende, overeenkomstig de stat.;
Steven, m.; — fam. en scherz. maag, v., buik,
—to, m. statuut, o., stand-, grondregel, m.;
m ; aver lo — pieno, den buik vol hebben.
grondwet, v.; — agg. h.z d. als —ito, p. pass. Stella, f. ster, v., gesternte,
o.; —e erranti,
van statuire ; —tore, m. h.z.d. als costidwaalsterren, planeten, mv.; —e lsse, vaste
tutore.
sterren;— di prima, seconda etc. granStaza, f. groote, dikke streep, lijn, v.; —are,
dezza, ster van de eerste, tweede enz. grootte;
v. a. (Mar ) een schip ijken, meten ; —zatura,
— di Venere, Venus, avondster, v.; — pof. het ijken, meten van een schip ; 'zio, m.
lare, poolster, v.; — niattatina, — diana,
h.z.d als stanza, abitazione ; —zionare,
morgenster; a — levata, bij 't aanbreken
v. n. zijn verblijfplaats, woonplaats nemen;
van den dag; — comata, staartster, v.,
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komeet, m.; — del di, dagster, zon, v.; la —
door veel gezwets, geklets ; h.z.d. als travateniprata, Jupiter; I'ora della — avondgliare ; voor: alterare, corrompere ;
uur, o.; —e cadenti, Manti, vallende,
—rsi, v. rill. oplossen, smelten, vervloeien ;
verschietende sterren ; pioggia di —e,
de hardheid, onbuigbaarheid verliezen ; week,
sterrenregen, m.; seiiiiriato di —e, met
zacht, smeedbaar worden ; —rsi in lagrinie,
sterren bezaaid ; fig. gesternte, noodlot, 0.;
di dolore, in tranen uitbarsten, van pijn
esser iiato sotto una cat.tiva —, onder
vergaan ; p. pass. —ato, als aug. opgelost,
een slecht gesternte geboren zijn ; la sna
gesmolten, verteerd; onmatig, onsamenhanzijn goede ster, v., goed gesternte, o.; fig. pergend ; accu io —, week, smeedbaar staal, o.;
soon van groote beteekenis ; da molte —e
—ataniiente, avv, h.z.d. als eccedentevier questa lace, van veel sterren
niente, siiioderatainente ; --atura, f.
straalde mij dit licht toe, d.w.z. van veel
h.z.d. als —amento ; —ona, f. h.z.d als
schrijvers ontving ik dit licht (D.); (Cavall.)
disdetta, sfortuna; aver la — addosso,
bles v. (v. d. kop van paarden); oog o. in den
een groote ongeluksvogel zijn.
pauwenstaart ; —e, pl. oogen (vetdruppels op Stempiato, agg. reusachtig, zeer groot ; —rasoep enz.); le —e, de oogen (v. d. mensch);
re, v. a. en afgel. Z. —erare.
— dello sprone, spoorradje, o; — dell' Stendale, m. h.z.d. als st.enidardo.
argano, spaken, m., handvat o. van den Stendardiere, m. standaard-, vaandeldrager,
windas; (Orolog.) sterrad, o.; (Bot.) stervormige
m.; —ardo, m. standaard, m., vaandel, o.;
bloemkroon,o.; (Stamp.) sterretje, n., asterique,
—ere, v. a. h.z.d. als distendere ; uitstrekv.; (Mar.) voorboeg, steven in. van 't schip ;
ken, uitspreiden, uitrekken, uitstrekken ; —
kielwater, 0.; (Fort.) forte a —, vijfhoek, m.,
lenizinola, lakens uitrekken ; — le braccia,
stervormig vestingwerk ; fain. andare alle
de armen uitstrekken ; — una letters, een
—, tot de sterren opstijgen, tot den hemel
brief opstellen ; — uu processo verbale,
doordringen ; a:udare, salire alle —e,
een procesverhaal opmaken ; — la nuano,
zeer hoog in prijs worden ; iiialzare, lede hand uitsteken, bedelen ; ook : stelen, wegvare, portare alle —e, iem. hemelhoog
nemen ; —rsi, v. riff. zich uitstrekken ; p. pass.
verhetlen, iem. ophemelen, zeer pr ij zen, vleien ;
steso, als agg. uitgestrekt, uitgespannen ;
fam. far vedere le stelle a uiezzogi—imento, m. Z. distendiniienito; —ito'io,
orno, of alleen le —e, iem. hevige pijn verm. droogzolder, m., droogplaats, v.
oorzaken, de sterren doen zien ; (Bot.) erba Stenebrare, v. a. de duisternis verdrijven;
—, Z. stellaria ; (Zool.) — marina, zeeverlichten.
ster, v.; a —, arr. stervormig ; —adia, f. Stenografare, v. a. stenographeeren ; —afia,
h.z.d. als nettare ; —are, agg. tot de sterren
f. stenographie, snelschrijfkunst, v.; —a'óco,
behoorende, de sterren betreffende ; luce
agg. stenographisch ; —o'grafo, m. stenosterrenlicht, o.; —amorta, f. (Mar.) kloshout,
graaf, snelschr ij ver, m.
0.; —a'ria, f. (Bot.) leeuwenklauw, m.; Stentacehiare, v. n; frequ. van stentare,
—arsi, v. rif. zich met sterren bedekken ;
v. 11. noodlijden, gebrek hebben, moeite hebp. pres. —ante, als agg. glanzend, fonkelend,
ben ; sterlto a crederlo, ik kan het nauweschitterend ; p. pass. —ato, als agg. gesternd,
lijks gelooven ; — a vivere, met moeite, noodmet sterren bedekt ; Hotte —a, sterrennacht,
druftig leven ; — niello scrivere, moeite
m.; als sost. clie niiagniióco —, wat een
hebben met het schrijven, moeielijk, langzaam
prachtige sterrenhemel, m.; — in fronte,
schrijven ; prov. clii si contenta Bode, e
met een bles voor den kop (paard); —, app.
molte volte stenta, wie tevreden is, is
(Mar.) scherp gebouwd ; —ature, f. pl. straalgelukkig, al moet hij zich ook soms bekrimbarsten, mv.; —eggiare, v. a. met sterren
pen ; v. a. lang laten wachten, lang verschuibezetten, versieren ; v. n. stralen, fonkelen,
ven ; —rsi, v. riff. h.z.d. als —, v. n. zich
schitteren ; fig. schitteren ; p. pass. —ato, als
moeite geven ; h.z.d. als distendersi ; p. pass.
agg. cavallo — , blespaard, o.; —etta, f.
—ato, als agg. kommerlijk, gedwongen, met
sterretje, o.; (Stamp.) interlinie, v.; —ettina,
moeite verkregen ; sost. m. ne' suoi scritti
f. kl. sterretje, o.; —inca, f. kl. ster, v.; —e,
si sente lo —, uit zijn geschriften blijkt dat
f. pl. stervermicelli, v.; —100, m. (Monet. star.)
ze moeite hebben gekost ; —ataniiente, avv.
zilvermunt v. met een ster er op ; —, agg.
met moeite, op kommerlijke, bekrompen wijze ;
Seiio —, h.z.d. als panicastrella ; —iodare qe. —, iets slechts na veel aandringen
nata'rio, m. (Giur.) bedriegelijke verkooper,
geven ; —atezza, f. kommerlijkheid, moeieknoeier, bedrieger in. met hypotheken, enz.;
lijkheid, v.; zwaarvalligheid, v.; —atura, f.
—ionato, m. (Giur.) bedriegelijke verkoop,
kommerlijkheid v. van een werk ; zwaarvalm.; —none, m. (Zool.) doornhagedis, v.; —one,
ligheid, moeielijkheid ira de uitvoering; --em. zomerhitte, v., hondsdagen, mv.; (Gett.)
rello, m. farm. en dispr. belachelijk, dom
ijzeren ring met drie schroeven ; schroefring, m.
persoon ; hansworst, m.; —lno, agg. ziekelijk,
Stelo, m. (Bot.) stengel, m., steel, v., boomachterlijk, slecht groeiend (v. kind.); —0, m.
stam, m.; wièlnaaf, v., hemelas, v.
nood, m., gebrek, o., kommerlijkheid, ellende,
Stemma, in. wapen, familiewapen, o.
armoede, v.; nascere fra gli —i, in komSteuiperauiento, in. oplossing, smelting, vermerlijke omstandigheden opgroeien; morire
dunning, v.; to — della stagione, het
di —, van ontbering, gebrek sterven ; pijn,
zachter worden van het weer; voor: intenismart, V.; è ani vero — di vivere con lui,
peranza; —anza, f. Z. intemperaniza ;
't is een ware pijniging met hem te moeten
—are, v. a. oplossen, verdunnen, vervloeien,
leven ; a —, a grande —, met moeite, met
smelten laten ; — un ui etallo, een metaal
veel, groote moeite; allengs; prov. essere
week, smeedbaar maken ; fig. it pensiero
la novella dello —, een geschiedenis, geera assai hello, ma lo ha. stemperato
bed zonder einde, een geschiedenis om de
in un mar di chiacchiere, de gedachte
kinderen in slaap te maken ; — agg. kommerwas zeer schoon, maar hij heeft haar bedorven
lijk, ellendig, armoedig, zwak, ziekelijk, achterf
,
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Stentore, m. (N. pr. stor.) Stentor, m.; una
voce di —, een stentorstem, v.; —o'reo, agg.
voce —a, stentorstem.
Stentii echiare, v. n. frequ. van stentare ;

itiola, f. (Omit.) h.z.d. als passera matta ;
—pa'gnolo, m. h.z.d. als sterpigiio ;
—pa'lo, m. met struikgewas begroeide plaats ,
struikgewas, 0.; —patne, m. hoop struiken;
hoop takken ; —pare, v. a. ontwortelen, uit-

u nie, m. slecht gegroeide, zwakke planten.
trekken, uitrukken ; fig. vernietigen, verwoesStenuare, v. a. en afgel. Z estenuare.
ten, uitroeien ; —pigno, agg. vol struikgewas;
Steppa, 1. Steppe, v., uitgestrekte (onvruchtb.)
—po, in . dorre tak, in. doode, verdroogde
vlakte, heidevlakte, v.
booinwortel, wortelstok, in.; —i, p1. struikStereo, m. drek, m., mest, v.; — di bove, di
werk, o., dorre, verdorde planten ; campo
pecora, koe-, schapemest, v.; —ora'eco,
pieno di —, akker vol struikgewas, dorre
agg. drekachtig ; materia -a, mist, mestplanten ; negli —1 eretici percosse
stercoranisten,
mv.
stof, v.; (Stor. eccles.)
'impeto suo, tegen het kettersche onkruid
(secte der 9e eeuw); —orare, v. a. h.z.d. als
richtte zich zijn woede ; —poso, agg. vol
concimare; —ora'rio, agg. in, van mest,
struikgewas ; —quili'nio, —ino, in.
onkruid,
nachtstoel,
m.
sedia
—a,
drek levende •
h.z.d. als letamaio.
Stereograflá f. stereographie, v.; perspectiefteek. van lich a men op een vlakte ; —gra'fico, Sterramento, in. het omgraven, weggraven
van den grond; —are, v. a. den grond af-agg. stereographisch ; —metria, f. (Mat.)
graven, wegvoeren ; p. pass. —ato, als agg.
stereometrie, v., leer v. van de meting der
uit-, omgegraven, omgespit; als sost. m, omgelich. en de ruimte, waarvoor meer dan een
graven, omgewoelde grond, m.; —atore, m.
avv.
—metricaniente,
vlakte noodig is;
aardgraver, aardwerker, m.; —o, m. om-,
langs stereometrischen weg ; —me'trieo, agg.
opgegraven grond, m., aarde, v.; strafla —a,
stereometrisch ; —osco'pio, m. stereoscoop,
ongeplaveide weg ; zand-, aardweg, m.
m.; —tipare, v. a. (Stamp.) stereotypeeren,
plaatdrukken maken ; p. pass. —ato, als agg. Sterzare, v. a. gelijkmatig, evenredig verdee
len; — le varie qualita d'una coca,
gesteriotypeerd ; fig. frasi —e, alledaagsche
de verschillende soorten, kwaliteiten van iets
gezegden, o. mv., gemeenplaatsen, v. mv.;
van elk. afzonderen, schiften ; —1 colori, de
—tlpia, f. stereotypie, v., stereotypdruk, m.;
kleuren gelijkmatig verdeelen ; v. u. (de wa—o'tipo, agg. (Stamp.) edizione —a, stegens) op het voorstel omdraaien ; —ata•
reotyp-uitgave, v.; fig. voor 't gebruik vastiiiente, avv. op sy metrische, evenredige,
staand, in 't gebruik opgenomen, onverandergelijkmatige wijze, in juiste verhouding; —0,
lijk ; sost. m. stereotypvorm, m ; —tomia, f.
m. voorstel, onderstel, draaistel o. (van den
stereotomie, leer v. van de doorsneefiguren
wagen); soort kl. wagen, in.; di sotto —, avv.
der lichamen.
op heimelijke, verborgen wijze.
Ste'rile, agg. onvruchtbaar; fig. rusteloos;
Stesa,
f. h.z.d. als distesa, uitbreiding, v.,
talent,
ingegno
—,onvruchtbaar
ledig, hol;
laag, v.; saunente, a vv. h.z.d. als distesa0.; annata , slecht, onvruchtbaar jaar, o.,
of di tfusaniente ; —o, p. pass.
iuiente
fig.
-ilezza, —ilità, 1. onvruchtbaarheid, v.;
dorheid, v., gebrek, o., schaarschheid, v.; i van ste'nder•e.
liare, v. a. onvruchtbaar maken ; nutteloos- Ste'ssere, v. a. het weefsel losmaken ; —issimo, agg. geheel dezelfde ; e lo stesso
held, onvruchtbaarheid v. (der studies); —rsi,
hij, het is geheel en al hetzelfde, dezelfde ;
v. rit]. onvruchtbaar worden ; —ilizzare,
—o, agg. de-, hetzelfde ; haulo la —a eta,
v. a. steriliseeren, voor de voortplanting onzij hebben denzelfden leeftijd, zijn even oud;
geschikt maken ; de kiemen, sporen (in een
egli —, hijzelf ; quello —, dezelfde; seco —,
vloeistof) vernietigen); p. pass. —ato, als agg.
hij
zichzelf; fa lo —, doe het zelf; fam lui
latte — gesteriliseerde melk, v.; —izzaziè la gentilezza —a, hij is de beleefdheid
one, f. steriliseering, v ; —ilnnente, avv.
zelve, in persoon.
op onvruchtbare, niet opbrengende wijze.
Sterlino, agg. libra —a, pondsterling, 0.; Stesura, f. opstellen, uitwerken o. (van een
geschrift).
als sost. cento —I, honderd pond.
Stermina'bile, agg. uitroeibaar; —ina- Stetosco'pio, m. (Med.) stetoscoop, m., hoorbuis, v.
niento, m. uitroeiing, verwoesting v.; —1nare, v. a. geheel vernietigen, uitroeien, Ste'vola, 1. Z. stiva.
verdelgen ; p. pass. —ato, als agg. vernietigd, Stia, f. groote kooi (van teenen); hoenderkorf ;
verdelgd ; eitta —a dalla peste, door de fig. gevangenis ; fam. gat, kot, o., doos, v.
pest geheel ontvolkte stad ; onmetelijk, buiten- Stiacciare, stiautare, v. a. en afgel. Z.
schlacciare, schiantare ; stiappa, f. Z.
gewoon groot, uitgestrekt ; --inatamente,
avv. op bovenmatige, grenzelooze wijze; —I-schiappa.
Hatezza, f. oneindigheid, eindeloosheid; fig. Stiare, v. a. in den hoenderstal, de hoenderkorf houden ; p. pass. —ato, als agg. potli
buitengewone grootte of uitgestrektheid, v.;
—I, in den stal gemeste hoenders; —avo, m.
—inatore, m., —trice, f. verwoester;
en afgel. Z. sehiavo.
guerra — lee, verdelgingsoorlog, v ; —inazione, f. Z. esterniinazione; —l'nio, m. Stibiato, agg (Chim.) antimonium bevattend;
vernietiging, verdelging, uitroeiing, v. —io, m. (Chim.) spiesglans, antimonium, o.
Sterna, f. (Omit.) Z. imignattino; —ato, Stiena, f. Z. schiena; —pedire, v. a. warm,
lauw maken, een weinig verwarmen ; v. n.
aqg. op den grond uitgestrekt.
lauw worden, een weinig koud laten worden ;
Ste'rnere, v. a. uitstrekken, op den grond
—ra, f. Z. schiera ; —tto, agg. en afgel. Z.
uitstrekken ; verklaren, uitleggen.
sehietto ;' —zza, f. h.z.d. als schiezza.
: Sterno, m. (Anat.) borstbeen, o.
Stifleare, v. a. en afgel. Z. signiflcare;
Stero, m. stère v., kubiekmeter, m.
—gare, v. a. en afgel. Z. istigare.
^Sterpa'cchio , in. bosje haar, o.; fam. quel
ragazzo pare nitro —, die jongen is brood- Stige, m. (Mit.) Styx, m.; —to, agg. den Styx
betreffende ; heisch, donker, zwart.
mager; —pa'glia, f. struikgewas,o.; —pa'g—
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Stigliaiuento, —atura, f. het braken, bre-

ken van het vlas ; verscheuren, afscheuren
(den houtvezel); —are, v. a. vlas, hennep braken;-de vezel van den stengel losmaken.
Stigma, m. Z. sti.tiate ; —ite, f. (Min)
stigmiet, o.
Sti'gnere, v. a. Z. sti'ngere.
Stila'ecio, m. slechte, erbarmelijke stijl, m.,
schrijfwijze ; —are, v. a. stileeren, een geschrift samenstellen, opstellen ; —e, m. griffel,
v., teekenstift, v., korte dolk, m., dennestam,
m., juffer, m., zuileschacht, v.; — del pagliaio, middenpaal, steunpaal, v. van de
stroomijt; arm in. van den unster; (Artig.)
ruimnaald, v., priem, m., prikkel, m.; wijzer m.
(op den zonnewijzer); fig. stijl, m., schrijfwijze,
v., manier van schrijven ; — trappo studiato, al te gezochte stijl ; — basso, volgare, alto, sublime, lage, gemeene, hooge,
verheven stijl, m., schrijfwijze, v.; (Mus.)
compositiewijze, v., stijl, m.; — da chiesa,
kerkelijke stijl, m., kerkmuziek, v.; gebruik, o.,
gewoonte, v.; (Cronol.) tijdrekening, v.; —
coinuue, t ij drekening sedert de geboorte van
Chr.; gewone stijl, m., tijdrekening, v.; —ettare, v. a, met een dolk doorsteken, vermoorden ; —ettata, f. dolkstoot, -steek, m.;
—ettato, app. spada —a, degen met dunne,
scherpe punt, v.; —etto, in. stilet, o., korte,
spitse dolk, m.; —iforuie, agg. griffel-, stift-,
dolkvormig ; —ita, in. styliet, zuilheilige, in.
Stilla, f. druppel, droppel, m., traan, v.; een
weinigje. druppeltje, 0.; —amento, m. het
druppelen, o., druppeling, v.; —are, v. n.
af-, uitdruppelen, druppelen, druipen ; v. a.
distilleeren ; fig. af-, uitpersen ; doordruppelen,
laten doorzijgen, uitdrui pe n ; stillano mele
I tronchi, de boomstammen zweeten honig
uit; fig. eersi che stiliano lagrime e
sangue, verzen die van bloed en tranen
druipen ; [am. uitpluizen ; (Giuoc.) de kaarten
een voor een afnemen ; — negli orecchi
qe. a qd., iem. iets in 't oor blazen, fluisteren ; —rsi il cervello, zich het hoofd, de
hersens breken ; Tam. v. n. talmen, lang wegblijven ; —ato, m. gedistilleerde, afgetrokken
vloeistof, v., krachtige bouillon, in.; —azione,
f. distil leering, aftrekking, V.; distilleeren, branden, o.; fig. uitblazing, v.; —eria, f. h.z.d. als
—azione; --ia'dio, m. het doorsiperen,
doorzijgen, neerdruipen van 't water ; indringen o. van den regen, indruipen, 0.; —1110, m.,
—ina, f. listig, sluw persoon, in.; —o, m.
distilleervat, o., -kolf, v., distilleerderij, branderg, v.; fig. fijnberekende, uitgedachte geschiedenis ; berekend voordeel, o., spitsvondigheid, v.; —1, pl. (Giuoc.) twee, drie en aas
van elke kleur.
Stilo, m. h.z.d. als stile, in de beteekenis van
arm van den unster : tongetje v. d. weegschaal ;
—oide, agg. h.z.d. als stiliforttte.
15tima, f. schatting, taxeering, v.; stare alla
—, zich aan de taxatie, schatting houden ; —
del danni, schadevergoeding, v.; —e vive,
taxatie van het vee ; —e tttorte, taxatie van
den dooden inventaris ; a larga —, b ij ruwe,
oppervlakkige schatting ; fig. achting, v.; aver
— di qe., iets hoogschatten, op prijsstellen;
fare — di lira persona, iem. hoogachten ;
aver — di qd., een goeden dunk van iem.
hebben ; (Mar.) gissing, berekening v. (v. d.
vaart); —a'bile, agg. schatbaar, achtenswaardig, achtbaar; —abilita, f. schatbaar-,

achtenswaardigheid, v.; —are, v. a. schatten,
taxeeren ; fig. achten, hoogachten ; gelooven,
meenen, er voor houden ; —rsi, v. rill. zich
ergens voor houden, zichzelf hoogschatten, een
grooten dunk van zichzelven hebben ; p. pass.
—ato, als agg. geschat, geacht, gehoogacht ;
(Mar.) naar gissing, bepaald, gegist, berekend ;
—ate, stimulate, f. pl. wondteeken, o.,
stigmata, mv. (bij v. d. H. Franciscus v. Assisie,
die op zijn lichaam de wondteekens van Christus droeg); fig. brandmerk, o.. schandvlek,
schande, v.
Stimatine, f. pl. (sccles.) door de gestigmatiseerde Anna Lapius gestichte nonnenorde.
Stimativa, f. oordeel, o., oordeelskracht, v.,
schatting, v., onzekere beoordeeling, v.; —ativo, agg. beoordeelend, voor beoordeeling
vatbaar ; —atizzare, v. a. met de vijf wondteekens van Christus teekenen ; stigmatiseeren ; fig. brandmerken, openlijk berispen,
hekelen ; p. pass. —ato, als sost. gestigmatiseerde, m.; —atore, in. beoordeelaar, m.,
schatter, taxateur, m.; perito — beeedigd
taxateur; coininissione —trice, schattingscommissie ; —azione, f. h.z.d. als stinta ; —olare, v. a. aansporen, prikkelen,
aanhitsen, aandrijven ; — qd. a qc., iem.
tot iets aansporen, opwekken ; p. pres. —ante,
als agg. opwekkend (geneesmiddel ook als
sost.; —olativo, agg. (Med.) opwekkend,
prikkelend; —olatore, m. aandrijver, aanspoorder, in.; —olato'rio, agg. tot aansporing
dienend; —olo, m. prikkel, al.; dar lo — ai
buoj, de ossen aandrijven, aansporen ; fig.
aansporing, v.; ha bisoguo d'uno —, hij
heeft een aansporing, prikkel noodig; lo —
della coscienza, de prikkel van 't geweten ; lo — della came, de prikkel des
vleesches, tot wellust ; (Med.) ziekelijke prikkeling, neiging; opwekkend, prikkelend middel, o.; ook de daarvoor opgewekte toestand ;
—oloso, agg. prikkelend ; fig. kwellend, verontrustend.
Stinca, f. h.z.d. als eima, scliieua (delle
inontagne); —aiuolo, m. (Star.) gevangenisbewaarder, m.; —ata, f. slag, stoot in.
tegen het scheenbeen ; h.z.d. als gainbata ;
ook fig. afwijzing, terechtwijzing; —atura, f.
buil, blauwe plek v. op bet scheenbeen ; —he,
f. pl. (Star.) gevangenis v. der voor schuldgevangenen en der ter dood veroordeelden in
Flor.; —o, m. scheenbeen, o.; de geheele
onderschenkel, bet geheele been ; volg. alluttgare gli —chi, sterven ; pijp v. (in 't paarde-,
koebeen); fani. non essere uno — di
santo, juist geen heilige zijn ; fig. rompere
gli — clii a qd., iem. lastig vallen, vervelen.
Sti'tngere, v. a. ontkleuren, de kleur wegnemen ; fig. uitwissehen ; la storia non si
stinge, de geschiedenis kan niet uitgewischt,
ongedaan gemaakt worden ; —rsi, v. ritl.
verkleuren, verbleeken, verschieten, de kleur
verliezen ; p. pass. stinto, als agg. verkleurd,
verschoten, verbleekt ; —gaere, v. a. Z.
estinguere ; --tignare, v. n. dralen, talmen, ongaarne iets doen.
Stio, agg. lino — maartvlas, 0.; —oro, m.
h.z.d. als staioro.
Stipa, f. rijshout, struikgewas, 0.; fastello
di —, bundel rijshout; fig. hoop, m., menigte
v. bijeengebonden dingen; terribile — di
serpenti, een vreeselijk kluwen slangen (D.);
voor : porcile, siepe, sto'ppia ; —pa,
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hittere smaak, m.; stl'tico, agg. verstopt,
uia'eehie; m. indeci. uitdunner van het gehardlijvig; verstoppend, samentrekkend; fig.
boomte, 0.; —are, stivare, v. a. ophoopen,
eigenzinnig, norsch, brommerig, kleingeestig;
opeendringen, stuwen; si stava stipati
gierig, knekerig ; zwak, weinig beduid. (werk).
come tante acciughe, men was als haringen opeengepakt ; — v. a. boomen enz. van de Stituire, v. a. Z. itistituire, eostituire.
dorre takken ontdoen, uitdunnen ;— qe., iets Stiuma, f. Z. schiuma.
met rijzen omgeven, inpakken ; —atore, m. Stiva, 1. I. ploegstaart, m.; II. 1. (Mar.) laadruimte, v., ruim, o , ballast, m.; essere in
h.z.d. als —an u uacchie ; (Mil. star.) lijf—, met ballast geladen z ij n ; trovar la
wachter m. van een vorst; —azione, 1. het
den ballast goed verdeelen ; fig. den rechten
geleiden, bewaken o. (van een vorst); —enweg, het juiste middel vinden ; —a'ggio, m.
diare, v. a. bezoldigen, in soldij nemen;
(Mar.) stouwing, v. met ballast laden (van een
p. pass. —ato, als agg. bezoldigd, betaald ;
schip); —ala'ccio, in. oude, afgedragen laars,
giornaiisti —1 dal governo, door de
v.: —alare, v. a. (iem.) de laarzen aantrekregeering betaalde, gekochte dagbladschrijken; —rsi, v. rig. zijn laarzen aantrekken ;
vers ; —e'ndio, m. soldij, bezoldiging ; —etp. pass. —ato, als agg. gelaarsd ; —alata,
ta'io, m. meubelmaker, m.; —ettino, m. kl.
f. slag, worp m. met een laars; —ale, m.
kastje, 0.; —etto, m. kastje, o.
Sti'pite, m. stam m. van den boom ; boomstam,laars, v.; —I alla scuderia, da padale,
rij-, waterlaarzen ; fig. en fe rn . domkop, ezel,
m.; (Farm.) —I, pl. dunne, jonge takjes, twijgm.; dottore, maestro medico de' uiiei
jes ; kruisstam, m., kruisboom, m., zuilschacht,
—1, domme, onwetende geneesheer; m. prov
v.; post m. van weefstoel of ander werktuig;
non sapere quauti piedi entrino in
deur-, vensterpost, m.; fig. stamboom, stainuno stivale, een aartslnmmel,domkopzijn;
vader, m.; famiglia di — germanico,
rompere gli —i a qd., iern. lastig vallen,
een geslacht o. van germaanschen stam, oorvervelen ; uugere gli —i a qd., iem. vleten,
sprong, m.
stroop om den mond smeren, ílikilooien ;
Stipo, rn. kastje, o., latafel, v.; —ulare, v. a.
—aleria, f. domheid, ezelachtigheid, v.;
vaststellen, overeenkomen, bepalen; p. pres.
—aletto, m. halve laars, v.; —alone, m.
—ante, als agg. bepalend, overeenkomend;
hooge-, rij-, waterlaars, v.; —are, v. a. opals sost. in. stipulant, iem. die de voorwaarden
hoopen, opstuwen, vast op elkander pakken,
aangeeft, vaststelt ; _ fain. aecettante e —,
stoppen ; (Mar.) — la nave, het schip stouiern. die zonder het te willen onaangename
wen ; (Pescat.) —I pesci, de visch in de
dingen over zich hoores moet; —olazione,
vaten pakken, stouwen; — in verde, iets
f. afspraak, overeenkomst, voorwaarde, vastop een vochtige plaats, in vochtige toestand
stelling, v., verdrag, o.
verpakken ; — More, m. (Mar.) stouwer,
Stiracchia'bile, agg. heen en weer trekbaar,
ballastlader, m.; atura, f. stouwing, veruitrekbaar, verdraaibaar ; voor alle uitlegglnballasting, v.
gen vatbaar ; amento, m. het heen en weer
trekken, o., woordverdraaiing, v.; aan de haren Stizza, f. toorn, m., woede, v., verstoordheid,
v.; gele zelfstandigheid onder den stuit der
er bijgesleepte uitlegging, verklaring ; —are,
v. a. uittrekken, in de lengte en breedte rek- hoenders ; soort schurft v. van honden, wolven
enz.; —ina, f. uitbarsting v. van toorn (bij
ken, heen en weer trekken, verdraaien ; fig.
kinderen), eigenzinnigheid, v.; irsi, v. rill.
over en weer overleggen ; verdraaien (uitlegin
toorn geraken, boos, woedend worden, zich
gingen), met de haren er bijslepen (bess ijzen);
opwinden ; p. pass. —ito, als agg. boos, toonit prezzo di qe., loven en dingen over
nig, woedend; —o, In. Z. tizzo ; —olare,
la vita of le milze, kommerl.
den prijs ;
leven, met moeite aan den kost komen ; —a-v. a. h.z.d. als stuzzicare ; —one, m. Z.
tizzone ; —osamente, avv. op toornige,
tura, f. aan de haren er bijgesleepte uitlegbooze, nijdige wijze; —osetto, agg. een weiging, v., woordverdraaiing, draaierij, v.
nig boos, kwaad, toornig; —osino, agg. boos,
Stiramento, m. uitrekken, rekken, heen en
stout, eigenzinnig (van kind.); oso, aqq.
weer trekken • spiersamentrekking, v.; zenuw
toornig, boos; van oploopend, toornig karakachtige vertrekking v. (van 't gelaat); h.z.d. als
—acehiatura ; —are, v. a. uitrekken ; uit- ter; sost. è un vero —, 't is een echte
poetskop.
pe' piedi on imbreiden (de armen);
piccato, een gehangene aan de beenen Stocealisso, m. stokvisch, v.
trekken ; strijken (de wasch); —rsi, v. rifl. zich Stoccarda, f. (Geogr.) Stuttgart, o.
uitrekken ; rekken (touw); p. pass. —ato, als Stoccata, f. degenstoot, -steek, m; fig. steek,
m., bijtend woord, 0.; mi dette usa — hij
agg. gestreken ; —atore, in., —trice, 1. strigaf me een steek onder water ; fig. stare
ken, in., strijkster, v.; —atura, f. het rekken,
sulle —e, op zijn voordeel bedacht zijn ;
uitrekken, het strijken, o.; strijkgeld, o.; fam,
—atina, f. hekelarij, v., scherp, bitter woord,
—e al capo, zenuwhoofdpijn, v.; voor —aco.; —heggiare, v. n. steken, steken geven,
chiatura ; —izzirsi, v. nil de verdoving,
met den degen stooten, verwonden ; andare
verstijving afschudden.
-- heggiando, zich met den degen verdeStirpanie, m. Z. sterpame; —are, v. a. Z.
digen ; —0, m. stootdegen, m.; u>tazza colla
sterpare ; —pe, 1. h.z.d. als schiatta, stam,
—, degenstok, rn.; (Agr.) halm v. van de mais,
rn., geslacht, o.
haver
; fare lo —, halm aanzetten ; stok, m.,
Stitica'ggine, —cheria, f. fig. knorrig, onpaal v. tot ondersteuning van de korenmijt ;
tevreden karakter, 0.; knekerigheid, gierig-,
schraperigheid, v.; —camente, avv. fig. opvoor: legnaggio, stirpe, ceppo ; aver
verstand, talent hebben; aanzien genieten;
brommerige, kleingeestige, knekerige wijze;
tam. ilonio di —, vastberaden man.
—chezza, f. verstopping, hardl ij vigheid, v.;
eigenzinnigheid, mopperigheid, knekerigheid; Stoccolma, f. (Geogr.) Stokholm, o.
—chire, v. a. verstoppen, hardlijvig maken ; Stofra, f. stof v. (van zijde, wol enz.); fam.
esserci —, zich er toe eigenen. geschikt voor
--cità, f. h.z.d. als —chezza ; wrange,
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stomachuzzi ; sto'rnaeo, m. maag, v.;
zijn; fatelo stadsare, e' é la —, laat hem
studeeren, hij heeft er aanleg voor ; —are,
— delicato, zwakke, m.; — che digerirebbi ehiodi, een zeer sterke, struisvogelv. a. (Pitt.) de kleur van een stof op den
achtergrond van een schilderij nabootsen ;
maag; guastarss lo —, zich de maag be—o, m. stof, materie, v.
derven ; bocca deilo —, maagmond, m.,
Sto'ggio, in. h.z.d. als eeremonia, Insinga.
-opening, v.; seoncerio di —, het van streek
Sto'gliere, storre, v. a. Z. distogliere.
zijn der maag; forzi di —, walg, m., misseSto'ia, 1. mat, vloermat, v.; rieten gordijn, o.,
lijkheid, v.; travaglio di —, misselijkheid,
stroomat, v.; fam. groote armoede v. (in de
braking, v.; alzare, far alzare lo
kleeding merkbaar); avere la —, er ellendig,
misselijk maken, doen braken ; dar di —,
vervallen uitzien ; s u r abito cominela ad
braken, overgeven ; dare allo —, misselijk
aver la —, een gewaad begint er versleten
maken ; sfondare lo—, de maag bezwaren,
uit te zien ; —are, v. a. — una casa, de
zwaar op de maag liggen (ook fig.); fig. anplafonds maken ; —una stanza, een vloerdare a —, bevallen, aanstaan ; fam. portare
mat (in de kamer) leggen ; p. pass. —ato, als
qd. sopra lo — iem. niet mogen lijden,
agg. uit stroomatten, matten bestaand; sost.
niet kunnen uitstaan ; fig. en fam. moed, m.,
uit matten gemaakte zoldering, v.
kloekheid, v.; aver buono —, iets kunnen
Stoleamente, avv. op stoïsche, gevoellooze,
verdragen, uitstaan ; el vaole —, daar begelijkmatige wijze ; —cisino, ni. stoïcisme, o.,
hoort moed toe ; h.z.d. als eommozione,
wijsg. stelsel van de Stoikers ; fig. gelijkmoeindignazione; venire — zich bewogen,
dig-, standvastigheid, v.; —cito, f. h.z.d. als
geroerd gevoelen ; contro — avv. ongaarne,
—elsino in de fig. beteekenis ; sto'ieo, agg.
met tegenzin; —scone, In. overladen maag,
stoïsch ; tot de stoic. leer behoorende ; sost. m.
v.; —acosauiente, avv. op walgelijke wijze;
Stoïker, Stoïcijn, in.; fig. gelijkmoedig, onwrik—aeoso, agg. walgelijk, walgwekkend ; afbaar, standvastig, stoïsch mensch, m.
keerig, onuitstaanbaar ; —aeuzzo. m. slechte,
Stoino, m. kl. mat, v., rieten gordijn, o.
bedorven, zwakke, m.; misselijkheid ; avere
Stola, f. (Archeol.) lang vrouwenkleed o. (der
gli —s, neiging v.1 tot braken hebben ; —a'Rom. vrouwen), stola, v.; thans ; stool, v.
tieo, agg. maagversterkend ; als sost. maag(gedeelte v. d. priesterl. kleeding); ineerti
versterkend middel, maagmiddel, 0.; (Anat.)
di —, bijzondere (neven) inkomsten der priest.;
tot de maag behoorende; vena —a, kroonroba di —, vermogen dat de priesters kunslagader, v.
nen verwerven en waarover zij vrij kunnen Stonare, v. n. den toon missen, uit den toon
beschikken ; prov. roba di —, presto viene
vallen, valsch zingen, spelen; fig. een wane presto vols, zoo gewonnen, zoo geklank vormen ; storen, hinderen ; niet bij elk.
ronnen; pop. aver la — su' piedi, op
passen ; color' c it e sionano. kleuren die
sterven liggen.
niet bij elk. passen ; v. a. — alealno, iem.
Stolidamente, a m op domme, onnoozele
uit zijne goede stemming brengen ; p. pass.
wijze ; —etto, agg. beperkt van begrip, zwaar
—ato, als agg. valsch, wanklinkend ; fam.
van begrijpen ; —ezza, —ità, f. domheid,
ontstemd, slecht geluimd ; essere --, ontonnoozel-, beperktheid, v.; —do, agg. dom,
stemd, valsch zijn (instrum.); —atnra, --aonnoozel, simpel, beperkt (van begrip);. zinnezione, f. afwijken o. van den toon; wanklank,
loos, onzinnig (gezegde); sost. domkop, lummel,
m., ontstemming, v., ontstemdheid v. (van
onnoozele hals, m.
instrum.); —io, in. valsch klinken o. van
Stoilo, m. stang, paal v. van de stroomit ;
stemmen, instrumenten ; het valsch ringen,
parere uno —, stare li come uno —
spelen.
zoo stijf, onbeweeglijk als een paal er bijstaan. Stoppa, f. werk, o. (uitgeplozen vlas, hennep);
Stoeone, in. (Eccles.) gouden stik-, borduurwerk
fam. taai vleesch, o., fig. zwaar verstaanbaar;
o. op een koorkap ; — (2/gr.) worteluitlooper,
volg. dronkenschap, v., beschonken zijn, o.,
In., wortelscheut, v.
roes, v.; 7n. prov. spengere il fuoeo collo
Stoltannente, avv. op dwaze, domme, onzin—, olie in 't vuur gieten ; —a'ccio, m. prop
nige wijze; —ezza, f. dom-, dwaas-, onnoom. (hij geweerlading); — a'glio, in. h.z.d. als
—ilo'quio,
m.
dwaas,
zinneloos
zelheid, v.;
—aeeio ; —assolo, m. (Mar.) werkmaker
gesnap, o.; —i'zia, f. Z. —ezza; —o, agg.
m. (voor 't kalfaten); —are, v. a. met werk
onzinnig, dom, dwaas ; als sost. m. domkop,
dichtstoppen; fain. —rsi qc., met iets niet
domoor, lummel, onnoozele hals, m.; — p. pass.
weten wat aan te vangen; fam. —rsi, v.ritl.
van stogliere.
zich bedrinken ; (am. een stuk in zijn kraag
Stomaea'eeia, f. misselijkheid, v.; —aea'gdrinken ; p. pass. —ato, als agg. fam.
gine, f. walg, afkeer, m., misselijkheid, v.;
dronken ; —arola, —iarola, f. (Omit.) h.z.d.
—aeale, agg. voor de maag dienend, maagals saltanseecia ; —arolo, m. groote spijversterkend, tot de maag behoorende ; iiussi
ker m. met breeden kop ; —eggiare, v. n.
—i, maagpijnen, v. Inv.; —asare, v. 0. en
(Conc.) de bereide vellen met werk afwrijven;
—rsi, v. rilt. afkeer, walg gevoelen ; fare —,
—ia, f. stoppel, m., stoppelveld, 0.; —faro,
tegenstaan ; fig. vervelen ; v. a. walg, afkeer
m. stoppelveld, 0.; —ina, f. (Artigl.) lont, v.;
opwekken; soli quests diseorsi tu mi
--inare, f. met een pit, lont voorzien ; toestomachi, neet die praatjes walgt gij Inij,
stoppen (vensters); — una botte, een vat
p. pass. —ato, als agg. afkeerig, walgelijk;
uitzwavelen ; —iniera, f. lampje met spiritus—aehe'vole, agg. walgelijk ; walg, afkeer
pit (tot 't aansteken van licht, sigaren enz.);
verwekkend, misselijk ; fig. onaangenaam, ver—lno, In. lampepit, v., lont v. (voor vuurvelend, lastig; —aehevolmente, avv. op
werken); zwavelstrookjes (om vaten te zwawalgelijke,wa'lgverwekkende wijze ; —achezvelen); —lone, m. (Bot.) vederdistel, v.; —one,
za, t. Z. —aca'ggine ; —a'ehieo, agg.
agg. droog, zonder sap (citroen); taai (vleesch);
h.z.d. als stonia'tico; —aehino, m. zwakke
—oso, agg. uit werk bestaand ; fi g. h.z.d.
maag, v.; aver gli —I, lr.z.d. als aver gli
als —one.
--,
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Storace, m. (Bot.) storax, v.; — blanco,

vloeibare storax, v.

Storare, v. a. Z. ristorare.
Sto'rcere, v. a. verdraaien, wringen, kromdraaien ; — il piede, den voet verstuiken;
— ii collo, den hals verdraaien; zich uitrekken naar iets ; — le braccio, le gambe,
de armen, beenen verdraaien ; — la bocca,

den mond vertrekken ; assol. ontevredenheid
toonen; fig. — le parole, de 'voorden verdraaien, valsch uitleggen; — una fijnva, een
touw opdraaien; — una vela, een zeil opslaan ; —rsi, v. rill. h.z.d. als eontra porsi ;
p. pass. storto, als agg. verdraaid, krom,
gebogen ; gambe --e, kromme beenen ; gekromd, samengetrokken ; fig. verkeerd, verdraaid, onzinnig; als avv. eainivinare,
krom, scheef loopen ; —cileggi, m. indeel.
wettenverdraaier, m.; —cimento, m., --citura, f. het verdraaien, vertrekken, verstuiken.
Stordigione,1., —mento, in. verdooving, v.,
bedremmeldheid, v., verdoovend geraas, o.;
—ire, v. a. verdooven ; fi g. verwarren, in de
war brengen, van zijn stukken brengen, in
verbazing brengen ; cose da — ongelooflijke
dingen, o. mv.; —rsi, v. rill. verdoofd, verward, onthutst, verlegen worden, in verbazing
geraken ; io stordisco a sentire questi
fatti, ik sta geheel verbluft over deze dingen ; — per ii rumore, door het geraas
geheel verdoofd worden ; p. pass —ito, als agg.
verbluft, verward, onthutst ; als sost. m. domkop, zwaar begrijpelijk mensch, in.; non far
lo —, ragazzo, doe maar niet alsof je me
niet begrijpt, jongen ; —itaggine, —itezza,
f. verdooving, verwarring, verbluftheid, v.
Sto'ria, isto'ria, 1. geschiedschr ij ving, geschiedenis, v.; — generale, nazionale,
algemeene, vaderlandsche geschiedenis ; geschiedkundig werk, o.; le —e di Livio, de
geschiedkund. werken van Titus Livius; la
— sacra, de bijbelsche geschiedenis; —
della filosofia, della letteratura ; de
gesch. der wijsbegeerte, der letterkunde; —
naturale, natuurlijke gesch.; professore,
di —, professor in de geschiedenis; fig. verhaal, o., vertelling, mededeeling, beschrijving,
v.; —e, pl. volkslegenden, v., -liederen, o. mv.;
eantori di —, straatzangers, -declamatoren;
pittore di —, historieschilder, m.; ei dipinse una bellissima —, hij schilderde er
een zeer schoon geschiedkundige gebeurtenis;
fa ns . lange, vervelende, eindelooze zaak ; ma
,

STO

historische regeling, v.; prosa —a, historisch, geschiedk. werk, o.; opere -che,
geschiedk. werken, o. mv.; fig. en lam. waar,
niet verzonnen, niet verdicht ; (Gram.) voce
—a, verouderd woord, 0.; —ella, f. vertelling, v., sprookje, o., fabel, v., verzinsel,
snoesje, o.; —o'grafo, istorlografo, m.
geschiedschrijver, m.; — agg. tot de geschiedschrijving beboorende.
Storiove, m. (Zool.) steur, m.
Storn.eggiaa e, v. n. bijeenstormen ; een oploop vormen ; —ata,1. oploop, m.; —ire, v. n.
ruischen, ratelen; sento — in quel panto
là, ik hoor het daar ratelen ; —o, m. tot den
strijd aangesloten schaar, v.; gevecht, treffen,
o.; mover campo e conlinciar —, de
legerplaats opbreken en het gevecht beginnen ;
durare allo —, in 't gevecht volharden, pal
staan ; schaar, menigte v. menschen, oploop,
m., samenrotting, v.; songre a —, stormluiden ; (Cacc.) vlucht v. (vogels).
Stornare, v. a. terugdrijven, afwenden, aan
't wijken brengen ; — ii latte, het zog, de
melk verdrijven; fig. — qd. da qc., iem.
iets ontraden, van iets afbrengen ; — urn
affare, van een zaak afzien ; (Conn.) — isna
partita, een post doorhalen ; v. n. van den
weg afwijken ; achteruitloopen (een wagen);
achteruitgaan; — nello, m. drieregelig gedicht, o., ritournel, o.; (Ornit ) h.z.d. als
storno, I. m. (Ornit.) spreeuw, v ; m. prov.
conoseer gli —i dalle starve, niet dom
zijn ; cavailo —, grauwe schimmel ; ook als
sost. è nu bello — 't is een mooi grauwschimmel; — II. m. omkeer, terugkeer, m.,
afwijking, v.; (Corn.) rouwkoop, m.; draaikolk,
v.; plaats, ruimte om te keeren ; non c' è —,
hier kan men niet keeren, is geen ruimte om
te keeren ; lotterijlot o. dat men na den kooptijd nog krijgen kam.
Storpiansento, m., —atura, f., stroppiatura, f. kreupelheid, verminking, verlamming,
v.; fig. verminking, verdraaiing v. (der woorden); —are, stroppiare, v. a. verminken,
kreupel, lam maken; /1g. — le parole, de
woorden verdraaien, verminken, slecht uitspreken ; —rsi, v. rill. kreupel worden, een
zwaar lichaamsgebrek krijgen ; p. pass. —ato,
als agg. kreupel lam; als sost. kreupele; —atamente, avv. op verminkte wijze; pronunziare — una lingua, een taal slecht
uitspreken, radbraken ; —atino, m. jonge
kreupele, m.; —iato, m. kreupele, lamme, m.;
—Jo, h.z.d. als —iato ; als sost. kreupele,
lamme;—voor nota, contrarietà, darao.
—,

,

quando finera questa — di andare
in questa casa, maar wanneer zal dat
geloop in dat huis eindelijk ophouden ? è una Storre, v. a. Z. stogliere.
bella —, dat is me wat moois, dat is een Storsione, f. L. estorsione.
mooie geschiedenis ; siamo alla solita —, Storta, f. kromming, v., bocht, m.; verstuiking,
verdraaiing v. van een lid; — del collo,
't is altijd het zelfde, het oude deuntje, 0.;
stijve hals, m.; distilleerkolf v. met kromsnep
fam. —e, pl. sprookjes, fabeltjes ! —e ! dat
hals, retorte, v.; (Mus.) veelvuldige gebogen
zijn praatjes, fabeltjes, verzinseltjes ; fare la
instrument, serpent, o.; (Mon. star.) gelijk lira ;
medesitna —, altijd hetzelfde doen, zeggen,
(Arm. stor.) h.z.d. als seivlitarra; —aopdreunen; —a'eeia, f. leelijke geschiedenis,
mente, avv. op kromme, verbogen, gedraaide
v., onaangenaam voorval, 0.; —a'io, m.
wijze; scheef ; —ami, m. pl. krom hout, o.;
sprookjesverteller, voordrager van volkslegen—ezza, f. kromming, kromheid, gebogenheid ;
den ; —are, h.z.d. als istoriare ; v. n. fam.
fig. scheefheid, valschheid, verkeerdheid (van
moei zijn, genoeg hebben ; far — qd., iem.
denkbeelden); —o, agg. en p.pass. v. storeere;
lang laten wachten ; tenere a — qd. tutta
—»ra, f. het gebogen, verbogen, zijn, o.,
la giornata, iem. den geheelen dag laten
verstuiking, v.; fig. verkeerd-, valschheid, v.
wachten; —camente, avv. op geschiedk.
bewezen wijze; sto'rieo, agg. historisch, Stovigliaio, m. pottebakker, m., koopman m.
in aardewerk ; —glie, 1. p1. aardewerk, o.,
geschiedkundig, de geschiedenis betreffende;
potten en pannen ; facit. dar nelle —, woegenere —, geschiedkundig genre ; ordine
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dend worden, in toorn geraken, alles kort en
klein slaan.

Stozzare, v. a. drijven (metalen); hol uitwerken ; —atore, m. metaaldraver, m.; —o, m.

(Oref.) drijf-, ciseleerhamer, m.
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Stra, voorzetsel voor bijv. naam- en werkw.

zij weten van de eschiedenis niets, geen lor
af ; (Set.) floret, floszijde, v.; prov. gil —1
vanno senipre all' aria, het lot valt altijd
op Jonas; als agg b.z.d. als —ato; è tutter
roba —a, 't zijn niets dan lompen en lorren ;
earta —a, misdruk, o., pakpapier, o.; (Set.)
bozzoli —1, afgekamde cocons, mv.; —lone,
m., —iona, f. in lompen gekleede man, m.,
vrouw, v.; (Lani f .) wolhekel, m.; —o, agg.
moei, moede, moe, vermoeid, afgemat, uitgeput; fig. — di qc., iets moe zijn, van iets
genoeg hebben ; versleten, afgedragen, oudsch,
verschaald ; borsa —a, uitgeputte geldbeurs,
v.; carbone —, slecht brandende kool, v.; fig.
studj —cclii, lauwe, flauwe studies ; — morto, — fieito, doodmoe; als sost. h.z.d. als

om den overtreffenden trap aan te duiden;
è cotto, stracotto, 't is meer dan gekookt;
è hello, strabello, 't is buitengew. schoon ;
in antwoorden : siete content') ? stracontento, zijt gij tevreden ? buitengewoon.
Strabalzare, v. a. versterk. v. trabalzare ;
—balzooi, a —, m. avv. heen en weer
springend, op en neer springend ; —bastare,
v. n. volop genoeg, meer dan genoeg zijn ;
-hello, agg. buitengewoon schoon ;—bene,
stracchezza.
arc. uitstekend ; bene —, buitengewoon uitstekend ; —here, —be'vere, v. n. onmatig Stracurare, v. a. en afgel. voor trascurare;
—collare, v. a. verstuiken, verrekken ;
veel drinken ; —biliare, v. n. zich buitenge—contentare, v. a. in alles tevreden stellen ;
woon verwonderen, in de grootste verbazing
—contento, agg. zeer, buitengew. tevreden ;
geraken ; —bismo, m. scheelzien, 0.; —hoccamento, m. het overloopen, overvloeien, o ;
—co'rrere, v. n. onophoudel ij k vertier loopen ; over zijn tijd loopen ; heen en weer
fig. buitengewoonheid, v.; —boccare, v. n.
loopen ; --corridore, m. voorlooper, m., solversterking van traboccare ; —boccatanmente, avv. in buitengewone hoeveelheid,
daat van de voorhoede; fig. voor : precur•
sore ; —corso, p. pass. van -- eorrere
overal ; h.z.d. als precipïtosamente ; —boeche'vole, agg. overmatig, bovenmatig, bui—cotanza, f. Z. tracotanza ; —cottarc,
tengewoon ; voor : precipitoso ; —bocco,
v. a. stoven ; p. pass. —cottato, gestoofd ;
m. Z. trabocco.
—colto, agg. en sost. Z. ond. —cuo'cere,
Strabone, m. (w. pr. star.) Strabo, m.
v. a. te sterk, te hard koken ; p. pass. —sotto,
Stra'bule, f. pl. h.z d. als bracche.
als agg. te sterk gekookt; fam. cotto
Strabirono, agg. buitengewoon, extra goed ;
zeer dronken, en fig. tot over de ooren ver-buzzare, v. a. de oogen verdraaien, met
liefd; als sost. m. gestoofd vleesch ; —curare,
de oogen rollen; —cana. rsi, v. rifl. zich afv. a. en afgel. Z. trascurare.
werken, aftobben ; —cannare, v. a. op de Strada, f. straat, v., weg, m ; — a sterro,
spoelen doen (de zijde); —cannatura, f. het
opgehoogde weg ; — lastricata, acciotop de spoel doen der zijde; —cantare, v. n.
tolata, geplaveide straat, v., grint-, kiezelzeer luid en valsch zingen ; --ca'rico, agg.
weg, m.; —e di citta, stadsstraten, v. mv.;
al te zwaar belast, beladen; —caro, app.
— di campagna, landwegen, m. mv.; —
buitengewoon duur, dierbaar.
nazionale, provinciale, groote rijks-,
Stracca, f. vermoeidheid, groote vermoeidheid,
provinciale weg, m ; — milltare, heirweg,
v.; pigliare una — zich sterk vermoeien ;
m.; -- nmaestra, hoofdstraat, hoofdweg, ïh.;
— vicinale, buurt-, verbindingsweg, in.;
alla —, m. avv. ongaarne, met tegenzin ;
—abra'ecia, a —, n2. avv. zonder lust, met
— traversa, dwarsweg ; — battuta, veel
tegenzin ; —a'ggine, —achezza, f. verbegane, bezochte weg, m.; — ferrata, spoormoeidheid, uitgeputheid, vermoeienis, matheid,
weg, m., -baan, v.; (Fortif.) — coperta,
v ; —ale, m. (Sell.) staartriem, m.; fam. —i,
overdekte weg m. of gang, v.; — dellasega,
pl. lorren, prullen ; lappen, stroken (van stof);
tanden van de zaag ; fig. weg, middel ; prov.
--are,v. a. vermoeien, uitputten, geheel moei,
tutte le —e conducono a Roma, alle
uitgeput maken ; lastig vallen, vervelen, kwelwegen voeren naar Rome; fig. — del diele,
len, plagen; —rsi, v. rifl. zich vermoeien,
hemelpad, o.; donna, ragazzo di per
afmatten, moei loopen, werken, afwerken ;
le —e, straatloopster, -meid, v., -jongen, m.;
--ato'io, app. vermoeiend, afmattend ; —etto,
fig. essere, mettere In istrada, op den
m. (Com ) aanteekening-, notitieboek, o.; --hierechten weg helpen ; fig. essere, mettere
cio, agg. een weinig vermoeid, afgemat;
nella buona —, op den goeden weg blijven,
—hino, stracchinokaas, v.; —iabeceo, m.
brengen ; far — a qd., iem. voorgaan, den
Z. strappabecco ; — ia'bile, agg.verscheurweg wijzen ; fig. baan breken voor iem.; farsi
baar; —iafo'glio, m. (Com.) h.z.d. als stres—, zich een weg banen, zich baanbreken ;
cetto; kladboek, o ; —gli, pl. lagere ambtegettarsi, stare alla — straatroover wo:—iaiuolo,
naren van den Lombard in Flor.;
den, zijn ; fig. lasciare qd. in mezzo
m. lompenverzamelaar, m.; (Set.) zijdeafkamd'una — iem. zonder hulp, in den steel:
mer, m.; —iamento, m. het af-, uit-, verlaten ; fam. non ritrovar la — per torv.
a.
scheuren, 0,; vàor : rovina: —iare,
nare a casa, zich niet meer weten te helverscheuren, in stukken scheuren ; (Set.)
pen, terecht vinden ; Tam. quella è la —!
afkammen (de zijdecocons); p. pass. —ato,
daar is de deur ! —a'ceia, f. slechte, modals agg. gescheurd, verscheurd, in lompen
derige, gevaarlijke weg, m.; vuile, donkere
loopend ; — iasacco, a —, m. avv. met scheele
straat, v.; —aiuolo. m. landlooper, m.;
oogen, loens, schuins aanzien; --iatura, f.
agg. den weg, de straat betreffende: lavori
het verscheuren, o.; (Set.) afkammen o. der
—i, wegwerken, mv., stratenaanleg, m ; —are,
zijde ; —io, m. lomp lor, o., lap, v., scheur, v.,
v. a. den weg wijzen ; fig. den weg, het pad
gat o. (in kleeren); fam. non ve n' è rieffen maken, effenen, op het goede pad brenniastro pilt —, er is niets, geen lor van
gen ; /ig. — un ragazzo, een passende
overgebleven ; non sanno — delta storia,
loopbaan voor een knaap kiezen ; -- un la
,
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voro, een werk op goeden weg brengen;
v. a. het vee met stroo voeren ; —maturo,
—rsi, v. ri ll. zich op weg begeven ; fig. een
agg. buitengewoon rijp; —neazzare, v. a.
loopbaan kiezen ; —ata, agg. achter elkander
met geweld op den grond werpen ; wegslinkomend, gebeurend ; ho vinto dieci partite
geren; v. n. bewusteloos op den grond vallen,
tutte —e, ik heb tien partijen achter elk.
op zijn allerlangst neervallen ; —eeeazzata,
gewonnen ; —ello, m. kleine weg, straat;
f. hevige val, m., het in volle lengte, op zijn
—iere, m. tolambtenaar, m.; —lno, m.
allerlangst neervallen ; —mazzo, m. harde
straat-, wegwerker, straat-, wegopzichter, m.;
val, m., zwaar neervallen, o.; cadere of
—lotto, in. (Stor.) Stradiot in. (Gr. soldaat in
gettersi di —, op zijn allerlangst neervallen,
dienst der Venet. Rep.); —one, m. groote,
zich op zijn allerlangst neerwerpen ; stroo-,
breede straat, v., breede laan, v.; —o'ppio,
beddezak, ID.; (Giuoc.) vincere, perdere di
agg. (Bot.) zware dubbele bloem, v.; —dotale.
winnen, verliezen (in 't calabrevelo-spel);
agg. beni —i, privaatvermogen der vrouw
(biar.) betting-, dwarsbalken, mv.; —enazzone, m. val, m., neervallen. o., zwaardslag
(buiten de huwel.gift); —dei'cola, f. straatje,
steegje, o.; —falciare, v. n. op goed geluk
m. van boven naar beneden.
af, dwaas, onbezonnen handelen ; —falcione, Stramba, f. touw uit Spaansch gras; biezenm. grove fout, v., grove flater, bok, m.; —, m.,
touw, o.; —amente, avv. op zonderlinge,
—a, f. onbezonnen, onnadenkend mensch, m.;
eigenaardige wijze ; —are, v. n. krom worden,
—fare, v. n. overdrijven, de maat te buiten
buigen, draaien ; kromtrekken, werken (hout);
gaan; —fatto, agg. door en door rijp ; —fe(Mar.) omslaan o. v. d. wind; —basciare,
larsi, v. rill. zich in 't zweetwerken; hijgen
v. a. Z. tranebasciare; —bellare, v. a.
van inspanning; p. pass. —ato, als agg. afin stukken, flarden trekken ; fig. hevig berispen ; —bello, m. vod, flard, 0.; —beria, f.
gewerkt, hijgend, zweetend van inspanning;
--ficcare, v. a. h.z.d. als strigare, sbrizonderling-, eigenaardigheid, verdraaidheid, v.;
gare ; —figeirato, agg. h.z.d. als figurito,
—bo, agg. scheel ; scheefbeenig ; fig. vreemd,
Z. o. —figurire, v. a. veranderen, misvorzonderling, eigenaardig ; —botto, —bottolo,
men ; —rsi, v. rill. veranderen (van gelaat),
m. minnelied, 0.; fig. domheid, v., dom, onnooontstellen ; p. pass. —ito, als agg. geheel verzel gezegde, o.
anderd, ontdaan, ontstelt, onkenbaar; —fine- Strame, m. stroo, strooisel o. (voor 't vee);
fatto, di —, m. avv. h.z.d. als intrafine(Mil. stor.) fourage voor de paarden ; —egglare, v. n. hooi of stroo vreten ; —oggiare,
fatto ; —fizzeca, f. (Bot.) h.z.d. als stafisaga; fig. nieuwe, zonderlinge geschiedenis,
v. n. met schepels vol, in overvloed voorhanv.; —forare, v. a. h.z.d. als traforare;
den zijn ; zeer rijk uitgevallen zijn (de oogst);
—foro, m. h z.d. als traforo ; het doorbre—mornio, m. (Bot.) steekappel, v.; —neorken, gaten in maken ; lavorar di —,
tire, v. n. —mortito, Z. tranmortire, —ito ;
doorgebroken, gebroken werk maken ; fig. en
—mpalateria, f. zeer dom, onnoozel ge[am. heimelijk in 't geniep doen ; fig. passare, zegde, o., onzin, m., mpalato, agg. overoperare peristraforo, in 't geheim aan
spannen mensch, m.; —mpaleria, f. zonderiets deelnemen, meedoen ; sapere erna cosa
ling-, vreemdig-, overspannen-, dwaasheid, v.;
di —, iets langs een omweg, van buitenom
dom, onnoozel, dwaas gezegde, o ; —namente,
weten ; —fugare, v. a. Z. trafugare.
avv. op vreemde, zonderlinge wijze ; —mare,
Strage, f. bloedbad, moorderij, slachting, v.,
v. a. verwijderen, ver houden ; vervreemden.;
nederlaag, v.; fig. schade, verwoesting, v.; fig.
mishandelen, slecht omgaan (met iemand);
—neare, v. a. Z. —neare; —neggiare,
en fans. esserci di qualche cosa la —,
van iets in overvloed voorhanden zijn ;
v. a. ont-, vervreemden ; zonderling behandediciale, —ziale, agq. (Gier.) niet tot de
len; —'neo, agg. Z. estra'neo; —nezza, f.
gerechtszaak, het gerecht behoorende ; spese
vreemd-, zonderling-, zeldzaam-, eigenaardiggindiziali e —1, gerechts- en andere kosten.
held ; zonderlinge handelwijze, uitlating, v;
Stragliare, v. a. (Mar.) de mast met touwen
—'ngio, agg. h.z.d. als straniero, strano;
—ngoglione, m. Z. —ngaeglione; —nvastzetten; —'glio, m. (Mar.) stag, m.
Stragno, agg. voor estraneo en strano.
golacani, m. pl. (Mar.) nokgordings, mv.;
—ngolamento, m. wurging, verwurging,
Stragodere, v. n. volop genieten (v. 't leven);
—grande, agg. buitengew. groot ; —grave,
ophanging, v.; — ngolare, v. a. wurgen, verstikken, ophangen ; —rsi, v. rifl. zich veragg. buitengewoon zwaar.
Straieeare, v. a. Z. trainare.
wurgen, zich ophangen ; p. pass. —ato, als
Straliciare, v. a. en assol. de wilde scheuten
agg. gewurgd, opgehangen ; voce —a, piepende, kwikkende stem, v.; —ngolato'io,
af-, uitsnijden, uitdunnen ; slecht snijden, versnijden, in 't honderdom snijden ; ten einde brenagg. wurgend, den hals toeknijpend ; —ngolazione, f. stikking, verwurging, ophanging,
gen, afmaken (een zaak); bijleggen (een geschil);
—cia'rio, m. (Com.) liquidateur, m ;
v.; —ngosciare, v. a. h.z.d. als trambasciare ; nguglione, m. (Vet.) keelm. het dunnen, uitsnijden, snoeien der wijnstokken; fig. bijlegging, beslechting, v.
ziekte, v.; (Med.) opzwelling v. der halsklieren ;
Strale, f. pijl, v.; —liciare, v. a. scheef,
fans. plotselinge ziekteaanval, m., beroerte, v.;
schuins snijden ; —liciatura, f. scheef geram. groote beet, v.; groote brok m. (waarin
men bijna stikt); —ngai'ria, f. (Med.) moeiesneden stuk goed, o.; —lignare, v. a. en afg.
lijkheid bij de pislozing; --nianza, f. Z.
Z. tralignare ; —lucenie, agg. buitenge—nezza ; —niare, v. a. verwijderen, verwoon schitterend, helder ; —lueeaenento, m.
vreemden ; mishandelen, slecht behandelen,
verdraaiing der oogen ; —leenare, v. a. de
slecht omgaan met iem.; —rsi, v. rifl. zich
wijdgeopende oogen naar alle kanten heenverwijderen, ver houden, onttrekken (aan);
draaien ; p. pass. —ato, als agq. occhi —i,
—eiere, —niero, agq.vreemd, buitenlandsch ;
sterk uitpuilende of wijd opengesperde oogen ;
ongewoon, niet gebruikelijk, zeldzaam ; — da
—bingo, agg. buitengewoon lang ; —leizzare, v. n. pijlen schieten, zenden ; —mare,
qc., ver van iets; vreemd aan iets; voor:
—

,

—
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relnoto, lontaiio ; essere — a qe., ergens

niet in thuis zijn ; als sost. vreemdeling, buitenlander, m.; —niezza, f. 1. —nezza ;
agct. h.z.d. als estraneo en —niero ;
—'no, agg. nieuw, ongebruikt, ongewoon, ,
onbekend ; merkwaardig, vreemdsoortig ; onbeleefd, grof ; zonderling, wonderlijk ; voor:
estraneo ; vervallen, verouderd ; farsi —
da qd., zich aan iem.'s gezag onttrekken;
— nntella, f. (Bot.) kruisbladige wolfsmelk, v.;
—native, v. n. Z. tramlire ; —ordina.riamente, avv. op buitengewone, zeldzame,
.zonderlinge wijze ; — ordinarietà, 1. buitengewone zeldzaamheid, v.; —ordina'rio, agg.
buitengewoon, ongewoon ; lavoro —, buiten-

gewoon -, overwerk, o.; zeldzaam, merkwaardig; als sost. m. buitengewone, ongewone,
zonderlinge zaak, v.; qual cosa di —,
iets buitengewoons ; expresbode, extrapost, v.;
bijzondere biechtvader ; in un snodo —,als
avv. op buitengewone, onmatige wijze (eten,
drinken); —orza, f. avv. (Mar.) loefgierig,
zwaar op het roer; —orzare, v. n. (Mar.) al
te zeer gieren, op den wind loopen ; —orzata,
1. (Mar.) loefslag, m.; —pagare, v. a. te
duur, boven de waarde betalen; — qd., iem.
meer geven dan hem toekomt; —Panare,
v. a. verscheuren ; p. pass. —ato, als agg.
gescheurd, aan flarden ; —parlare, v. n. le
veel 'praten, kletsen ; —pazzamento, m.
afwerking, afrakkering, aftobbing, v., slechte
behandeling, zware berisping,iv.; —pazzare,
v. a. mishandelen, slecht behandelen ; schelden, uitveteren, berispen ; — isn a cosa, iets
slecht toetakelen ; ruw met iets omgaan ; —
nn abito, een kleed niets ontzien ; — un
cavallo, een paard kreupel, lam rijden ; nil lavoro, een werk verknoeien ; — tin
mestiere, in een vak knoeien, gewetenloos
handeien ; —rsi, v. rill. zich aftobben, afbeulen, afwerken, zich niet ontzien ;p. pass. —ato,
als agg. slecht toegetakeld, afgebeuld, afgewerkt ; vita —a, kommervol leven, o.; la-

voro — , slordig werk, 0.; — pazzata, f.
uitschelderij, v., bits verwijt, 0.; --pazzatatnente, avv. op moeitevolle wijze ; op slordige
wijze, knoeierig; --pazzo, m. het zich afbeulen, afwerken, aftobben ; kwellerij, v.;
moeieljk, aftobbend werk, 0.; slechte behanSeling; veeslijting, v.; cosa da — , dingen
voor dagelijksch gebruik ; scarpe da — ,

-

sterke schoenen, werkschoenen, mv.; —, app.
geheel gek ; --pazzoso, agg. vermoeiend,
afmattend, moeielijk ; —piacere, v. n. buitengewoon bevallen, behagen ; —piantare,
v. a. Z. trapiantare ; —piè, agg. h.z.d. als
storpio ; a —, m. avv. op de verkeerde
plaats ; —pieno, app. overloopensvol, meer
dan vol ; —piombare, v. n. uit bet evenwicht, uit bet lood vallen ; onder den last
vallen, bezwijken ; p. pass. —ato, als agg.
gebogen, uit bet lood gevallen ; —po'ggia,
avv. (Mar.) leigierig ; —potente, app. buitengewoon machtig ; —ppabecco, a —, Th. avv.
haastig, in allerijl, op onbezonnen, overijlde
wijze; —ppaechiare, v. a. af en toe uitrukken, omrukken ; —ppare, v. a. verscheuren, aan flarden scheuren ; er uit-, weg-, voortrukken ; ontrukken ; — di mani, uit de
handen rukken ; fig. ontlokken, met geweld
of list verkrijgen (toestemming); fans. — qe.
su checchessia, ergens een klein winstje op
betalen ; — la vita, het leven met moeite
'TA LIAANSCII-NEDERLANDSCH
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rekken ; v. n. (Mar.) sterk, hard roeien ; p. pass.

—ato, als agg. verscheurd, haveloos; in flarden afhangend ; —ppata, f. bet weg-, voort-,

ontrukken, 0.; ruk, m., bard aantrekken, 0.;
—ppatella, f. lichte ruk, m., li ht aantrekken, o.; —ppatina, f. zeer kl. ruk, m.; —ppatura, f. het weg-, verscheuren, o., scheur,
v., gescheurde plaats, v.; —ppicehiare,
—ppncchiare, v. a. een weinig, nu en dan
verscheuren.; —rsi, v. rifl. scheuren, in flarden
gaan ; dun, versleten worden ; —ppo, m.
scheur, v., gat, o ; a —I, mod. avv. onafgebroken, met tusschenpoozen ; —ppoiie, in.

sterk aantrekken der teugels; harde ruk m.
aan den teugel ; —ppunto, m. matras ; door-

stopte, doorstoken stroo-, heddezak, m.; doorstopte deken, m , dekbed, 0.; —ricco, app.
buitengewoon rij k—ripare, v. n. buiten de
oevers treden ; p. pass. —ato, als agg. overstroomd, buiten de oevers getreden ; —seicamento, m. het voort-, weg-, meeslepen ;
—seicare, v. a. wegslepen, achter zich aan
slepen, langs den grond slepen ; — le parole,
de woorden slepen, ze lang aanhouden, uithalen ; — la febbre, de koorts slepend bonden; fam. farsi un po'—, zich een weinig
laten rondrijden ; v. n. slepen, naslepen ; —rst,
v. rifl. zich voortslepen, met moeite gaan
kunnen; —scio, ni. liet voort-, weg-, naslepen ; sleep m. (aan kleed.); fam.— di febbre,
nasleep m. van koorts ; parlare collo
slepend spreken ; —chi, pl. overblijfsel, 0.;
naspel, o., gevolg, o., nasleep, m ; (Cacc.) slepen o. (fan het aas); — seicone, m. oude man,
die zich slechts met moeite voortsleept ; —sciconi, avv. op slepende wijze ; portare a —
qc., iets achter zich aan laten slepen ; —scinainento, m. het slepen (op den grond);
—scinare, v. a. slepen, laten slepen ; — ttna
gamba, met een been slepen ; fig. — qd.
su falsa via, iem. met zich op verkeerde
wegen nemen ; —a coda di cavallo, aan
den staart van een paard laten voortslepen ;
(Mar.) op sleeptouw nemen, hebben ; — seinco, m. aanhoudend gesleep, gesleur ; slepende
ziekte, v.; —'sci«o, m. h.z.d. als scinio
(Cacc.) vogelnet o. in fuikvorm ; (Pesc.) vischfuik, v.; (Mus.) — delta voce, lang aanhou—,

den, slepen o. van den toon ; — sei'no, m.
rondventende vleeschverkooper. m.; —secolare, app. versterking van traseeolare;
—sformare, v. a. Z. trasformare ; —sonare, v. n. (Mus.) naklinken, nafluiten;
—tagemma, —ttagemrna, f. —i, fig. list,
krijgslist, v, kunstgreep, m.; — tegia, f.

strategie, krijgskunst, legeraanvoering, v.;
—tegicamente, ave. op strategische wijze;
met een strategisch doel ; —te'gico, agg.
strategisch; de legeraanvoering betreffende;
sost. m. strateeg, krijgskundige, legeraanvoerder, m.; —tego, m. h.z.d. als —te'gico;
—tificare, v. a. in lagen op elk. leggen ;
—tif eazione, f. (Geol.) ligging in lagen,
legering, stratificatie, v.; —tiforme, agg.
laagsgew ijze, in lagen; —to, m. laag, v.; tin
— di foglie, een laag bladeren ; tapijt, o.;
(Geol.) — di pietra renosa, zandsteenlaag,
-legering, v.; —i, pl. (Meteor.) laagsgewijze
wolken ; — app. laagsgewijze gelegen ; —tta, f.
ruk, stoot, In.; —ttagemma, m. Z. —tagemina; —ttamente, avv. Z. strananmente; —ttezza, f. Z. —netza; — tto, m.
voor estratto ; als agg. h.z.d. ais —no,
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--vagante; --ttonne, m. hevige ruk, m.;
—vacato, m. (Stamp.) scheef gedrukt, - ingelegd ; —vagaiite, agg. zonderling, wonderlijk,

overspannen, halfgek ; onbestendig (weer);
—vagantemente, avv. op zonderlinge,wonderlijke enz. wijze; --vaganza, f. zonderling-,
wonderlijk-, nukkig-, overspannen-, getiktheid,
v.; il tempo farà qualche —, het weer
schijnt opnieuw te willen veranderen ; —vanzare, v. n. nog over zijn, blijven ; nog meer
voorhanden z ij n ; —vasainento, m. het overloopen, overvloeien, o.; —valare, v. n. overloopen ; —rsi, v. rift. zich uitstorten ; —vaso,
m. uitstorting v. (van vloeistoffen in 't lichaam);
— di bile, uitstorting van gal ; —veccliio,
agg. zeer oud ; roba vecchia —a, een ding
zoo oud als de wereld; —vedere, v. a. versterking van vedere ; ook : slecht zien ; fig.
verkeerd opvatten ; —veiiato, agg. uit (de
aderen) getreden ; uitgestort ; —vero, agg.
zeer waar; è vero —, 't is maar al te waar;
—vestire, v. a. en afgel. Z. travestire;
—vi'neere, v. n. geheel en al overwinnen ;
de overwinning misbruiken ; —visare, v. a.
7.. travisare; —viziare, v. n. uitspatten,
zwelgen, slempen, brassen ; —vizio, m. uitspatting, onmatigheid, v.; slemperij, brasserij,
zwelgerij, v.; —vizzare, v. n. h.z.d. als straviziare; —vizio, m. (Stor.) gastmaal, 0.;
—volgere, v. a. [,jet geweld draaien, verdraaien, vertrekken (het gelaat); — gli occhl,
de oogen verdraaien ; onderste boven gooien,
omgooien ; fig. — 11 senso delle parole,
den zin der woorden verdraaien ; p. pass.
—voito, als agg. omgedraaid, omgekeerd,
vertrokken ; mente —a, verkeerde geest ;
halfgekke zin, m.; voor: storpio; —volgimento, m. verdraaiing, vertrekking (van 't
gelaat), v.; -- di mepte, geestverstoring,
-verwarring, v.; — di principj, omkeer in.
der beginselen ; — di periodi, omzetting
der zinnen ; —voltare, v. a. om-, naar de
andere zijde keeren ; —volto, agg. p. pass. v.
—volgere; —voltura, 1. Z. —volgimento ; —ziamento, m. verscheuring, v.;
zwaar leed, o., tegronderichting, v.; slecht
gebruik, misbruik, o.; —ziare, v. a. verscheuren; assol. kwellen, pijnigen, leed veroorzaken ; — uno, iem. gemeen uitlachen,
voor den gek houden, bespotten ; — qe., verkwisten, verspillen, bederven, doorbrengen ;
een slecht gebruik maken ; p. pres. —ante,
als agg. hartverscheurend; spettacolo —,
ontzettend schouwspel ; —'zio, rn. verscheuring, mishandeling, slachting, v.; fig. kwelling,
pijn ; harteleed,'o., zware, bittere beleediging,
bespotting, v.; fig. — della roba, verwaarloozing, verslonsing van het goed, verkwisting,
v.; overblijfsel, o., overgebleven lappen, v. mv.
Strebbia'eelo, m. (dgr). sinds lang onbebouwd stuk land, o.; —bolare, v. a. (Agr.)
het zaad vertrappen ; voor : stropieeiare ;
—bbiatezza, f. gladmaking, -wrijving, v.;
fig. dolle parole, zorgvuldige keuze der
woorden ; —cciare, v. a. de vlechten losmaken ; —'cola, f lichte slag, m.; wrijving
v. (op verst. ledematen); —folare, v. a. de
banden, koorden losmaken.
Strega, f. heks, kut, toovenares, v.; fig. kwaad
oud wijf, 0., oude kol, heks, v.; (am. darsi
alle —ghe, in vertwijfeling geraken, duivelsch worden ; kaarsenaansteker m. (in de
kerken);(Cucit.) punto a —, heksensteek, m.;

—annento, m. beheksing, betoovering, bekolling, v.; —are, v. a. beheksen, bekollen,.

betooveren ; fig. beetnemen, verleiden ; p. pass.

—ato, als agg.. behekst, betooverd, bekold;
fig. leelijk, mager; —ghiare, v. a. en afgel.
?.. strigliare ; —heria, f. Z. stregonerla ;
—lino, m. aan een stok bevestigd lampje o.
der lantaarnopstekers; —o, —one, m. hek-

senmeester, toovenaar, m.; fig. mager en zeer
gierig mensch ; —ona, f. h.z.d. als —a;
—onare, h.z.d. als —are; —oneria, f.
hekserij, beheksing, v.; —'sla, f. gelijk aandeel o. (in de vertering); fig. maat, verhouding,
v.; giiidicare qc. alla — di nu' altra
coca, iets beoordeelen naar verhouding, den
maatstaf van iets anders; andare alla
medesima — hetzelfde lot deeles ; mettere tutti alla stessa —, allen over een
kam scheren.
Stremamente, avv. h.z.d. als estremam ente ; —are, v. a. verminderen ; in de
diepste ellende brengen; p. pass. —ato, als
agg. geheel uitgeput, geheel zonder kracht;
— di ogni abnto, zonder de minste hulp;,
esercito — di forze, tot het uiterst verminderd, geslonken leger; —nientire, v. a.
h.z.d. als sgomentare; —meuzire, v. a.
Z. striminzire ; —mezza, f. h.z d. als
strettezza; —mità, f. h.z.d. als estremitit;
—mo, agg. Z. estremo ; sost. in. h.z.d. als
,

.

estrevnita.
Strenna, f. geschenk, o.; boek o. met feestge-

dichten ; feestgeschenk, o.

Strenuamente, avv. op dappere, wakkere,

moedige wijze ; f. moed, m., dapperheid, v.; —'ao, agg. wakker, moedig, kloek,
dapper, ijverig, vurig, vol warmte, begeestering.
Strepidare, —idire, --tare, v. n. schreeuwen, geraas, leven, drukte maken ; —itio, m.
geraas, leven, o., drukte, v., luid geschreeuw,
o.; fig. fare —, groot opzien verwekken;.
—itosamente, avv. met veel geraas, leven,
drukte; —itoso, agg. geraas-, leven-,druktemakend; libro—, een opzienbarend boek, o.
Stretta, f. het drukken, persen, o.; druk, m.;
Ina — di mavo, een handdruk, m.; -- di
occli, knippen, het dichtknijpen der oogen ;
— di spalle, schouderophaling, v.; fig,
essere, venire alle —e, aan 't einde, slot
van een werk, rede zijn, komen; dar 1'ultinra —, den laatsten stoot geven, de laatste
hand leggen ; fig. nood, m., verdrukking, v.,
verlegenheid, v.; essere alle --e, in de
verlegenheid, de klem, nood zitten ; veel haast,
geen oogenbiik te verliezen hebben ; (Agr.)
het rijpen van het graan ; engte, v., dicht opeengedrongen menigte, v., gedrang, o.; (Mus.)
snelle beweging in een loge ; groote menigte,
hoeveelheid, massa ; — di neve, massa
sneeuw ; alla —, rn. avv. ten slotte, eindelijk;
—aaslente, ave. op gedrongen, ineengedrongen wijze ; legare —,nauw, straf toebinden ;
imparentato —, nauw, eng verwant; pre
gare —, met grootes aandrang verzoeken,
bidden ; —ezza, f. engte, nauwheid, beperkt
held, v.; — d'un abito, nauwheid, engte v.
van een kleed ; — di ona stanza, beperktheld, kleinheid v. van een kamer; — dell^
cassa, krapheid v. der kas; — di petto,
beklemming v. der borst ; —e, pl. domesticite, bekrompenheid v. (van middelen); —ire ,.
v. a. enger, nauwer maken ; —ivo, agg. h z.d.
als astringente; —o, agg. eng, nauw, niet
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ruim, smal, krap; 11 giro delle manfiche
è —, de sclaouderopening van de mouwen is
te eng, nali ; balsoul —I, spanbroek, nauwe
broek, v.; giuoeO ghiardia —, eng uithalen, enge parade ; (Gram.) pronuirzia—a,gesloten uitspraak, v.; fig. esser di inaniclie
—e, zeer streng z ij n, het zeer nauw nemen ;
regola —a, strenge regel, m., observatie;
confessore di manfiche —e, zeer strenge,
nauwziend biechtvader; esser — a qd.,
iem. na, nauwverwant zijn ; aceogllenza
—a, warme, hartelijke ontvangst, v.; —a
fortnna, kl. beperkt vermogen, o.; vino —,
lichte wijn, m,; pigliarla —a, niet ver genoeg uithalen (bij 't rijden); teleere uno —a
denaro. iem. krap bij kas houden ; sost. m.
engte, bergpas, v.; lo Stretto, de zeeengte,
straat v. van Messina ; dal'' Alpi allo
Stretto, geheel Italië door; (Mus.) snelle
wending v. in de fuge ; — p. pass. v. stri'ngere; —oi'a, f. koord, band o. om vast te
binden ; h.z.d. als —010 ; —oiano, m. lakenperser, m.; —olata, f. (Lanif.) zooveel laken
als in een keer in de pers komt ; —oio, m.
pers, laken-, wij npers, v.; pletwerktuig, o.;
(Fond.) walswerk, o.; (Magn.) schroefstok, m.,
schroef, v.; fig. enge met n ►enschen opgevulde
ruimte, v.; —ora, f. enge, aansluitende band,
verband, o.; —uale, agg. Z. distrettaale;
—eira, f. samenpersing, v.; het persen, drukken, inpersen, o.; engte, nauwheid v, (van een
straat enz.).
Stria, 1. (Arch.) streep, gleuf, uitkeling,v.; lijst,
v.; (Fis.) —e, pl. strepen in 't kleurenspectrum ; (Anat.) —e nnidollari, ruggemerg, o.;
—are, v. a. uitkelen, strepig maken, strepen ;
p. pass. —ato, als agg. uitgekeeld, gegleuft;
colonna —a, gecanneleerde zuil, v.; gestreept ; (Med.) — di sangue, met bloed
gekleurd; —azzo, m. h.z.d. als stregoneria ; —bbiare, v. a. Z. strebbiare •
—buire, v. a. Z. distribuire ; fig. voor :
rovinare, guastare ; ciriva, f. (Chico.)
strychnine, v.; —eno, m. (Bot.) braaknoot, v„
kroonsoog, v.
Stri'dere, —dire, v. n. gillen, schreeuwen,
krijschen, schril klinken; knapperen (hout);
knarsen, knetteren ; ruischen, ratelen (bladeren); fig. zich luid beklagen, schreien ; fig.
I eolori stridono, de kleuren schreeuwen,
zijn te schril, passen niet bij elkander ; fam.
bisogna striderci, zich ergens in moeten
schikken, door een zuren appel moeten bijten;
p. pres. —ente, gillend, schreeuwend, krijschend ; als agg. color' —i, schreeuwende
kleuren ; --lo, m. aanhoudend geschreeuw,
gekrijsch, o.; —o, m. schreeuw, o., het schreeuwen, 0.; —ore, m. schreeuw, o., geschreeuw,
gekrijseb, o.; — del denti, tandgeknars, o.;
— del ferro, geknars van (over elk. gewrev.)
ijzer; — della freeeia, het snorren van de
pijl ; fam. sterke, grimmige, snijdende koude,
v.; —ulo, agg. gillend, krijschend, doordringend, scherp.
Strigare, v. a. ontwarren, losmaken, afkluwenen, afwikkelen ; — win matassa, een
streng garen opkluwenen ; fig. regelen, bijleggen, beslechten (geschillen); afmaken, ten
einde brengen ; ram. a strigarla in due
parole, kortom, kort en goed ; —rsl, v. rifl.
zich losmaken, uit een ongelegenheid redden;
bevrijden ; ram. strigarsela fra due persone, bet onder elk. uitmaken ; atrigate,
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nala vol, maakt dat maar onder elk. uit.
Strige, f. (Urmt.) nacht-, boscbuii, m.; —atridula, velduil, m.; -- h.z.d. als strega.
Str1ggine, f. scherpe, snijdende koude, v.
Strigile, m. (Archeol) huidborstel, m.;
f. roskam, v.; —gliare, v. a. roskamnnet,
—gliata, f. bet roskammen ; —gnere, v. A.
en afgel. Z. stri'iigere ; --golo, M. (MaCd"
darmnet, o.; —1, pl. afval o. van vleesch.
Strilare, v. n. schreeuwen, krijschen, brullen; —ente, agg ram. krijsehend; —0, tn.
schreeuw, m.; geschreeu ►, gekrijscb, gebrul,
gekwak, o.; —one, m. luide schreeuw, m.;
—otrl, m. pl. schreeuwende krantenventers
(in Ital.); —ozzo, m. (Urmt.) ortolaan, m.
Strinrinzire, v. a. eng samenpersen, inbinden,
inrijgen; —rsi, v. rif'. zijn kleeren nauw inrijgen, vastmaken ; p. pass —Ito, als agg.
eng geregen.
Strimpellamento, m. gehakkel o. (op de
piano); —are, v. a. en n. hakkelen (op piano),
slecht spelen ; —ata, f. gehakkel, o.; —store,
m., —trice, —ora, f. hakkelaar, m.,-ster, v.;
—lo, m. aanhoudend gehakkel, gehamer (op
de piano); —o, m. gehakkel, o., slechte piano,
rammelkast, v., hakkebord, o.
Striria, f. strenge, snijdende koude, v.; —are,
v. a. (Cuc.) het dons (van de geplukte vogels)
afschroeien ; —ato, geschroeid ; secco
zeer mager, mager als een hout; sost. m.
stank m. van geschroeide veeren ; —Care,
v. a. (Mar.) een yertuiing losmaken.
Stringa, f. rijgband,-veter, m.; kouseband, m.;
(Chir.) elastieke band tot het afbinden van
ledematen; fig. Iron dare eiva —per qe.,
geen duit voor iets geven ; —a'io, m. pasemeetmaker, m.; —are, v. a. h.z.d. als ristringere ; p. pass. —ato. als agg. eng, geregen ;
samengereggen, -gesnoerd; andare -W , leer
eng gekleed, vast ingeregen zijn ; fig. h.z.d. als
cone'so ; —ere, v. a. samentrekken,snoe-ren, -persen, -drukken ; — una vice, een
schroef aandraaien ; — eon Tune due pez*l
dl legno, twee stukken hout reet een koord
opeen-, samenbinden ; — la maim, II pttgno,
de hand, de vuist balleb ; -- la mario a
qd., iem. de hand drukken ; — una ragazza
alla vita, een meis; eou bet middel, de
taille vatten ; —rsi qd. al sens, iem. a ,
zijn borst drukken; — lij spades, naar het
zwaard grijpen, de hand dan t twaard slaan;
--rsi tin abito, een kleed nauw intijgee,
eng doen sluiten ; — uno 01 ufuro, ien,ar d
tegen den muur drukken ; fig. en ram.— gd.
tra l'useio e 11 niura, iem. in de engte
drijven, tot een beslissing dwingen ; — le
vivace, de druiven uitp
ersen ; dwingen,
noodzaken; h.z.d. als condensare; far —
II latte, de melk doen stremmen; fig. —
amleizia con qd., vriendschap met iem.
sluiten ; — il discorso, de redevoering besluiten ; — yin patto, een verdrag sluiten;
(AMI.) — d'assedio una eltta, een stad
nauw insluiten, belegeren ; (Mar.) — Ia terra,
dicht bij land houden ; — il vento, scherp
bij den wind zeilen ; v. n. drukken, klemmen
knellen, te eng zijn ; fig. dringen. dringend
zijn ; 11 tempo stringe, de tijd dringt ; —rsi,
v. rif. samentrekken, zich drukken, op zij
gaan ; —rsi addosso a qd., op iem. aandringen, iem. aanvallen; assol. op elk. dringen ; fam. stringi, string), eindelijk, ten
slotte; —rsi nelle spalle, afwijzend do
—,
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schouders optrekken; p. pres. —elite, sameni. uitpersing, v.; — d'occliio, oogwenk, wenk,
trekkend ; agg. fig. dringend; p. pass. stretto,
m.; —atina, f., d'oeehio, een ki. wenk, m.;
strinto, samengeperst, ingeregen ; samenge—one, m. hevige ziekteaanval, m.; - di
trokken, -gebonden ; agg. pugni —i, gebalde
oorpo, hevige buikpijn, v.; ijzige, snijdende
vuisten ; nodo assai —, straf aangetrokken
koude, v.
knoop, m.; —hetto, m. k1. dunne rijgband- Stroeco, m. knooperige, ongelijke zijdedraad, v.
veter. m.; —imento, m. het samentrekken, Strofa, —e, f. strophe, v.; vers, o.; —etter, f.
-drukken, opeendringen ; ineensnoeren ; —ikleine strophe, v., kort vers, 0.; —ina'ccio,
tura, f. uitpersing, persing, v.
—ina'eciolo, m. poets-, schuurlap, v.; fam.
Strinta, 1. Z. stretta; --to, p. pass. van
terser uino per il suo —, iemand tot de
stringere.
laagste diensten gebruiken ; —inannento, m.
Strione, m. en afgel. Z. istrione.
het wrijven, poetsen, schuren; —iiiare, v. a.
Strippapelle, a —, m. avv. overdadig, buiafwrijven, afvegen, oppoetsen, schuren ; — uin
tenmatig; —are, v. n. gulzig, overdadig eten,
eavallo, een paard roskammen ; wrijven ;
de maag overladen, den buik volstoppen;
non — it vestito al muro, niet m. het kleed
—ala, f. onmatig eten ; fare una — di
tegen den muur wrijven, schuren ; -rsi, v. ri ll .
unaecheroni, een groote hoeveelheid macazich wrijven, afwrijven ; fig. —rsi a qd.,
roni verslinden; —o, m. h.z.d. als —ata;
zich bij iem. opdringen, iem. vleien ; assol.
—one, m. fam. groote eter, vreetzak, m.
si stroffnano per salire, zij vleien en
Striscetta, f. kI. dunne streep, v.; —cettina,
kruipen om in de hoogte te komen ; —inata,
f. ki. streepje, stukje, 0.; —dia, f. streep,
f. een enkele wrijving, afveging, v.; —inatina,
strook v. (papier, linnen enz.); fig.— di luce,
1. een zeer lichte afwrijving,poetsing;—inio,
lichtstreep; una — di formiche, een trek
m. aanhoudend gewrijf, gepoets, geboen.
M. mieren ; la — delle lainache, de stre- Strogolare, v. n. slordig, vuil eten.
pen die de slakken achterlaten ; la mala —, Strolagare, v. n. li.z.d. als astrologare,
de slang v. (D.); fig. voor spada; —e, pl.
uit het gesternte vaarzeggen ; v. a. fam. — il
lintmacaroni ; —ciai^^olo , f. (Omit.) gele
futuro, il tempo, de toekomst, het weer
kwikstaart, m.; —cianiento, m. het kruipen,
voorspellen ; —'lego, in . astroloog, m.
sluipen, o.; fig. kruiperij, vleierij; —diare, Strombare, v. a. (Arch.) een trompetvormige
v. a. kruipen, sluipen ; voorbijstrijken, -rijden,
deur- of vensteropening maken ; —batura, f.
-vliegen ; vloeien (van beken); v. a. bestrijken,

wrijven, afwrijven; — un oggetto con la
carta smerigliata, een voorwerp met
amarilpapier afwrijven; dispr. — unariverenza, een diepe buiging maken ; — ulna
tela, een stuk linnen in strooken scheuren;
— i piedi per terra, de voeten over den
grond slepen ; —i frutti del ramo, de
vruchten van den tak stroogen ; —rsi, v. rifl.
iem. vleien, voor iem. kruipen ; p. pass. —ato,
als agg. (Mus.) note —e, slepend gespeelde
noten ; —ciata, f. het afstroopen, afwrijven,

het er overheen strijken ; het langs strijken,
sluipen, kruipen, o.; lange strook v. land, 0.;
—ciatina, f. lichte wrijving, strijking; —ciato'io, m. (Lani-f) strijklap, v.; —oio, m. het
strepen, afstrijken, afwrijven, strijken, o.; streep,
v.; tiro di —, (Giuoc. del bill) stoot m. die
den bal langs den band doet strijken; di —,
m. avv. langs strijkend, strijkelings; tinare
di —, ijlings weggaan ; dare un pugno di
—, een veeg geven ; oogli ere di —, strijken,
raken (van kogels); palia di —, strijkkogel,
m.; —ciolina, 1. klein streepje, strookje, 0.;
—cione, m., —ona, f. vleier, kruiper, m.;
—one, —oni, avv. op kruipende, sluipende
wijze ; endare — bij het gaan met de voeten slepen ; ook : langs den grond strijken,
sluipen ; —ciuola, f. kl. smalle strook, v.
Stritola'bile, agg. wrijfbaar, kruimelbaar;
wat fijngewreven, verbrokkeld, stukgemaakt
kan worden ; —amento, m. het breken, fijnmalen, verpletteren, verbrokkelen ; —are, v. a.
fijnwrijven, verbrokkelen, kruimelen ; verpletteren ; con un pugno ti stritolo, met een
vuistslag verpletter ik je; fig. verpletteren,
geheel vernietigen (door woorden, tegenbewijzen); —rsi, v. rifl. in stukken, brokken vallen,
breken, afbrokkelen ; —atore, m. breker, vernjetteraar, m.; —atura, 1. Z. —arnento.
Strizzare, v. a. uitdrukken, uitpersen ; — la
mavo. een vasten handdruk geven ; — nn
ocehio, een wenk, oogwenk geven ; —ata,
,

naar buiten wijder toeloopende deur-, vensteropening; —bazzare, v. n. luid trompetten;
v. a. uittrompetten, uitbazuinen ; fig. -- qc.,
veel geschreeuw, drukte over iets maken;
farsi —, zijn roem laten uitbazuinen ; — bazzata, f. luid trompetgeschal, o.; fig. groot
geschreeuw over iets ; ophemelarij, overdrijving, luide reclame, v.;
bettare, v. n. op
de trompet blazen ; fig. hetzelfde, maar minder
sterk als —bazzare; —bettata, f trompetgeluid, o., stoot m. in de tromp; —bettio, m.
aanhoudend getrompet, 0.; —bite, f. (Nat.)
strombiet, o.; versteende vleugelslak, v.; —bo,
m. (Arch.) h.z.d. als — batura ; trompetvormige, naar buiten wijder toeloopende opening
of buis ; — m. (Zool.) vleugelslak, v.
Stroncamento, m. bet afsnijden, afbreken ;
—are, v. a. afbreken ; fam. se non sinetti,
ti stronco, als je niet ophoudt, breek ik je
den hals; —atura, f. bet afbreken, o , afgebroken stuk ; (Gram.) afbreking, weglating
van een letter of lettergreep ; —co, agg. afgebroken ; als sost. m. kreupele, verminkte, m.;
—flare, v. n. bijgen, kuchen ; fig. onwillig
zijn, brommen; —flone, m. kucher, hijger,
m.; fam. opgeblazen, hoogmoedig persoon, m.;
—zare, v. n. sterk verminderen, afnemen ;
—ziana, f. (Min.) strontiaan, o.; —zio, m.
(Chirrm.) strontium, o.; —zo, —zolo, m. groote
hoop m. drek.
Stropieciainento, m. het wrijven, afwrijven ;
het slepen, sloffen met de voeten ; —iceiare,
v. a. wrijven, afwrijven ; —rsi le maai, zich
de handen wrijven; assol. met de voeten slepen, sloffen ; voor: inquietare, infasti•
dire; fig. — le reni a gd., iemand yleien,
stroop om den mond smeren, flikflooien ;
—rsi, v. rifl. zich wr ij ven, schaven, krabben;
met kracht tegen elk. stooten ; —icciata, f.
bet wrijven, afwrijven, o.; —icciatina, f.
lichte wrijving, afwrijving, v.; —ieciatura, f.
wrijving; —ieeio, m. aanhoudend gewrijf;
gesleep, geschraap, geslof met de voeten ; ge—
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luid o. van vele loopende personen ; —pare,
flikflooien ; --sciata, f. het afslijten, afdragen
v. a. (Aar.) stroppen ; —piare, v. a. en afgel.
(van kleeren); afwrijving, V.; - seione, m.
Z. storpiare; —pieeioue, m. h.z.d. als
onordelijk persoon, m., vleier, m.; —tta, f.
bacehettone; ook : vleiend, kruipend, fliksmelting, oplossing, v.; gesmolten was, v.;
flooiend persoon, m.; —po, m. (Mar.) strop, m.
— tto, p. pass. van stru'ggere ; — lost. m.
Stro'scia, f. waterhoeveelheid (die uit een buis
gesmolten varkensvet, o., reuzel, tn.; --ttura,
stroomt), v.; golf, v., stroom, m., waterplas, v.;
f. bouwwijze, v., bouw, m., structuur, v;
—seiare, v. n. uitstroomen, uitvloeien ; klaregeling; (Gram.) bouw, m., structuur v. (van
teren, plassen ; sterk regenen, kletteren ;
een zin); —zione, 1. Z. distriuzlone; —zzo,
--'scio, m. geplas, geruisch, geklater, o.; —
m. (Omit.) struisvogel, m.
d'acqua, plotselinge stortregen, in.
Stuccamento, m. vergipsing, bekleeding, overStrozza, f. keel, v., gorgel, m.; —amento, m.
trekking v. met gips, stuc); —are, v. a. verhet verwurgen, o., verwurging, v.; (Chir.)
gipsen ; met gips dichtmaken, met gips of stuc
vernauwing, insnoering, v.; —apreti, app.
bekleeden ; stoppen (spijzen); fig. tot walg,
indeel. pere, susine —, soort peren, pruimen
verveling worden, vervelen , —rsi, v. rifl. zich
met bitteren smaak ; —are, v. a. wurgen ;
vervelen ; iets moe, beu worden ; —More, in.
fig. en fam. — alcuno, iem. afzetten, villen,
stucwerker, stucadoor, m.; —atura, f. dichtstroopen ; farsi —, zich laten stroopen, afmaken, lijmen met gips, bekleeding met stuc.
zetten (door van een woekeraar geld te leenen); Stueehevola'ggine, —volezza, f. verve— uf' iunpresa, een onderneming plotseling
ling, verveleudheid, v.; gevoel van eenzaamopgeven ; — a qd. le parole in bocca,
heid, v.; afkeer, m.; —cclie'vole, agg. lastig.
iem. de woorden in den mond afsnijden ; —rsi,
vervelend, afkeerig, tegenstaand ; —echiv. rill zich verwurgen ; p. pass. —ato, als agg.
na'io, m. rondreizend koopman in gipsen
vat met nauwen hals ; te eng, nauw kleed, o.,
beeldjes ; —echino, m. gipsen beeldje, 0.;
te smal (ingang); —atore, m. wurger, m.,
—eco, in. stuc, gipsmortel, v.; lavoro di —,
verwurger ; —atiira, f. wurging, verwurging,
stucwerk, gipswerk, o.; fig. rimaner di —,
v.; fig. en fam. woekerhandel, o.; —tere, m.
stijf blijven staan ; —ecoso, app. stucachtig;
africhter, oppasser der jachtvogels ; valkenier,
—dente, m. student, m.;— di liceo, student
m.; -lno, na. fig. en fam. woekeraar, m.;
aan een lyceum of hoogere burgerschool;
dassenmaker, m.; muizeval, V.; —iele, m. h.z.d.
— dia'bile, agg. waard bestudeerd te worden;
als strozza.
—diacehiare, v. n. ongaarne en weinig
Strubbiare, v. a. verslijten, afdragen, bederstudeeren ; —diannento, m. h.z.d. als —dio ;
ven, verwaarloozen ; —bbio, in. afslijting,
—diare, v. a. en n. studeeren ; — le lettere,
verwaarloozing, verslossing v. (van kleeren,
le seienze, in de letteren, de natuurwetenlinnengoed); —hbione, m. verslijter, verwaarschappen studeeren ; — bene, goed studeeren,
boozer, verslonser, m.; — cinare, v. a. geen
leeren ; zoeken, onderzoeken, bestudeeren ; —
acht op de dingen geven ; verwaarloozen, vera qe., ergens op bedacht zijn ; fig. aansposlonsen, laten bederven, slingeren ; —eiui°,
ren ; — la carne, de zinnelijke begeerten
in. bet laten slingeren, verwaarloozen, veropwekken ; fam. stadiarla , zeer spaarzaam,
slonsen, 0.; —eiolare, v. a. in schijven, plakinhalig, schraapzuchtig zijn ; — le parole,
ken snijden ; -ffa'zzolo, m. (am. brokje,
zijn woorden afmeten ; —rsi, v. ni l zich behapje o. (vleesch); —ffo, m. h.z.d. als —bamoeien, zich inspannen, zich bevlijtigen ;
tuffolo ; —'ggere, v. a. smelten, oplossen,
p. pass. —ato, als agg. bestudeerd, gedwonlaten vervloeien, smelten ; fig. vernietigen,
gen, gemaakt, gekunsteld ; goed overdacht,
verkwisten, doorbrengen ; —rsi, v. ri ll . smetdoordacht ; — diatauuente, avv. met voorten, oplossen ; fig. —rsi di qd. of di fare
bedachtheid, met opzet ; —diatore, in.,
qe., iets vurig verlangen, naar iets smachten,
—trice, f. studeerende; die met ijver zich op
haken ; —rsi per qd., van liefde voor iem.
geestesarbeid toelegt ; -- dietto, m. studeervergaan ; p. pass. strutto, gesmolten, als agg.
kamertje, o . ; —'dio, m. het studeeren, bemager, uitgeteerd ; rimaner — a quattrini,
oefenen eener wetenschap, o.; studie, v.; lo —
zonder middelen blijven; —ggibueo, m. verdelie lettere, de studie der letteren ; amore
velende, onaangename geschiedenis, v.; —ggiallo —, liefde v. tot de studie; wetenschapcuore, o. harteleed, o., zware kommer, in.;
pelijk gebied, 0.; attendere a parecchi
—ggimeuto, m. smelting, oplossing, verstudj, op meer dan een wetenschappelijk
vloeiing, v.; verteren, o.; verwoesting, verniegebied werkzaam zijn ; leg. streven, o., ijver,
tiging, verspilling, v.; — di corpo, hevige
vlijt, m.; bemoeiing, v., trachten, o.; (Mus.)
diarrhee ; fi g. ongeduld, vurig verlangen ; --gmuzikaal oefenstuk, o., studie, v.; (Arte.)
gitore, m., —trice, f. verwoester, m.; —ire,
schets, studie, v.
v. a. Z. istruire; —iuenta'eeio, in. slecht Studio. m. universiteit, hoogeschool,v.; l'aluno
instrument, 0.; fig. onbetrouwbaar, slecht
— di Pisa, de Alma Mater, Hoogeschool van
mensch, in.; —mentale, app. (Filos.) als
Pisa ; studeer-, werkkamer, v.; sela da —,
werktuig dienend ; instrumentaal ; —mentaalwerkzaal, v., laboratorium, 0.; werkplaats v.
wnente avv. als werktuig; --mestare, v. a.
(van kunstenaars); kantoor o. (v. notaris enz.);
(Mus.) instrumenteeren, voor instrumenten
a bello, a sousneo —, met veel ijver, vlijt ;
zetten, inrichten ; p. pass. —ato, geinstrumenprov. buono — einee rea fortuna, volteerd ; —mentatore, m., —trice, f. toonharding overwint alles, voert tot het doel;
zetter m. voor instrumenten ; —unentatnra,
—diolo, m. studeerkamertje, o., schrijflesse—azione, f. instrumenteering, v.; uaento,
naartje, o., schrijftafeltje, 0.; —diosaniente,
m. instrument, o.; fig. slecht persoon, in.;
avv. op ijverige enz. wijze ; dienstvaardig, vlug;
-111080, app. veelkleurig; —pare, v. a. en
—dioso, agg. vlijtig, naarstig, ijverig, leerafgel. Z. stuprare ; —'scia, f. (Lanif) wolgierig; dienstvaardig, vlug; —elfare, v. a.
len lap, v.; —sciare, v. a. verslijten, afdra(Chir.) door pluksel het bloed stelpen; — il
gen; —rsi , v. rill. (a qd.), iemand vleien,
naco, den neus met pluksel stoppen ; —ello,
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den ; --zzicadenti, m. indeel. tandenstoker,
m. (Chir.) plukselpropje, 0., compres, o.; --fa,
f. kachel v., oven, m.; bad-, zweetkamer, v.;
m.; --zzicauiento, m. ophitsing, opstoking,
v.; —zzieare, v. a. opstoikeb ; — ll fuoeo,
zweetbad, o.; fare ---, een zweedbad nemen
het vuur opstoken, aanwakkeren ; — tin foro,
badinrichting, V.; plantenhuis, o., sere, v.;
in een gat heen en weer roeren; — uip
— ealda, fredda warme, koude plantenvespaio, in een wespennest steken, een
kas, v., -huis, ó.; vivauda in Istiifa, gewespennest verstoren ;i denti, in de tanstoofd eten, o.; dare, fare u u a —,de vaten
den peuteren ; jig. een weinigje, kleinigheid
met warmen wijn uitspoelen (voor de nieuwe
eten ; -- gil oreeehj, de ooren uitpeuteren,
`wijn er in komt); —aiiiola, m. (Cuc.) stoofschoonmaken ; fig. ophitsen, opstoken, aanspopan, v.; —aluolo, in. badméester, m.; --fare,
ren, aanhitsen ; fig. — H can eke glace,
v. a. in de warmkamer, in den oven verwarclie doruae, ijl paso dell' orso, de slamen ; potsen, stoven; ;fig. tot vervelens toe
pende kat wakker Maken ; tem. verbitteren ;
doen, doen vervelen ; —fatino, m. gerecht o.
— nu tasto, een zeere plek aanraken, iem.
van gestoofd vleesch ; —fato, m. gestoofd
op zijn zeer trappen ; —zzicato'io, m. spits
vleesch, o.; —fatuira, f. het warmen, warm
werktuig om op te stoken ; pook, v.; --zzimaken, roosteren, poffen ; (Cue.) stoven ; —fechino, m. plagend, tergend, ophitsend perlare, v. n. h.z.d. als fischiare ; —fo, agg.
soon ; --zzicoreeehi, m. indeel. oorlepeltje, o.
—Ito,
agg.
en
afgel.
Z.
moe, beu (iets - zijn);
stolto ; --'alla, —'itiusia, f. h.z.d. als Su (voor uno en utna soms stir, suso ; met
het lidw. versmolton) tot sul, saslto, sul of
sehiuma, schuim o. (op kokend vleesch); Fig.
su', sugli, stalla, stille, I. prep. op ; en
opgeblazen mensch, m.; — di ribaldi, aartsbovenop suil' erba, op het gras ; posalo
schelm, -schurk, m.; —iare, V. a. h.z.d. als
sul tavolino, leg het op het tafeltje ; esser
schuimare ;het vleesch afschuimen ; —o'ia,
sull' angiora, voor anker liggen ; bij, langs
f. Z. sloia; —olo, m. schaar, troep, v.,
in de nabijheid ; eittà posta stil mare,
menigte, v.; gewapend geleide, o.; —pefare,
aan zee gelegen stad ; in ; leggere sul
v. a. verbazen, In verbazing zetten ; --rsi,
giornali, in de dagbladen lezen ; tegen, omv. rill. met verbazing vervuld worden ; p. pass.
streeks (v. tijd) stilt ora prima, tegen een
--pefatto, als agg. verbaasd, verwonderd, ten
uur ; sul tramontare del sole, tegen
hoogste verwonderd ; —pefattivo, agg. met
zonsondergang; su' eipquant' anni delta
verbazing vervullend ; —pefazione. f. versua vita, toen hij ongeveer vijftig jaar oud
hazing, verwondering ; h.z.d. als —pore;
was ; fig. volgens, naar, op ; sail' eseinpio
—pebdfttneute, avv. op hoogst wonderbare,
del padre, op, naar 't voorbeeld des vaders ;
verbazende, grootsche wijze; —pendo, agg.
sul disegno, naar, volgens de teekening;
verbazend, verwonderlijk, buitengewoon ; vootsoms met in verbonden ; in sul verso, in
treffelijk, uitstekend ; —pida'eelo, agg. aartsden winter ; in verbinding met di van : ledom ; sost. m. aartsdomoor, groote ezel, m ;
varono e ilori di tolla tavola, zij namen
-plda' gips, f. domheid, ezelachtigheid ;
de bloemen van de tafel weg ; met per, over;
stompzinnigheid, v.; onzin, o., onverstand, m.;
richting : op, naar ; marciavano su Pa--pidanieute, ave. op domme, onverstandige
rigi, tij trokken op Parijs los ; V e r b i nwijze ; —pidezza, f. domheid, v., onzin, [n.,
dingen: essere stil fare qe., van plan,
onverstand, 0.; —pidire, v. n. dom, stompop 't punt zijn iets te doen ; dire su uina
zinnig werden ; ti.z.d. als stupire; v. a. dons,
eosa, op iets bieden ; (Cavall.) inettersi,
stompzinnig maken ; --pidltà, f. domheid,
mnano, op hol gaan ; sa
porsi sult
stomz nnf heid, i.; —'pldo, agg. verstijfd,
questo iitiodo, op deze wijze ; er op, er over;
ingeslapen (leden); dom, stompzinnig • —pifaxsi su I suoi commenti, zijn aanmerdone, m.,—ona, f. groote domoor, domkop,
kin era er op, er over waken; se ti ouoce,
m.; —pire, v. n. —rei, v. rill. zich verbasofiiaci an, als gij u brandt blaas er dan op;
zen, in verbazing geraken ; p. pass. —ito, als
sul solo, sul sodo, bnz. Z. serio, sodo ;
agg. verbaasd, verwonderd • rimaner —,
It. ave. naar boven, er op ; asdar —, er op,
buiten zichzelf raken van verbazing ; --pore,
naar boven gaan ; venir —, op, naar boven
m. verbazing, verwondering, verbijstering, verdei
denti,
er op zijn, liggen ; buttare
komen ; star
bluftheid, v. ; verstij ving, v.• —
— dell' aeq u a, er water opgooien ; lassas,
doffe pijn in de tanden, kiezen ; -- delle
qua.nii, eostasstï, enz. zie op hun plaatsen ;
acque, h.z.d. als idrofobia ; fam. essere
— dall' alto, van de hoogte af; als aanuno —, iets geheel bijzonders,buitengewoons
moediging ; komaan ! moed gevat ; —, cora'gzijn ; questa donna é tin -- di bellezza,
gio, komaan, flink aangepakt ! — via ! weldeze vrouw is een wonder van schoonheid ;
aan ! en sic ! frisch op ! aangepakt ! —,
fare —, in verbazing brengen; —prare,
poltroni, op! luiaards; (Mar.) tutti In
v. a. verkrachten schoffeeren; —pro, m.
alle hens op dek ! sa so, langzaam aan ;
ring, v.; —pratore, m.
verkrachting, schofee
alzarsl, levarsi --, opstaan, zich opheffen;
verkrachter, schoffeerder, m.; —ra, 1. openfig. venir —, opkomen, gedijen, goed groeien;
steking v. (van vaten); ontkurking, v.; dare
da
in —, van ..., tot..., tutti cittala —, de kurk, den stop aftrekken ; Fig. dare
dini da ventl assi in —, alle burgers
la — alle parole, zijn woorden den vrijen
vanaf twintig jaar; in —, ongeveer; poco
teugel laten ; dare la — al patrimonio,
poco gid of — per git, ongeveer, ten
zijn vermogen doorbrengen ; —rare, v. a.
naastebij ; fig. mettere — q ., iem. ophitsen,
opensteken,ontkurken, den stop, de kurk aftrekboos maken ; taiettere — casa, een eigen
ken ; fam. — gli orecchi a uno, iemand
huishouden oprichten ; tirare -- il ragazzo
terdege de waarheid zeggen ; p. pass. —ato,
per medico, zijn zoon voor geneesheer opals agg. sluw, slim; —rbamento, m. storing,
voeden ; dir —, opzeggen, uit het hoofd zeggen.
verwarring, verontrustiging ; onderbreking,
Suaccenitato,
aqq. Z. sopraaceennato.
tegenhouding, v.; —rbare, v. a. h.z.d. als
disturbare ; storen, onderbreken, tegenhou- Suuada, f. (/V/it.) uada, v. (godin der overre.
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dellijk ; subito subito, testond, zonder drading); fig. suada, woordenvloed, m., radheid
len ; su quel —, plotseling, onvoorziens;
niet de tong ; —dere, v. a h.z.d. als perterstond, op dat oogeríblik ; —lima'blle, agg.
snadere ; —do, agg. overtuigend, overredend ;
(Chim.) sublimeerbaar ; —llinare, v. a. vereisi a carità —1, tot medelijden opwekheffen ; (Chim.) sublimeeren, veryluchtigen, in
kende gezichten (D.); --si'bile, agg. overtuigdamp veranderen en die, na verkoeling, weer
baar ; —sioiie, f. overtuiging, overreding, v.;
opvangen ; ook : door distillatie zuiveren;
—sivo, agg. Z. persuasivo ; —so, p. pass.
—ltmato, m. (Chim.) sublimaat, o.; — corvan —dere ; —so'ria, f. h.z.d. als persuarosivo, bijtend kwiksublimaat, o.; —limasione ; —ve, agg. Z. soave ; —zzo, m.
to'io, m. (Chim.) sublimeerkolf, v.; vervluchti(Omit.) roodkelige zeeduiker, in.
gingsmiddel, o.; —Ilmazione, f. sublimeering,
Slib, prep. onder, alleen in samenstellingen.
v ; —lime, agg. hoog, verheven, voornaam,
Siibaccollare, v. a. aan-, uitbesteden (werk);
prachtig; I —I gradi del potere, de
—accollata'rio, m. overnemer m. van een
hoogste trappen van macht; — ingegno,
aanbesteed werk, onderaannemer, m.; —a'uitstekend talent, o.; — pensiero, verheven
cido, ago. (Chim.) zwak zuur reageerend ;
gedachte, v.; sost. m. het verhevene, hoogste,
zuurachtig; —acquieo, agg. onder water zich
o.; Raffaello toccó it — nella Trasflbevindend ; —affittare, v. a. onder verhusubalpijnsch
;
gurazione, Raphael heeft de hoogste volren ; —alpino, agg. (Geogr.)
maakt in zijn »Transfiguratie" bereikt; —11aan den voet der Alpen gelegen ; —alterno,
ineinente, avv. op hooge, verhevene wijze;
agg. afhankelijk ondergeschikt; als sost. m.
—limità, f. verhevenheid, v.; — di concetti,
ondergeschikte, ondergeschikt ambtenaar;
verhevenheid der gedachten ; — del suo
—appaltare, v. a. een aangenomen werk
grado, de hoogheid, verhevenheid o. van zijn
.onderaanbesteden ; in onderhuur, -pacht gestand; —linguale, agg. (Anat.) onder de
ven ; —appaltatore, m. onderpachter, ondertong liggend ; —lunare, agg. ondermaansch ;
aannemer, m.; —appalto, m. onderpacht, v.;
—odoramento, in. het ruiken ; fig. het
onderaanneming v. van een werk ; —apperaden, vermoeden ; —odorare, v. a. — qc.,
nino, agg. (Geogr.) aan den voet der Apenijnen
iets reuken, van iets lucht hebben ; iets raden,
gelegen; provincie —e, subappenijnsche
vermoeden, merken, bespeuren ; —ordinaprovincies, v. mv.; —asta, f. gedwongen, geniento, m. onderordening, onderwerping, v.;
rechtelijke verkoop, m.; —astare, v. a. ge--ordinare, v. a. onderwerpen, -geschikt
rechtelijke verkoopen ; —'bia, f. steenboumaken ; p. pass. —ato, als agg. ondergeschikt;
wersbeitel, m.; —blare, v. a. met de puntbeitel
assol. gehoorzaam, zoet (kind); —ordinatabewerken ; —biello, m. (Carozz.) haspel m.
tneute, avv. op ondergeschikte, onderworpen
(om den wagenriem sterker aan te trekken);
wijze; —ordinazione, f. ondergeschiktheid,
—bietta, 1. kl. puntbeitel (der steenhouwers);
onderworpen-, afhankelijkheid, v.; fig. gehoorbietto, m. en afhel. Z. soggetto ; —bilzaamheid, v.; —ornare, v. a. omkoopen,
lare, sobillare, v. a. overreden, overhalen,
verleiden, tot slechte dingen overhalen ; —orverleiden ; —'bio, rn. (Tess.) werversboom,
nazione, f. omkooping, verleiding, aanspom.; —bisso, m. en afgel. Z. subisso;
ring v. (tot slechtheid); —solano, agg. Z.
—bioio, m. kl. puntbeitel, m.; --bollire,
sottosolano ; —urbano, agg. tot de voorv. n. Z. sobbollire ; —bu'glio, m. verstad behoorende ; —urbica'rlo, agg. (Eccles.)
warring, v., warboel, m., gedrang, m.; —'dolo,
onder het Romeinsche diocees, den Rom. bissu'ddolo, agg. bedrieggebjk, valsch, listig;
schop staande (buiten de muren van Rome
eutrante, agg. (Med.) bijkomend, intreliggende kerken); —u'rbio, m. buiten de
dend ; febbre —, bijkomende koorts ; —enmuren liggend maar tot liet stadsgebied betrare, v. n. in iem.'s plaats komen ; —ietto,
m. en afgel. Z. loggetto ; —ire, v. a. lijden,
hoorende voorstad ; —venta'neo, agg. uovo
onvruchtbaar ei, scholier-ei, o.
dulden, ondergaan ; —alterazione, veranderen ; — un esame, een examen ondergaan, Succeda'neo, app. als vervanging, navolging
optredend ; opvolgend, in de plaats tredend ;
`doorstaan ; —issare, v. a. ten gronde richten,
sost. in. surrogaat, o., vervangingsmiddel, o ;
omwerpen ; v. n. verzinken, ten onder gaan ;
—ce'dere, v. a. — a qd., iem. opvolgen,
—issatore, m. verwoester, oorwerper, m.;
iem.'s opvolger zijn, als erfgenaam optreden ;
—isso, in. fig. omverwerping, v., verwoesting,
volgen op iets ; assol. voorvallen, gebeuren ;
v., ondergang, m.; maudare in —, ten gronde
—rsi. v. rill. elk. opvolgen, aflossen ; p. pres.
richten, verwoesten ; andare —, geheel ten
—cedente, opvolgend ; als sost. m. opvolger,
gronde gaan, verzinken ; lam. — di geuite,
erfgenaam, m.; p.pass. —cesso, als app. gegroote menigte volks; —itansente, avv. terbeurd, voorgevallen ; è — un grave fatto,
stond, onmiddelijk ; —itaneamente, avv.
er is een ernstig feit voorgevallen ; —cede'plotseling, onverwachts • —itaneità, f. plotvole, agg. h.z.d. als —cedente ; —ceditore,
selingheid, onverwachtheid, V.; fig. hevig-,
m. Z. —eessore ; —ceueri'ccio, —cenestormachtigheid ; onwillekeurigheid, V.; —irino, app. Z. soceenericcio ; —centuta'neo, agg. plotseling, snel, onverwacht,
riato, app. (Anat.) onder de nieren liggend:
onvoorzien ; onwillekeurig; moto —, onvrij—cessl'bile, agg. wat gebeuren kan ; (Giur.)
willige, onwillekeurige beweging, v.; fig. opvliegend, opstuivend ; —Itezza, f. plotselingbekwaam om te erven ; —cessibilità, f.
bekwaam-, bevoegdheid om te erven ; —cesheld, V.; fig. onoverlegdheid, v.; — lto, agg.
h.z.d. als —ita'neo ; I —t guadagni, de
slone, f. opvolging, erfopvolging; — al
snelle winsten, het snel rijk worden (D.); vlug,
trouo, troonopvolging, v.; erfrecht, o., erfenis,
v., nalatenschap, v.; diritti di —,erfaanspravlug bij de hand ; tanto mi parver —I
ken ; linea dl — , erfopvolging, erflijn, v.;
a disere, zoo vlug schenen zij big de hand
opeenvolging v. (van gebeurtenissen); —ceste zijn, om te zeggen (D.); oploopend, opvliesivaunente, avv. achtereenvolgens ; —cesgend; è homo — , hij is een zeer opvliegend,
sivo, agg. opeenvolgend, er op volgend ; 11
oploopend mensch ; — avv. terstond, onmid—,
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giorno —, de daaropvolgende, de volgende Szid, m. Zuiden ; —est, Zuidoosten ; —ovest,
dug; voortgezet, ononderbroken ; —cesso, m.
Zuidwesten, o.
op elkander volging, v.; gebeurtenis, v., voor- Suddaechiare, v. a. licht zweelen ; —a'val, o.; gevolg, o., uitslag, m.; — voor buon —,
mina, 1., —1, m. pl. (Med.) hittepuntjes,
goede uitslag, m., gelukking, v., succes, 0.;
jeukbonken; —a'iniui, in. pl. zweetbladen
in, per — di tempo, in, na verloop van
0. mv. (onder de oksels); —are, v. n. zweeten ;
tijd ; —cessore, m. opvolger ; — al trono,
— sul libri, over de boeken zitten, in de
troonopvolger, m., erfgenaam, m.; —cesso'boeken blokken; uitzweeten, doorzweeten
rio, agg. op de opvolging, de erfopvolging
(muren enz.); v. a. — saugue, bloed zweeten ; .
betrekking hebben.
fig. zich aftobben ; —rsi qc., iets in 't zweet
Succhiaii.ento, m. het zuigen, in-, opzuigen,
zijns aanschijns verdienen ; p. pass. —ato,.
0., zuiging, v.; —are, v. a. zuigen, uit-, op-,
gezweet ; faro. — fradicio, in 't zweet bainzuigen ; — 11 veleno della ferita, het
dend ; agg. met moeite, zuur verworven;
vergif der wond uitzuigen ; fig. uitzuigen (de
—a'rio, in. zweetdoek, m.; il Santo Sulieden), afzetten; —ato'io, in . zuignap, v.,
dario, de H. Zweetdoek der H. Veronica ;
zuigsnuit v. der bijen; —ellavento, m. het
—ata, f. het zweeten, 0.; —atina, f. licht
boren, uitboren; (Giuoc.) langzaam een kaart
zweeten, o.; fare Tina — , aan 't zweetei
afnemen, trekken ; fig. sufferij, v.; —ellare,
geraken ; —deeauo, in. (Eccles.) onderdeken,
v. a. boren, uitboren ; (Giuoc.) — le carte,
m.; —delegare, v. a. een ander in zijn plaats
de kaarten een voor een, langzaam afnemen,
als afgezant, gedelegeerde stellen ; subdeletrekken ; m. prov. — tarra bella carta, een
geeren ; —delegazione, f. onderbevolmach-mooie kaart trekken, veel geluk hebben ; fam.
tiging, onderdelegatie, v.; —detto, agg. boven— le parole, woorden trachten op te vangenoemd, -vermeld ; —diaconato, in. (Eccles.)
gen (om ze over te brengen); —elletto, m.
subdiaconaat, o. (eerste der hoogere priesterkleine boor, v.; —ellina'io, m. borenmaker,
wijdingen); —dia'eono, m. (Eccles.) subdiaborenverkooper, m.; —elliare, v. a. boren
ken, in.; —disti'nguere, v. a. nog eens, nog
(het hout); —ellino, m. kl. boor, v.; —ello,
fijner onderscheiden ; nog een ander afdeeling
m. sp ij ker-, puntboor, v., kl. boor, v.; —elmaken ; —distinzione, f. fijnere onderscheilone, m. groote boor, v.; —o, I. m. boor.
dieg, onderverdeeling, onderindeeling, v.; — di-houtboor, v.; — a punto, fretboor, v.; — ad
tanza, f. verhouding als onderdaan ; onderelite, schroefboor, v.; -- a sgorbio, schulp-,
danigheid, ondergeschiktheid, v.; —dito, agg.
centerboor, v.; — II. m. plantensap, vruchtsap,
ondergeschikt, -danig ; als sost. m. onderdaan,,
0.; fig. essere, vettere in —, grooten
ondergeschikte, m.; —divi'dere, v. a. opn.
lust naar iets hebben, opwekken ; -one,
verdeelen, nieuwe deelen, onderafdeelingen .
m. (Agr.) wilde scheut, v.; —oso, agg. Z.
maken; onderafdeelen ; —diÉvisi'bite, agg.
suggoso.
wat in onderafdeelingen kan verdeeld worden ; .
Succiacapra, f. (Ornit.) geitenmelker, m.,
—divisione, f. onderafdeeling, v.; —'duplo,.
nachtzwaluw, v.; —annele, in. (Rot) groote
agg. (Mat.) proporzione —a, verhouding
bremraap, v.; —avento, m. het zuigen ; in-,
van 1 : 14; —iceria, f. vuiligheid, onfatsoenuit-, opzuigen, slorpen ; tam. uitslurpen ; fig.
lijkheid, v.; fam. zwijnerij, v.; /1g. gemeene—rsi le dita d'un cibo, vingerlikken, vergierigheid; —lcianiente, avv. op vuile, gelangen naar een spijs; intrekken (de grond
meene, onfatsoenlijke wijze; fig. erg zeer;
het vocht enz.); fam. verbijten (de pijn); suebastonare — qd., iem. erg afrossen ; — iciarsela, zich verbijten, iets zonder tegenci'eelo, agg. een weinig vuil, niet zeer zindespreken aanhooren, verdragen, slikken ; —alijk ; --'icio, agg. vuil, onzindelijk, onrein,
sangue, m. bloedzuiger, afzetter, --ata,
smerig ; viso - , manl —e, vuil gezicht,,
f. het eenmaal inzuigen ; zuigen ; een (zuig)vuile handen ; onfatsoenlijk ; — al giuoco,
trek doen.
oneerlijk in 't spel ; /1g. zeer gierig ; color —,
Succidere, V. a. van onderaf afsnijden ; (Agr.)
doffe, vuile kleur, v.; fig. caunicia —a, vuil,
voor 't eerst snoeien ; —rsi, v. rifl. h.z.d. als
besmeurd geweten, 0.; fam. erg, geducht, herecidersi ; p. pass. —iso, als agg. laag bij
vig; Bolpo —, hevige slag, m.; als sost. m.
den grond afgesneden, ook voor reelso.
vuil, o., vuiligheid, v.; scritto, copia a —,Succi'iigere, v. a. opschorten ; p. pass. —into,
nog niet in 't rein overgeschreven copie, geals ago. opgeschort, opgenomen (kleed); fig.
schrift, klad, 0.; wandare, gettare al —,
kortbondig, kort, kort samengevat (rede); in
b ij 't vuile (wasch)goed doen ; —icione, m.
— of —cintemente, in weinig woorden, in
smeerpoets, m ; —iciuuie, m. vuil, o., vuilig't kort; — do, m. zuigvlek, v.; roode vlek v.
heid, v., hoop m. vuil ; quanto —, wat een
van 't kussen ; in un —, in een oogwenk ;
vuilboel, wat een smeerboel ; fam. zwijnerij, v.;
—ciola, f. gebraden, gekookte kastanje, v.;
questo libro è uiu gram —, dit boek is
—ciola'io, m. h.z.d. als buzzuro; —clone,
liederlijk gemeen ; ook: slecht gedaan werk,
knoeiwerk, 0.; —ore, m. zweet, o.; stille
m. Z. succhione ; —citato, agg. Z. sopragocce di —, zweetdruppels, in. mv.; andare
eitato ; —ela'vio, agq. (Anat) onder het
sleutelbeen liggend ; --eo, in. sap, o.; —coso,
In —, in zweet geraken; provocare
zweet verwekken ; struggersi in —, van
agg. Z. suggoso ; —'eubo, m. nachtmerrie,
zweet druipen ; — delta nnorte, doodzweel
v.; —culente, agg. sappig ; pranzo —, r ij k,
weelderig maal, o.; —cursale, agg. bij-,
o.; venire il — della wodte, in groote
angst, grooten nood geraken ; —oretto, tn.
ondergeschikt, bij ...; chiesa —, bij-, succurlichte zweeting, v.; —orifero, agq. (Med.}
saalkerk, v.; sost. bijwinkel, m.; filiaal-, suczweetdrijvend (middel); ook als sost.; —orino,
cursaalwinkel, bank enz.; —eiita'neo, agg.
m. h.z.d. als —oretto.
(Anat.) onder de huid liggend, onderhuidsch;
iniezione —a, onderhuidsche inspuiting, v.; Sue'via, f. suevo, m. Z. Svevia, svevo..
—'ido, agg. en afgel. Z. sadicio ; —co, m. Snifetto, agq. (Stor. rom.) plaatsvervangend ;
sost. m. plaatsvervanger voor den afloop vair
Z. secco of sugo.

SUO

985

SUF

zijn ambt gestorven consul; suffen, m., naam
van den hoogsten waardigheidsdrager in Karthago ; —Iciente, agg. voldoend, toereikend ;
— a fare qc., bekwaam om iets te doen ;
als sost. m. fare 11 —, ingebeeld, verwaand
zpn ; —lelenteinente, avv. voldoende, volop,
genoeg ; —icteuza, f. voldoende, toereikende
hoeveelheid, v.; voldoendheid, toereikendheid,
v.; volmaaktheid v. (v. personen); bekwaam-,
geschiktheid, v.; a —, in. avv. voldoende, genoeg, toereikend ; —isso, m. (Gram.) suffix,
m.; aanhangwoordje, rededeeltje, o.; — ocare,
v. a. en afgel. solfocare; —foriitativo,
agg. (Filos.) slechts in de tweede plaats een
vormende kracht hebben ; —raga'ueo, agg.
(Eccles.) veseovo —, suffragaan-, wijbissehop,
m.; —ragare, v. n. en a. helpen, tot nut
dienen ; ció non mi suffraga, dat helpt,
baat m ij niets; v. a. (Eccles.) — l'aiiima
d'un defunto, voorbede doen, bidden voor
de ziel van een afgestorvene; —ragatore,
m., —trice, f. voorbidder, m., -bidster, v.;
—ragazioue, f. voorbede v. (voor de ziel van
een afgestorvene); —ra'gio, m. hulp, v., bijstand, m.; thans alleen in : stem v. (bij verkiez.);
fu eletto a pieiil —1, hij werd met algemeene stemmen verkozen ; — universale,
algemeen stemrecht, o.; (Eccles.) voorbede, v.,
gebed o. (voor overledene); messa in —,
zielemis, v.; —ra'tice, f. (Bot.) struikachtig
gewas, o., heester, m., halfstruik, m.; —umicatnento, m. berooking, uit-, doorrooking, v.;
—umicare, v. a. rooken, be-, uitrooken ;
—umi'gio, m. berooking, rooking, v.; (Med.)
het pappen, o.; —usione, f. onderlooping, v.;
(Med.) verduistering v. van de hoornhuid van
't oog ; bloeduitstorting, v.; het doorloopen van
bloed, waterachtige stoffen in een gedeelte van
de huid ; —uso, agg. onderloopen met bloed ;
nat, vochtig.
Snfolare, v. a. en afgel. zufolare.
Snga'ia, f. mestput, m., -kuil, v.; —ante agg.
inzuigende ; carta —, vloeipapier, o ; —are,
v. a. inzuigen, intrekken ; (Agr.) mesten (den
grond); —atto, m. (Conc.) riemleer, 0.; —geltare, v. a. h.z.d. als sigillare ; bezegelen
(col suo sangue, met zijn bloed); v. a. en n.
vast, goed sluiten, sluiten ; brandmerken;
—Bello, tn. h.z.d. als sigillo ; —'gere, v. a.
h.z.d. als succiare ; —geriinento, m. ingeving, inblazing, v.; aanraden, o.; per — dl
qd., op aanraden van iem.; —gerire, v. a.
ingeven, inblazen, aanraden, influisteren ;
(Fisiol.) suggereeren ; —geritore, m. —trice,
f. aanvoerder, ingeyer, inblazer, opstoker, m.;
(Teat.) souffleur, m.; buca del —, soufileurshok, o.; —gestiotie, f. inblazing, influistering,
v.; (Fisiol.) suggestie, v.; —gestivamente,
avv. op arglistige wijze; —gegtivo, agg.
arglistig, op een invloed, ingeving, list uitloopend ; interrogatorio —, listige ondervraging, v., verhoor, 0.; strikvraag, v.; inblazend,
ingevend, verleidelijk ; —getto, agg. en afgel.
Z. soggetto ; —gezione, f. schuw-, bang-,
gegeneerdheid, v.; —grundlo, m. (Arch.) vooruitspringende dakgoot, v.
Su'gliera, f. beplanting v. van kurkboomen ;
bosch o. van kurkboomen ; —are, v. a. (Conc.)
met kurkschors afwrijven (vellen); p. pass.
—ato, als agg. scarpe —e, schoenen met
kurken zooien ; —ello, m. soort valsch kurk ,
—eto, m. boschje o. van kurkeiken ; —o, m.
(Bot.) kurkboom, -eik, m.; kurk, 0.; tappo di
,

—, kurken stop, m.; legglero coimme 11 —,
zoo licht als kurk ; zwemgordel, m.; lam.
darebbe rondo a liga nave dl —, hij is
een groot verkwister ; —oso, agg. kurkachtig.
Sugliardo, agg. vuil, walgelijk, smerig.
Stigma, f. uitgesmolten varkensvet, o., reuzel
m.; —a'ccio, m. niervet o. (van 't varken);
—oso, agg. vettig, vetachtig, smerig.
Sugo, m. sap o. (van vruchtetnoes); bouillon ;
mest, v.; Tig. pit, kern, v.; het beste, o., gehalte,
o.; è tin libro di biion —, 't is een boek
van degelijk gehalte ; winst, v.; scherz. — di
bosco, stokslagen, m. mv., knuppelolie, v.;
fans. non esserci — in iiiia rosa, er zit
geen pit, er zit niets in ; assol. non c' è —,
er is niets aan, 't is de moeite niet waard ;
mdd. prov. cavare — dal sasso, dal
sughero, vergeefsche moeite doen ; —osamente, ave. op sappige wijze; fig. vol pit,
kracht, gehalte; —osita, 1. sappigheid, saprijkheid, v.; —oso, agg. sappig, saprijk; fig.
krachtig, pittig ; una —a descrizione, een
levendige beschrijving ; poesia—a, degelijke,
pittige poesie, v.; —iiinera, f. Z. sicumera.
Suicida, m. pl. —1, m. en —e, 1.) zelfmoordenaar, m., -es v.; —arsi, m. zelfmoord plegen,
zich het leven benemen, zich zelfmoorden ;
—i'dio, m. zelfmoord, m.
Suino, agg. van het varken komend, varkens ...;
came —a, varkensvleesch, o.; bestie —e,
varkens, o. mv.
Suismo, m. h.z.d. als egoismo ; —lta, f.
zelfbewustzijn, zelfgevoel, o.
Sulfitt'reo, agg. zwavelig, zwavel bevattend,
zwavelkleurig, -geel ; —lodato, apq. bovengenoemd, -vermeld ; —logare, v. a. in onderhuur geven. onderverhuren ; —lunarc, agg.
Z. sublunare ; —tana, f. sultane, v., gemalin van den sultan ; —tanino, m. (Monet.)
sultanien (turksche gouden munt); (Apr.) kl.
rozijn zonder pit, sultanrozijn, m.; —tano, m.
Sultan, m.; Tam. aria di —, hoogmoedig gebaar, o.; agg. solore—, donkerroode kleur, v.
Suininentovato, app. Z. sopranientovato;
.

}

,

—niità, f., —ego, m. agg. Z. souimità,

somino; —niu'ltiplo, agg. (Art.) in een
ander getal opgaand.
Sa'nio, m. (Geogr. stor.) Kaap Sunium, in.
Sunnoininato, agg. bovengenoemd ; —to, m.
uittreksel, kort overzicht, o.; —tua'rio, agg.
de weelde betreffende; leggi —e, wetten
tegen de overtollige weelde; —tuosamente,
avv. op prachtige, weelderige wijze ; met veel
pracht ; —tuoso, agg. prachtig, weelderig;
veel vertoon makend.
Suo, agg. (pron. pass.) v. d. 3en pers. (pl. suoi
en sue, zijn, haar, hue, baar); questo libro
è —, dit boek behoort hem, haar, 't is zijn,
haar boek ; la sua patria, zijn, haar vaderland ; 1 suoi parenti, zijne, hare verwanten ;
/am. tutti 1 giorni sono suoi, tutte le
ore sono sue, zij is hare bevalling nabij ;
hij, zij is den dood nabij ; als sost. il suo,
het zijne, hare ; zijn, haar bezitting ; ha scinpato tutto it —, hij heeft al het zijne er
doorgebracht; 1 suoi, zijne, hare onderhoes
rigen ; de zijnen, de haren ; versebbe, usa
1 Bilol non voglione, hij, z ij zou wel
komen, maar zijn, haar familie wil het niet ;
(am. la sua sarebbe di ..., het beste zou
zijn als ...; star stille sue, terughoudend
zijn ; far delle sue, zijn gewone domme
streken doen ; questa è una delle sue,
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dat is weer een van zijn streken, kuren ; dire
la siia —, zijn meening roddborstig zeggen;
gli son toccate le sue, hij heeft zijn portie
(slagen) gehad ; metterci del suo, zijn geld
er bij inschieten ; a ciasenno 11 suo, ieder
het zijne ; di suo, m. avv. uit eigen beweging.
Siio'cera, f. schoonmoeder, v.; tam, vrouw die
zich ongepast in andersmans zaken mengt;
pop. mal della —, pijn bij 't stooten v. d.
elleboog, weduwnaarspijn,v.; prov. — e neora
tempesta e gragiruola, tusschen schoonmoeder en schoondochter heerscht zelden
vrede; (Bot.) — ci neova, viooltje, 0.; pensée,
v.; —0, m. schoonvader, m.; —ona, f. kletswijf, o., bemoeial, v.
Suola, f. (Mar.) sjouwdeksel, o.
Snol), m. grond, bodem, m., aarde, v.; zool, v.;
laag, v.; a —, laagsgewijze ; a — a —, laag
op laag.
Suono, m. klank, toon, m., geluid, 0.; —1 inconuposti, onsamenhangende klanken ; 11—
delta tromba, de klank, het geluid van de
trompet; tl — dolle eampane, het luiden
der klokken ; (Orolog.) slagwerk, o.; ruota
del —, slagwerkrad, 0.; — degli orecchi,
gesuis o. in de oores; (Fis.) geluid, o.; la
veloeità del —, de voortplantingssnelheid
van 't geluid; gerucht, 0.; roep, m., woord, o.,
rede, v.; ram. a — di bastonate, di pugni,
met stok-, vuistslagen, m. mv.; m. prov. ballar secondo il —, oversteken, geven en
ontvangen ; ballar senza —, iets voor
niets doen.
Suora (voor medekl. Suor) f. zuster, non, v.;
Suor Caterina, Zuster Cathrina ; — di
earità, liefdezuster, v.
Supera'bile, avv. overwinnelijk, overtrefhaar;
—are, v. a. overwinnen ; la Germania in
questa guerra super° la Francia, in
dezen oorlog heeft Duitschland Frankr ij k overwonnen ; overtreffen, de baas zijn ; — se
stesso, zichzelf overtreffen ; — le di fficoltà,
de moeielijkheden te boven komen ; — qd.,
iem. in grootte overtreffen ; (am. superaria
— er gelukkig van af komen, er doorkomen ;
—ba'ccio, m. hoogmoedige gek, m.; —bamente, avv. op trotsche, hoogmoedige, verwaande wijze; —betto, agq. een weinig met
zichzelf ingenomen ; —'bia, f. trots, m., hoogmoed, m., verwaandheid, v., overmoed, m.,
aanmatiging, v.; montage in —, trotsch enz.
worden ; prov. la — va a cavallo e torna
a piedi, hoogmoed komt voor de val ; —blosaunente, avv. op hoogmoedige, trotsche
enz. wijze ; —biosetto, agg. een weinig
trotsch, opgeblazen ; —biosino, agq. een weinig trotsch, hoogmoedig; —bioso, aqg. hoogmoedig, trotsch, opgeblazen, aanmatigend;
als sost. m. opgeblazen, verwaand, trotsch
mensch, m.; —biuzza, f. kl. aanmatiging, v.;
—ho, agg. hoog, verheven, prachtig; trotsch,
hoogmoedig, overmoedig, aanmatigend; andare — di qe., trotsch op iets zijn; (Anat.)
museolo --, ophefspier van 't bovenste ooglid ; sost. tn. trotsch enz, mensch ; —bone, m.
verschrikkelijk trotsch enz. mensch, m.; —erogazione, f. overgeld, o., vrijwillige gave,
v., bijzondere weldaad, v., iets wat men uit
vrije beweging doet; --fetazione, f. overbevruchting, overzwangerschap, v.; —flelale,
aqg. oppervlakkig, aan de oppervlakte zich
bevindend ; ferita — , huidwonde, v.; /ig.
Acognizioni —1, oppervlakkige kundigheden;
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(Geom.) figure —1, in een vlakte liggende
figuren , —lieialità , f. oppervlakkigheid; /ig.
vluchtigheid, v.; - ficialmente, avv. op
oppervlakkige, vluchtige wijze; —fi'cie, i
indecl. (Geom..) oppervlakte, vlakte, v., vlakteinhoud, m., buitenzijde, v.; —fluamente, avv.
op overvloedige wijze ; bevere —, meer drinken dan noodig *is; nutteloos, tevergeefs;
—fluità, f. overvloedigheid, v., overvloed, m.;
overvloedige, onnoodige, nuttelooze zaak, v.;
—fluo, agg. overvloedig, onnoodig, overtollig,
nutteloos ; sost. m. overmaat, v., overvloed, m.,
het overtollig; —fora, f. overste, priorin, v.;
—iorato, m. ambt van overste, prior; —iore,
agg. bovenst, hooger, hoogerliggend, -staande ;
parte — ed inferlore d'un edifizio, het
boven- en benedengedeelte van een gebouw ;
è — di tutti, hij staat hooger dan allen;
fig. beter, uitstekender, overtreffender, hoogerstaand ; grado —, hoogere rang, m.; scuola
— feuuminile, hoogere burgerschool voor
meisjes ; ordine —, hooger bevel (v. hoogere
overheid); (Astrol.) 1 corps —i, de planeten ;
vroeger, beter ; (Geogr.) hooger liggend, opper-;
l'Asia —, Opper-Azië ; sost. m. overste, overheid, v', chef, m.; i miei —i, mijn superieuren, chefs, hoogerstaanden ; — d'un convent°, kloosteroverste, prior, m.; ram. essere
— a qc., boven iets verheven zijn, iets niet
tellen; —lorità, f. hoogerligging, plaatsing,
plaats, betrekking; hooger gezag, o., overheid,
v.; voorrang, m., voorrecht, 0.; —iormente,
avv. boven; vroeger; —lativamente, avv.
uiterst, hoogst, in de hoogste mate; —lativo,
m. uiterst, hoogst ; in grado —, in den hoogsten graad, de hoogste mate ; sost. m. (Gram.)
overtreffende trap m. (van vergelijking); pasteggiare a —1, in de overdrevenste bewoordingen spreken ; —lazione, f. (Gram.)
vorming v. van den overtred. trap; —vale,
agg. h.z.d. als superiore ; —iiamente, avv.
op de hoogste, verhevendste wijze ; op goddel.
wijze; —no, agg. hoog, verheven, goddel ij k,
hemelsch ; con 1'aiuto --, met Gods hulp,
v.; —o, agg. hoogste ; —stite, supre'stite,
agg. overlevend ; sost. m. i —i, de overlevenden, de overgeblevenen ; —stizione, suprestizione, f. bijgeloovig gebruik, bijgeloof, o.,
overdreven nauwgezetheid,v.; —stizioso, agg.
bijgeloovig, op vreesachtige, verkeerde, valsche
w ij ze godsdienstig ; religione —a, valsche,
bijgel. godsdienst, m.; overdreven nauwgezet.
Supinainente, arr. ruggelings, op den rug
liggend ; lam. — ignorante, vreeselgk onwetend • —are, v. a. trotsch, onbeschaamd het
hoofd, den kop opsteken; —rsl, v. rifl. op den
rug leggen; —atore, agg. (Anat.) nuuscolo
— of alleen —, terugbuigende handspier, v.;
—azione, f. (Anal.) buitenwaartsche, rugwaartsche buiging v. van hand of voet; —o,
m. (Gram.) supinum, o.; aqg. ruggelings, op
den rug liggend ; —a iguoranza, grove,
onvergeeflijke onwetendheid, v.: als avv. dormire —, op den rug slapen.
Snppeda'neo, m. voetbankje, 0.; —diano,
agg. Z. soppediano.
Suppelle'ttile, f. gereedschap, o., huisraad,
keukengereedschap, o., meubelen, o. mv.;
veiidè le —1 del palazzo, hij verkocht
de gansche inrichting van het paleis ; /1g. voorraad, m., schat, v.
Suppergiti, avv. ongeveer, bijna.
Suipplantare, v. a. verdringen, onderkruipen;
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uur, o.; sforzo --, geweldige inspanning, V.;
—atore, m., —trice, i. onderkruiper, m.,
-ster, v.; —azione, f. onderkruiping, V.; —le-in — grado, in den hoogsten graad.
Sur,
prep. Z. su.
meetare, —a'rio, agg. aanvullend, aanvullings•, quantità —I, aanvullingsgrootheden, Sura. f. (Anat.) kuit, v.• —ale, agg. de kuit
v. mv.; notizie —I d'uu giornale, aan-betreffende ; --colo, m. Z. sorcolo ; —'gere,
vullende, nadere berichten o. mv. van een T. a. en afgel. Z. so'rgere; —0, agg, Z.
sicuro ; —ressione, —zione, f. Z. rlsurdagblad ; supplementair; —lemento, —lirezione; —retizziamente, avv. door valiueYito, m. aanvulling, v., supplement, o.;
sche opgaven ; —retti'zio, agg. (Giur.) door
bijblad, 0.; — d'un angolo, supplement ó.
vaische opgave verkregen ; —roga, f. Z.
van een boek ; —lente, Z. o. supplire ;
—rogazioiie; —roga'bile, agg. vervang—lenza, f. hulp-, vervangingsbetrekking, v.,
baar; —rogamento, m. plaatsvervanging,
-ambt, o.; —letivo, —leto'rio, agg. aanvulv.; het vervangen van iem. in een ambt;
lend, tot aanvulling dienend; —'lira, f.
verplaatsing, v.; —rogare, v. a. in iemands
smeekbede, v., smeekschrift, o.; fam. volerci
plaats stellen, zetten, vervangen (den een door
le — cit e, zich zeer laten bidden, slechts
den ander); surrogai zen altro iii mia
langzaam, dralend iets doen ; —licare, v. a.
vece, ik stelde een ander in mijn plaats aan ;
bidden, smeeken, met aandrang verzoeken ;
p. pass. —ato, als sost. plaatsvervanger, v.;
assol. om een gunst, genade bidden, smeeken ;
p. pres. —ante, als sost. m. smeeker, bidder,fig. surrogaat, o.; vervangingsmiddel, 0.; —rogatore, m. gedwongen aftreder, m.; —roinzender van een smeek-, verzoekschrift, v.;
gazione, f. gerechtelijke aanstelling v. (in
-licatore, m. bidder, smeeker, verzoeker,
eens anders plaats); plaatsvervanging, vervaninzender van een verzoekschrift ; —licato'rio,
ging, v.; inesso in —, hij is als plaatsvervanagq. met aandrang, ootmoedig biddend ; —liger aangesteld.
eazione, f. het bidden, smeeken, o., smeekgebed, smeekschrift, 0.; (Stor. rom.) openlijke Suzanna, f. (N. pr.) Susanna, v.; fam. en iron.
panere la casts —, zeer kuisch, eergebeden, door den senaat bevolen ; —'lice,
baar doen.

app. ootmoedig, dringend biddend, smeekend ;

—liclievolmente, avv. op smeekende w ijze ; Suscetti'bile, agg. vatbaar, gevoelig, lichtgeraakt, spoedig te beschadigen ; —ettibilità, f.
-lido, Z. supplizio ; —limento, Z. supvatbaarheid, gevoeligheid. lichtgeraaktheid,
pleuuento ; —lire, v. n. aanvullen, voltooien,
vervangen, in de plaats stellen ; se la sommalichtbederfbaarheid ; —ettività, f. (Filos.)
ontvankelijkheid, v.; —ettivo, agg. ontvankenou basta, suppliró, als de som niet vol-

l ij k (voor indrukken), vatbaar, blootstaand;
doende is zal ik het ontbrekende aanvullen ;
—it4mento, m. ophitsing, aanstoking, op— a qd., in iem.'s plaats treden, iem. ver wekking, voortbrenging, v.; —itare, v. a. fig.
vangen ; fig. goedmaken ; -- a un servizio,
doen ontstaan, te voorschijn roepen, opwekken,
een dienst kunnen waarnemen, uitvoeren ;
veroorzaken ; verwekken ; aanstoken, stichten
p. pres. —ente, aanvullend ; als agg. medico
(kwaad); —itatore, m. opwekker,aanwakkeplaatsvervangend geneesheer ; als sost.
raar, aanstoker, ophitser, m.; —itazione, f.
plaatsveryanger, substituut, m.; —liziare,
opwekking, aansporing, v.
b.z.d. als giustiziare ; —li'zio, m. doodstraf, lichaamsstraf,v.; ultimo of eapitale -- Susiva, f. pruim, m.; — claudia, Reine
Claude; —0, m. pruimenboom, m.
doodstraf; fig. marteling, kwelling, pijn, v.;
patire i pin crudell —j, de vreeselijkste, Suso, avv. Z. sit ; —oruiare, v. a. Z. siiniorrare; on to, m. h.z.d. als suffumlwreedste pijnen lijden.
cazione of sufl'unliglo ; , harde slag m.
Supponl'bile, agg. vermoedelijk, veronderstelop bet hoofd.
baar, aanneembaar; —orre, v. n. —ehe,
veronderstellen, aannemen, bet geval stellen Suspe'ndere, v. a. en afgel. —pezione, f.;
—pi'ngere, v. a. Z. sospeudere, —petto,
dat ...; v. a. onderscheiden, een verschil ma—pingere.
ken ; onderleggen, -plaatsen ; p. pass. —osto,
als app. veronderstelt, aangenomen, vooropge- Sussecutivo, aqg. daaropvolgend, volgend;
-- seguentem e nte, avv. daarna, da rop ;
zet ; (Filos.) b.z.d. als i ndividuo ; —ositiop de rij af, achtereenvolgens; —seguteoza,
vamente, ave. op veronderstellende, vooropf. opeenvolging, reeks, v.; —seguire, v. n.
stellende wijze; —ositivo, agg. aannemend,
er op volgen, daarna komen, navolgen ; p. pres.
veronderstellend ; — ositl'zio, agg. voorge—seguente, als agg. daaropvolgend ; la sera
wend, ondergeschoven (kind); fq.valsch, onecht,
—osizione,
f.
—, de volgende avond ; nelle sere —1, op
apocrief, ondergeschoven ;
de achtereenvolgende avonden ; —sequeutc,
veronderstelling, vooropstelling, v., vermoeden,
Z. —seguente ; —si, m. soort jongensspel
o.; —osta, f. (Med.) zet- of steekpit, V.; —osto,
waarbij men een steen moet omwerpen op
agg. en p. pass. van supporre; —ura'bile,
welke geldstukjes liggen ; fam. essere
agg. (Med.) lichtetterend, tot etteren geneigd ;
het mikpunt zijn ; —sidenza, f. bezaksel,
—uramento, m. ettering, v.; —urare, v. n.
bezinksel, 0.; (Med.) zakking ; vernauwing v.
etteren, zweren ; —urativo, agg. de ettering
(bijv. v. d. pupil); —sidiare, v. a. met geld
bevorderend ; —urazione, f; bet etteren, o.,
ondersteunen, subsidieeren ; --sidiariamenettering, v.; —zetare, v. a. en —utazione,
te, avv. als hulp, als bijgift ; —sidia'rio,
h z.d. als computare, compuito.
Suprennamente, avv. in den hoogsten graad ;
agg. (Giur.) subsidiair, ondersteunend, te hulp
komend (bewijs); obbligo --, subsidiaire
—emazia, f. oppergezag, o., oppermacht, v.;
verplichting, v.; cauzione, ipoteca te a,
(Eccles.) suprimaat o. (van den paus boven de
borgstelling tot verzekering van een hypotheek ;
bisschoppen); —enso, agg. hoogst, opperst;
denari —j, hulpgelden, mv.; —sidlatore,
l'autorità —a, de hoogste macht, v., opperm. helper, ondersteuner, m.; —si'dlo, m.
gezag, o.; I —I gradi dell' esercito, de
ondersteuning, hulp, v.; —j, pl. subsidies,
hoogste graden van het leger ; tribunale — ,
hulpgelden, mv.; —siego, m. afgemetenheid
hoogste gerechtshof, o.; l'ora —a, het laatste
—,

,

—

—
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deftigheid, v.; stare, inettersi int —, zich
wat inbee
lden, een hooge borst zetten ; —sistenza, f. bet bestaan, voorhanden zijn, o.;
fig. levensonderhoud, 0.; —e, p1. (lil.) proviand,
o.; —si'stere, v. U. bestaan, voorhanden zijn,
z ij n ; voortduren, bestaan blijven; zijn onder-

houd, bestaan hebben ; fig. steekhoudend zijn,
standhouden ; p. pres. —eute, als agg. bestaand ; le cose —i , de voorhanden z ij nde
zaken ;p. pass. —lto, bestaan ; —solano, agg.
vento —, Oostewind, m.; —siilto, rn. (Med )
trekken, 0.; trekking, beving, v.; bevende, sidderende beweging, v.; —snito'rlo, m. agg.
trekkend, bevend; seossa —a, aardschudding van beneden naar boven ; —surrare,
susurrare, v. n. mompelen, murmelen ;
twisten, kijven ; brommen, gonzen (v. insect.);
gemurmel, geklater (van water); lui sussurranno gli oreechi, m ij n ooren suisen ;
v. a. — qe. iiegli oreeehi a qd., iem.
iets in 't oor blazen, fluisteren ; —atore, m.
kijver, mopperaar, brommer, lasteraar, m.;
—io, m. gemompel, gemor, gefluister, geraas,
o.; —o, m. geraas, leven, o.; --o n e, m., ---ona,
f. twister, ruziemaker, ophitser, lasteraar.
Susta, f. koord o. (om vrachtgoederen op de
lastdieren te binden); springveer, v.; niettere
in —, in beweging, opschudding brengen ;
brillemontuur ; oechiali eon le —e d'oro,
bril met gouden ruontuur; —ante, —antivo,
m., —asza, f. enz. Z. sostante, —antivo
enz.; —ituire, v. a. en afgel. Z. sostituire.
Susurrare, v. n. en afgel. Z. sussurrare.
Seito, (voor essuto, oud. p. pass. van essere)
h.z.d. als stato geweest.
Sutte'ndere, v. a. —ile, agg.; —rarre, v. a.
Z. sottendere, —ile, arre.
Sutura, 1. (Anat.) naad, beennaad, v.; (Chir.)
naad, het aaneennaalen (van wonden).
.

Su'vero, ni. Z. su*hero. Suvvertire, v. a. 1. sovvertire.
Suvvi, avv. er bovenop.
Suzza'ehera, f. mengsel o. van azijn en sui-

ker; fig. en (am. kommer, m , verdriet, o.;
onaangenaam-, verdrietelijkheid ; —amento,
m. uitdroging, v.; —are, v. a. de vochtigheid
opnemen, inzuigen ; drogen, laten drogen ;
—o, agg. droog.
Svagamento, m. verstrooiing, afleiding, v.;
—are, v. a. afleiden, aftrekken, verstrooien;
opvroolijken ; —rsi, v. ri ll . zich laten afleiden,
zich verstrooien, vermaken ; v. n. ram. Tina
eosa mi svaga, iets bevalt, behaagt m ij ,
staat mij aan ; p. pass. —ato, verstrooid ;
als agg. genotzoekend ; —ativo, app. tot verstrooiing, afleiding dienend ; —0, m. verstrooiing, uitspanning, v.; onderhouding, v.,
vermaak, 0.; —olarsi, v. rifl. leegloopen, niets
doen, den tijd dooden ; p. pass. —ato, als agg.
lichtzinnig, genotzoekend; sost. m. windbuil,
m., lichtzinnig persoon, m.
Svaliglanuento, m. het uitpakken van den
koffer ; berooving, uitplundering, v.; —are,v. a.
de koffer uitpakken ; berooven, uitplunderen;
—atore, m. roover, straatroover, m.
Svampare, v. n. uitbreken, opflikkeren, oplaaien (vlammen); fig. verzwakken, tot kalmte
komen, bedaren ; —rsi, v. rill. opvliegen
(in toorn).
Svane'vole, agg. vervliegbaar, verdampbaar ;
—imento, m. het verdampen, vervliegen, in
rook opgaan, o.; —Ire, v. n. verdampen, vervliegen, in rook opgaan ; fig. z ij n uitwerking,
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kracht, vuur verliezen ; verdwijnen ; p. pass.
—lto, verdampt enz ; als agg. verzwakt (van
geest door ouderdom); —0, rn. leegte, v., ledige
ruimte, v.; —ta'ggio, m. schade, v., nadeel,
0.; —taggioso, agg. nadeelig, schadepk, onvoordeelig ; —'zica, f. twintig kreuzerstuk,
twintiger, m.
Svapora'bile, agg. vervliegbaar; —aniento,
m. verdamping, vervlieging ; —are, v. n. verdampen, vervliegen, in rook opgaan, verdwijnen ; —azione, f. verdamping, uitdamping, v.;
het verdampen, uitdampen laten.
Svarlaunente, m. afwisseling, verandering, v.;
—asza, f. h.z.d. als varietà ; —are, v. a.
en n. versterking van variare ; —atameute, avv. op verschillende, afwisselende
wijze ; —atezza, f. verscheidenheid, bontheid
(v. (der kleuren); —ato, agg. verschillend,
veelsoortig, veelkleurig, bont; — di mepte,
gek, zot; —o, m. h.z.d. als dierenza of
varietà, ook voor errores voor : divertimento, sollazzo; —oine, m. ram. grove
fout, dwaling, v.; flater, bok, m.
Svasare, v. a. verpotten (bloemen); (Falegn.)
uittanden, o.; —atura, f. verpotting, v.;
(Falegn.) uittanding, uitsnijding, v.
Sveeeliiare, v. a. het oude, verlepte wegsnijden (planten); fig. opfrisschen, verjeugdigen ;
zuiveren (een taal van verouderde vormen);
v. n. (am. de oude kleeren afleggen, z. nieuwe
kleeren laten maken ; —atura, f. verwijdering
v. der oude bestanddeelen ; — duin bosco,
dunnen, de doode takken wegnemen.
Svedese, agg. Zweedsch; sost. m. Zweed, m.
Sveggliiare, v. a. en afgel. Z. sve liare.
Sve'glia, 1. wekker, m., wekker aan de klok ;
(Mii.) reveille, v.; suonore la —, de reveille
blazen ; (Mar.) dagwacht, v.; (Mus.) oud blaasinstrument, soort trompet); bok m. (martelwerktuig); essere, stare sufla —, in nood,
angst verkeeren, duizend angsten uitstaan;
—amento, m. bet wokken, o., wakkerworden, o., ontwaking, v.; —are, v. a. wekken,
wakker maken ; fig. opwekken, opvroolijken,
monter maken, aanwakkeren ; fig. ophitsen ;
— uuo stroinento, een instrument tot het
bespelen gereedmaken ; de eerste toonen er aan
ontlokken; —rsi, v. rifl. wakker worden,
ontwaken ; zich opvroolijken, opmonteren ; zich
verheffen (wind); p. pass. —ato, als app. opgewekt, monter, wakker, vlug; ingegno —,
vlugge, werkzame, wakkere geest, m.; —arino, m. fig. opvroolijking, opmontering, v.;
schrift tot opfrissching van het geheugen ;
—atezza, f. opgewekt-, levendig-, monterheid, v.; —ato'io, m. opwekkende, opmonterende zaak, v.; —e'vole, agg. licht op te
wekken; —ere, v. a. h.z.d. als svellere;
—io, agg. wakker, monter ; fig. opgewekt,
levendig.
Svelansento, m. onthulling, openbaarmaking,
v.; —are, v. a. den sluier wegnemen ; onthullen, ontsluieren, aan 't licht brengen, openbaren ; —atainente, avv. op onverholen,
onomhulde wijze; —entre, v. a. de werking
van het vergif tegengaan, het vergif wegnemen;
—rsi, v. nfl. zijn toorn botvieren ; —rsi In
calunnie, zijn gif in lasteringen uitbraken.
Svellere, v. a. uitrukken, ontwortelen ; — nu
ehiodo. een spijker uittrekken ; — nu eallo,
een eksteroog uitsnijden ; fig. uitroeien.
Sveltezza, f. lichtheid, vlugheid, levendigheid,
opgewektheid, slankheid, v.; —ire, y. a. slank
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maken, fig, vlug, behendig maken; -I'sl. v.rifl.
de traagneid atschudden: vlug, monter worden; -0, p. pass. van svelte..e; -, agg.
stank, vlug,hetiendlg , opgewekt,monter, vlug
van hegrtp.
Svenalnento, m. bet doorsnijden, openen der
aderen, -are, v, a. de aderen doorsnijden,
openen (om te doode,I); (Orer.) - un metallo, deoppervlakle vaneenmetaal korrellg,
kartelig maken , - ..si, v. rifl. zlch de aderen
openen i -ato'io, m. ctseleerbutel, m.; -at,III'a, f. afbladering- v, (v'ijzer); -evola'ggille, -evolezza, 1. gebrek o. ann nevalligheid, onbevalligheid, v., opgeslerdheld, gemaaktueld, v,;--e'vole, a(Jg. zonder bevalllgh;
onnehageluk, plomp, tegenstaand, cemaakt,
gekunsteld , -evohnente, avv.zonder nevalligheid; opgemaukte, gekunstelde, onnatuurl.
wijze; -la, f. gemaakt, gekunsteld gebaar,
0.; gezocnt-, gemaaktheid, V.; -hnento, m.
bezwijming, onmacht,v.: -h'e, v. n. en -I'si,
v. rttl, bezwijmen, in onmachtvallen; sent ja'si
-, zeer onaangenaam getronen zijn (door lets),
p. pa.~s. -uto, als arm. onmachtig, in onmacht
gevallen , caddero svennte, zij vielen in
onmacht op den grond.
Sventngliare, v. n. sterk met den waaler
waaieu , -alliento, m. onscnadetukmaktng
V.; hezweren (een aanslag), verudelen , CJar.)
bet graan omwerken, omscuorreten , -al'e,
v. a. - una mlua, een mijn onschadelijk
maken; desamengeperste luebt uitlaten; (Mil.)
1111 pezzo, een sluk gescbutuitvlammen ;
(Agl'.) h.z.d. als -tolal"e; (Mar.) - una
'Tela, een zeil brassen; fig. verijdelen, ontdekken; v. n. en -J'si, v. rifl. een Wind, een
})oer luten; p. 1Jass. -ato, alg agg. liehtzinnig; capo -, windbuil,m.; salalne -. niet
goed geslople worst. v.; -atezza, f. Hehtzinnigheid, windmakerij, v.; -ola, f. wuaier
m. om 't vuur aan te wakkeren; -olanlento, m. het uitscbudden o. in den wind,
luclllen; been en weer zwaaien in de lucbt;

bet waaien, fladderen; -olal'e, v. u. zwaaien,
waaien, fladderen laten; v. n. waaien.fladderen, wapperen, door den wind hewogen worden; slIlla torl'e sventola la bandiel'a,
op den toren wappert de vlag; (Agr.) v. 3.
bet ~raan omsehoffeJen, luehten laten ; -I'si,
v. ritl. zich met den waaier lueht toewaaien;
-olata, f. gewaai, gewapper, gefladder, 0.;
dal'si una -, ztch een weinig lueht toe·
waaien; -olio, m. aanhoudend gewaat (met
den waaier); waaien, wapperen van veel
vlag~en.

Sventrare, v. a. den buik opensnijden; uithalen (de ingewanden); p. pass. -ato, opengespleten, uitgehaald; (am. als agg. onmatig
(in eten, drinkenh -ata, f. vreterij, zuiperij,
v.; baUel'e una -, met den buik stooten
(tegen iets); --ata'ccio, m.vreter,veelvraat,
m; -atamente, avv. op onmatig-e wijze.
Sventllra, f. ongeJuk, 0.; pl'ovato daUa-,
door 't on~eluk beproefd; -ato, agg. ongelukkig, ramp!alig-, onzalig, door't ongeJuk vervolgd; sost. m. ongelukkige, m.
Svenuto, p. pass. van s,·ellire.
SverdiJ'e, v. n. de groenekleurverliezen ; geeJ,
vaal worden.
Svergal'e, V. a. tot baren, staven smelten
(~oud enz.).
Svergheggiare, v. 3. met roeden sJaan.
Svel'ginalnento, m. ontmaa~ding', onteel'ing,
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v.; -al'e, V._ a. van den maagdendom, de
maagdelijkheid lierooven, onteeren , ram. lets
voor 't eerst gebrulken, jets de bekoorJijkheid
van de nieuwheid ontnemen; v. n. un vendUore non laa aneora vel'ginato, een
koopman neert dien dug nog niets verkocht.
Svergogll3, h.z.d. als 8lnaeco; -a'ggine,
-ateZ7.i', f.onbeschaamd-. schnamteloosheld,
v.; -at.unento, m. bespottlng, ultlaohlng,
smading, Y.; -al'e, v. a. openJijk smaden,
uitschelden, aan de kaak stellen, tot schande
stellen, onteeren; p. pass -ato. bescbaamd ;
uls a(J(J. onneschaamd, scnaamteloos , -atamente, avv. op onbeschaamde, schaamtelooze wijze.
S,'el'))8nlellto, m. het overwlnteren, o.~ overwlntering, v.: -are, v. n. overwinleren, den
winter ergens doornrengen , den winter niet
doorkomen (zieke); zingen, slaan o. del' vogels
(in de lente), sverna pel'pehlahnente
Osanna, zij zlnst voortdurend Hosanna (D.);
~ata, 1. hz.d. als -aillento.
Svel'l'e, v. a. Z. sve'Ilere,
S"el'sato, agg. ongesctnkt, plomp, verwaarloozend; -hu'e, v. a. het net leegsehudden ,
fig. alles leegplunderen , -Z3, f. splinter,
spaunder, m., (Bot.) soort wttte kool , -zal'e,
v. a. splinteren, splinters arslaan, met spaanders. boutjrssluiten; -rsi, v. rill. atspltnteren,
atspaandercn , -zhao, m. Z. veralne,
~h'el'cial'e, v. a. ram. atles verpraten, oververtellen; -atore, m., -tJ'iee, f. zwetsel', kletser, m., praatvaar, m., praatmoer, v.; -eicare, v. n. blaren trekken; -eicatlll'a, f.
blaar, brandhlaar, v.; -clone, m., -ona, f.
verkJapper, m., -ster, v.; praalvaar, m., -moer,
v.; -tire, v. 8. en -I'sl, v. rill. uittl'ekken
(de kleeren), ontkleeden; p. pass. -ito,
ontkleed.
Svettalnento, m. het besnijden, afsnljden, korten; v. a. -al'e, v. a. snijden, 10ssQijden;
snoeien (boomen); korten (de haren); de punt
afsnijden; -atlll'a, f. bet af~nijden, koJ'ten,
afpunten; -atllrlna, f. een weinig korten,
punten del' baren.
Sve'via, f. (Geogr. stor.) Suevie; (Ceogr. rnod.)
Swaben,Zwaben,0.; -"0, agg. sueYisch, swalliseh; sost.m. Sueef, m.; Zwaar, Swaber, m.
Sve'zia, f. (Ceogr.) Zweden, m.
Svezziu·e, V. a. h.z.d. als dlvezzare.
Svialuento, m. afwijking v. (yan den weg);
uitweiding, v.; --are, V. a. van den wegbrengen; fig. verieiden, op een dwaalweg
brengen; afweren; - Ilna IIlalattla. een
ziekte voorkomen; v. n. van den weggeraken,
verdwalen; ontsporen, uit bet spoor, van de
rails gel'aken (spoorwagens); -rsi, v. rill.
verdwalen; fig. van den rechten wego gaan,
het verkeerde pad opgaan; sl e sviato
dletro Ie ballel'ine, bij is van den goeden
weg ~eraakt en loopt de dan~eressen na;
1)· pass. -8,to, Yerleid; als agg. uilspattend,
Jiederlijk, op verkeerde wegen geraakt; -ato'io, m. (Ferrov.) draaisebijf, v.; -cohu'e,
v. n. een hoek (v. d. straat) omslaan, in zijstraatjes gaan.
S,'igllal'e, V. n. svlgnarsela, zicb ijHngs
uit de voeten maken; -gorire, v.a. verzwakken, van de kracllt berooven; P.1Jass. -ito,
als Qgg. kracbteloos, slap. verzwakt.
S"'ilinlento, m. verlaginll, vernedering, v.;
-h'e, v. a. h.z.d. als aV"'lIiJ'e; -Ianeggialnento, m. 1.le~potting, v:,uitschelden, 0.,
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smading, v.; -larreggfare, v. a. beschimpen, bespotten, met scheldwoorden overladen ;
—leggiare, v. n. van de villa, bet land
terugkeeren ; —upparnento, m. ontwarring,
v.; ontwikkeling, v.; —uppare, v. a. ontwarren ; in orde brengen (I tapel li, :de haren);
fig. — nu imhro'gllo, een misverstand ophelderen ; — Jiri argonrento, een bewijsgrond ontwikkelen, punt voor punt toelichten ;
i bacchi svflii'ppano la seta, de zijderupsen spinnen de zijde ; — una lastra
fotograflea, een photogr. plaat, negatief
ontwikkelen ; —rsi, v. rifl. zich vrijmaken,
loswikkelen ; zich ontwikkelen, te voorschijn
komen ; v. n. zich ontwikkelen, vorderingen
maken, goed groeien; p. pres. —ante, als
sost. m. (Mat.) evolvente, v.; p. pass. —ato,
ontwikkeld; als agg. ontwikkeld, vooruitgegaan in groei ; —uppata, 1. (Mat.) evolute, v.;
ontwikkelingslijn, v.; —tippo, m. ontwikkeling; 1'età dello —, de ontwikkelings-,
groeijaren ; esser sullo —, in de tijd der
ontwikkeling zijn ; ontwikkeling, uiteenzetting,
verklaring, v.
Svi'mero, m. koets v. op vier raderen.
Svinare, v. a. en n. aftappen (den wijn uit de
gistkuip): questo tino svina phi di quaranta barili, deze kuip geelt meer dan
veertig barili ; —atura, f. het aftappen o.
van den wijn uit de gistkuip ; tijd m. voor het
aftappen.
Svi'neere, v. n. niet overwinnen, het onderspit
delven ; --colamento, m. bevrijding, v., losmaking, ontboeiing, v.; —colare, v. a. — qe.
da ge., iets losmaken, losbinden; —rsi,
V. riO. zich losmaken bevrijden van een last,
schuld; —colo, m. Z. —colamento.
Svisare, v. a. verwringen, verkeerd voorstellen ; — la verità, de waarheid verwringen,
verdraaien ; —eeramento, m. het uithalen
(der ingewanden); —eerare, v. a. de ingewanden uithalen ; fig. —I monti traendone
i marsui, de marmerblokken uit de bergen
halen ; fig. — rasa questione, diep in een
vraagstuk doordringen; — nn autore, een
schrijver woord voor woord verklaren ; p. pass.
—ato, als agg. hartelijk, innig, vertrouwd ;
asmto -- , boezemvriend, m.; —ceratamente, avv. op hartelijke, innige wijze; —ceratezza, f. hevige, hartstochtelijke liefde,
genegenheid.
Svista, f. kleine fout, v.; verzien, o,
Svitare, v. a. losschroeven, afschroeven ;
—ellare, v. n.' het kalf bij de koe vandaan
nemen ; —tiechiare, v. a. loswinden, -maken,
ontwarren ; —vagnare, v. a. den zoom afsnijden ; p. pass. —ato, als agg. fig. dom,
onnoozel, lummelachtig ; boeca —, zeer groote
mond, m.; —ziare, v. a. van de ondeugd
afwennen.
Svi'zzera, f. (Geogr.) Zwitserland, o.; —o, agg.
zwltsersch ; sost. m. Zwitser, m.
Svoeiferare, v. n. h.z.d. als voeiferare ;
schreeuwen ; v. a. uitschreeuwen, overal rond-
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vertellen, uitbazuinen ; —gliarirento, m.
beginnen den lust te verliezen; —gifare, v. a.
den lust verliezen; —rsi, v. rifl. den lust tot
iets verliezen ; van iets genoeg hebben, niet
meer willen ; p. pass. —ato, niet meer willend, moe zijn ; als agg. traag, lui, lusteloos;
sost. m. luiaard, m.; —gliata eefo, m. zeer
traag, lusteloos mensch ; —gliata meute,
avv. op lustelooze, trage wijze ; —gliatello,
agg. ragazzo —, Jongen die geen lust tot
leeren heeft —gliatezza, f. tegenzin, walg,
m.; lusteloosheid v. om te werken ; —ato, Z.
onder —are ; —gliatone, m.. —ona, f.
iem. die alles met tegenzin doet; lusteloos,
traag persoon ; —lazzamento, m. het rondfladderen ; —lazzare, v. n. fladderen, heen
en weer vliegen ; met de vleugels slaan ; fig.
ronddwalen ; v. a. —i fazzoletti, met cie
zakdoeken zwaaien ; —lazzato'io, agg. lichtzinnig ; eervello — , windbuil, lichtzinnig
mensch, m.; —lazzatore, m., --trice, f.
rondfladderaar, rondlooper, m., fladdergeest,
m.; —lazzio, m. aanhoudend gefladder, heen
en weer gevlieg, 0.; —lazzo, in. het fladderen ; fladderend, waaiend voorwerp ; strook
linnen met opschrift ; krul, m., versiering v.
(aan letters); —lere, v. n. Z. disvolere;
—'igere, v. a. oprollen; ontwarren, afwikkelen, ontplooien ; (Mar.) - area bandiera,
een vlag ontplooien, hijschen ; fig.— qd. dal
suo proposito, iem. van Zijn plan, voornemen afbrengen ; fig. uiteenzetten, verklaren,
ontwikkelen; — Un libro, een boek doorbladeren ; of : een boek doorstudeeren ; —rsi,
v. ritl h.z.d. als slogare ; —lgimento, m.
loswikkeling, uitrolling, ontplooiing, v.; fig.
ontwikkeling. uiteenzetting, v.; --1ta, f. kromming, wending v. (van een rivier); hoek, m.,
ombuiging v. (van een straat); prendere la
—, den hoek omslaan ; van den weg afgaan ;
inspringde boek, m.; —ltamento, m. oprolling, opdraaiing, v.; ombuiging, omwending,
keering, v.; —ltare, v. a. oprollen, opdraaien ;
fig. — qd., iem. ergens toe overreden, brengen ; v. n. omslaan (een hoek); omkeergin ; fig.
zich van bet goede afwenden, tot het kwaad
wenden ; — dal discorso, van 't gesprek
a fl eiden ; —Itata, f. Z. svolta ; —ltatura,
f. Z. —Itamento ; —lticchiarsi, v. ritl.
uit-, rechtbuigen, ombuigen ; —lto, p. pass. v.
svolgere, agg. fig. dichtbij ; è qui —, het
is hier zeer dichtbij ; ook iron. zeer ver ; —1
tolauiento, m. het heen en weer rollen ;
—itolare, v. a. heen en weer rollen ; —rsi,
v. rill. zich rollen, wentelen ; krimpen (v. pijn);
—Itolone, m. het been en weer rollen ; si
dil erte a fare glf —I sul prato, hij
vermaakt zich met op het gras heen en weer
te rollen ; radde e fece due o tre —i,
hij viel en maakte twee of drie buitelingen ;
—ltura, f. h.z.d. als —ltatura, —ltamento ; —'lvere, v. a. h.z.d. a Is svo' lgere ;
—tare, v. a. leegmaken, ledigen ; bet vulsel
uit een kussen nemen.
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T, m. spreek uit ti ; de letter t ; fatto a T,
in den vorm van een T, in T-vorm ; ii T
della molla della carozza, de nagel van
de rijtuigveer.

taai ; —ainacca, f. (Farm.) takamakabalsem,
m.; —are, v. a. merken )het laken); —hegglare, v. a. (Stamp.) toestellen, stukjes papier
onder de letters leggen (om ze beter te doen

Ta', voor tai of tali.
uitkomen); —herella, f. kl. gebrek, o.; clascama ha le sue —e, ieder gek heeft zijn
Tabacca'ia, f. tabakverkoopster, v.; —a'io,
gebrek ; —'lila, f. h.z.d. als truciolo;
tahakverkooper,
m.;
eigenaar
v.
een
tabakm.
—kina, f. (Omit.) kalkoensche hen, v.; —o,
en sigarenwinkel; —ato, agg. tabakkleurig;
--biera, f. tabaks-, snuifdoo s , v.; —0, m. (Bot.)
m. kalkoensche haan, m.; fa in . rosso come
da
fiimo,
in
tabaksplant, v., tabak, v.; —
iin —, zoo rood als een kalkoensche haan ;
foglia, in rotoli, da paso, da mast.i—hinotto, m. jonge kalkoen, m.
care, rook-, - in bladeren, - in rolletjes, snuif, Ta'ccia, f. beschuldiging, aanklacht, v., verpruimtabak, v.; m. prov. dare, avere il —
wijt, o.; di mala —, in slechten roep, m.;
del nonso, zijn ontslag geven, krijgen ; prov.
—are, v. a. — qd. dl qc., tem. van iets
Bacco, — e Venere riducuno l'uomo
beschuldigen ; lo tacciano di imibrogliin cenere, wijn, tabak en vrouwen brengen
one, men noemt hem een afzetter, beschuldigt
hem van afzetterij ; —0, m. alleen in : fare
den mensch in 't graf; —one, m. sterk snuiiin —, dare nu —, er een slag naar slaan ;
vende persoon, snuifneus, m.; —oso, agg. met
snuif bevuild, bestoven.
in 't ruw, oppervlakkig berekenen ; fig. een
Tabaso, agg. lingua —a, lastertong, v.
twist door wederzijdsch toegeven beslechten ;
tenere qd. a —, tem. voor een overeengeTabarro, m. groote (mannen) mantel, winter-

komen prijs onderhouden.
mantel, tn.; overjas, v., soldatenmantel, m.;
Tacco, tn. (Calzol.) hak, hiel, m.; consutabbaard, in.
iiiare, riuiettere i —€, de hakken atloopen,
vernieuwen ; fig. battere i —i, heen en weer
loopen (voor een venster); er van doorgaan,
tering, v.
Tabefatto, agg. verrot, in rotting overgegaan.
den looppas nemen; (Stamp.) onderleg o. van
een drukvorm ; (Mar.) stapelblok, 0.;
Tabella, f. tabel, tafel, overzichtstafel, lijst,
ais tacchino.
opgave, v.; —e storiche, cronologiche,
historische enz. tabellen ; klapper, in., ratel, v.; Ta'ccola, f. vroeger gekir. voor ekster; fig.
praatvaar, kletser, m.; fana. klein gebrek, o ,
scherz. sonar le — dietro a qd., zich over
tem. vroolijk maken, ietn. foppen ; fig. praatkleinigheid ; badare a tutte le e, ep alle
kleinigheden letten ; voor : tresea, giuoco;
vaar, m., -inner, v.
Taberna'colo, m. (Bibl.) bonds-, loofhut, v.;
—are, v. n. h.z.d. als ciarlare ; —ata, f.
festa dei —i, loofhuttenfeest, 0.; (Eccles.)
cianci a. ; —oleria, f. h.z.d. als ciarla ;
tabernakel, sacramentshuisje, 0., Id. kapelletje,
—olina, f. soort grof doek, 0.; fig. kletser,
praatvaar, m.; —olo, m. kl. schuld, v.; h.z.d.
o., kl. nis v. (voor heiligenbeelden) zoowel in
kapellen als langs de wegen ; (Mar. Stor.)
als barzecola; —onare, v. a. (Calzol.) de
achterkasteel o. (op de oude galeien).
zoolen aannaaien ; p. pass. —ato, als agg.
Taberna'rio, tn. Z. taveriiaio.
suole —e, genaaide (niet gepende) zoolen;
Tabi,m. gewaterd taf, o.; zilvermoiré; —ido,
—one, m. (Calzol.) hooge hak, m.; opgezette
lap v. (op een schoen); fig. overtollig, alleen
agg. teringachtig, teringlijdend.
Tabuia'rio, ai. h.z.d. als archi'vio.
voor het metrum ingevoegd woord, stopwoord,
Tacca, f. insnede, inkerving, kerf v. (op den
o.; (Mar.) — di on vela, stootlap, voering
arm v. d. unster); miancano tre —cche
v. van een zeil; Tam. battere i —i, zich uit
al peso, er ontbreken drie kerven (drie lood)
de voeten maken.
aan 't gewicht; fare —cche sul banco Taccuino, m. zakboekje, o.; schr41ftafelije, o;
col temperino, met het penne at es kerven
kalender, m.
in de bank maken ; kerfhout, o., kerfstok, in.; Tacere, v. n. zwijgen, stil zijn, stilzwijgen, niet
della freccia, kerf in de pijl ; fain. farsi
spreken ; tacque per tiitta la sera, hij
deed den geheelen avond geen mond open ;
Tina — sul naco, een knoop in zijn oor
a queue parole tacque, bij deze woorden
leggen (om iets niet te vergeten); merk, o,
schaarde v. (in messen, zwaarden); fig. klein
zweeg hij ; prov. che tace acconsente,
gebrek, 0.; fig. gestalte, figuur, v.: bella -wie zwijgt stemt toe ; far —, doen zwijgen ;
het zwijgen gebieden, opleggen ; stil, bedaard,
d'uoino, een flinke, groote man, m.; persona
di mezza —, persoon van middelbare gerustig zijn, zich niet latzn hooren ; ora tace
il vento, nu zwijgt de wind ; tace la potte,
stalte, grootte ; tacca tacca, m. avv. zoo
de nacht ligt stil ; face il sole, de zon
zoo, zoo tamelijk ; si sta — —, het gaat ons
zij
komen
er
eampa
no
,
schijnt niet; lvi ii cuore face, daar vindt
zoo zoo, la Ia ;
het hart rust; taccia e vada al posto !
zoo Ia la ; —, f. h.z.d. als tacchino; —agnezwijg en ga naar uw plaats ; -- di qe., over
ria, f. knekerij, enghartigheid, gierigheid,
knekerigheid ; —agno, agg. knekerig, gierig,
iets zwijgen, iets niet noemen, vermelden ; niet

Tabe, f. (Med.) tering, v.; — polinonare,
abdominale, dorsale, long-, buik-, rug-
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plaats hebben, niet gehouden worden (lessen);
v. a. verzwijgen, met stilzwijgen overheen gaan,
niet vermelden; ne tacgiie Tina parte del
raceonto, hij verzweeg een gedeelte van het
verhaal ; non tacerb che ..., ik wil niet
verhelen, verzwijgen dat ...; (Gra th .) — O l a
parola, een woord weglaten ; p. pres. —etre,
zwijgend ; als agg. stil, rustig; p. pass. ta
tinto; — sost. m. stilte, rust, v.; het zwijgen ;
—'vole, agq. h.z.d. als tacito.
Tachigralia, f. en tachi'grafo, m. h.z.d. als
stenografia, steno'grafo.
Taci'bile, agg. verzwijgbaar, wat verzwegen,
kan, mag worden ; —iiiieiito, m. het zw ij gen,
stil zijn, o., stilte, v.; —itamente, avv. op
stilzwijgende, stille wijze; op verholen, verborgen wijze; —itare,v. a. tot zwijgen brengen ; tot rust brengen ; — uil ereditore, een
schuldeischer tevreden stellen ; —rsi con qd.,
met iem. een overeenkomst, vergelijk treffen ;
—iteggiare, v. a. naar de wijze van Tacitus
schr ij ven ; —itista, m. bewonderaar, kenner,
navolger m. van Tacitus; —'ito, agg. stil,
zwijgend, stilzwijgend; woordkarig ; tig. stil,
in 't verborgen, verholen ; partenza —a,
stil vertrek o. (zonder afscheid); (Co rn .) socio
—, stille vennoot, m.; condizione —a, stilzwijgende, vanzelf sprekende voorwaarde, v.
Ta'cito, m. (N. pr. stor.) Tacitus, m.; —ituriiamente, avv. op stilzwijgende, stille, rustige
wijze; —itnrnità, f. verzwegenheid, zwijgzaamheid, woordkarigheid ; zwijgend, gesloten
karakter ; zwijgen, o.; --iturno, agg. zwijgzaam, woordkarig, gesloten ; weinig mededeelzaam ; in stilte liggend landschap ; ii Taciturno, (Stor.) (Willem) de Zwijger, m.
Taddeo, m. (N. pr.) Tbadeus, m.
Tafanare, v. n. steken, bijten (van muggen);
fig. stekelige woorden geven ; —ana'rio, m.
(volg.) achterste, o., stuit, o ; —a' no, m. (Zool.)
paarden-, veebrems, m.; fig. lastig, opdringend
mensch ; Tam. levarsi all' alba dei —i,
zeer laat opstaan.
Taaie, (klanknabootsend woord) plomp ! bom !
Tafferia, f. kleine trog, m.; --eru'gia, f.,
—ern'glio, m. luid gekijf, getwist o. van v eel
personen ; vecht-, kloppartij, v.; fig. verwarde,
ingewikkelde zaak.
Taffetá, m. taf, o. (Iicht zedenstof); — inglese,
Engelsche hechtpleister, m.; -- incerato,
ingoinmato, gewaste taf, o.; — lustrato,
glanstaf. o.; tam. aver lo stoinaco dl —,
een zeer zwakke maag hebben.
Taf Hare, v. n. veel en goed eten, goed smullen;
—io, m. goed maal, o., fijne smulpartij, v.
'Toga, f. (Mar.) draaireep, v.
'a'glia, f. het snijden, dooden, 0.; bloedbad,
0.; snede, snit o. (van kleeren); uniform, dracht,
livrei, v.; (Apr.) olijvenscheut, v.; — h.z.d. als
tacca ; kerfhout, o., kerfstok, m.; belasting,
geldboete, brandschatting, v.; prijs o. (op het
hoofd eens misdadigers gesteld); bondgenootschap, v.; aandeel, o., bijdrage, v.; (Alec.)
windas, v.; (Mar.) talie, v.; (Ceraiuol.) gereedschap om de kaarsenpitten te snijden ; (Giuoc.)
afnemen o. der kaarten ; —a'bile, agg. snijdbaar, belastbaar ; —aborsa, f. indecl. beurzensnijder, zakkenroller, m ; —aboschi, m.
indecl. houthakker, m.; —aeantoiii, m. indecl.
snoever, bluffer, m.; —acarta, f. papiermes,
o., vouwbeen, o.; —adore, m. h.z.d. als
—fiere; —aferro, m. (Magn.) fijne stalen
beitel, m.; —agioree, f. h z.d. als nccnsione,

TAG
strage ; —alegna, m. indecl. houthakker,
m., houtklover, m.; —aware, m. (Mar.) boeg,
m., neb v. (van het schip); —ainento, m.
lfet snijden, stuk-, doorsnijden ; — (van twee
lijnen) snijpunt, 0.; — h.z.d. als nccisioiie,
strage ; —ando, m. (Coin.) rentecoupon, m.;
—apietre, m. indecl. steetlhotlWer, ; —aporro, a —, m. act. Schuins, dwars door;
—are, v. a. I. snijden ; door- af-, insnijden;
snoeien, besnoeien ; vellen (ioomen); neer-,
afhouwen ; — I capélli, de haren snijden,
knippen ; — legnainè, het houtwerk afkappen, bewerken ; -- le legha, bout bakken,
kloven ; -- lift libro, een boek afsnijden;
(Chir.) afzetten (een arm enz.); — nn argine,
uil u n iro, iiii po li te, een dijk, muur, brug
meesleepen ; — uil pezzo duin discorso,
een gedeelte uit een verhandeling weglaten,
besnoeien ; —rsi nu dito, zich een vinger
afsnijden ; (Sart.) een costuum maken, de stof
er voor snijden ; mod. prov. -- secondo ii
panpo, zich naar de omstandigheden schikken ; assol. snijden, scherp zijn ; queste forbiei non tagliano, deze schaar snijdt, knipt
niet; — a pezzi qe., iets in, aan stukken
snijden ; — le braccia a qd., iem. van zijn
kracht berooven ; — le acque ad un terreno, het water van een land afsnijden ;
— la borsa a qd., iem. bestelen, zakkenrollen ; — le parole in bocca, iem. het
woord afsnijden ; — ad uno la via, il
ritorno, iem. den weg, den terugkeer afsnijden, beletten ; (Mis.) — fiiori nna trappa,
een troep van de hoofdmacht afsnijden ; (Mar.)
— gli alberi, de masten kappen ; tam. —
corto, kort afbreken ; per -- a conto, om
kort te zijn ; (Giuoc.) — le carte, de kaarten
afnemen ; -- 11 vino, den wijn versnijden;
—rsi, v. rib. zich snijden ;p. pass. —ato, als
agg. afgesneden, gekort ; Was.) tempo —,
gewoon tempo, o; struiiieiito -- in si, op si
hoog gestemd instrument, 0.; JIg. ben —, van
goeden lichaamsbouw ; — a qe., voor iets
geschikt, als voor iets geknipt; al compliinenti 11011 sono —, voor komplimenten
maken ben ik niet in de wieg gelegd, geschikt;
son — cosi, ik ben nu eenmaal zoo ; ik ben
nu eenmaal zoo geschapen ; — II. v. a. belasting, geldboete opleggen ; brandschatten;
—ata, f. het snijden; be-, afsnijden ; snede,
snijvlakte, v.; vellen (van een bosch); fare
una
een gedeelte van het bosch vellen;
(Fort.) versperring v. van boomstammen ;
sperfort, o.; h.z.d. als necisione, strage;
—atelli, m. pl. soort macaroni in smalle
reepjes ; —atini, m. pl. als 't vorige, maar
nog dunner; —store, m., —triee, f. tailleur,
coupeur, m., coupeuse, v.; (Macell.) afhouwer
m. (van 't vleesch); (Giuoc.) bankhouder, m.;
—atura, f. het snijden ; af-, doorsnijden, o.,
snede, v.; (Chir.) snede, insnijding, v., afzetting v. (van een lid); operatie, v.;—eggiare,
v. a. een belasting, geldboete, brandschatting,
oorlogsschatting opleggen ; — qd., een prijs
op iem.'s hoofd zetten, iem. vogelvrij verklaren ; —eute, agg. snijdend, scherp, scherpgeslepen ; fig. lingua —, scherpe, giftige tong,
v.; (Arte.) stile, maniera —, droge stijl, m.,
stijve manier, v.; —ere, --ego, m. (Cuc.) hakbord, o., hakblok, o.; scherz. ginbba a —,
zeer slecht gesneden, gemaakte jas, v.; houten
bord, o.; fig. essere, stare a — con qd.,
met iem. van 't zelfde bord eten, met iemand
,
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gemeenschappelijk huishouden ; fare 11 —i, Talenta'ccio, m. slecht talent, 0.; meer gehet huishouden verzorgen ; voorsnijden; —
bruik : fain. zeer groot, uitstekend talent, vere-rfui, m. pl. fijne, dunne vermicelli of macaroni.
nuft, 0.; —are, v. n. behagen, aanstaan, beTa'glio, In. het snijden, o., snede, sneë, v.; —
vallen ; —0, m. I. (Archeol.) talent, o. (bepaald
dei bosehi, het kappen der bosschen ; un
gew. en geldsom bij de oude rom. en joden);
bosco è in sul —, een bosch kan uitgekapt,
fig. het toevertrouwde pand, o.; — II. natuurgekapt worden ; alberi da —, verkoopbare
gave, v., natuurlijke aanleg, m., talent, o.; ha
boonmen; 11 — dell' erba, del flena, het
motto — per la ntttsica, hij heeft veel
gras -, hooi maaien ; snit, sneë, v.; snijden,
aanleg, talent voor de muziek ; lust, ITI. beknippen van een kleed ; kerf, v.; verdeelgin,
geerte, v., verlangen, o., wil, m.; faeela pure
afhouwen o. van het vleesch ; è an bel —
11 suo —, handel, doe zooals gij wilt, naar
di carne, dat is een mooi stuk vleesch ;
uw goedvinden ; mal —, boos-, valschheid,
vorrei tie chili dl cartte ; in cite -- la
v.; haat, wrok, m.; a —, m. avv. naar wensch,
desidera $ nel soccoscio, ik wou drie
welgevallen ; a boon — , gaarne, gewillig;
kilo vleesch hebben; uit welk stuk ? uit de
di sno —, vrijwillig; —oso, agg. verlangen
bil ; — dei vini, versnijden van den wijn ;
bespeurend, vurig verlangend.
(Sart.) stuk goed dat voor een costuum vol- Talete, m. (1V. pr. stor.) Tales, m.
doende is ; ha cotttprato nu bel — di Talia, f. (NN. pr. mit.) Thalia, v., een d. Gratiën;
calzoni, hij heeft een mooi stuk goed voor
Thalia, v., muse van liet tooneel.
een broek gekocht ; snede, scherpte v. van een Talismano, m. talisman, m.; amulet, 0.; met
mes enz.; — vivo, arms a due —1, zeer
tooverkracht, beschermende eigenschap voorfijne, scherpe sued ; tweesnijdende wapens ;
zien voorwerp.
— ntorto, stompe, stompgeworden sned; Ta'llero, m. (Monet.) thaler, daalder, m.
colpire di — door een houw verwonden ; gallire, v. n. schieten, uitspruiten ; kroppen
(di panco, door een stoot); lig. tnctt.ere al
maken (salade enz.); —lo, m. scheut, v.;
— (al 1110) di spada, over den kling jagen,
spruitje o. (van zaaiplanten); utettere 11 —,
in de pan hakken ; a —, tn. avv. stuks-, broksschieten; —i, p1. (delie rape), raapstelen,
gewijze; s•endere ii pence a —, de visch
v. mv., aflegger, m., zinkloot, v.; mod. prov.
bij mooten verkoopen ; dare nu caeio a —,
utettere un - sul vecchio, in den oudereen kaas aansnijden om te laten proeven ; fig.
dom nog frisch en bloeiend zijn ; (Bot.) vruchtgelegenheid, gunstige tijd; cadere, venire
bodem, m.; —ofiti, f. pl. (Bot.) tinaliophieten,
in —, juist van pas, als geroepen komen;
v. mv.; lagere planten, mv,; --one, m. (Anat.)
soms voor taglia, lichaamsbouw ; —olino,
biel, v., hielbeen, o.
In. klein stuk o. vleesch ; —ofte, m. weder- Talmente, avv. zoo, zoodanig, dermate.
vergelding, v.; la legge del —; occhio Talniadde, galmade, Talmud, in. Talper occhio, dente per dente, de wet der
mud, m.; —u'dico, agg. talrnudisch ; —uwedervergelding ; oog om oog, tand om tand;
dista, m. talmudist, m., kenner, uitlegger
voor taglia, belasting, contributie, brandvan den Talmud.
schatting, v.; —cola, f. (Cacc.) wolven-, Talo, m. (Archeol.) langw. dobbelsteen ; bikkel,
vossenval, v.: fig. voor lacelo ; —uolo, m.
m.; —ora, avv. soms, menigmaal ; —...,
stuk, klein gedeelte, o.; stuk vleesch o. (dat
—..., nu eens..., dan eens.
van een groot stuk wordt afgesneden); (Bott.) Talpa, —pe, f, (Zool.) mol, m,; fig. kortzichklokbeitel, m.; (Magn.) schrootbeitel, m.; a —,
tig mensch.
^n. avv. bij kleine stukjes ; —uzzaniento, m. Taluno, agg. h.z.d. als alciino ; —volta, avv.
het sn ij den, hakken 0. in kleine stukjes; verh.z.d. als talora.
snippering, v.; —uzzare, v. a. in kl. stukjes Tamauto, agg. zoo geschapen, zoo groot.
snijden, versnipperen.
Tatttari'gio, —isco, m. (Bot.) tamarix, m.
Tago, m. (Geogr.) Taag, v. (rivier).
Tamarindato, agg. met tamarinde toebereid;
Talabalacco, m. oorlogstrompet der Mooren.
—do, m. tamarindeboom, m.; polpa di —,
'fa'lamo, in. bruids-, huwelijksbed, o., -kamer,
tamarindemoes, o.
v.; fig. toevlucht, v.; (Bot.) vruchtbodem, m.; Tamba'scià, m. h.z.d. als sollazzo of
—are, agg. abito -- of —, m. lang tot aan
tempore.
de hielen afhangend feestgewaad ; lang over- Tasubellone, m. groote baksteen ; fig. en fam.
kleed der geestelijken, rechters, toog, v.; talar,
domkop, ezel, in.; —bene, avv. h.z.d. a Is panto
m.; —ars, m. pl. (Mit.) gevleugelde schoenen,
bene ; —burare, v. a. (Stor. fiorent.) — qd.,
m. mv. van Mercurius.
iem. aanklagen; fam. afranselen, afrossen ;
Talchè, tong. zoodanig dat ...; zoodat ...; a
(Macell.) de huid van 't gesl. vee opblazen;
--, h.z.d. als —
—burazlone, f. (Stor. lor.) aanklacht, v.;
Talco, m. (Min.) talk, talksteen, m.; terra di
—burello, m. met kalfsvel overtrokken hoe—, bitter-, talkaarde, v.( magnesia, v.; —oso,
pel om bal te slaan ; h.z.d. als taiubusitto;
agg. talkachtig.
--buretto, m. kleine trommel, v.; klein zitTale, tal, pl. tali, tas, La', wig. zoo. zoobankje, tabouret, o.; (Mar.) pl. kast tegen de
danig; -- è lo scolare, quale è 11
mast ; plecht v. (van de boot); —buriere, m.
maestro, de leerling is zooals de meester
trommel maker, m.; —burino, m. kl. trommel,
hem vormt; zulk, zoodanig; nu uottto
V.; (Mil.) tamboer, trommelslager, m ; — magnon lo vedró mal pits, zulk een man zal
giore, tamboer-majoor, m.; (Mus.) scheltromik nooit meer zien; tale e quale, geheel
mel, v., tambourijn, m.; fam. sonare 11 —
de-, hetzelfde ; juist zoo, geheel gelijk ; a —
colle dita, met de vingers (op de tafel)
che..., tot, zoover... dat; fam. tal sla di
trommelen; —burlano, m (Mugn.) trommelte, tot uw eigen schade; voor: taluno;
zeef ; vuurmand, v.; koffietrommel v. (om koffie
pron. indeterm. tja —, een zekere ; i1 tal di
te branden), koffiespit, o.; —buro, m. (Mus.)
tale, mijnheer zus en zoo; 11—..., 11 —, de
trommel, v.; le bacchette del —, de tromeen ..., de ander; — e quale, deze en gene.
melstokken ; la pelle, 11 cerchio, het
,

,
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vel, de reep of hoep van de trom ; il rullo
del —, tromgeroffel; uscire a — battente,
met slaande trom uittrekken; fig. a — battente, snel, in allerijl, terstond; (Mil.) tamboer, trommelslager, m.; (Arch.) trommel,
(onderbouw van een koepel); (Orolog.) trommel
v. (voor de veer); (Mec.) trommel, v., cilinder
m. om iets er op te winden ; koffertje, o.;
(Stor. fiorent.) bus v. waarin de openlijke aanklachten gestoken werden ; (Fort.) sterke palissadenverschansing ; (Zool.) trommelvisch, In.;
fam. aver il oorpo come nu —, een opgezetten buik hebben ; sol — , m. avv. terstond,
onmiddellijk ; —bassare, v. a. afrossen;
—eriee, 1. (Bot.) Z. tamari'gio ; —igiare,
—isare, v. a. h.z.d. als stacciare ; —i'gio,
m. h.z.d. als staccio; —poco, avv. zelfs
niet, ook niet, niet eens, zoo min als.
Tana, f. hol, o.; fare uscire l'orso dalla
—, den beer uit zijn bol jagen ; fig. armoedig,
vervallen buis, o., kot, o . ; fam. groote scheur,
v., groot gat, o.; —aceto, m. (Bot.) reinvaren,
m., wormkruid, 0.; —a'glia, 1. (meest —e,
1. pl.) tang, v.; — da taglio, knijp-, trektang,
v.; — da preses, grijptang, v.; — poutata,
rondtang, v.; — imbracatoia of abbracciatoio, richttang; — da fuoco, vuurtang,
v.; —a stoffa, schuiftang, v.; bocche, cosce
delle —e. lippen mv. (der tang); tang, v.
(martelwerktuig); (Fort.) tangwerk,o.; cavare
qe con le —e, iets met de tang (met groote
moeite) uithalen, verkrijgen ; —agliare, v. a.
met gloeiende tangen knijpen, martelen ;
—aglietta, 1. tangetje, 0.; —aglione, m.
groote, smidstang, v.
Tapai, m. (Geogr.) Don, m. (rivier).
Tananai, m. indeel. h.z.d. als badanai.
Taiicredi, —do, m. (N. pr.) Tancredo. m.
Tanè, agg. runkleurig, lederbruin ; sost. m. runkleur, v.; —liccio, agg. in 't runkleurige,
lederbruin vallende.
Tanfanare, v. a. h.z.d. als tartassare;
—fo, m. muffe, duffe reuk, m.; questi fiaschi
sanno di —, deze flesschen ruiken duf;
—gente, m. (Geom.) rakingslijn, tangent, v.;
(Giur.) toekomend, rechtmatig deel, 0.; —fiere,
v. a. h.z.d. als toccare; —geroso, agg. fijn
op 't gevoel, teer.
Ta'rigei•i, m. (Geogr.) Tanger, o.
'I'a'nghero, m. ruw, boersch, onbeschaafd
mensch, m; —gi'bile, agg. voel-, tastbaar;
—go'ccio, agg. plomp, boersch, lummelig;
—gone, m. (Mar.) hakspriet, v.
Ta'nnico, agg. (Chim.) tanninehoudend; acido —, looizuur, 0.; —ino, m. (Chim.) tannine,
o., looistof, v.
Tantafera, —ferata, f. lang onsamenhangend geklets over iets; —lesti, m. pl. (Chim.)
tantalzure zouten, o. mv.; —'lico, agg. tantalisch, onbevredigd ; —lite, f. (Min.) tantaliet,
of kolumbiet, o.; —'lo, in. (Min.) tantalium,
kolumbium, o.
Ta'ntalo, m. (N. pr. mit.) Tantalus, m.
'I'antino, agg. een weinig; è — superbo,
h ij is een weinig trotsch; als sost. nu —, een
weinigje, een beetje, o.
Tanto, agg. zooveel, zoo groot; ho fatto —
lavoro guarito poteva, ik heb zooveel
werk afgemaakt als ik kon ; erano — I, er
waren er zoovelen; —a fu la sua sventirra che ..., zoo groot was zijn ongeluk
dat ...; —e volte, zoo dikwijls; —e grazie,
hartelijken, besten dank ; a di tanti del
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miese, den zooveelsten van de maand; ui«
-- per ceeto, zoo en zooveel per honderd;
due —i, tre —i, tweemaal, driemaal zooveel ;
a —, tot aan ; —a (per) testa, zooveel per
hoofd ; ogni —, di — in —, van tijd tot tijd,
af en toe; ram. aver — in riiano, zeker van
zij n zaak z ij n ; non esser — per qd., niet
genoeg voor iem. zijn ; appena — per passare, 't is nauwelijks voldoende om er door
te komen ; se — nii da — , als't zoo met de
zaak staat ( avv. zoo zeer, zoo veel; ha sotferto — olie ..., hij heeft zooveel, zoo zeer
geleden dat ...; —distante, zoover ; ha —
poco gindizio , hij heeft zoo weinig verstand ; ho aspettato — olie ..., ik heli
zoolang gewacht dat...; —olie, als cong. zoo
dat...; — ! of taut' é ! kort en goed, kortom,
in een woord ; — , o primo o poi mi l'ha
a pagare eens, vroeg of laat, zal hij 't mij
betalen ; tanto tanto, in dit geval, in middels, ondertusschen ; — o quanto, een weinig,
een beetje; pul olie —, meer dan noodig is;
-- meglio, — peggio, des te beter, des te
erger; — one, agg. en solt. m. zooveel; zulk
een groot stuk, o.; —osto, avv. als subito.
Tantumergo, Tantumergo, (lofzang tot het
H. Sacrement); fam. eantare a qd. il, —
iem. terdege de les lezen.
Tapivaniente, avv. op kommerlijke, ellendige
wijze; —are, v. n. Kommerlijk leven, met
moeite door 't leven komen • —rsi, v. rill.
h z.d. als attapinarsi ; f. armzaligheid, kommerlijkheid v. (van 't bestaan); —o,
agg. kommerlijk, armoedig; sost. m. iem. die
in kommerlijke omstandigheden leeft; —osi,
m. (Rett.) tapinose, v.; vermindering, verzachting der uitdrukkingen.
Tapioca, f. tapioca, v., sago, v.; minestra
di —, sagosoep, v.
Tappa, f. halte, rustplaats, v ; (1Viil.) marsch v.
van de eene rustplaats naar de andere; la
— militare è di dieci chilonietri, de
marsch tusschen de eene rust en de andere
bedraagt tien kilometer ; dagmarsch, v.;—are,
v. a. met een stop, prop, tap, kurk sluiten ;
dichtkurken ; — irn b ilco, een gat dichtstoppen ; fig. — la bocci a qd., iem. den mond
stoppen, het praten beletten ; toedekken, verbergen, aan den blik onttrekken ; goed inpakken, inbakeren (kinderen); —rsi, v. rifl. zich
goed inpakken, in den mantel wikkelen;—rsi
in casa, zich in huis opsluiten ; p. pass.
—ato, als agg. dichtgestopt, gekurkt; ingebakerd, ingepakt; —eta'eeio, m. slecht, gescheurd tapijt, 0.; —etare, v. a. — una
stanza, een kamer met een tapijt beleggen
—ato, als agg. quartiere —, met tapijten
voorziene woning, v.; —etino, m. kl. tapijt,
tapijtje, o.; —eto, m. tapijt, vloerkleed, o.; —
da nalotto, kamertapijt, vloerkleed, o.; —
da tavola, tafelkleed, o.; fig. inettere qe.
sul —, iets op 't tapijt, ter tafel brengen ;
scherz. inettere i —i alla finestra, een
kleur krijgen, beschaamd worden (bij loftuitingen); pagare sul —, comptant betalen;
—ezziire, v. a. met stoffen hekleeden, bekleeden, tapiseeren ; behangen; —zziera, f.
behangsel o. van stoffen ; tapisserie, v.; tapisserie, stoffeerders-, behangerswinkel,m., -werkplaats, v.; —ezziere, ni. stoffeerder, behanger, m.
Tara, f. (Cour.) aftrek, m.; tarra, aftrek voor
brutogewicht; eigen gewicht van de vaten,

kisten enz., tarragewicht, o.; korting v. voor
comptante betaling, rabat, o.; gIl feee la—
di dieet perceinto, bij gaf hem een rabat,
korting van tien percept ; gebrek, o., fout, v.;
è un lavoro eenza —,t is een werk waarop
niets te zeggen valt ; --abaralla, avv.'t egn
met 't ander, alles door elk. gerekend ; zpb
goed, kwaad als 't maar kan ; --abuso, m.
(Omit.) roerdomp, [n.; —adore, m. (Zool.)
knoppenboorkever, tin.; —aguotto, m. —otta,
f. dik, kort persoon, m., prop, m.
Tarantella, f. (Zool.) tarantella, v.; (Mus.)
zekere dans, dansmuziek in Z.-Italie ; —tello,
m. uit de zijde gesneden stuk tonijn ; fig. toegift, v.; —tismo, Z. —tolismo.
Taranto, m. (Geogr.) Tarente, o.
Tara'ntola, f. (Zool.) h.z.d. als tarantella;
naam van een kleine bruingevlekte slang, v.;
—olato, agg. van de tarantello gestoken;
m. (Med.) op de St. Vitusdans gelijkende ziekte die men meent dat door den
steek van de tarantella wordt veroorzaakt.
Tarapatà, m. den trommelslag nabootsend
geluid ; rataplan.
Tarare, v. a. (Com.) taxeeren, bet tarragewicht
berekenen, tareeren ; — nu conto, een korting op een reken. maken, v. e. reken. aftrekken.
Tarchlato, agg. kort en dik, niet groot maar
sterk ; vierkant.
Tardauneute, ave. op langzame, dralende
wijze; —aunento. m. het dralen, o.; draling,
talming, v.; —are, v. n. talmen, dralen ;
quanto tarda a venire, wat blijft hij lang
weg ; scusi, se ho tardato, excuseer, verontschuldig mij als ik u heb laten wachten,
dat ik wat laat kom ; quanto mi tardo it
suo ritorno, wat valt zijn terugkomst mij
lang ; langzamer loopen, zich bewegen (als een
ander), achterblijven • assol. laat worden ; v. a.
ophouden, tegenhouden; —etto, —ettino,
avv. een weinig laat; —ezza, f. draling, v.;
het te laat komen, o.; langzaamheid, v.; —i,
avv. laat; arrivare —, laat komen ; risolversi
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moeielijk besluiten kunnen ; in stil

Tart, m. (Monet.) tart of tarino, m., vroegere

munt op Siellie.

Tarida, f. (Mar.) vrachtschip, o.
Tarilfa, f. tarief, o., vrachtprijs, m.; — doganale, toltarief, 0.; rednzione della —,
vermindering v. op het tarief ; — per i viaggiatori, per le merci, personen - , goederentarief, o.; — differrentlale, differentiaalrecht, •tarief; — pel vetturini, tarief der
huurkoetsiers ; prijslijst, -noteeri ng,v.; pagere
a —, volgens het tarief betalen.
Tarisca, far —, gemeenschappelijk eten, een

vroolijk maal houden.

Tarlare, v. n. h.z.d. als lntarlare ; p. pass.
—ato, als agg. wormstekig; —atura, f.
wormstekige plek, v.; houtmeel, 0.; —o, m.

(Zool.) houtworm, m., klopkepertje, o.; houtmeel o. (dat uit worih aatjes valt); il — del
riniorso, gewetenswro
eging, v.; de knagende
worm van 't geweten ; fam. aver 11— con
qd., een wrok tegen iein. hebben ; m. prov.
l'aunor del —, eigenbaatzuchtige, berekenende liefde, v.
Taruia, tarnnola, I. mot, mijt, made, v.;
—ato, —olato, agg. door de motten aangevreten, met made bilzet; viso —, mottig,
pokdalig gezicht, o.
Taroccare, v. n. in groote woede geraken ;
razen, woeden; (Giuoc.) troef bekennen (in 't
tarocspel); —o, m. tarocspel ; m. prov. essere
come Ii inatto fra i —cchi, overal een
woordje in mee willen spreken; —one, m.
opvliegend, driftig mensch, driftkop, w.
Tarok), m. (Zool.) runderluis, -mijt, v.
Tarpano, agg. boersch, lomp, ongemanierd,
vlegelachtig; soft. m. onbeschaafd, lomp
tnensch ; vlegel, M.; —are, v. a. de vleugels
korten, kortwieken.
Tarpeio, —eo, agg. (Stor. rom.) rape —a,
monte — tarpeïsche rots, m.; Tarpeia,
h.z.d. als ueonte --; fig. schatkamer v. van
't Rom. Rijk.
Tarpina, —Igna, f. (Bot.) als epitimbra.
arqul'nio m. (N. pr. star.) Tarquinius , m.
Tarsia, f. ingelegd@ houtarbeid, houtmozaïek,
0.; fig. uit veel stukken samengesteld letterk.
werk; —care, v. a. b.z.d. als intarsiare ;
—0, m. (Min.) Tarsomarmer ; toskaansche
glanssteen, m.; — m. (Anat.) voetwortel, m.;
ooglidkraakbeen, o.
Tarso, m. (Geogr. stor.) Tarsus, o.
Tarta'glia, m. (pl. —gll), stotteraar, m.; —,
personaadje van 't napol. volkstooneel); —are,
V . n. stotteren, stamelen ; —one, m., —outs,
f. stotteraar, stamelaar, m., -ster, v.
Tartana, f. (Mar.) kl. vracht-, visschersschip,
0., tartaan, m.; —anone, m. (Pescat.) soort
vischnet, o.
Ta'rtara, f. amandeltaart, v.
Tarta'reo, agq. (Chim.) wijnsteenachtig, met
wijnsteen bereid; —, agg. tot de Tartarus, de
onderwereld behoorende.
Tartaria, f. (Geogr.) Tartarije, 0.; —ro, m.
inwoner van Tartarije; Tartaar, m.
Tarta'rico, agg. (Chim.) acido — wijnsteenzuur, o.; —izzare, v. a. (China.) met wijnsteen
zuiveren, tartariseeren ; y. n. wijnsteen vormen, aanzetten ; p. pass. —ato, als agg. met
wijnsteen geraffineerd ; aegisa —a, kreinor,

,

—, laat in den avond ; far —, te laat, niet
op den rechten tijd komen ; (am. per far —,
om zich tot den avond den tijd te verdrijven,
om den dag zoek te brengen ; farsi —, laat
worden ; fig. Una coca mi para —, iets
laat naar mijn zin, te lang op zich wachten,
blijft te lang uit; al phi —, alla pia —,
op z'n laatst, allerlaatst; lno, avv. un po'
, een weinig laat ; —io, agg. Z. tardino ;
—ità, f. langzaam-, traag-, treuzeligheid, v.;
—ivo, app. laat bloeiend, laat vruchten dragend, laat; frutti —i, late vruchten, o. mv.;
—o, app. langzaam, dralend, treuzelend; essere un po' — nel lavori, een weinig
langzaam in 't werk zijn ; itiente —a, langzame, niet vlug vattende geest, m.; — di
Mepte, d'ingegno, langzaam, zwaar van
begrijpen ; — peiitimento, laat berouw ; —
riniedlo, te laat aangewend geneesmiddel, o.;
I pia —i postera, de laatste, verste nakomelingen, mv., het laatste, verste nageslacht,
o.; ernstig, streng; zwak, afgemat.
Tareno, tarino, m. (Monet.) h.z.d. als tali ;
—entiiio, agg. tarentsch ; sost. m. Tarentino. Tarentijn, inw. van Tarente.
Targa, f. (Mil. stor.) lang houten met leer
tartwater, o.
bekleed schild, o.; fa in . groote snede v. vleesch, Ta'rtaro, m. Tartarus, m.; dooden-, schimmenham ; —lietta, f. kleine schild, or —one, m.
rijk, o., onderwereld, v.
groot (rond) schild, o.
Ta'rtaro, m. (Chim.) tartarus, wijnsteen m.
,

—
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(ook die welke zich op de tanden vormt); plaat v. (als aambeeld of onderlegger dienend).
erenor di —, — depnrato, kremortart, Tassidermia, f. taxidermie, v.; bet kunstig
wijnsteenroom, v.; gezuiverde wijnsteen, m.;
opvullen, opzetten van dieren ; —ista, m.
— enetico, braakwijnsteen, m.; —aroso,
opzetter m. van dieren.
agq. h.z.d. als —a'rieo.
Tasso, (Zool.) das, m.; dormlre commme un —,
Tartaraga, f. (Zool.) schildpad, v.; fig. en fam.
als een das slapen.
zeer langzaam persoon.
Tasso, m. (Oref.) kl. aambeeld, o.; niet- of
Tartassare, v. a. mishandelen, kwellen, plaklinkplaat, v.; —, (Bot.) taxusboom, m.; —bargen, martelen, slecht behandelen.
basso, m. (Bot.) toorts, v.; koningskaars, v.
Tartrati, m. pl. (Chim.) wijnsteenzure zou- Tasta, f. (Chir.) propje o. pluksel om een wond
ten, o. mv.
open te houden ; fig. lastige, kwellende zaak, v.
Tartufaia, f. truffelveld, o., -beplanting, v.; Tastame, m. (Mus.) het toetsenwerk, de toet—ufo, m. (Bot.) truffel, v.; fig. tartuffe, huichesen aan piano's enz.; menigte toetsen ; —alaar, schijnheilige, m.
mento, m. het tasten, i-etasten, bevoelen, o.;
Tarulto, agg. dom, onnoozel, druilerig.
—are, v. n. en assol. tasten, betasten, beTasca, f. zak in. (in kleeren), broekzak, m.;
voelen ; il medico gif tastb la gamba,
—sehe fonde, diepe zakken ; la — davanti,
de geneesheer betastte zijn been ; — il polso,
di dietro, de voor-, achterjaszak, m.; tenere
den pols voelen ; andare tastando, al
le mani in —, de handen in den zak houtastende voortloopen ; fig. — qd., iem. uitden ; zakransel m. (der bedelmonniken); (Mar.)
hooren, op de tand voelen ; — il terreno,
— da tu na vela, zeilpersen ving, v.; fig. voor :
het terrein verkennen, de toestanden onderzoegeldzak, m., beurs, v.; nettere la nago a
ken ; (Mar.) — il fondo, h.z.d. als scanfrugarsi nella —, de hand in den zak
dagliare; —ata, f. het bevoelen, voelen,
steken (om de beurs er uit te halen); fig. en
aanraken ; — di polso, den pols voelen • fig.
[am. aver in — qd., iem. in zijn zak hebben,
gli ho dato una —, ik heb hem den pols
hem niet vertrouwen, niet mogen lijden ; una
eens gevoeld, eens gepolst ; —ati na, f. fig.
eosa entra in — a qd., iets wordt iem.
dare una —, een weinig polsen, uithooren,
tot last, verveelt iem.; m. prov. faxebbe a
aan 't praten brengen ; —atore, in. bevoeler,
perdere colle —sehe rotte, hij verliest
betaster, uithoorder, m.; —eggiare, v. n. (de
altijd bij 't spel ; —a'bile, app. wat in den zak
toetsen) aanslaan ; —iera, f. klavier, o., de
gedragen kan worden ; diziona'rio —, zaktoetsen v. mv. (v. d. piano); —o, m. het tasten,
woordenboek, o.; —ata, 1. een zak vol;
voelen, betasten, bevoelen ; andare a —,
—sehino, m. kl. zakje, vestzakje, 0.; —one,
tastend gaan ; fig. zonder richtsnoer, zonder
m. groote, diepe zak.
juist te weten hoe te werk te gaan, rondtasten,
Taso, m. wijnsteen m. (die z. in de vaten aanzet).
conoscere qc. al —, iets op 't gevoel, op
Tassa, f. taks, v., loon, o , bezoldiging, v.; prijs,
den tast kennen; (Mus.) toets, v.; fig. en fam.
m.; schatting, taxatie, v.; belasting, v.; — sui
toecare on —, een snaar aanraken ; een
cani, belasting v. op de honden ; — sufla
onderwerp aanraken ; polsen ; toecare il —
borsa, beursbelasting, v.; — postale, suite
buono, de rechte snaar aanraken ; (Arch.)
lettere, briefporto, o.; — del bolco, zegelgat m. hier en daar in muren gemaakt om
belasting, v.; — del registro, registratiede gesteldheid er van te onderzoeken ; proef,
geld, o; pagaxe le —e, de belastingen beonderzoeking, v.; (El.) drukker, m.; bottone
talen ; esattore delle —e, (belasting)
del —, drukknop, m.; —oni, a —, avv. tasontvanger, in ; — d'ammissione, admissie,
tend; fig. blindelings, zonder overleg.
toelatingsgeld, o.; — d'entrata, entree-, Tato, m., tata, f. kinderuitdrukking voor
lidmaatgeld, 0.; — inensile, annuale,
broeder, zuster.
maandel41ksch, jaarlijksch schoolgeld ; —a'- Tattamella, 'f. kletsmond, v.; kletswijf, o.,
bile, agg. belastbaar ; rendita —, belastbaar
babbelkous, v.; —amellare, v. n. kletsen,
inkomen ; —are, v. a. schatten, taxeeren ;
babbelen ; —era, f. h.z.d. als tacca, in de
vaststellen, bepalen ; —i prezzi, de prijzen
beteekenis van fout, v.; gebrek, 0.; kleinigheid,
bepalen, vaststellen ; fig. berispen, beschuldinietigheid, v.; volg. wrat, v.; —lea, f. (Mil.)
gen, verklappen, aanklagen ; belasten, met een
taktiek, v.; kunst v. om de troepen op te steibelasting beleggen ; — qd., iem. aanslaan ;
len ; fig. doelmatig handelen, doen ; handeling,
mi hanno tassato per motto piii di
v.; —ico, agq. taktisch, tot de taktiek behooquello che ho, zij hebben mij veel hooger
rende; abilità —a ma non strategica,
aangeslagen dan mijn inkomen bedraagt;
taktische maar geen strategische bekwaam—rsi fra di loro per nna spesa, onder
heid, v.; sost. m. takticus, meester in de taktiek
elk. bijdragen voor een onderneming ; —ati—icone, m., —ona, f. zeer sluw, behendig
vamente, avv. op nauwkeurige, bepaalde
te werk gaand persoon, m.; sluwerik, m.; —ile,
wijze ; nauwkeurig volgens ieders aandeel
agg. het tastgevoel betreffende; nervi —i,
vastgesteld ; —ativo, agg. (Gier.) nauwk.
testzenuwen ; impressioni —i, door bet
vastgesteld, volgens nauwk. taxatie bepaald ;
gevoel voortgebrachte indrukken ; —o, m. ge—azione, f. schatting, taxatie, prijsbepaling;
voel, o., tastzin, m.; distinguere al — tu na
vaststelling v. van ieders aandeel ; —ellare,
eosa dall' altra, op 't gevoel een zaak van
v. a. met kl. stukjes hout, steen, metaal inlegeen andere onderscheiden ; aver, buono,
gen (ter versiering); —ellatura, f. het inlegeattivo —, goed, slecht aanvoelen ; fig. takt,
gen (van kl. stukjes hout enz.); —ello, m. kl.
v., fijn gevoel, 0.; gevoel voor hetgeen past,
stukje hout, steen, metaal om in te leggen (als
betaamt.
versiering); (Zecc.) plaat uit fijn staal voor het Tatua'ggio, m. tatoueering, v.; —are, v. a.
ingraveeren der medailles ; muntstempel, m.;
tatoueeren.
kl. mantel, m., schouderstuk o. van een man- Tatusa, f. (Zool.) armadil, m., gordeldier, o.
tel ; —eruolo, m. inslag m. van een zeil (om Tau, m. tau, grieksche T ; dienaar m. van de
het te verkorten); —etto, m. (Oref.) metaalridd. van den H. Stephanus in Toscaine.
—,
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Taunlatll'rgico, agg. wonderdadlg, -urgo, I houten scbild, 0.; -ata, f. een tatet vol, alle
gasten aan tafel; bisogllo fare phi -e,
m. tuaumaturg, wonderdoener, m.
menmoestverscheidene tatels plaatsen , -ato,
T auna, f. gedamasceerd werk, o.
agg. getafeld; met planken,vakken gemaakt;
'ra'uride, f. (Geogr. stor.) Tauris, o.
sost. m. tateltng, houtbekleedtng, V.; vakken,
Tatu'illo, agg. den stier betrettende , eape ->,
stierekop, m., -0, m. Z. toro , (Astr.) Tauro,
o. mv. aan wanden, platonds , planken vloer,
vloer, m., -eggla..e, v. n. tafel dlenen ,
Stier, m. (sterrebeeld).
TautaclslIlo, m. (Rett.) tautaclsme,0.' gebrekp. press. -ante, ats sost. m. tareldtenaar,
kige gelijkluidendheid van naaststaandeletter- kelner, -ella, f. kl. hout tateltje, ptaatje, 0.;
grepen : -grallulla, m. (Metr.) tautogram, steen m. (voor damspel), h.z.d. als tessera;
(Pitt.) h z.d, als -ozza; (Archeol.) met was
0., gedicht met geHjke begtnletters of -lettergrepen, -Iogla, f. (Rett.) tautologle, v.; 00overtrokken schruttateltje , -ello, m. geldnoodige herhaling van het reeds gezegde.
tarettje O. (del' wtsselaarsn werktateltje O. (del'
Taverna, f. kroeg, knelp, nerberg, v.; winkel,
goudsmeden), -etta, f. kl. tatel, v., tateltje,
m., - dl maeeet!o, slagerswlnkel, m.;
0.; houten plankje, - plaatje , teekenplank, v.;
-a'lo, m. kroegtiouder, herbergier, m.;kroegmet was overtrokken schrijftafeltje O. (del'
looper, m.; als agg. de kroeg betretfende;
ouden), naambordje O. (voor straten), kleine
-ar'e, -eggiare, v.n.kroeg loopen , -iere,
steenen, marmeren platen (voor vloeren), di cioccolata, chocoladekoekje, -tanletje, 0.;
m. kroeglooper, m.
Ta'vola, f. plank, v., balk,m.;-e di abeto,
(Pitt.) h.z.d. als -ozza; -iere, -I, - 0, ffi.
di uoee, dennen -, notennouten planken, v.
(Giuoc.) scnaak-, dambord, 0.; m. fame "letmv.; segare -e, planken zagen , Ie -e
tere qc. sol -, tetswagen, op 't spelzetten,
d'una nave, de planken van eenschip; fig.
esser sui -, in gevaar zijn; mod. provo it
- di salvazione, reddlngsplank, v.,- tatel ;
dado e sui -, de teerling is geworpen ,
- da mangtare, da ehluderst, a ferro
-incino, m. kl. tatettje, naat-, werktateltje,
di cavallo, rotonda, eet-, klap-, hoefijzer0.; -iIlO, m. kl, tater, V., tatettje, 0.; - da
Iavoro, da gilloco, werk-, speeltateltje, 0.;
vormlge, ronde tafel, ofook veel: tabled'h6te,
algemeene tafel; fame andare a - apparfame en fig. studie, v.; stare al -, aan de
reccbiata, aan eengedekte tatel gaanzltten, studie, denarbeid zltten, nome da -, werkde tate! altijd gedekt vinden, met voor zijn
zaam, geleerd man; boekengeleerde, m.; geonderhoud belloeven te zorgen; po.'tare,
Ilerali di -, generaals v. d. groene tarel
Dlettere in -, opdragen (heteten); se.'vire
(d.w.z. aIleen in de tbeorie gevormd); al -,
a -, Ie -e, aan tafel dienen; Illettere a
in de theorie; discorre.'e di qc. al -,
- venti pel'sone, VOOi' twintig personen
over iets alleen theoretiscb spreken, bandelen; -Ito, m. h.z.d. als -ato; -0, m. Z.
dekken, te koken hebben; provo a - nOll
s'inveccltia, aan tafelwordt men nietoUd;
-a; -one, ~roote tafel; lange,breede tafel,
(Pitt.) paneel, 0.; pittllra hi -, paneelscbilV.; -ozza, f. (Pitt.) pal~t, o.
derij, v.; un aitare con una - del beato Ta'zio, (N. pro stor.) Talius, m.
Angelico, een altaar met een paneel van Tazza, f. kopje, 0., kom, m., tasse, V.: - da
Fra Angelico; far - (- .'asa), alles weg- the, da cafre, tbee-, kotllekopje, 0.; tina
vegen, uitwisschen; alles opruimen; tafel, v., - di cafre, een kop, tassekofIie; schaal,v.,
plaat V. van marmer, metaal enz. voor op- beker, m.; h'a Ie -e e lecito scllel'zlt,re,
schriflen; (Gioiell.) bovenvlakte van ylakgeby den beker behoort scherts; bekken o.(van
slepen edelgesteenten ; (Arch.) marmeren, hou- een fontein); -etta, kleinkopje, 0.; eenkopje
ten platen tot wandbekleeding, v.; (Bibl.) Ie
vol; (Rot.) narcis, m.; -iera, f. glazenkast,
-e della legge, de tafelen der wet; (Stor.
v., porceleinkast, v.; -ina, f., -0, m. k1. en
rom.) Ie -e delle leggi, de bronzen tafels
fijn kopje, 0., groot diep kopje, 0., kom, m.
waarop de R. wettenwaren ~egritIeld; leggi Te, pron. in de afhankel. naamvallen voor til.
delle dodicl -e, wettendel'twaalftafelen ; 're', h.z.d. als tieni ; te' te', lokroep v. honden.
Ie nnove -e, edict O. dat aIle schulden en Te en the, m. (Bot.) theestruik, m.; - ver(le,
verplichtingen ophief; (Giuoc.) - reale,
- nero of bue, groene, zwarte thee, v.;
triktrak-, bakspel, 0.; far -, esser' -, remise una tazza di -, een kopje tbee; da.'e
zijn (in 't schaak of damspel); - del banuna -, theevisite houden; -ina, f. (Chim.)
chlerl, betaaltafel del' bankiers; - del
the'ine, v.;..-audrico, agg. (Teol.) f,oudelijkbattiloro, onderlegger voor dengoudplp.lter,
menschellJke natuur; den Godmenscll (Chrism.; - da lavare, wasehbord, 0.; vierkante tus) betrefIende; -atino, m. (Eccles.) Theavlakte, kwadraat, 0.; - del cassettolle,
tijner of -monnik, m.; -atrale, agg. den
dekplaat v. van de komode; (Scuol.) - Ilera,
schouwburg betretIende of er toebehoorende ;
schoolbord, 0.; (Scient. en lett.) tabel,tafel, v.; theatraal; aver del -, iets theatraals aan
- delle abbrevlazionl, lijst,tafel,opgave
zich bebben; -atrahllente, avv. op theadel' verkortingen; - dei IIb.'i citati, op- hale manier; -atralita, f. theatraal karakgav~, lijstdel'aangebaalde, geciteerde boeken ;
tel', wezen, 0; -a't..ico, agg. h.z.d. als tea-e al'ltilletiche, astronollliche, dei
trale; -atrino, m. klein sierlijk theater,
10garitllli, rekenkunstige, astronomiscbe
tooneel; zaaltooneel, 0.; - dl rnarionette,
tafels, tafels del' logarlthmen;plaat v.(inboe- marionelten-, poppentbeater, 0.; far il-,
ken); -e auatontiche, ontleedkundige pla- Kleine stukken ophet kinderen-, poppentbeater
ten; vedi pel' questo la - 'V, ziehiel'bij
opvoeren.
plaat IV; (Geogr.) Bala della 'ravola, Teatro, m. theater, tooneei, 0., schouwburg,
Tafelbaai, v.; -accia'io, m. vervaardiger m.; anda.'e al -, naar den schouw burg
van brUsen, houten slaapbanken; -acclno,
gaan; la platea e II palco scenico del
m. (Stor. fior.) dienaar van de Florentijnsche
-, het gedeelte voor de toeschouwers en het
magistraatin de middeneeuwen ;-a'ccio, m. tooneel (del' spelers) van den schouwburg;
houten brits, - slaapbank, v.; (Arm. stor.) schouwburgvoorstelling, v.; (Lett.) de gezame..
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lijke tooneelstokken van een volk, een tijdvak
of een dichter; ii — greco, liet Or. toonepl,
0.; II — di Plauto, de theatrale werken qn
Plautus ; gente di —, toQneelspelers, mv.;
niaifehera —, theatrale ij guur, v,; staande
persoon, figurant; fig. schou tooneel, tóoneel,
0.; 11 — dellaa guerra, bet oorlogstooneel,
o.,amphitheater,amphitheatersgewijs ingericht
gebouw, o.; —anatoniico, anatomische gehoorzaal, v.; —one, m. groot, ruim, theater,
0.; fig. groote toeloop naar een voorstelling,
volle zaal, v.; —u'ecio, m. klein, armzalig
schouwburgje; fig. slecht bezette zaal, v.
Tebaide, f. (Geogr. stor.) Thebaïs, o. (omgeving van Thebe waar zich de H. abt Antonius
terugtrok); fig. eenzame plaats, woestijn, v.
Tebe, f. (Geogr. stor.) Thebe o. (in Griekenland,
in Egypte).
Tecca, te'ecola, 1. kl. vlek, smet, v.; klein
gebrek, ó.; Della sua condotta non c' è
neppure una —, er is in zijn gedrag geen
vlekje aan te toonen.
Te'echio, agg. h.z.d. als grosso, badiale;
—ire, v. n. Z. atteechire.
Tecnieamente, teuttleamente, avv. op
technische wijze; i o smo, m. technicisme,
o., behandeling v. overeenkomstig de kunst;
—'ico, agg technisch, overeenkomstig cie
Kunst, het handwerk; tot de kunst, het vak
behoorende; termine — technische-, vak-,
kunstuitdrukking, v.; istituto —, vak-, bandwerkschool, v.; —ologia, f. technologie;
handalve kkunde, vakkunde, v.; —olo'gieo,
agg. technologisch.
Teco, met u: — stesso, medesisnio, met
u zelf ; —nneco, m. ophitser ; fare a teeomeco con qd., een heeten strijd met elkander uitvechten.
Teda, f. (Bot.) pijnboom, m.; kienfakkel, m.;
bruiloftsfakkel, m.; fig. bruiloft, v.; —eo,
teddeo, m. (Eccles.) Te Deum, m.; Ambrosiaansche lofzang, m.
Tedeseamente, avv. op Duitsche wijze;
—cheggiare, v. n. Duitsche taal en zeden
naapen ; —cheria, f. Duitsche aard en wijze;
het geheele Duitsche doen en laten ; --co,
agg. Duitsch; sost. Duitscher, m.; --comme,
m. Duitsch doen, o.; hoop Duitschers, mv.
Tediare, v. a. vervelen, zeer lastig vallen ;
boos, korrelig maken ; --rsl, v. rifl. zich vervelen, korrelig, kregelig worden ; —io, M.
verveling, v.; ongeduld o. (van lang wachten);
stare a —, vervelend lang moeten wachten ;
mi viene a — ge., iets begint mij te vervelen, te verdrieten ; —iosaniente, avv. op
vervelende, verdrietelijke wijze ; —iosità, f.
vervelendheid, verdrietelijkheid, lastigheid, v.;
lastige, vervelende zaak, v.; —ioso, agg. vervelend, lastig, verdrietelijk; hoogst onaangenaam, hinderlijk.
Tega, f. huls, peul, v.; kleine vischgraat, v.;
baartjes der korenaren; —amata, f. een
schotel, bord vol ; slag m. met een schotel;
—ante, m. schotel, nap, v.; —amino, m. kl.
schotel, nap, v.; —amone, m. groote schotel, nap, v.
Te'gghia, te'glia, f. vertind koperwerk, o.,
vertinde taartenpan, m.; pan, v., deksel, o.;
fam. eappello a—, lage hoed m. met breeden
rand ; —giata, f. koekepan, v., een pan vol ;
—glione, m. groote pan, v., koekvorm, m.;
scherz. lage hoed m. met breeden rand.
Tegiiente, agg. kleverig, taai, aanhangend;
,
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fig. gierig; penza, f. kleverigheid, taaiheid;
fig. gierigheid, taaiheid, v.
Te'gola, f. Z. tegoló ; —ata, f. worp, slag
met een dakpan, v.; —o, m. dakpan, v.; fig.
en fam. scoprire qualche —, een verborgen zonde openbaar maken ; eotto quanto
uit —, zoo dronken als een kozak.
Tegumento, m. (Scient.) bedekking, v.; la
pelle è ii — degli animali, het vel is

de bedekking der dieren.

Teisnto, m. deïsme, 0.; erkenning der godheid
met verwerping der openbaring; —ista, m.

deist, m.

Tela, f. linnen, o., linnengoed, 0.; un pezzo
di —, een stuk linnen ; camiee di —, linnen hemden ; — d'Olaiida, batista, Hollandsch linnen, battist, 0.; -- nostrana, in
huis geweven linnen ; — ineerata, wasdoek,
o.; — d'oro, goudbrokaat, o.; —a traforo,
gaas, stramien, o.; -- operata, drill, o.; —a
cotone, kalikot, halflinnen, o.; — gregia,
ongebleekt linnen ; Dnetallica, draadweef-

sel ; stuk goed, o.; (Pitt.) schildersdoek, schilderij op doek ; — di ragno, h.z.d. als
ragnatelo ; mod. prov. esser la — di
Penelope, nooit gereed komen ; fig. list, v.,
intrige, v.; leugenweefsel, o., aanslag, m.;
hanno ordinato questa —, zij hebben
deze intrige op touw gezet; fam. esser la -del I igetti, zeer goedmoedig schijnen en toch
doortrapt zijn ; ze achter de ooren, in de mouw
hebben ; fig. draad v. van een verhaal ; loop,
m., verloop, m.; (Mar.) zeil, zeilwerk, o.; fig.
tar —, zich uit de voeten maken ; —a'ggio,
m. weefsel, o.; wijze hoe iets geweven is ; 11
--- è motto debole, het weefsel is zeer
zwak ; —aino, m. klein borduur-, stopraam,
0.; —a'io, m. weefstoel, m.; stare al —,
voor den weefstoel zitten ; weverij, v., weefkunst, v.; carnpare col —, van de weverij
leven ; imparare it —, het weven leeren
elk weefstoelachtig gereedschap ; sega da
—, machinale zaag, v.; raam, o.; borduur-,
stopraam, 0.; (Pitt ) raam o. voort opspannen
van 't doek ; (Stamp.) vormraam, 0.; (Lanif )
droog-, spanraam, o., int algemeen : stellaadje,
gestel, raamwerk, o.; — d un tavolino,
onderstel o. van een tafeltje ; -- della finestra, vensterraam, 0.; friseer-, krulijzer (der
kappers); steenbakkersvorm, vorm m. voor
baksteenen ; --arina, f. vlies, vel o. op koud
geworden vloeistoffen ; —aro, m. Z. —aio.
Telefonare, v. a. en n. telephoneeren ; —ia, f.
telephonie, v.; —icamente, avv. langs telephonischen weg, door middel v. d. telephoon ;
app. telephonisch ; —ista, m. telephonist, m.; —fotografia, f. telephotographie,
v.; photographie in de verte door electrische
stroom ; —grafare, v. a. en n. telegrapheeren ; —grafia, f. telegraphie, v.; —glra'fico,
agg. telegraphisch ; ufficio — telegraafkantoor, o.; ufficiale -- telegraafbeambte, m.;
notizia —a, dispa'ccio —, telegraphisch
bericht, o., depêche, v., telegram, o.; —grafista, m. telegraphist, m.; —'grafo, m.
telegraaf, m.; -- ottico, elettrieo, optische,
electrische telegraaf; — traiisatla'ntico,
overzeesche telegraaf, kabel, m.; filo (conduttore) del —, telegraafdraad, o., v.; —
gramma, m. telegram, o., draadbericht, o.
Tele'maco, m. (N. pr. stor.) Telemachus, m.
Tele'metro, m. (Artigl.) afstandmeter, m.;
—nnetria, f. kunst v. om afstanden te meten ;
;

,
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—oiogia, f. (Filos.) teleologie, v.; leer v. van Teiiii'bile, aqg. te vreezen, wat te vreezen is
liet einddoel, de doelmatigheid der dingen ; Temo, m. h.z.d. als tiuioue ; —one, —oniere,
—olo'gico, aqg. teleologisch ; —patia, 1. Z. tinione.
telepatie, v.; werking v. in de verte; beinvloed Te'iiiolo, m. (Zool.) vlagzalm, m. (visch).
zijn door een gebeurtenis in de verte; —pa'- Teinore, m., tenioroso, agg. Z. tiniore,
—oro.
tico, agg. telepatisch ; —ria, f. linnengoed,
linnen, witgoed, 0.; uiercaute di —, linnen- Teuipa'ecio, in. slecht, afschuwelijk weer;
—cci, pl. slechte tijden, in. mv.; fam. — fa,
koopman, handelaar in witgoed, 0.; —scopla,

't is een zeer langen tijd geleden ; —paiuolo,
f. telescopie, v.; leer der verrekijkers en hun
samenstelling ; —sco'pico, agq. telescopisch ;
agg. porcellino — (of alleen —), speenvarken, o.
osservazioni —che, telescopische waarnemingen, v. mv.; slechts door telescopen 'Teuipella, f. houten klopper, m.; —auiento,
m. het wankelen, o., heen en weer waggelen, o.;
zichtbaar ; corpi celesti —ei, telescopische
hemellichamen ; —sco'pio, m. (Fis.) tele-fig. dralen, o., besluiteloosheid, v.; —are, v. n.
waggelen, wankelen ; fig. talmen, dralen, bescoop, m., verrekijker rn. voor sterrekundige
sluiteloos zijn; v. a. kloppen, hameren; fig.
waarnemingen; —tta, f. goud-, zilverstof, v.,
in de onzekerheid houden ; —ata, f. h.z.d. als
-brokaat, o.
—ello, m. aanslaan der klok, van instrumenTellina, f. (Zool.) telmossel, m.; fam. far
ridere le —e, hoogst belachelijk, lachwekten; —ellone, m. lummel; onbeholpen, dom
mensch ; besluiteloos, nooit gereedkomend
kend zijn ; ricacire le tasche alle —e,
ook tegen de moeieiijkste zaken opgewassen ;
mensch
—lu'rico, agg. tellurisch, de aarde betref- 'Te'mpera, teinpra, f. het harden, stalen o.
(v. ijzer, glas); a tutta —, in hooge mate hard,
fende ; (Chim.) acido —, telluurzuur, 0.; — of
telluro, in . (Min.) tellurium, 0.; (Astr.) tellugestaald, bros gemaakt; — dell' acciaio,
rium, o.; toestel om de aard- en maanbewetemperen, smeedbaarder maken van staal ;
ging aanschouwelijk voor te stellen ; —lurito,
tempermassa, o.; (Pitt.) tempera, v. (schilderin. (Chim.) telluriet, o.; telluuroker, m.
massa); dipingere a —, met tempera verven
Telo, f. breedte v. linnen ; stuk, 0.; strook m,
schilderen ; (Mus.) timbre, o., klankkleur v.
der stem, instrumenten ; fig. gesteldheid, v.,
van de stof ; leuzuoli a tie —i, beddelakens
van drie breedtes; (Mar. ) zeildoekbreedte, o.;
aard, m., karakter, 0.; uolilo di forte —,
man van kloeken aard, in., degelijk karakter,
—, m. werpgeschut, o., werpspies, v., speer,
pijl, v.; il — celestial, de bliksem m. van
o.; —auieiito, in. matiging, wildering, verzachting, gereedmaken, versnijden (v. pennen);
Jupiter ; ook voor : ai•chibagio ; fig. i —i
d'aniore, de liefdepijlen, -schichten, v. mv.;
stalen o. (van 't ijzer, temperen (van staal);
—ona, f. groot schildersdoek, o., groote schilmengsel, o., vermenging, V.; fig. uitweg, m.,
uitvlucht, o., middelweg, in.; verzachtende
derij, v.; — ono'rio, m. h.z.d. als gabelliere ;
—one, in. tooneelscherin, gordijn, o.; Galare
handelwijze, V.; matiging, beperking, v.; regeeii —, het scherm, gordijn laten vallen ; grof
ring, leiding, V.; juiste menging der lichaamsvoeringlinnen, o.; —o'nio, m. bank v. der
krachten; lichaamsgesteldheid, v.; aanleg, m.,
geldwisselaars ; werk-, schrijftafel, v.; bilogkarakter, temperament, o.; —ante, agg. p. pres.
na ritornare al —, ik moet naar mijn
Z. o. teinperare ; —anteniente, ave. op
gematigde, matige wijze; —asza, f. matigschrijftafel terugkeeren.
held, v., matiging, v.; maathouding, v.; ontTeaia, f. 1. vrees, angst, v.; beven, sidderen, o.;
-, II. m. thema, o., hoofdzin, m., hoofdgehoudzaam-, bescheidenheid, v., mildering, v.;
dachte, v.; voorwerp o. van behandeling ; (Mus.)
—are, teuiprare, v. a. in een passende
hoofdmotief o. van een stuk ; (Gram.) grondverhouding brengen ; mengen, temperen, de
overmaat van iets beperken ; — i1 calore
vorm m. (van een woord); (Scuol.) opstel, o.,
del vino con l'acqua, de vurigheid van
thema, v., oefening, v.; —a'tico, agg. thematisch ; zich streng aan de hoofdgedachte houden wijn door water verzachten ; fig. —
dend, zich eng bij het thema aansluitend ;
l'animo, le passioni, den geest matigen,
—enza, f. lichte vrees, angst, v., bezorgdheid,
de hartstochten temperen, beteugelen ; — usa
v.; —erariainente, avv. op roekelooze, onfrase, aan een zin een zachtere beteekenis
bedachte, overijlde wijze; —era'rio, agg.
geven; (Fond.) — l'acciaio, het staal temperen, weeker, smeedbaarder maken ; — la
onbezonnen, roekeloos, ondoordacht, onoverpenna, de pen vermaken ; — fin lapis, een
legel, overijld; giudizio —, lichtzinnig, niet
punt aan een potlood snijden; (Mus.) de toones
op bewijzen steunend oordeel, 0.; (Giur.)
diritto —, willekeurig, niet op geregelde bedempen; instrumenten in dezelfde stemming
ginselen berustend recht, o.; versnetel, dolbrengen ; (Mar.) — le vele, de zeilen minderen, korter maken ; (Mu".) — la cake, de
driest, dolkoen; sost. vermetel, dolkoen, overkalk blusschen ; —rsi, v. ritl. zich matigen,
ijld mensch, m.; —'ere, v. n. vreezen, vrees,
matiging, onthoudzaamheid beoefenen ; —rsi
angst gevoelen ; che temete^ waarom zijt
nel mangiare, matig zijn int eten ; p. pres.
gij zoo vreesachtig ? a se stessi temendo,
—ante, matigend, verzachtend, beperkend;
voor zicbzelven vrees koesterend; teuio die
als agg. matig, onthoudzaam ; p. pass. —ato,
non ..., ik vrees dat ...; v. a. vreezen, vrees
non
temo
la
hebben voor iets of iem.;
als agg. getemperd, gematigd, zacht, mild
(weer); fuoco —, zacht vuur, 0.; zone —e,
motte, ik vrees den dood niet ; non è tegematigde luchtstreken, v. mv.; con viso —,
merrie danno, men behoeft er niet voor
met bescheiden gelaatsuitdrukking ; —ataschade, nadeel te vreezen ; p. pres. —ente,
inepte, ave. op matige, gematigde, zachte
vreezend ; als agg. angstig, bezorgd ; p. pass.
—niuto, als egg. gevreesd ; —erità, f. onbewijze; —ativo, agg. matigend, verzachtend,
op goede wegen leidend ; —ato'io, h.z.d. als
zonnen-, onbedachtzaam-, vermetelheid, v.
teniperino; —atore, m. matiger, intoomer,
Teldi, Te'inide, f. (Mit.) Themis, v. (godin
in.; regelaar, o.; —atura, f. h.z.d. als teender gerechtigheid); (Astr.) Themis (asteroïde).
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pera; — della complessione, h.z.d. als
—aniento ; della penha, het vermaken
der pen; (Fis.) warmtegraad m. der lucht,
temperatuur, v.; —ie, f. (Nleteorol.) gematigde,
geregelde gesteldheid v. der lucht, van 't weer;
weer, o., weersgesteldheid, v., jaargetijde, 0.;
warmtegraad m. van 't water; —inata, f.
snede v. met het pennemes (bijv. in den vinger);
—ino, in. pennemes, 0.
Tempesta, f. storm m. (op zee), onweer, o.
hevige wind met regen, hagel); hevig onweder,
0.; lig. una — di palle, een hevige kogelregen, m.; — di parole, groote woordenvloed, stroom v. van.woorden ; fig. hevig, woest
geschreeuw, geraas, o., verschrikkelijke opschudding, v.; dna — d'urli, een storm van
kreten ; fiig. lastigvallen, o., plagen, o., geplaag,
o.; dare —, h.z.d. als molestare, lutestare ; —are, v. n. stormen, razen, woeden
(van de zee); lig. veel geraas, leven, luid geschreeuw maken ; zich veel te doen geven,
alles onderste boven smijten, alles doorzoeken ;
v. a. bestormen (met gebeden, vragen); kwellen, lastigvallen ; m. prov. — a qd. 11 pan
nel Porno, iem. in groote ongelegenheid
brengen ; — qe. di qe., iets ergens mee bestrooien, optooien ; —rsi, v. rifl. h.z.d. als
atfannarsi, travagliarsi ; —rsi, v. recip.
h.z.d. als battersi ; p. pass. —ato, als agg.
bewogen, in beroering gebracht; bezaaid, bezet, bestrooid (met iets); —ivamente, avv.
ter gelegener, op passenden tijd ; —ivo, agg.
gelegen komend ; op den rechten t ij d, onder
gunstige omstandigheden komend ; gunstig,
voordeelig ; —osamente, ave. op stormachtige, hevige wijze; van storm, onweer vergezeld ; in oproer; —oso, agg stormachtig,
oproerig; fiig hevig, stormachtig; onstuimig
(karakter); wildbewogen (leven); onbestendig,
heen en weer zwenkend.
Teinpetto, m. korte t ij d, m.; cl stette qu i
un —, hij hield er zich korten tijd op.
Te'mpia, f. (Anat.) slaap, rij., slaapstreek, m.,
de slapen, mv.; —ale, in. h.z.d. als te'rnpia ;
(Tess.) spanboom m. (v..d. weefstoel); —ietto,
m. kI. tempel, m., tempeltje, o ; —ino, m.
iron. slecht weer, o.; guarda ehe bel —
ohe .è oggi, zie eens wat een mooi weertje
het vandaag weer is; —lo, in. tempel, m.,
kerk, v., godshuis, 0.; — di Glove, tempel
van Jupiter; il — del Protestant!, de
kerk, v., de tempel in. der protestanten ; 11degli Ebrei, de jodentempel, de synagoge, v.;
—lone, m. slag m. tegen den slaap, de slapen ; —ista, m. m. (Mus.) musicus m. die goed
het tempo houdt; (Giuoc. del pallone) nauwkeurige schatter m. van de speelbaan.
Templare, m. (Star.) tempelier, tempelridder;
--1o, m. Z. tempio.
Tempo, m. tijd, m., tijdmaat, v.; il —passa
presto, de tijd vervliegt snel; —presente,
passato, fa kiro, tegenwoordige, verleden,
toekomende tijd ; panto di —, tijdstip ;
quanto — è ? hoe laat is 't ? unità di —,
tijdeenheid, v.; (Astr.) — medio, veto, siderale, middelbare, ware, sterretijd,
equazione del —, tijdevening, -vereffening,
v.; (Giur.) — legale, wettelijk voorgeschreven
tijd; (Teol.) tijdelijkheid, v.; aardsch leven, o.,
levensduur, duur, m.; 11 — della vita,
levensduur, levenstijd, m.; 1 —1 otnerici, de
Homerische tijden, mv.; i —1 di mezzo, de
middeneeuwen, v. mv.; i nostri —i, onze,
;

:

.

de tegenwoordige tijd, m.; —1, pl. tijdsomstandigheden, v. mv.; è venuito a —, bij is bijtijds
gekomen ; tutto al suo —, alles op zijn tijd ;
weer, o.; weersgesteldheid, v., jaargetijde, 0.;
bnono, eattivo — , goed, slecht weer, 0.; 11
si gnasta, si rimette, het weer wordt
slecht, het weer wordt beter ; fa buon —,
't is mooi weer; niezzi —1, overgangsjaargetijden ; abito da inezzi —1, voor- en
najaarskleeding; (Qrolog.) — degli orologi,
onrust v. in uurwerken ; (Mus ) tempo, o.,
tijdmaat, v., maatslag, m.; (Gram.) tijd m. (v.
't werkwoord); (Metr.) rythmus, versvoet, m.;
(Giuoco del pallone) duur m. van het op- en
terugslaan van den bal;uitdrukkingen:
acquistare —, tijd winnen ; avere, darsi
buon (bel) , zijn t ij d aangenaam doorbrengen; far buon —, een goede, vroolijke tijd
zijn ; eogliere il —, de goede gelegenheid
te baat nemen ; dare il —, de tijd, het tijdstip vaststellen ; dare —, tijd laten ; dare
al —, iets op zijn doode gemak doen ; c' è
— per fare qe., er i's nog tijd genoeg om
iets te doen ; assol. c' è —, 't is nog alle tijd ;
non mettere
in mezzo, iets terstond
doen; pasnar 11 —, zijn tijd aangenaam
doorbrengen ; prendere —, zijn tijd nemen,
wachten ; rompere il —, een twist, woordewisseling bijtijds doen eindigen ; mod. prov.
che ha — ha vita, met den tijd komt alles
terecht ; chi ha — non aspetti, men moet
de gunstige gelegenheid niet voorbij laten
gaan ; il --- è galantaouro, met den tijd
moet men eerlijk omgaan ; -- e volontà si
muts, spesso, weer en wil zijn veranderlijk ;
bijwoordelijke verb.: a— bijtijds, ter
rechter tijd ; a —e luogo, ter plaatse en
ter tijde, op den goeden tijd en de goede
ats ; al mio —, al miei —i, in mijn tijd,
pla
toen ik jong was ; d'ogni —, ten allen tijde,
altijd ; col —, mettertijd ; avanti —, voor
den tijd, vroegtijdig; a un —, ter zelfder tijd ;
di notte —, des nachts ; a nuiglior —, in
beteren tijd, gunstiger oogenblik ; di — in —,
van tijd tot tijd; nu en dan; gis —, eens,
een tijd geleden; In —, ter rechter tijd ; foor
di —, op ongelegen uur, tijd ; op het verkeerde
uur, tijd ; ifi processo di —, in verloop van
tijd; per —, vroegtijdig, vroeg op den dag;
— fa, in vroegenen tijd, eens; een tijd geleden ; [am. al — dei tempi, in den goeden
ouden tijd ; —one, m. goede tijd, m., goed
leven, o.; far —, er een goed leventje van
nemen ; —ora, f. pl. (Eccles.) le quattro
quadertemperdagen ; elk jaargetijde wederkeerend driedaagsche vasten ; —orale, I. m.
Onweer, o., storm, v.; zware wind met regen ;
II. —, agg. tijdelijk, aardsch ; beni —1 e
spiritaall, aardsche (tijdelijke) en geestelijke
(hemelsche) goederen ; (Stor.) il potere
de wereldl ij ke macht v. der Pausen ; fig. vergankelijk ; it — fuoco e l'eterno, de vergankelijke glans en de eeuwige (D.); a
m. avv. ter rechter, gelegener tijd ; a suo
op z ij n tijd; III. --, agg. (Anat.) de slapen
betreffende ; arteria —, slaapslagader, v.;
—oralità, f. tijdelijkheid ; ,tig. wereldschu
aardsche gezindheid, v.; (Eccles.) le —a, de
temporaliën, de bij een geestelijke plaats behoorende inkomsten ; —oralmente, avv. in
dezen tijd ; —oraneità, f. tijdelijkheid, v.;
beperkte duur m. van iets; —ora'neo, agg.
tijdelijk, tot een zekeren tijd beperkt ; flume
—
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—i doffe, omfloersde oogen ; fig.— pensiero,
bij tijde opdrogende rivier, v.; —ore, ex—,
m. aav. geïmproviseerd, voor de vuist weg,
sombere, droeve gedachte, v.
zonder voorbereiding ; —oreggiamento, m. Tenente (luogotetiente), m. (Mi1.) eerste
het tijd zoeken te winnen, uitstellen, wachten ;
luitenant; — colonello, luitenant-kolonel,
—oreggiare, v. n. wachten, de beslissing
overste ; — generale, luitenant-generaal, in.
op de lange bank trekken, tijd zoeken te win- Teneramente, avv. op teedere, zachte wijze ;
nen ; zich naar de omstandigheden schikken ;
in weeken, murwen toestand ; raccoinen
darsi —, ten dringendst verzoeken, bidden
v. a. zich naar iem.'s meening, wil voegen ;
—oreggiatore, m., —trice, 1. draler, talzich zeer dringend aanbevelen.
'renere, v. a. houden, vasthouden, terug-, tegentoer, iem. die tijd zoekt te winnen.
Tempra, temprare, Z. tempera, —ehouden ; -- per la inano, aan de hand
rare.
houden; — a nano qe., iets bij de hand
Teuapu'ccio, m. eenigszins slecht weer; —I,
houden; — d'occhio qd., iem. in 't oog
pl. slechte tijden, mv.
houden ; — a segno qd., iem. in toom, binTemulente, agg. dronken, beschonken, in een
nen de perken houden ; bewaren, nemen, aanroes verkeerende; —ereza, f. beschonkenheid,
nemen ; tieiii ! neem dat ! pak aan ! daar 1
dronkenschap, v.
fig. -- qd., iem. terughouden ; — ure servitore, een knecht houden, er op nahouden ;
Tenace, agg. vasthoudend, bekwaam, geschikt
om iets vast te houden ; taai, vast, kleverig;
— cavalli, paarden (equipage) houden ;
la — pece, het taaie pik, o.; terra —,
tiene seinpre una rivoltella addosso,
taaie, kleverige grond, m.; fig. memoria
hij heeft altijd een revolver bij zich ; ondergoed, taai geheugen ; proponimento —,
houden, opvoeden ; — bene, male qd., iem.
vast, onwrikbaar voornemen ; hardnekkig,
goed, slecht behandelen ; — bene, male una
eigenzinnig, stijfhoofdig; —cenieiete, ave.
eosa, ergens goed, slecht mee omgaan ; draop taaie, kleverige enz. wijze ; —eità, f. taai-,
gen, bij, aan 't lichaam dragen ; — la corona
fig.
vasthouden,
kleverig-, vasthoudendheid ;
in capo, de kroon op het hoofd hebben ; —
o.; hardnekkig-, stijlhoofdigheid, v.; taai, volla can ► iciola a came, een onderhemd,
houdend (in 't werk); g ierig, knekerig, vastflanellen hemd op 't bloote lijf dragen; — la
houdend ; —'glia, f. Z. taua'glia.
siguoria, de heerschappij voeren, in handen
Teuasmone, m. Z. tenesnnos.
hebben ; lig. — au►icizia, vriendschap onderTeneione, f en afgel. Z. tenzione.
houden ; dam. — qd. a bada, a bocca
Tendale, m. groot scherm, o. (over iets uitgedolce, iem met zoete woordjes terug-, tegenspan.); groote tent, v.; —aletta, f. (Mar.)
houden ; fig. het er voor houden, meenen,
brug-, achtertent, v.; —enza, 1. streven, 0.;
gelooven ; — per fermo, voor zeker houden,
neiging, strekking, richting, v.; aver la —
aannemen; — un' opinione, een meening
agli stndj, neiging v. voor de studie hebtoegedaan zijn, aanhangen ; — of tenerla
ben ; —'er, in. (F'errov.) tender, m.; (Mar.)
da (of per) uno, van iem.'s partij zijn, iem.'s
begeleiscbip, vracht-, kolenschip, o.; —ere,
partij houden ; — sotto qd., iem. in onderv. a. spannen, uitspannen ; opzetten (een val);
danigheid, respect, onderworpenheid houden
— il b ►icato, de wasch ophangen ; — lilt
(Mil.) — una posizione, een stelling bepadiglione, een tent opslaan, uitspannen ;
houden, niet opgeven ; — testa al netnico,
assol. vogels vangen met netten; — l'areo,
den v41and het hoofd bieden, standhouden van
den boog spannen ; fig. -- insidle, strikken
den vijand ; — di qe., iets aan zich hebben
spannen, lagen leggen ; v. n. — a qe., tot iets
van iets, op iets gel'ij'ken, overeenkomst hebben
overhellen, geneigd zijn ; streven, strekken
met iets ; — dell' ipocrita, iets huichelnaar iets; — al male, tot het kwaad overachtig aan zich hebben ; inhouden, bevatten ;
hellen ; bisogna — a cose possibili,
niet doorlaten ; questa secohla non tiene
slechts mogelijke dingen trachten te bereiken ;
pia. deze emmer houdt geen water meer, is
— al giallo, al verde, naar 't gele, groen
lek; —rsi, v. rifl. zich houden, inhouden,
overhellen, trekken ; een legerplaats van tenten
intoomen, beteugelen ; zich vasthouden, aan
pl.
opslaan (A.); —Ina, f. kl. gordijn; —e, f.
iets houden ; saper a ehe —rsi, weten
venstergordijn, rolgordijnen, o. mv.; (Eccles.)
waaraan men zich te houden heeft; --rsi a
doek o. waarmede de monstrans omhuld wordt;
destra, a sinestra, a diritto, rechts,
(Med.) oogband, oogdoek, m.; —ine, m. (Anat.)
links, rechtuit houden, gaan ; —rsi per ge.,
pees, v.; -- d'Acl► ilte, Achillespees, v.;
zich iets inbeelden, voor iets houden, zich laten
—ineo, —inoso, agg. (Anat.) zenig, peezig;
voorstaan; v. n. steek-, standhouden, gelden.
—store, m. nettenzetter, vogelvanger, m.;
deugen ; fig. — fermo, duro, vast op iets
—one, m. groot gordijn, tooneelgordijn, o.
staan, zijn plan vasthouden, niet opgeven ;
v.,
Te'iiebra, f. (meest in pl. —e), duisternis,
houden, aan elk. blijven zitten, kleven ; la
diep nacht, in.; fig. —e della ignoranza,
colla non tiene, de lijm houdt niet; wortel
de nevels der onwetendheid ; (Eccles.) —e, met
vatten, wortels krijgen ; — dietro a qd.,
stokken op de kerkbanken slaan, na de donkere
fem. op den voet volgen ; p. pres. —eiste en
metten in de goede week (oud volksgebruik);
—gnente, houdend, kleverig, bevattend
fig. esser la pauea delle —e, de zonden- p. pass. —uto, als agg. verplicht ; essere —
bok, voetveeg van allen zijn ; ei sono,
a far qe., zich verplicht gevoelen iets te
paiono esserci le —e, 't gaat er daar altijd
doen ; (Mus.) nota —a, aangehouden noot ;
nog al luidruchtig toe; —are, v. a. 7.. otsost. m. handvat, o., greep, m.; heerschappij,
tenebram e ; —ia, f. verduistering, verdonmacht, v.; —ereto, m. dunne, zwakke tak, m.;
kering, v.; —one, m. onuitstaanbare brom—erezza, f. week-, zacht-, teer-, murwheid,
v.; (Pitt.) — delle linee, zachtheid v. der
beer, m.; een erge norschkop, m.; —ore, m.
h.z.d. als —ra ; —osità, f. donkerheid,
lijnen ; fig. teederheid, genegenheid, teedere
duisternis, verduistering, v., versom bering;
liefde, v.; sentire una gram — per qd.,,
— oso, agg. donker, duister, vol nevel ; occhl
een groote genegenheid voor iem. gevoelen;
,
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-e, pl, liefkoozingen, v. mv.; -Ita, -It.. - I -ellare, v. a. h.z.d. als tinthlnal·e.
dina, t. h.z.d. als -erezza, maar nlet in fig. rrelltelllla, t. m.tom. stare ill -, wankelen,
zln: -0, agg. zacht, tee1', fljn, week, bulamet vaststaan , wankelmoedig, beslulteloos
zaam , Iegne -, zacht, week nout, 0.; Iepersoon, m., -Alllento, m. het waukelen,
gUllli -i, malsche, jonge, fijne groente, v.;
waggelen, niet vaststaan , lichte schuddlng,
rUJ. [ong, tenger, klein; 1111a -a balilbina, heen en weer newegtng, v.; -are, v. n. waggelen, wankelen,niet vaststaan , ulla tavola
een teer kind, 0.; essere sempre -a eta,
nog in prllleu leeftijd zijn; membr-a -e,
teivelllla, een tafel waggelt, staat niet vast;
zacnte, teere ledematen, o. mv.; aninlo -,
fig. besluiteloos zijn, wankelen (in zijn voorzacht, weekgemoed, 0.; (am. - di calca"na,
nemens), v. a. zacht schudden, zacht heenen
llcht te bepraten, sost. m. net zachte, weeke weer bewegen , -ata, f.h.z.d, als -alliellto,
gedeelte, 0.; -olle, m. al te weekelllk, al te
m , dare una - a qd., lets een welnlg
reeder persoon, m., -lillie, m. (Anat.) kraak- scnuuden, stooten, heen en weer newegen ,
been.o., - del naso, neuskraakueen ; zachte -ella, f. (AJugn.) schudstang, v., slaghout,0.,
gedeelte (van groente bijv.); (am. overdreven
molenklapper, m., -illO, m. pop. voor: dulvel,
teederheld, Hefde, v.
satan, bekoorder, verleider; fig. ophitser,aanTeneslllo, Ill. (Jl.led.) kramp v. del'slultspleren;
stoker, twistzoeker, m.; -oue, m., -0118, f.
moeielijke stoelgang, m, plsloozlng, v.
heslulteloos, talmend,wankelmoed. mensch,m.
rl'e'lIia, f. (Zool.) Ilntworm, m.
'rcntone, -i, avv. op tastende, voorzichtige
f'1'euie.oe, Ill. (Arm. stor.) scuacnt, V., greep v.
wuze: audare -, voorzlchtlg, behoedzaam
van den armboog,
gaan , al tastende voortgaan.
·.'enililento, m. het houden, vasthouden, 0.; 're'nllc, agg. fijn, dun, tenger, teer, zwak; fig.
-ito'io, m. h.z.d, als ma/uteo , -ito.-e, m.
gering,scnaarscn, onbeduidend; (Gram.) p.oohouder, m.;ondernouder, -steuuer, m.,bezltter, .lIulzia -, zacnte uttspraak, (Anal.) hatesIII 0; -Ito'rio, -ito 1°0, m. h.z.d. als tertillO -, de dunne darmen, mv.; -enlente,
rito'.·io.
avv. op njne,dunne, zachteenz. wijze ; -itit,
f'1'euore, m. loop, m., verloop, 0., gewonegang,
f. dun-, tljn-, zucnt-, teerheid; spltsheld, v.;
m.; solito - di vita, gewone Ievenswuze, v.,
fig. onvoldoendhetd, onbeduldendh., schaarscninhoud, vorm~ m.; heteekenls, v.; zin m. (van
heid, v.; netla IIlia -, volgens mlln gering
inkomen.
een boekenz.j, parlo ill qllesto -, hij sprak
op dezen toon, in dezen zin; (Com.) a - del rrenllta, f. het bezitten, hebben, houden, 0.;
couto, luidens de rekening; (1l-'lus.) wijze,
bezit, 0.; intrare in -, in 't bezit komen;
melodie, v.; fal"e iI -, zicb by de melodie
inhoud, m.; bottillo a -, met cenwnt. heaansluHen, naarde melodie regelen; fig. tenet"
streken beerput, Ill.; gehalte, v.; - dellibrl,
II - di qd., iemands zangwijze navolgen;
boekbouding, v.; (lUil.) uniform, tenue, v.;
-a'rio, Dl. (Giur.) bezitter,m.; eigenaar van
tenor, m.,-slem,v.,-zanger,m.i-oreagiare,
v. n. op den tenor gelijken, oen tenor nabijeen publiek huis; bordeelhouder, m.; -lito,
komen; -orillo, m. niet zeer sterk maar
agg. Z. p. pass. van tenere.
aangename tenorstem, v.; -0I"ist3, m.tenor- rrellza, f. Z. tellzone; -ziolle, m.,-ona,
zanger, m.
f. en afge!. Z. tellzolle; -zollare, v. n.
Tensa, f. (Areheol.) wagenvoor de godenbeeltwisten, strijden, een woordenstrijd voeren;
-zone, m. twist, v., strijd, m.,woordenstrijd,
den bij de OJymp. spelen.
Te'nsile, agg. (Mus.) strllDlellti -i, . snaarm., dispuut, o.
instrumenten, o. mv.; -lone, f. spanmng,het Teocra tico, agg. theocratisch; -azia, f.
uitspannen, aantrekken, uitrekken; uitspreitheocratie, v., prieslerheerschappij, v.
din~, uitgebreidheid, v.
'reo'cl·ito, m. (N. pro lett.) Teokriet, m.
f'rellta, f. (Chir.) sonde, v.; fin. voor: tenta- 'reodla, f. lied o. tel' verlleerlijking van God;
tivo; -a'bile, agg. beproefbaar, te probee- -dicea, f. (Filos.) theodicee, v.;rechtvaardiren; -~'cllli, m. pI. (Nat.) voelborens, mv.; ging v. van God.
voeldraden, vangarmen, mv.; -aglolle, f. Z. 'reodolinda, f. (N. pr.) Theodelinde, Theu-azlolle; -are, v. n. betaslen. bevoelen,
delinde, V.
onderzoeken, proheeren; - se e stabile 'reodolito, m. tbeodoliel, m.; werktuig voor
una cosa, pl'obeeren of iets vast staat; hoekmeling.
IUla persona, iem. Hcht aanraken, aantik- Teodonliloo, m. (N. pr.) Theodomir. m.
ken; fig. polsen, aan den pols voelen; beko- 'reodo'.·ico, m. (N. pro stor.) Tlleodorik,
ren, trachten te vel'leiden; - la Cede, I'
Diedrlk, m.
oneIda di qd., iem.'s ~eloof, eerlijkheid 'reodora, f., --0, m. (N. pr.) Theodora, V.,
lrachten aan 't wankelen te brengen; - uno
Theodoor, m.
.
di supetobia, iem.tot boogmoed aansporen, Teodosiapo, agg. (stor. eeei.) theodosiaansch;
})rikkelen; aanlokken, bekoren, in verleiding
'reodo'mo, ffi. (N. pro stor.) Teodosius, m.
brengen; essere telltato dl Caloe qc., Too'filo, m. (N. pr.) Theophiel, Gottlieb, m.
lust hebben, OlJ spron~ staan iets te doen; - 'reofrasto, m. (N. pro stor.) Theophrastus,m.
la sorte, 13 COlohllla, het lot, de fortuin 'reogollla, f. theogonie, V.; leer v. over de
afslamming del' goden; -o'llico, agg. de
op de proef stellen; tarten; - sost. m. h.z.d.
als -aziolle; -ativalliellte, avv. proefs- theogonie, afstamming del' g-oden belreffende.
gewijze, als proef; -ativo, ffi. pogin~, V.; rreologale, agg. de theologie betl'etfend, theofare 1"1 - , eenpoging aanwenden; --atore,
logisch; Ie virhi -I, de goddelijke deugdell ;
m., -trice, r. bekoorder, m., -ster, v.; 10
-are, -izzaloe, V. a. theologiseeren, over
spit"ito -, de booze Geest, de bekoorder, de
theolo~ie spreken, schrijven enz.; geleerdover
dUivel, m.; -aziollcella, f. kl.proef, poging,
goddelijke dingen spreken; -astro, m. armzalige, onwetendegodgeleerde, m.; -hessa, f.
v.; -aziolle, f. bekoring, verleiding, aanlokking, v., prikkel, m.; lion ci indurre ill-,
(aIleen spottend gebr.)theologiste, godgeleerde,
leid ons niet in bekoring; proef, poging, Vo;
v.; -ia, f. theologie, godgeleerdheid, v.; - i-
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eainente , avv. op theologische wijze,volgens I
de beginselen der godgeleerdheid ; —icare,
v. n. h.z.d. als —are en —izzare ; —o'gico,

agg. theologisch, godgeleerd ; uit godgeleerden
bestaand of samengesteld ; teo'logo, m.
theoloog, godgeleerde ; schrijver over godgeleerde onderwerpen geestelijke, m.; —one,
tn. zeer geleerde, groote theoloog.
Teoreina, 1. (Mat.) theoreem, 0., stelling, v.;
—a'tico, agg. theoremisch, een stelling betreffende; —atieainente, avv. op theoretis.,
beschouwende, wetenschappelijke wijze ; —e'tico, agg. theoretisch, beschouwel ij k, (niet
proefondervindelijk); wetenschappelijk; —ia,
f. theorie, v., beschouwing ; leer, v.; — del
calore, warmtetheorie, v.; leermeening,
schoolwijsheid, v.; —'ica, f. beschouwelijk,
theoretisch gedeelte eener wetenschap ; —icaniente, avv. langs speculatieven, theoretischen weg; —'ico, app. tot het theoretisch
gedeelte eener wetenschap behoorende.
Teosofia, f. theosophie, v., geestenzienerij, v.;
—o'sofo, m. theosoof, geestenziener, m.
Tepefare, V. a. h.z.d. als riscaldare ; te'pere, agg. lauw, halfwarm.
Tepidamnente, avv. Z. tiepidaniente ;
—a'rio, m. (Archeol.) tepidarium, o.; kamer

voor lauwe baden ; lauw bad, o.; (Giard.) gematigd plantenhuis, 0.; —ezza, f. lauwheid,
v.; verkoeling, koelheid, v.; — dello zelo,
zonder ijver; onverschilligheid, v.; tutta fa
con — , bij doet alles even lauw, even onverschillig ; -ità, f. Z. tiepidità ; te'pido,
app. Z. tie'pido; —1ficare, v. a. h.z.d. als
tepefare, riscaldare ; —ore, m. lauwheid, lauwte, zachte warmte v. (van 't weer).
Terape'tttica, f. therapie, v.; leer van de
geneesk. behandel. der zieken ; —ico, ni.
therapentisch ; —la, f. b.z.d. als —esitica.
Terbina, f. (Chim.) terbiumoxyde, 0., terbiumaarde, v.; —io m. (Min.) terbium, o.
Te'reltio, app. h.d.
.z als rotieo.
Terebentina, f. (Chico.) Z. trementina ;
—into, m. (Bot.) terpentijnboom, m.
Terebrata'io, m. boormachine, v.
Tere'diiie, f. (Zool.) paalworm, m.; —1, pl.

teredinen, versteende pijpmosselen.

Tere'iizio, m. (N. pr. lett.) Terentius, m.
Teresa, f. (N. pr.) Theresia, Thresa, v.; —lavo,
agg. ordine — , theresianerorde, v.
Terge'inino, agg. Z. triplice.
Te'rgere, v. a. afdrogen, afwrijven ; reinigen ;
—rsi it sudore, bet zweet afvegen ; —rsi
11 paso, den neus vegen ; p. pass. terso, als
agg. afgeveegd, schoon, zuiver; fig. stile —,

sierlijke, gekuiscbte stijjl, m.

Tergiduttore, m. (Mil. stor.) aanvoerder der
achterhoede ; —versare, v. n. uitvluchten,

voorwendsels zoeken ; een bepaald antwoord
zoeken uit te wijken ; —versazione, f. maken o. van uitvluchten ; uitvlucht, o., uitweg,
m., onbeslist antwoord, o.; —verso, agg. uitvluchten zoekend.
Tergo, m. rug, m.; (Stamp.) rugzijde, v.; dare
il —, den rug toekeeren, vluchten ; a —, da
m. avv. van achter, op de rugzijde ; stare
a — a qd., achter iem. staan ; assalire
qd. a —, iem. in den rug aanvallen ; (Stamp.)
a —, op de andere, keelzijde.
.

Teri, m. (Monet.) Z. tart ; —laea, f. Z.
triaca.
Teristo, m. sluier, m., lichte hoofddoek, m.
Ternia, f. (meestal—e, pl.) (Archeol.) thermen,

mv.; badinrichtingen der oude Rom.; warme
bronnen, heete baden ; —ale, app. de heete
bronnen, baden betreffende; aeque —1,
warme, heete bronnen ; stabiliniento —,
warmwaterbadinrichting, v.; —'ico, agg. thermisch, de warmte betreffende ; stato — ed
elettrico d'un corpo, warmte- en electriscbe toestand m. van een lichaam ; conduttibilità —a, warmtegeleidingsvermogen, 0.
Termiidoro, m. (Stor.) Thermidor, m., warmtemaand, v.; Zie maand in den kalender der
Fransche Republiek.
'1'eruiiita'bile, agg. wat ten einde kan gebracht worden ; begrensbaar; —abilità, f.
geschiktheid v. om ten einde gebracht te worden ; begrensbaarheid, v.; —ale, app. de
grenzen betreffende, er toe behoorende ; voce
—, eindklinker, slotklinker, m.; lapide —,
grenssteen, m.; (Bot.) spitsstandig ; —are, v. a.
afgrenzen, begrenzen, grenzen trekken ; eindigen, ten einde brengen ; sluiten, afsluiten ; —i
suoi giorni, zijn leven eindigen, aan de
eindpaal zijns levens zijn ; bepalen,vaststellen,
nauwkeurig afperken ; besluiten ; v. n. aan het
einde, de grens staan ; gedaan hebben, afgesloten, geëindigd zijn, uit zijn ; uitgaan, eindigen ; —atezza, f. beperktheid ; —ativo, agg.
beperkend, begrenzend, vaststellend, eindigend;
—azione, f. grensbepaling, afgrenzing, vaststelling der grenzen ; teneindebrenging, eindiging; uitgang, m.; besluit, slot o. (van een
hoofdstuk enz.); —e, m. grens, v., grenslijn, v.,
perk, o., grenssteen, m.; fig. einde, eindpunt,
o.; slot, slotpunt, o.; slotwoord, 0.; dare,
tnettere a — una cosa, een zaak ten einde
brengen, een eind aan iets maken ; i n — d'un
giorno, in 't verloop van een dag, binnen een
dag ; —1 della lima, maangestalten, mv.;
—I, pl. (Com.) betalingstermijnen, mv.; sono
scaduti i —1, de termijnen zijn vervallen ;
leveringstijd, v.; (Filos.) einddoel, o.; (Log.)
terminus, m., hoofdbegrip in eerste gevolgtrekking ; — niaggiore, — uiinore, hoofdstelling, onderstelling v. bij een gevolgtrekking;
mezzo — of — di mezzo, middellid, o.; fig.
en (am. uitvlucht, o., voorwendsel, o.; flauwe
verontschuldiging, v.; (Alg.) grootte, uitdrukking, v., lid o. (van een algebr. vergelijking);
-- medio d'una proporzione, middelste
lid van een proportie, v.; (Gram.) bepaald begrensde uitdrukking, v.; tot een bepaald geb.
behoorend woord, o.; — teologico, scientifico, godgeleerde, wetenschappelijke uitdrukking, v., term, m ; — tecnico, technische-,
vakuitdrukking, v., -term, in.; fig. en ram.
toestand, m., omstandigheid, v.; si trova a
brutti —1, hij bevindt zich in leelijke, slechte
omstandigheden ; l'affare è ora in baoni
—i, de zaak is nu in goeden gang, op goeden
weg, m.; essere con qd. in buoni, eattivi —1, met iem. in goede, kwade termen,
verhoudingen staan ; esser in — di fare
qe., op 't punt, van plan zijn iets te doen ;
essere In — di morte, op sterven liggen ;
fig. passare i —1, useir de' —I, de perken te buiten gaan ; passare tutti I —1,
alle palen en perken te buiten gaan ; parlare,
procedere net --1, zich in doen en spreken
binnen passende grenzen, perken houden ; a
m. avv. op den bepaalden, vastgestelden
tijd, m.; (Com.) accettazione a —, accept
op termijn, op tijd; a — di legge, naar de
wet verluidt, overeenkomstig de termen der
—,
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wet ; (Mit.) Termine, v., Terminius, m., grensgod, m.; (Archeol.) —1, p1. grenspalen, -zuilen,
v., m.; —etto, m. (Arch.) ki. ter versiering
aangebrachte beeldzuil, v.; —e'vole, agg. Z.
—abile ; —ista, m. (Files.) bepaler, begrenzer m. van een begrip; (Stor. eccles.) Ternlinisti, pl. Terministen, mv. (Kalvinisten

die voor elk mensch een bepaalden tijd van
genade aannamen); —o, m. Z. —e; —ologia, f. terminologie, V.; de gezamelijke vakuitdrukkingen van iets.
Termobaro'metro, m. thermobarometer, m.;
—elsi'^niea , f. (Scient.) thermochemie, v.;
—crosi, f. (Fis.) thermocrose, v.; eigenschap
om slechts zekere soorten warmtestralen door
te laten ; --cro'ico, agg. thermochroïsch ;
—elettricità, f. thermo-electr•iciteit, v.; door
warmteverandering opgew. electr.; —ele'ttrico, agg. thereto-electrisch ; —logla, f.
(Med.) thermologie, v.; verb. over warme bronnen, baden ; —lo'gico, agg. thermologisch ;
—metria, f. (Fis.) warmtemeting, v.; —use'trico, agg. (Fis.) thermometrisch, warmtemetend ; —'metro, m. (Fis.) thermometer, in.;
— centigrado, honderdgradige thermometer
(van Celsius); — di Héamur, — di Fahrenheit, therm. van Réamur, v. Fdhrenheit ;
fig. aanwijzer, m.; la borsa é il — del
eredito pubblico, de beurs is de aanwijzer,
lie toetsteen voor het openbaar krediet.
Termo'pili, m. pl. (Googr. ster.) Thermohylen, v. mv.
Termosco'pio, in. h.z.d. als —metro.
Terna, f. drietal o. waaruit een ambtenaar
gekozen wordt ; —ale, f. (Mar.) spantouw o.
van het zeil ; —a'rio, app. drietallig, uit drie
eenheden bestaand ; rumnero — drietal, getal o. drie ; (Geol.) periode — della forniazioue della terra, tertiaire periode van
de aardformatie; —o, m. tern, m.; worp van
drie oogen ; drie op een rij staande winnende
nornmers in het lotto of de loterij ; — secco,
teruewinst met voorafgegaan afstand van de
ambe (in het staatslotto); faam. miii parebbe
di vincere un —, ik zou zoo gelukkig zijn
alsof ik het groote lot, de honderdduizend had
getrokken ; é come vincere uu — al lotto,
't is zeer moeilijk, zeer onwaarschijnlijk; agg.
telkens drie ; foglie —e, telkens drie bladeren (aan denzelfden stengel); flori —I, driedeelige bloemen.
Terpina, f. (Chim.) terpentijnkamfer, v.
Terra, f. aarde v. (als wereldlichaarn), aardbol, m.; la terra si muove intorno al
proprio asse, de aarde draait om haar eigen
as; al principio Deo creó il cielo e la
—, in den beginne schiep God Hemel en Aarde;
fig. aardbewoner, m.; aardsch leven, o.; bodem,
grond, akker, m., land, 0.; lavorare la —,
bet land bewerken ; — fertile, infeconda,
vruchtbare, onvruchtbare bodem, grond, m.;
— argillosa, calcarea, leem-, kalkgrond,
m.; cotta, gebakken aarde, terracotta, v.,
ook vaatwerk, beeldjes enz. uit gebakken aarde,
terracotta-beeldjes ; una terra cotta della
Robbia, een terracotta van Robbia ; —
d'ombra, omberaarde, v.; bergbruin, o.; —
sigillata, bolus, zegelaarde, v.; scavare
la —, de aarde, den grond uitgraven ; —e, pl.
landerijen, v. mv., land, 0.; ha alcune —
in Maremma, hij heeft wat land, eenige
landerijen in de Maremma ; land o. (in tegenstelling van water); kust, v., oever, m.; sco,

TER
prire —, land ontdekken ; prendere —, aan
de kust aanleggen ; smontare, descendere
in —, aan land gaan ; land, o., streek, v.,
plaats, v.; in — del Barbara, in 't land der
Barbaren ; nacque in Bosizio, piccola
— del Milanese, hij werd in Bosizio, een

klein plaatsje in het Milaneesche geb.; (Geogr.)
-- ferma, vaste land, 0.; (Bibl.) la — promessa, het beloofde land, o.; la — Santa,
het Heilige Land. o.; grond, vloer, m.; cadde
dalla finestra già in —, hij viel uit bet
venster op den grond; dorme sulla nuda
—, h ij slaapt op den blooten grond; dentro
—, in 't binnenland, ver van de kust ; terra
terra, dicht langs den grond ; l'uecello
volava terra terra, de vogel vloog dicht,
strijkelings langs den grond; fig. tenersi
terra terra, in bescheiden omstandigheden
leven, zich laag bij den grond houden, niet
boog willen vliegen ; aiedare, navigare
terra terra, dicht langs de kust varen ;
andare in, per — of per le —e, op den
grond vallen ; abbandonare, lasciare
questa —, deze aarde verlaten, sterven ;
viaggiare per —, te land, over land reizen ;
lam. dare coupe in —, er in 't blinde op
losslaan ; /1g. essere in —, geruïneerd, op
zijn, op straat zijn ; slecht gesteld zijn ; non
aver — ferma, geen vaste woonplaats hebben ; rimnanere, restare in —, achter
zitten, staan blijven, den trein, de boot missen ;
riuuanere in piaua — geheel op, geruïneerd
zijn ; (Agr.) tagliare, reci'dere una pianta tra — e — of tra le due —e, een
plant bij den grond afsnijden ; (.Geogr.) Terra
Nuova, f. New-Foundland, o.; — a'ccia, f.
,

grond, bodem m. van slechte hoedanigheid ;
—a'ccio, m. (Bot.) b.z.d. als mezzule ;
—acquco, app. Z. terraqueo ; —acre'polo, m. (Bot.) muurpeper, v.; —afinare. v. a.
b.z.d. als esiliare ; —afi>ime, —limo, M. h.z.d.
als esi'lio of confine ; —a'glia, f. en meest
—e, pl. fijn aardewerk, o.; halfporcelein, o.;
—a'glio, m. h.z.d. als terrazzo, terrapieno ; —agno, agg. op den grond, dicht bij
den grond aangebracht; tombe —e, in de
aarde zich bevindende graven ; mulino —,
bovenslagmolen, m.; —a'gnolo, agg. h.z.d. als
—agno ; piccione — , h.z.d. als —aiuolo,
agg. (Omit.) piccione — , rotsduif, v.; (Mar.)
scherz. —i, pl. landratten, v. mv.; —apienare, v. a. aarden dammen opwerpen, door
aarde versterken ; —apieno, in. aarden wal,
dam, m.; aardophooging, v.; —a'queo, agg.
(Geogr.) globo —, aard-, wereldbol, 01.;
superficie —a, aardoppervlakte, v.; —atico,
m. opbrengst v. van een stuk land; grondrente, V.; —ato, m. aardophooging, v., aardverschansing, v.; h.z.d. als battuto of solala ;
—azza, f., —o, in. terras, o.; veranda, v.;
—azzano, m bewoner m. (van een vroeger
versterkte) plaats, vlek ; h.z.d. als paesaiio ;
—azzare, v. a. (Agr.) een stuk land door

opgebrachte aarde verbeteren ; een terras, een
vloer maken; —azzino, m. klein terras. o.;
balkon, 0.; —eità, f. (Min.) aardachtige gesteldheid, v.; —emoto, m. aardbeving, v.; 11batte lil un luogo, de aardbeving is ergens
voelbaar, doet zich ergens gevoelen ; fig. en
fam. Z. tremoto ; —enale, agg. h.z.d. als
terrestre ; —enamente, avv. op aardsche,
wereldsche wijze ; —eno, agg. tot deze aarde,
wereld behoorende, aardsch ; beul —1, aard-
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sche goederen, o. mv.; vita —a, aardsch
leven, o., tot den aardbodem, de aardvlakte
i ehooreode; camera, stanza —a, gelijkvloersche, kamer; plan —, gelijkvloersche
verdieping, v.; sost. m. bodem, m., land, o.,
akker, o., veld, o.; terrein, bouwterrein, o.; —
fertile, vruchtbaar land ; —i, pl. landerijen,
mv., land, o.; (Mil.) terrein, o., kampplaats, v.;
,

contrastare al 'memico a palino a
palmo ii —, den vijand voet voor voet het

terrein betwisten ; fig. terrein winnen, vasten
voet vatten; fig. portare una questione
su un —, een vraagstuk op zeker gebied,
terrein brengen ; m. prov. manco il — sotto
i piedi, hij heeft geen grond onder de voeten,
de rechte grondslag ontbreekt ; non aver
terren fermo, geen vaste woonplaats hebben ; trovar il — morbo, een goed voorbereiden bodem vinden ; fam. e non c' è —
da porti vigna, bij hem is niets te halen,
met hem is niets te doen.
Te'rreo, agg. aardachtig; color — , aardkleurig; —estiale, —estre, --o, agg. aardsch,
tot de aarde behoorende; il globo —, de
aardbol, m.; animali, pianti —1, op 't land
levende dieren, planten ; (Bib/.) paradiso —,
aardsch paradijs, o.; —estrità, —eità, f.
aardachtigheid, v., aardschheid, o.; —etta, f.
kl. burg, m.; (Pitt.) — of terra di cava,
grondeerverf, o., fijne leemaarde, v.; —i'bile,
m. voor turribulo ; -- agg. vreeselijk, verschrikkelijk, angstwekkend ; fam. zeer groot,
geweldig, reusachtig; sost. m. vreeselijke, ontzettende zaak, o., schrikkelijks; —ibilezza,
—ibilità. f. vreeselijkheid, ontzettendheid, v.;
—ibilinente, avv. op vreeselijke, ontzettende
wijze ; —recto, m. lichte, losse grond, bodem,
m.; kompost-, mest-, blad-, bloemenaarde; —
di castagna, kastanje-, boomaarde ; —icciuola, f. kl. meestal versterkte plaats, v.,
burg, m., kasteel, o., vlek, o.; zeer slechte,
magere bodem, m.; —1'cola, f. slechte, magere
bodem, m.; —icurvo, agg. tot de aarde gebogen ; —tere, m, h.z.d. als terrazzano;
—i'fico, agg. h.z.d. als —i'bile ; —i'geno,
egg. Z. indigeno ; — igno, agg. h.z.d. als
terreo en terrestre ; —itoriale, agg. den
grond, bodem betreffende ; proprieta —,
grondbezit, -eigendom, m.; tot een bepaald gebied behoorende ; (Mil.) ini lizia — , territoriaaltroepen, mv.; landweer, v., landstorm, m.;
—ito'rio, m. gebied, grondgebied, o.; Firenze
e it suo , Florence en deszelfs grondgehied, o.; (Eccles.) h.z.d. als diocesi ; —olina,
f. fijne aarde v. (vooral voor aardverven).
Terrina, f. terriene, v., soepkom, m.
Terrore, m. schrik, m., groote vrees, v., angst,
v., ontzetting, v., doodsangst, v.; a questo
visto entre in tutti il —, bij dit gezicht
maakte een groote ontzetting zich van allen
meester ; (Stor.) il regno del Terrore, de
regeering v. van het Schrikbewind, o.; —151110,
m. terrorisme, o., schrikheerschappij, v.; —ista,
m. terrorist, aanhanger m. van een schrikbewind, o.; —izzare, v. a. door schrikaanjaging
beheerschen ; inden vrijen wil beletten ; terroriseeren, schrik aanjagen.
Terroso, agg. aardachtig, aardhoudend, met
aarde vermengd; viso — mani —e, met
aarde bedekt gelaat, door aarde bevuilde handen ; —ucola, f. zeer weinig opbrengend
stuk land, o.
Tersannente, avv. op zuivere, vlekkelooze
—

,
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wijze; —sezza, f reinheid, zuiverheid, v.
Tersi'core, f. (Mit.) Terpsichore, v.; (muze der
dans); (Asir.) —, asteroïde.

Tersite, m. (N. pr. lett.) Tersites, m.; /1g. ge-

meene, alles belasterend mensch ; lasteraar, m.

Terso, agg. Z. p. pass. v. te'rgere ; —o'rio,
m. h.z.d. als asciugato'io.
Terza, f. (Mus.) ters, v. (derde toon van den

grondtoon); (Scherm.) derde stootwijze, v.;
(Eccles.) terzia, (bidtijd vanaf 9 uur 's morgens);
—ana, f. (Med.) derdedaagsche koorts, v.; doppla, dubbele derdedaagsche koorts, v.;
—anella, f. (Lett.) zijdestof uit dubbele draden ; (Bot.) guichelheil, o.; —are, v. a. (Agr.)
den akker voor de derde maal omploegen ;
—aruolo, m. derdepint, o. (oude maat); (Mar.)
reef, v.; —a'volo, m. vader van den overgrootvader ; —erla, f. derdedeel o. (van een
bepaalde tijd); bepaalde belasting v. (in de
middeleeuwen); —eresolo, m. (Mar.) reef, v.;
far —, bet zeil voor een derde reven ; (Arm.
stor.) terzerol, m.; kort pistool, 0.; —ezza, f.
kort pistool, o.; —ettata, f. schot met een
terzerol, m.; —etto, m. (Mus.) terset, o.,
muziekstuk voor drie stemmen ; (Metr.) h.z.d.
als terzina ; —iare, v. a. met den dikpasser
meten ; —larie, m. (Eccles.) tertiarier, (lid
van de derde orde v. d. H. Franc. v. Assisië);
—fiere, m. derde o. van een fiasco ; (Star.
medioev.) derde gedeelte o. van een stad;
—i'glio, m. (Giuoc.) met drie personen gespeeld calabresaspel, o.; —ina, f. (Metr.)
terzine, v., drieregelig vers o. (meestal van
vijfvoetige jamben): (Mus.) drie gelijkwoordigc
naast elk. staande noten ; —lno, m. kl. fiasco,
m.; —0, agg. derde; vagone di —a classe,
wagon 3e klasse; (Ster. rom.) ora —a, de
drie eerste uren van den morgen ; sulla —a,
verso la —a, tegen den morgen ; —a persona, derde persoon, de derde, m.; sost. m.
derde deel, derde, o.; fam. i —i, de derden,
(de personen die aan een zaak geen deel hebben); il— e il quarto, deze en gene; (Arch.)
welving v. van een boog; (Mus.) h.z.d. als
terzetto ; —ode'cimo, agg. h.z.d. als tredecimo ; —oge'nito, m. de
rde geborene, m.,
derde kind, o.; —onato, m. h.z.d. als —ogenito ; —one, m. paklinnen, 0.; —i, pl. pakvaten, o. mv.; agg. op drie na de
laatste; —esolo, m. mannetje van den havik ;
—, ook voor vuurwapens gebruikt; (Mar.)
stagzeil, o.
Tesa, f. het spannen, uitspannen, o.; vogel-,
vinkenbaan, v.; (Cappell.) hoedrand, m.; cappello di — larga, hoed m. met bereden
rand ; vaam o. (lengtemaat ongeveer als de
uitgestraekte armen van een man); —are, v. a.
(Mar.) de touwen spannen, aantrekken.
Tesaureggiare, v. a. Z. —izzare ; —erffa,
—iera, f. Z. tesoreria ; —izzare, v. n.
schatten verzamelen, ophoopen ; v. a. — ina
somma, een som op intrest uitzetten; —0,
m. Z tesoro.
Te'scliio, m. schedel, doodshoofd o. van den
romp gescheiden hoofd, m.
Te'seo en Teseo, m. (N. pr. stor.) Theseus, m.
Tesi, f. thesis, v.; te bewijzen vraagstuk, o.;
(Metr. en Mus.) daling v. van de stem.
Tesmnoteta, m. (Star. grec.) tesmoteet, m.,
opperste der Archonten in Athene.
Tesoreggiare, v. n. en a. h.z.d. als tesanrizzare ; —oreria, f. schatkamer, v.; (Pokt.)
rgksbetaalmeestersambt, o., tesaurerie, v.;
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—oriera, f. penningmeesteres v. (van een
vereeniging); —orierato, m. ambt van schat-,
penningmeester; —oriere, M. thesaurier, m.;

schat-, penningmeester, m.; minister van de
schatkist, v.; —orizzare, v. a. en n. Z.
tesaurizzare ; —oro, m. schatkamer, -kist,
v.; (Polit.) staatskas, v.; fig. schat, m., r ij ke
verzameling v. van iets ; groote, kostbare zaak,
v.; beminde persoon ; 1 —1 della grazia
divina, de schatten der goddelijke genade;
quel figliriolo è il mio —, dit kind is m ij n
grootste schat; Tesoro, m. Schatkamer (naam
van veel geleerde verzamelwerken); fare —
di qc., iets diepin z ij n hart prenten, bewaren ; volere raio —, een schat, zeer veel kosten, waard zijn.
Tessa'glia, f. (Geogr. stor.) Thessalie, 0.;
—a'tico, agg. thessalisch; —alo, m. Thessalter, m.
Te'ssera, f. (Archeol.) dobbelsteen, teerling,m.;
tafeltje, plaatje met opschrift, o.; — uiilitare,
verkenningswoord, parool, o.; kenteeken, o.;
lidmaatkaart, erkenningsteeken.
Te'ssere, v. a. weven ; ;ig. met veel kunst
ineenzetten ; flink opvatten (een rede enz.); —
le lodi di qd., iem. openlijk prijzen ; — insidle, frode, inganno, intriges smeden,
bedrog beramen ; prov. parere e non essere è come filare e non —, schijnen en
niet zijn is als spinnen en niet weven ; l'uomo
ordisce e la fortuiia tesse, de mensch
wikt en God beschikt ; p. pass. —ato, geweven ; arazzi —i, geweven (niet geborduurde)
gobelius, mv.; —iera, f. h.z.d. als —itrice,
—itora ; —ile, app. de weverij, weefkunst
betreffende ; Industria —, textielindustrie,
v.; weefbaar, tot weven te gebruiken ; —itore,
m., —trice, —tors, f. wever, m., weefster,
v.; —itura, f. het weven, o., weverij, v., geweven stof, v.; fig. in elk. weven, kunstige
samenstelling, inkleeding, bewerking v. (v. een
geschrift, gedicht); (Bot.) weefsel o. (v. plant);
(Sart.) ingeslagen steek, o., inslag, m ; —oria,
f. weverij, weverswerkplaats, v.; —uto, m.
weefsel, o., gewevenstof, v.; — in cotone, in
lava, a spina etc., katoenen, wollen stof,
v., ruw weefsel, o.; fig. — di bugle, weefsel
van leugens; — d'un discorso, de inkleeding, kunstige aaneenknooping van een redevoering, geschrift ; — cellulare, celweefsel, Q.
Testa, f. hoofd, o., kop m. (van menschen en
dieren, voor dieren nooit capo, in schilderen beeldhouwkunst wordt capo gebruikt);
Tina bella — di Tiziano, een mooie kop
van Titiaan ; la — del Satiro modellato
da Michelangelo, de door Michelangelo
gemodelleerde Saterkop ; schedel, m.; boven-,
achtt,rhoofd, o.; ferita Wella —, aan 't hoofd
gewond; aver in — qc., iets in 't hoofd, in
den zin hebben, aan iets denken ; levarsi,
cavarsi di —, iets verzinnen, uit zijn duim
zuigen ; buona — heldere, vlugge kop, m.;
quadra, zeer vlugge maar ook zeer eigenzinnige kop, m.; — vanta, debole, leeg-,
zwak hoofd, o.; — matta, gekke kerel, m.;
,

--

--

secca, eigenzinnig mensch ; fare le rosa

di sua —, naar zijn eigen hoofd, zin handelen; ficcarsi qe. In —, zich iets in 't hoofd
zetten ; — coroiiata (nooit capo —o), gekroond hoofd, 0.; — del ponte, bruggehoofd,
0.; (Zool.) — di niorto, doodskop (vlinder), m ;
— della tavola, di Tina trave, boveneinde van de tafel, van een balk; (daarentegen

TES
capo d'una fune); 11 colonello cavaleava alla — del reggiuiento, de kolonel

reed aan het hoofd, aan de spits van het regiment ; fig. essere alla — di »na stato,
enz., aan 't hoofd van een Staat staan ; a —,

m. avv. per hoofd ; un tanto a —, zooveel
per hoofd ; testa testa, m. ave. onder vier
oogere ; far la — a qd., iem. het hoofd afslaan ; fam. far la -- in qc., aan een zaak
kop noch staart meer kunnen vinden, zich er
niet uit weten te redden ; fam. non aver pip
—, niet meer weten waar iemand het hoofd
staat ; non si sa dove lino abbià la —,
men weet niet waar iem. eigenlijk goed voor
is, voor deugt; perdere la —, het hoofd,
zijn bezinning verliezen.
Testa'bile, app. (Gier.) waarover bij testament
kan beschikt worden ; —a'ecia, f. hard,
zwaarbegrijpend hoofd ; zeer eigenzinn.mensch,
m.; —a'ceo, agg. (Nat.) hardschalig; sost. m.
I —1, de testacenn, mv. (groep lagere diersoorten); —a'io, m. verkooper m. van lams-,
kalfskoppen ; — amenta'rio, agg. (Giur.)
testamentair ; disposizioni —e, testamentaire beschikkingen, v. mv.; esecutore —,
executeur testamentair, laatstewilsvolbrenger,
m.; —amento, m. (Giur.) testament, o., laatste
wil, m.; laatste wilsbeschikking, v.; far —, een
testament maken ; — olografo, eigenhandig
testament, 0.; — nuncrrpativo, mondeling
gedaan testament, o., laatste wil, m.; — mistico, door andere geschreven testament ; (Bill.)
it Vecchio e 11 lvuovo Testaniento, het
Oude en het Nieuwe Testament, o., het Oude
en het Nieuwe Verbond, o.
'restarda'ggiue, f. hardnekkig-, stijfhoofdig-,
halstarrig - , eigenzinnigheid, v.; — ardo, app.
stijfhoofdig, ha rdnekkig, eigenzinnig enz.; sost.
m. stijfkop, in., hardnekkig mensch, m.
Testare, v. n. zijn testament maken, testeeren.
Testata, f. bovenste gedeelte, o., kop, v., hoofd,
o., kopeinde, hoofdeinde, 0.; (Geit.) — della
campana, bovenwand m. van de klok, waar
de klepel bevestigd is ; (Stamp.) kop m. (van
een prospectus); riga di —, kopregel, m.;
(Ferrov.) stazione che fa —, kopstation, o.;
—atore, m. testateur, erflater, m.; —e, m.
en f. Z. testimone ; —è, avv. voor korten
tijp, onlangs, kort geleden ; thans, nu ; weldra,
binnenkort ; —ere'ccio, app. halstarrig, stijfhoofdig, zijn eigen hoofd volgend ; --eso, avv.
h.z.d. als testè.
'festicciuola, f. lamskop m. (die in olie gebakken wordt ; —Icolare, agg. (Anat.) tot
de ballen, zaadballen behoorende; Inflammazione —, zaadbalontsteking, v.; —1'colo,
m. bal, zaadbal, m.; (Bot.) — di cane, mannetjes-orchis, v.; —iera, f. hoofdstel o. (van

paarden); (Cappell.) bol m. (v. d. hoed); pruikenkop, m.; kopleuning v. (van stoelen enz.); —1ficanza, —ificazione, f. verzekering, bevestiging, v.; —ificare, v. a. verzekeren, door
getuigenis bekrachtigen, betuigen, bevestigen ;
v. n. een getuigenis atleggen ; —ificativo.
app. tot getuigenis dienend, bevestigend ; —1inone, Z. —imonio ; —irnonia, f. getuige,
v.; bevestigster, getuigenisaflegster, v.; --Inroniale, agg. tot getuigenis dienend, een getuigenis bevattend ; prova —, een getuigebewijs,
o.; —imonianza, f. getuigenisaflegging, getuigenis, verklaring, v.; rendere, dare —
di qc., getuigenis van iets afleggen, betuigen ; bekrachtigen, zekerheid geven ; fig. be-
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wijs, o., proef, v.; in -- di qc., als bewijs,
getuigenis van iets ; —inionio, —linone, in.
getuige, m.; — della accusa, della difesa, getuigen ter beschuldiging en ter ontlasting ; — falso, valsche getuige, o.; —
di vista, ooggetuige ; dar -- ad alciino,
getuigenis voor iem. afleggen, iem. legitimeeren ; ---Ina, f., —o, m. hoofdje o. (van een
kind); —, m. I. (Stamp.) kl. tekst, m.; —0, m.
bloempot, m.; deksel o. (op koekpannen enz.):
kookplaat, v.; scherf, V.; - II. m. tekst, m.,
inhoud, m.; woorden, inhoud van een geschrift,
boek, o.; interpolazione al —, tusschenvoeging v. in den tekst ; oorspronkelijke lezing,
v., - tekst, m.; ii — leggi cosi, de hoofdtekst luidt aldus ; —a penva, handschrift,
o.; — di lingua, als taalbron erkende tekst
far— di lingua of alleen far —, een autoriteit op taalgebied zijn ; (Giur.) il Testo, het
Corpus Juris; il Testo cannonico, het
geschreven kerkelijk recht (de Decretaliën);
(Stamp.) tekst, o., zetsel, o., ook kleine tekst
(letter); —olina, f. kl. eigenzinnig hoofdje, o.,
kl. stijfkopje, o.; --one, m. groot, dik hoofd,
0.; fig. en fam. dikkop, m.; (Monet. stor.) vroegere toskaansche munt (ongeveer 11 lire);
—ore, m. Z. tessitore ; —uale, agg. textueel, geheel overeenkomstig den tekst, woordelijk, letterlijk; [am. parole —1, iemand's
eigen woorden ; —ualunente, avv. op woordelijke, letterl. wijze ; imparare a mente
— qc., iets woordelijk, woord voor woord van
buiten leeren ; —u'ccia, f. mantello roderato delle —cce, met de kopgedeelten van
den grijzen eekhoorn gevoerde mantel, m.;
—u'dine, —u'ggine, f. (Zool.) Z. tartaruga ; (Mil. stor.) schutdak o. der soldaten
bij belegeringswerken ; schild-, stormdak, 0.;
soort lier, v.; (Asir.) Testuggine, f. Lier v.
(sterrebeeld); (Arch.) welving, v., gewelfd
kamerplafond, o.; —ura, f. Z. tessiterra.
Te'tano, m. (Med.) sterkramp, v.; tetanus, m.;
doodskramp, v., doodstijfte.
Teti, te'tide, f. (N. pr. mit_) Thetis v. (godin
der zee); (Astr.) —, Thetis, (asteroïde).
Tetracordo, m. (Mus.) tetrarcorde, v., viersnarige lier, v.; —e'drico, agg. (Geom.) door
vier gelijkz. driehoeken begrensd; —edro, m.
(Geom.) tetraëder, m.; door vier gelijkz. drieti.
begrensd lichaam ; —'ggine, f, duisterheid,
donkerheid, v., verschrikkelijkh., v.; —'gono,
agg. (Geom.) vierhoek (vlak); vierkant (licb.);
/1g. vaststaand, weerstandbiedend ; — gramma, —ato, vierlettergrepig woord, 0.; —logia, (Lett.) tetralogie, v., drie treurspelen met
daaropvolgend blijspel, o.; —amente, ave. op
sombere, gruwelijke wijze; —'metro, m.
(Metr.) vierledig of achtvoetig vers, o.; —reato,
m. (Stor.) tetrarchaat, o.; heerschappij, v.,
ambt van viervorst, m.; —'reta, m. tetrarch,
viervorst, m.; —rchia, f. (Stor.) tetrarchie,
V.; indeeling v. van het rijk in viervorstendommen ; —'stico, m. (Lett.) vierregelig gedicht, o., - strofe, v.
Tetricità, f. somberheid, v., somber gemoed, o.;
—'trico, agg. h.z.d. als tetro, agg. somber,
duister, afschuwelijk, schrikkelijk; carcere
—, sombere, duistere gevangenis, v.; fig. vreeselijk, ontzettend ; (van personen) somber,
norsch ; van somberen gemoedsaard.
Tetta, f. moederborst, tepel, v.; uier m. (v. dieren); —ai^><olo agg. topo —, Z. onder topo ;
—are, v. a. h.z.d. als poppare.
,
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Tette, m. kinderuitdrukking voor cane, hond.
Tettiera, f. theekan, v., trekpot, m.
Tettino, m. kl. dak, 0.; bovengedeeltje van een

pet, v., helm, m.

Tetto, m. dak, o., huisdak, o.; camera a — ,
dakkamer, v.; essere a —, zich dicht onder
het dak bevinden ; fig. woning, v.; non aver
nè casa nè —, huis noch onderkomen hel.ben ; — motto, plat dak, o.; — d'una miniera, een ertsader bedekkend gesteente, o.;
ram. aver nsesso il — , alle hoop opgegeven
hebben; dal — in gilt, van boven af, van
uit de hoogte ; dal — in su, in de hoogte, in
den hemel, v.; fig. non credere dal — in
su, aan geen bovenzinnelijke dingen gelooven ;

(Gluoc. del pallone) kl. loopbrug v. van welke
de bal geslagen werd ; --o'ia, f schutdak,
regendak, 0.; breed overhangende dakgoot, N.
Tettola, f. kl. tepel, kl. borst, v.; kl. uier, m.;
de afhangende halsklieren der geit.
Te'uerio, m. (Bot.) gele gamander, m.
Te'ercro, m. (N. pr. lett.) Teucer, m.
Teurgia, f. Theurgie; voorgewende wonderkracht, geestesbanning, v.; —'gico, aqg. theurgisch, geestenbannend, wonderdoend; —go,
m. theurg, wonderdoener, geestenbanner, m.
Teertoni, in. pt. (N. pr. ets.) Teutonen, m. pl ;
—o'nico, agg. teutonisch, oud-duitsch; (Stor.)
ordine —, Duitsche ridderorde, v.; cavalieri —I, Duitsche Ridders, in.
Te'vere, m. (Geogr.) Tiber, m.
Thè, m. Z. tè.
Ti, pron. (ace. en dat. van tn) u, jij ; ti venni
a cereare, of venni a cercarti, ik kwam
u opzoeken, afhalen ; ti dissi di si, ik zei u
immers van ja ; (voor ii, lo, ii gli, le, ne,
veranderd in te); te l'ho detto già due
volte, ik heb 't u, je immers reeds tweemaal
gezegd ; voglio fartene partecipe, ik wil
er u aan laten deelnemen ; non ti spaventare, schrik niet.
Tialismo, in. (Med.) speekselvloed, m.
Tiara, f. (Archeol.) tiaar, m., hoofdsieraad der
oude Perz. koning; thans driedubbele pauselijke kroon, v.
Tiaso, in. (Archeol.) Bacchus-, Bacchantenkoor, o.
Tiberi'ade, f. (Geogr. stor.) Tiberias, o.; lago
di —, meer van Tib.; —io, in. (N. pr. stor.)
Tiberius, m.
Tibetano, agg. thibetaansch; .tost. m. Tibetaan,
m., inwoners van Thibet ; Tibet, m. (Geogr.)
Thibet, o.; tibet, m. tibé, tibet, o., fijne,
dichte wollestof, v.
Ti'bia, f. (Anat.) dijbeen, scheenbeen, 0.; (Mus.
stor.) fluit, schalmei, v.; —iale, app. (Anat.)
het dij-, scheenbeen betreffende; —iare, v. a.
(Agr.) het koorn door ossen of paarden laten
dorschen.
Tlbuliano, agg. (Lett.) naar de w ij ze van
Tibullus gedicht; Tibullus nagevolgd.
Tibuilo, in. (N. pr. lett.) Tibullus.
Tiburtino, tebertino, agg. en m. (Min.)
h.z.d. als travertino ; Tibur, Tivoli betreffende ; van, uit T.
Tic. m. (Med.)—doloroso, aangezichtspijn, v.
Ticchio, m. gril, luim, m., plotselinge inval, m.;
se lui salta it —, als het mij plotseling in
den zin komt ; (Min.) vlekken v. mv. in steenen ;
—iolato, agg. gestippeld, gesprenkeld.
Ticone, m. (N. pr.) Tycho (de Brahe), m.
Ti'deo, m. (N. pr. mit.) Tydeus, in.
,

Tielismo, m. (Med.) Z. tialismo.
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Tieino, m. (Mar.) overdekt gedeelte v. e. schuit.
Tientaminente, m. zware vuistslag, m.; aan-

TIN

rispeito, nood-, reserveroer, o.; fig. reggere
il — di uso stato, het roer van een Staat
in handen hebben ; een Staat besturen ; (CarTientibene, in . (Mar.) valreep, v.
roz.) dissel, ni ; — deli' aratro, ploegstaart,
Ti epidaunente, avv. op lauwe, koele wijze;
—eggiare, v. a. sturen, met het roer
zonder warmte, vuur; —pidezza, f. Z. tepiregeeren, leiden ; —ella, 1. eenspannig rijtuig,
dezza ; —ido en te'pido, agg. lauw, half
o., huurrijtuig, o.: —iera, f. (Mar.) stuurstoel,
m.; —iere, m. (Mar.) stuurmen, roerganger, m.
warm ; fig. onverschillig, lauw, koel ; zonder
Timorato, agg. godvreezend, Vroom ; —ore,
vuur, hartstocht, warmte.
Tiera, 1. reeks, schaar, laag, v.
in. vrees, v., angstgevoel, o.; — d'infannia,
vrees voor schande; stare in —, in vrees
Tifo, m. (Med.) typhus, m.; — abdominale,
verkeeren ; in vrees, angst leven ; — pa'nico,
onderlijfstyphus; — petecchiale, vlekkenpanische schrik, m.; — servile, slaafsche
typhus, in.; (Vet.) — bovino, runderpest, v.;
vrees, v.; — di Dio, godsvrucht, v.; vreeze
—oide, f. (Med.) typhoïde, v., typheuse koorts,
Gods ; —orosamente, avv. op vreesachtige,
v.; —oideo, agg. typhusachting; febbre —a,
angstige wijze; —a'ccio, m. een licht gevoel
typheuse koorts.
van vrees, van aarzeling, v.
Ti'folo, m. schrille kreet, m , schreeuw, m.
Tifone, m, (Mar.) tifoon, m.; hevige wervel- Tiino'teo, m. (N. pr.) Timotheus, m.
wind, wervelstorm, m.; (Mit.) Tifone, m. Tinnpanista, m. paukenslager, m.;—anii e,f.
(Med.) trommelzucht, windzucht, v.; —ani'Typhon, m. (booze, verderfel. god ; schadelijke
tico, agg. trommel-, windzuchtig; holklinnatuurkr.); —o'nico, agg. door een wervelkend; —avo, m. (Mus.) pauk, in., pauken,
wind, tifoon veroorzaakt ; timniti —I, gehuil
mv.; (Arch.) timpaan, o.; bekkenvormige vervan den tifoon.
dieping in een gevelmuur ; (Anat.) — dell'
Tiglia, f. (Bot.) Z. tiglio ; — , f. pl. kastanje,
orecchio, trommelvlies o. van 't oor ; (Stamp.)
o.; le calde —, warme, gebraden, gekookte
timpaan o. (v. d. handpers); (Agr.) trommelrad,
kastanjes; —ata, f. in gepelden staat gebr.
drijf-, scheprad, 0.; h.z.d. als mezzule.
kastanje, v.
Ti'glio, m. lindeboom, m.; (Farm.) lindebloe- Tina en tinella, f. kl. wijnvat, o., kl. kuip, v.;
v.
—a'ia, f. ruimte v. voor de wijnvaten.
sem, m.; decotto di —, aftreksel, o., thee
v. lindebloesem ; vezel, n 1.; — della carne, Tigna, f. (Zool.) zeelt, v. (visch); fig. en tam.
testa di —, schaapskop, domkop, m.; m. prov.
vleeschvezel, m.; (Magn.) ferro senza --,
dare nè in —clie siè in eeel, Z. onder
zeer week, breekbaar ijzer, 0.; marono di
eeee ; —ionare, v. a. h.z.d. als tenzonare ;
finissino —, marmer niet zeer fijnen korrel,
m. kl. jonge zeelt, v.; m. fam. come
m.; — della castagna, fijne, binnenste schil
vezelig,
taai.
disse la tineg ai —1; nol sianio fritti,
v. van de kastanje ; —oso, agg.
wij zijn verloren ; alle hoop is voorbij; —one,
Tigna, f. (Med)) schurft, v., vooral : hoofdzeer,
m.; (Med.) liesgezwel, o.; —ello, in. h.z.d. als
0.; fam. aver la —, zeer woedend, boos zijn ;
tina en —ella; fain. dienstbodenvertrek, o.;
grattar la — a qd., iem. leelijk toetakedare, fare —, de dienstboden te eten geven ;
len ; fig. vuile gierigaard, m.; —ame, m.
eten, o., maaltijd, m.; 1'ora del tinel, het
b.z.d. als tinilarna; —a'niiea, f. (Bot.)
etensuur, o.
stroobloem, v.; Fig. en fam. gierigaard,kneker,
m.; —ere, v. a. Z. t'ngere; —oso, agg. Ti'ngere, v. a. verven, opverven (kleeren);
tingersi
i capelli, zich de haren verven ;
schurftig,
met
hoofdzeer
aangehaald;
(Med.)
vuil, met vlekken maken ; —rsi, v. rifi. verf
fig. gierig, knekerig; fig. en fam. van weinig
aan kleeren of banden krijgen ; di rossor
waarde, schriel; isna manka —a, een
si tinse nel volto, zij werd schaamrood in
schriel drinkgeld ; —nola, f. (Zool.) mot, v.
't gelaat ; p. pass. tinto, als agg. geverfd;
Tinrato, agg. getijgerd, o.; —e, f. en m. (Zool.)
persine tipte di verde, groen geverfde
tijger, m., koningstijger, m ; fig. zeer wreed,
jalousien ; vuil, met vlekken, bevlekt ; n,ani
bloeddorstig mensch, m.; —esco, agg; tijger—e di sangue, met bloed bevlekte handen,
achtig ; instinti —chi, bloeddorstig instinkt,
v, mv.; fans. acqua tinta, zeer verdunde
o., bloeddorstige neigingen, v. mv.
wijn ; — di lettere, oppervlakkig onderweTigri, m. (Geogr.) Tiger, m., Tigris, m.
zen, geleerd.
'I'igro, m. Z. tinre ; —otto, m. jong o. van
Tino, m. knip, tobbe, v., vat, o., gistkuip, v.;
den tijger; —ii'rio, m. Z. tigurio.
vendere il vino al —, den wijn als most
Timbailata, f. paukenslag, o., paukengeluid,
verkoopen ; — da concia, looierskuip, v.;
o.; —ista, m. paukenslager, m.; —o, m.
—ozza, f. badkuip, v.; (Apr.) — del tino,
pauk, m., bekken, o.
schotel v. (onder het vat bij 't aftappen); (Mar.)
Tinabra, f. (Bot.) boonenkruid, o.; —are, v. a.
balie, v.
afstempelen ; —0, m. stempel, m.; —, timbre,
Tn^^ta, f. kleur-, verfmiddel, o.; verf, tint, v.;
0.; klankschakeering v. der stein.
Timelea, f. (Bot.) timelea, v.
dare ul na mand di — verde a qc., iets
Timiatna. f. welriekende stof,v., wierook, m.
een streek groene verf geven ; — di fondi,
'riinidamente, avv. op vreesachtige, schuwe,
grondverf, v.; legni da —, verfhoutsoorten,
bedeesde wijze; —etto, agg. een weinig bemv.; fig. toon, grondtrek, m.; la — d'un libro
deesd, schuchter, vreesachtig, schuw, bloo ;
è malinconica, culpa, het karakter, de
toon van een boek is droefgeestig ; overvlak—ezza, f. vreesachtig-, schuchter-, bedeesd-,
kige kennis, tint, v.; ha ul na — di musica,
schuw -, blooheid, v., - karakter, o.; —ità, f.
hij verstaat een weinigje muziek ; fam. slag,
schuchter-, blooheid, v. enz.; —o, agg. vreesachtig, bedeesd, bioo, schuw, schuchter enz.
m., soort, o.; con gente di gaesta — non
mi voglio itupacciare, met lieden van dat
Tiino, m., (Bot.) thijm, m.; (Anat.) borstklier, v ;
soort wil ik me niet inlaten ; fam. e di —,
thymol,
o.
m. (Chim.)
Timone, m. (N. pr. stor.) Timon, m
è nu furbo, e di che —, 't is een schelm,
en een groote ook.
Timone, m. (Mar.) roer, stuurroer. o. — di

denken, o.
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Tinti, in. (Orni4.) braamsluipertje, molenaartje,
o., kersenpikker, m.; —ilano, —filmgo, in.
fijn wotlegoed, 0.; — in, ktinkklang (geluid
nab. der klok); —inna'bola, f. klokje, o.,
schel, v.; —inuare, —inire, v. n. klingelen,

TIR,
nesco, agg. tiranniek, heerschzuchtig, wreed,
gruwzaam ; —anuetto, m. kl. in zijn optreden
belachelijke tiran, m.; —amnia, f. tirannie, v.;
gewelddadige, gruwzaam en aangematigde,
overweldigende heerschappij, v.; fatn. è una
—, wat een tirannie, ongehoorde hard-, wreedheid, v.; —annicafnente, avv. op tirannieke
enz. wijze ; —annicida, m. tirannenmoorder,
m.; —anniei'dio, m. tirannenmoord, m.;
—a'nnieo, agg. tiranniek, heerschachtig,
wreed, gewelddadig; —a'nnide, f. onbeperkte, willekeurige heerschappij, v.; —aunizzare, v. a. en n. Z. —anneggiare ;
—anno, m. tiran, onbeperkt en meestal geweiddadig heerscher, regeerder ; (Ster.) essere
a —, aan een tiran, een onbeperkten beerscher onderworpen zijn ; fig. en fam. woesteling, wreedaardig, gruwzaam mensch; als agg.
leggi —e, tirannieke, harde wetten ; inacito —, tiranniek man, tn.; bisogno —,
dwingende, dringende noodzakelijkheid, v.;
—ante, agg. Z. p. pres. v. tirare ; als sost. m.
trekker, m., lus v. (aan laarzen); ook: schoenhoorn, m.; (Arch.) bane-, hijschbalk,m.; (Mee.)
drijfstang, v., zuiger, m.; —apalle, m. indecl.
kogeltrekker, m.; (Chir.) kogeltang, sonde, v.;
—apelle, m., —a, f. indecl. b.z.d. als a ere-

luiden, schellen ; —innio, — no, tn. klingklang,
0., geluid der klok, schel, o.; klingel, o.; —
negli oreechi, gesuis o. in de ooren ; —o,
agg. p. pass. van tingere ; —ore, m. verver,
m.; —o'ria, f. ververij, ververskunst, ververswerkplaats, v ; —o'rio, agg. tot de ververij
behoorende ; arte —a, verversambacht., 0.;
kleuren, tot kleuren, verven dienend ; piante
—e, legui —1, verfplanten, verfhouten, mv.;
-nra, f. het verven, kleuren (stoffen, kleeren);
kleuren (vensters, anatom. prep. enz.); (Farm.)
tinctuur,
v., (aftreksel van kruiden enz. op
water of alcohol); — d'acciaio, staaltintuur, o.; fig. oppervlakkige kennis, tint, v.
Tiorba, t. (Mus.) groote basluit, v.
'I'ipa, f. (Bot.) lischdodde, v.
Ti'pieo,
agg. typisch, eigenaardig, oorspronkelijk ; —izzarsi, v. recipr. fam. kibbelen, elk.
schelden, beleedigende woorden toevoegen ;
—0,
m. type, v.; toon-, voorbeeld, o.; oorspronkelijke vorm, m., gedaante, v.; getrouwe afbeelding, v., vertegenwoordiger, 10.; è uu -di bellezza, di onest i, zij is een toonbeeld
papelle.
van schoonheid, een voorbeeld van eerbaar- Tirare, v. a. trekken, rukken ; scheuren, sleil primo — di questa ligara si
heid
;
pen ; — a riva la nave, het schip op 't strand
trova già nell' arte antiva, het eerste
trekken ; — qd. in casa, tern. in huis trekvoorbeeld, de eerste type van deze figuur
ken, slepen ; — la corda del caunpanello,
vindt men reeds in de klassieke kunst ; fam.
aan het schelkoord trekken ; questo cavallo
un certo — ! è nn gran —! ehe —!
è
non vetol —, dit paard wil niet trekken ;
't is een typische kerel, een zonderlinge klant ;
aantrekken ; la ealamita Lira a se il
(Giur.)
ijkstempel, m.; (Stamp.) —i , pl. letters,
ferro —, de magneet trekt het ijzer aan ; Tijg.
drukletters, v. mv.; —ografia, f. typographie,
tot zich trekken, lokken ; quella donna lo
boekdrukkerij,-kunst, v.; —ograficaineutte,
tirb nel laeeio, die vrouw lokte hem iel
avv. langs typogr. weg ; door boekdrukkunst
haar strikken ; le ricehezze tirano tutti,
verkregen ; van typographisch standpunt ; —ogeld lokt alles aan ; uittrekken, uitrekken ; —
gra'ftco, agg. typographisch ; arte —a,
il cuoio eon le tanaglie, het leer met
boekdrukkunst, v ; earatteri —i, drukletde tang uitrekken; it collo a nn polio,
ters, v. mv.; —o'grafo, m. typograaf, boekeen kip den hals omdraaien ; — la papa,
drukker, m.; couipositore —, letterzetter,
zijn loon trekken, ontvangen ; — la vincita
tn.;
lavoraute —, arbeider in een drukkerij ;
net giroco, de winst opstrijken ; — un it
drukkersgezel, m.; --o'ntetro, m. (Stamp.)
linea, nn frego, een lijn, een krul trekken ;
typorneter, lettermeter, m.; —ore, m. h.z.d.
— le teade, de gordijnen ophalen ; -- nu
als
tepore, tiepidezza; fig. kracht v. van
sasso, een steen werpen ; — it ealaunaio,
een schrijversuitdrukking; —otele'grafo, m.
a qd., iem. met den inktkoker werpen ; —
druk-, lettertelegraaf, m.
ealci, achteruitslaan (paarden); —i dalli,
Tire, f. strijd, m., twist, v., strijdigheid, v.;
de teerlingen werpen ; — la ruzzola, de
fare a — a —, om een kleinigheid kibbelen,
werpschijf slingeren, werpen ; -- nn volpo,
twisten ; elk. wederkeen iets zoeken te onteen slag toebrengen ; — besteunuuie, verrukken ; beiden aan een eind trekken ; stare
wenschingen uitbraken ; — nn unetallo, een
a
—
a
—,
hevig over den prijs kibbelen ;
metaal trekken, rekken ; fig. -- via on la(Apr.)
il vino fa la —, de wijn begint te
vpro, een werk te spoedig, oppervlakkig uitgisten ; —afondo, m. indecl. (Bott.) trekboor,
voeren ; — il vino, den wijn aftappen, klaren ;
v., ophaler, m.; —alinee, m. indecl. trekpen,
— una eertor somma, een zekere som beo.;
—aloro, m. gouddraadtrekker, m.; —adragen, beloopen; quaiuto tii•a it conto
nsautici, m. indecl. orgeltrapper, m.; —ahoeveel bedraagt de rekening — una conseinento, m. het trekken, rukken, heen en weer
guenza, een gevolgtrekking er uit halen ;
trekken, 0.; Tig. — dell' orazione, zinvee— sst qd., iem. grootbrengen, opbrengen ;
draaiing v. van een plaats; —atnolla, f.
—rsi su per la inilizia, zich voor den
(Mar.)
far —, over stag gaan ; —anna, f.
krijgsdienst voorbereiden ; — le ealze a qd.,
dwingelandes, wreede gebiedster, v.; —anZ. ond. Galza; (Stamp.) — sal earetteri,
nauzi, ns. indecl. (Cacc.) drijver, opspoorder
de letters uit de kast nemen ; — su unit
m.
(van 't wild); —annare, —anneggiare,
pagina, een bladzijde zet ten ; — sit nu
v. n. tiranniseeren, tiranniek, als een dwingenumero in una estrazione a serie,
land heerschen ; v. a. den tiran, dwingeland
b ij een verloting een nommer trekken ; — Biti
spelen ; iem. tiranniek behandelen, tiranniekeuna bevanda, een drank naar binnen gooien ;
ren
; —annello, m. kl. tiran, kl. dwingeland,
— gin buffa, Z. balfa ; — guit nn lavoro,
m.; —anneseainente, avv. op heerschzucheen werk vlug afmaken; — gul itn artitige, gewelddadige, tirannieke wijze; —ancolo, vlug een artikel neerschrijven ; —
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held ; —'chio, agg. gierig, knekerig ; sost. m.
a qd., achter zijn rug iem. bepraten, hekegierigaard, kneker.
len ; pop. — 11 caleetto, le cuola, 1'a1uolo, sterven ; — fuori qd., iets te voor- Tirella, I. (Sell.) trekriem, streng, m.; (Tess.)
zelfkant, in.
schijn, uit den zak halen ; — altrui la of
per la giubba, iem. dikw ij ls manen ; — un Tire'sia, m. (N. pr. stor.) Tiresias, m. (de ziener
van Thebe).
eordone, een kordon (troepenafdeeling) trekken, afzetten door troepen ; (Com.) — una Ti'rio, agg. tyrisch, van Tyrus afkomstig; le
e porpore, de tyris. purperen gewaden, ni.
een
wissel
trekken
;
v.
n.
verder
eanibiale,
gaan, voortgaan ; — di lungo, zonder op- Tiritera, f. lange, vervelende rede, voordracht,
v.; overtollige woordenkramerij, v.; fam. verhouden zijn weg vervolgen; — avanti, voortvelende soepsooi, v.
gaan, verder werken; ook v. a. — avanti
la famiglia, voor zijn gezin zorgen ; — a Tiro, in. (Geogr. star.) Tyrus, o ; h.z.d. als
porpora (bij dichters).
qd., naar iets streven ; — seinpre al
proprio vantaggio, altijd op zijn eigen Tiro, m. trek, ruk, worp, m.; un — di dodi,
een worp met de dobbelsteenen ; — di penva,
voordeel bedacht zijn; - al buono, al
een pennestreek, in.; schot, o.; — di fucile,
cattivo, naar 't goede, 't kwade overhellen ;
geweerschot, o.; a — di facile, op een geTina vesta tira a qd., een kleed trekt, is
weerschot afstands ; restare sul —, op de
te nauw ; una stufa, una pipa non tira,
plaats, op slag dood blijven ; — a bersaglio,
een kachel, een pijp trekt niet; — a qe.,
a segno, schijfschieten ; arnia da —,
ergens op schieten; una , bestia tira, een
schietwapen, 0.; essere a —, op schotwijdte
dier slaat uit, achteruit ;e un maestro che
zijn ; tot schieten gereed zijn ; fig. bijna aan het
tira, 't is een meester die er spoedig op loseinde, het slot zijn; una vivanda è a —,
slaat; i1 vento tira, de wind waait, blaast;
een spijs is juist van pas, heeft juist genoeg
— di spada, di scherma, den degen goed
gekookt; fig. streek, m.; brutto —, slechte,
voeren, goed vechten ; — a segno, naar het
booze streek, m.; span o (van trekdieren); —a
doel, de schijf schieten ; — a sorte, het lot
due, a quattro, twee-, vierspan, o.; anitrekken ; — via, zich haasten, spoeden ; temarl, bestie da —, trekdieren, o.; (Vet.)
nere una corda in —, een koord gespannen
— secco, kolder, m.; —oci'nio, m. eerste
houden ; — da uno, op iem. aarden, gelijken ;
krijgsdienst, -veldtocht, m.; fig. leer-, proeftijd,
m. prov. 11 sangiie tira, het bloed verloochent zich niet, liegt niet ; — rsi, v. rill. zich
begeven ; —rsi avanti, voorwaarts gaan ;
fig. vooruitkomen, zich er doorwerken, -slaan :
p. pres. —ante, trekkend, rukkend ; als agg.
taai; fig. hardnekkig, taai (v. person.); p. pass.
—ato, als agg. getrokken, uitgetrokken ; —o a
lustre, a pulimento, gepolijst ; carni —e,
vast vleeseb, 0.; stagione —a, tempo —o,
droog weer, o ; vino —, goed geklaarde wijn ;
fig. een weinig gierig, taai; stare sal —,
den duim op de beurs houden ; stijf op zijn
recht, eisch staan ; —astivali, m. indecl.
laarzentrekker, -knecht.m.; ook : schoenhoorn,
m.; --ata, f. het trekken, rukken, o.; trek,
ruk, m.; una — di cainpanello, een trek,
ruk aan het schellekoord; slok, m., teug, m.;
in una — bevve tutto quiet bicchierone,

m., leer-, proefjaren, mv.; —oide, agg. (Anat.)
cartilagine —, of alleen —, schildkraakbeen, o.; —oideo, agg. tot het schildkraakbeen behoorende.
Tirolese, agg. tiroolsch, tiroler ; sost. m. Tiroler, inw. van Tirol ; —olo, rn. (Geogr.) Tirol
o.; —one, m. rekruut, m., jonge, ongeoefende
soldaat, m.; fig. h.z.d. als novizio.
Tirreni a, f. (Geogr. stor.) T yrrenië, Etrurië, o.;
—eno, agg. mar —, tyrrheensche zee ; sost. m.
Tirreni, Thyrreners (Etruskers), m. mv.
Tirsi'fero, —i'gero, agg. de thyrsus dragende (bijn. van Bacchus, der Bacchanten);
—0, m. (Archeol.) met klimop en druivenblad
bekranste staf m. van Bacchus, der Bacch.
'rirteo, m. (N. pr. left.) Tyrtetis, m.; fig. heldendichter; lier en zwaardvoerend dichter, m.
Tirucchiare, v. a. een weinig en slecht
schieten.
Tisaferne, m. (N. pr. star.) Tyssaphernes, m.
Tisana, f. (Farm.) gerstedrank, koeldrank, m.
'risbe, f. (N. pr. lett.) Thisbe, v.
'u se, tisi, f. (Med.) tering, v.; — senile, ouderdomzwakheid, v.; —lea, f. h.z.d. als —ichezza; —ichello, m., —ella, f. zwak,
teringachtig uitziend kind, o.; —ichezza, f.
teringachtigheid, V.; -'ica, agg. (Med.) teringachtig ; fig. en fam. tinestra —a, venster o.
dat te smal is voor de hoogte; al te eng
genster, 0.; sost. m. teringleder, m.; h.z.d. als

hij dronk dat groote glas in een teug leeg;
— tirade, lange, ononderbroken rede, v.;
niet eindigende woordenvloed, m. fare uurra
-- contro qd., tegen tem. in een lange rede
lostrekken ; tegen iem. in een satire schr ij ven;
fare un lavoro in una —, een werk in
een adem, zonder onderbreking afmaken ;
—atappi, m. indecl. kurketrekker, m.; —atesta, in. indecl. (Chir.) hoofdtang, v.; —atezza, f. gespannenheid, v.; het gespannen,
aangetrokken zijn, o.; —ato'io, m. (Lanif )
droogruimte v. voor 't laken ; (Mec.) schuif,
lade v. (aan machines); —atore, in. trekker,
—ichezza ; dare in —, pendere al —,
uitspanner, m.; schutter, m.; — di pistola,
teringachtig worden, aanleg tot tering hebben ;
pistoolschutter, m.; — di sciabola, f. sabel—len'ceio, m. arme drommel van een teringvechter, -schermer, m.; (Mar.) sleeptouw, o.;
lijder, m.; —ieume, m. zwakkelijkheid, uitgeh.z.d. als torcoliere; —atura, f. bet trekken,
teerdheid, v.; ziekelijke, zwakke toestand, m.;
del
ferro,
het
walsen,
spannen, rekken; —
fam. ziekelijk, teringachtig mensch, m.
pletten o. van 't ijzer ; (Stamp.) het afdrukken;
drukken, o.; drukloon, o.; oplaag, v.; questo Tisi'fone, f. (N. pr. mit.) Tisiphone, v. (een der
drie Furiën).
sei
aslila
copie,
—di
giornale ha una
dit dagblad heeft een oplaag van zesduizend Tita'nico, agg. titanisch, tot het titanengeslacht behoorende; fig. reusachtig, geweldig ;
exemplaren ; — a paste, bijzondere oplaag,
opera —a, titanisch, geweldig, machtig werk,
v.; druk, m.; —atura'eeioli, m. indecl. kurke0.; —a'nio, m. (Min.) titanium, o. (zeker
trekker, m.; —azione, f. Z. —ainento.
metaal); —anite, f. (Min.) titaniet, 0.; Titano,
f.
gierigheid,
knekerig-,
inhaligTirchieria,
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m. (N. pr. mit.) Titan, m. (zoon van Uranus j
en Gea); —I, pl. Titanen, m. mv.; Titanengeslacht, o.; hemelbestormers, m. mv.
Titillaniento, m. het kittelen, prikkelen, gekittel, geprikkel, prikkeling, v.; —are, v. a.
kittelen, prikkelen, een wellustig gevoel opwekken ; —azione, f. Z. —aruento.
Titirna'glio, titimalo, m. (Bot.) wolfsmelk, v.
Tito, m. (N. pr. stor ) Titus, m.
1'itola ' eeio , m. scheld-, beleedigend woord, o ;
—are, v. a. een titel, naam geven, betuttelen ; schelden, een bijnaam geven lo titolo
di stolto, hij noemde hem een domkop ;
p. pass. —ato, als agg. een titel, waardigheid
bezittend ; als sost. m. sposa un — z41 huwt
een getitelde, een waardigheidbezittende; —,
agg. een titel dragend, voerend ; vescovo —,
titulair bisschop m. (die den titel niet het ambt
heeft); als sost. in assenza del —, bij afwezigheid van een ambtvoerder); (Eccles.) —,
m. kerkpatroon, heilige m naar wien een
kerk is genoemd ; la festa del —, het feest
van den patroonheilige ; — ato, agg. Z. onder
are; —eggiare, v. a. den paseenden titel
geven ; —0, m. titel, ambts-, eerenaam, m.;
benaming, v.; ebbe dal Duco it — di
barome, hij kreeg van den Hertog den baronstitel, m.; nseritè ii — di Padre della
Patria, hij verwierf den eerenaam, eeretitel
van Vader des Vaderlands; titel, naam v. van
een boek ; libro senza —, boek o. zonder
titel, (of ook) titelblad, o.; (Eccles.) kerk v. naar
welke een Prelaat genoemd wordt; i cardi.

,

nali erano tenuti risedere hei tori —1,

de kardinalen waren verplicht in hun titulair
diocees te wonen ; opschrift, 0.; recht, o.;
aanspraak, v., vereischte, o.; ha tutti
per esser nominato senatore, hij heeft
alle vereischten om tot senator benoemd te
worden ; —i per la pensione, aanspraken
op pensioen ; (Con.) titel, m., actie, v., geldswaardig papier, o.; (Gioell. en Zecc.) fijngehalte o. van goud of zilver; (Let ) — della
seta, verhouding van bet gewicht der zijde
tot de lengte der draad ; in —, m. ave. krachtens beroepsdecreet ; a — di..., onder voorwendsel ..., In de eigenschap ..., als ..., bij
glielo concessi a — di
wijze van
carità, ik stond het hem toe bij wijze van
weldadigheid ; —olone, m. hooge titel, m.
Titubamento, m., —barza, f. het wankelen,
dralen, toeven, 0.; besluiteloosheid, v.; —are,
v. n. wankelen, waggelen, besluiteloos zijn,
aarzelen ; p pres. —ante, als aqg. dralend,
besluiteloos, aarzelend ; —azione, f. L. ti...;

tubanza.
Tiziano, m. (N. pr. art. star.) Titiaan, m.
Ti'zio, m. (N. pr. stor.) Titius, m.
Tizzo, m. brand, m., brandend stuk bout, o.;
—ona'io, m. (Vetr.) ovengat, o. (v. d. smeltoven); —one, m. brandend stuk hout, 0.;
brandfakkel, m.; fam. — d'inferno, helle-

brand, m., woest, goddeloos persoon, m.

Tlaspi, m. (Bot.) veldkers, v.
To'. afkort. voor togli, neem aan ! pak aan!
Tobia, m. (N. pr. bibs.) Tobias, m.
Tocca, f. I. gat, o., oneffenheid v. in het straatplaveisel, o.; uitstekende steen, m.; II. —, f. met
goud of zilver doorwerkte zijdestof, v.; —a'bile, agg. aanroerbaar, aanraakbaar, voelbaar; —aferro, m. vangspel; straatje-overloopen o. enz. (kinderspelen); —slapis, m.
potlood, 0., potloodhouder, m.; —anrano, tn.

TOC
plechtige handslag, m., belofte v. door handslag; — del sposi, plechtige verloving, v.;
fam. en scherz. drinkgeld, 0.; —ansento, m.
aanraking, beroering, v.; —aporna, m.
boompjeverwisselen, kamertjeverhuren o. (kinderspel); —are, v. a. aanraken, beroeren, bevoelen, aanroeren; — qe. per tentire si e
calda, iets aanraken om te zien of het warhl
is ; lo toccava col piede, hij stiet hem
met de voet aan; —rsi, v. recip. elk. aanraken, tegen elk. aanstooten ; — terra col
piedi, den grond met de voeten aanraken ;
fig. non — terra, in den hemel zijn (van
vreugde); — la riva, la meta, den oever,
het doel bereiken; (Mar.) — terra, landen;
— la sessantina, dicht bij de zestig (jaar)
zijn ; — con nsano, met de hand aanraken;
— la mano a qd., iem. de hand reiken ten
teeken van belofte, in de hand slaan ; fig. —
altrui la mano, iem. een klein drinkgeld
geven ; /ig. iem. den pols voelen, polsen ; —rsi
il petto, de hand op de borst leggen ; — gli
evangeli, il crocifisso, de hand op het
evangelieboek, bet kruisbeeld leggen (als eed);
fig. — qc. of qd., iets of iem. aanraken, hard
aanpakken, schade toebrengen ; — un lavoro, een werk verbeteren, veranderen, retoucheeren ; — denari, geld ontvangen ; in

tutta la niattinata non ho toccato
denari, ik heb den geheelen ochtend nog
geen duit ontvangen ; — delle busse of
tocearne, slagen, klappen oploopen; — II
cavallo, het paard licht met de zweep aanraken ; (Cacc.) — lo zinsbello, den lokvogel
laten opvliegen ; assol. tocca! laat los ! (Mus.)
— uno strumento, een instrument bespelen,
tokkelen ; fam. — l'ugola, het gehemelte
prikkelen, kittelen, (goed smaken); — it cielo
con un dito, Z. o. cielo ; fig. — it cuoro,
het hart roeren, bewegen; assol. sono cose
else toccano, dat zijn dingen die het hart
treffen, tot het hart gaan ; — il cuore a qd.,

iem. tot berouw bewegen, bekeeren ; ei si
tocca in nu flume, men komt daar met de
voeten op den bodem v. d. rivier; fam. esser
a tocca e non tocca da un luogo, een
plaats zeer nabij zijn ; essere un tocca e
sana, een snel w erkend geneesmiddel, 0.;
v. n. — di qc. a qd., tegenover iem. iets in
't gesprek aanroeren ; — a qd., iem. aangaan,
betreffen ; tocca a voi II correggere
quel ragazzo, 't is uw zaak om dien jongen
eens onder handen te nemen ; overkomen ; esse
cosa mi tocca a sentire ! wat moet ik
nu hooren ! toekomen, te beurt vallen ; gif
tocca la terza parte di questa eredità,

het derde gedeelte van deze erfenis valt hem
te beurt, komt hem toe; tam. pare che non
tocchi a lui, 't is alsof het hem niet aangaat ; la volta tocca a me, de beurt is
aan mij, 't is mijn beurt ; —ata, f, het aanraken, o.; lichte aanraking, beroering, v.; dare
a qd. una — per un argoinento, tegenover iemand een onderwerp even aanraken ;
(Mus.) aanslaan, tokkelen (instrum.); klavier-,
orgelstuk o. waarbij beide handen in dezelfde
figuur dikwijls verwisselen, toccata ; lichte
zweepslag, m.; fam. het polsen, ondervragen
van iem.; —atore, m. aanraker, beroeren, m.;
(Stor.) gerechtsambtenaar (in midden. Flor.)
die den schuldenaar den laatsten betalingstermijn aankondigde; — di sanipogna,
h.z.d. als souatore di sampogna ; —heg-
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glare, v. n. met afz. slagen luiden,kleppen; lanza, de opdringendheid van een ander
dulden, verdragen ; p. pres. —ante, verdraag-hetto, m. kl. stuk, o.; an bel — di came,
zaam, inschikkelijk ; —azione, f. Z. —anza.
een mooi stukje vleesch ; (Med.) lichte aanval
m. van beroerte ; —io, m. dikke hennipdraad, To'llero, m. Z. tallero.
v.; caize di —, ruwe hennippen kousen.
Tolletta, f., —o, m. onrechtvaardig verkregen,
afgeperst goed, o.; ruine, incendj e —e
Tocco, in. I. aanraking, beroering, v.; il solo
dannose, verwoesting, brandschatting en
— della sua mavo mi fa rabbrividire,
lage woeker, (D.)
de enkele aanraking van zijn hand doet mij
rillen ; slag, m.; al terzo — della cam- Tolo, m. koepel, koepeldak, o.
pana tutti debbono accorrere, bij den Tolomea, f. naam van den hellekring m. waar

derden klokslag moeten allen komen toeloopen ; it — een uur ; sta notte al —, heden
nacht om een uur; è già 11 —? is 'tal een
uur ? — di pennello, penseelstreek, m.; —
in penva, penteekening, v.; (Arte.) kunst v.
om het penseel, den beitel, de graveerstift te
voeren ; (Mus ) a anslag m. (bij 't klavierspelen);
- d'accidente, aanval m. van beroerte;
fam. far al —, raden (door 't opsteken der
vingers); (Stor.) laatste betalingstermijn m.
voor kwaadwillige schuldenaars ; lees-, spelstaafje, o.; II. m. soort baret, v.; pet, muts v.
zonder klep ; thans : stuk, o., snede, v.; un —
di pane, een stuk, o., snel v. brood ; lam.
un — d'uomo, een brok van een man, een
stevige, groote man ; un — di birbone, een
aartsschelm, m.; un — di paga, een flink
loon, o , goede betaling, v.; — III. agg. (voor
toccato) geroerd, bewogen, aangedaan ; —olare, v. n. aan de deur kloppen ; —one, m.,
—ona, f. fam. iem. die alles aanraakt, alles
bevoelt en betast.
Toga, f. (Stor. rom.) toga, v. (lang overkleed
der Rom.), thans: toga, toog, v., ambtskleed
van advocaten, rechtgel.; —ale, egg. de
toga, het ambtskleed betreffende ; la togal
gravita, de ambtelijk deftigheid, v.; —ato,
agg. met de toga gekleed ; als sost. i —1, de
(oude) Romeinen ; (Lett.) commedia —a,
drama dat oud-rom. voorvallen tot onderwerp
heeft ; la milizia —a, de ambtspersonen, mv.
To'gliere, torre, v. a. nemen, wegnemen;
verwijderen; togli di lï questi libri, neem
die boeken hier weg; met geweid wegnemen,
berooven, ontrukken, rukken ; gil tolsero
la roba e l'onore, zij ontnamen hem zijn
goed en zijn eer; — fl rispetto a qd., iem.
de hem toekomende eerbetuiging weigeren ;
— qd. 11 saluto, iem. niet meer groeten;
— a qd. la parole, iem. het woord ontnemen ; — da motte, aan den dood ontrukken ; — c it e ... — di..., beletten dat ...;
cib non toglie e ls e ..., dat neemt niet weg
dat ..., is geen reden om ...; tolga Iddio,
dat verhoede God ! tor moglie, een vrouw
nemen ; — coin niato, afscheid nemen;
toll I of afgek. to! pak aan !bier! p. pass.
tolto, weggenomen ; als sost. m. H mal
tolto, onrechtvaardig verkregen goed, o.;
—imento, m. het wegnemen, o., wegneming,
v., roof, m., ontvreemding, v.; —itivo, agg.
bet wegnemen bewerkend, uitdrukkend; —store, m. nemer, wegnemer, m.
Toh, of toll tols ! uitroep. van verwondering,
verbazing ; toh to ll , chi vedo, wel wel,
wie zie ik daar!
Tolda, f. (llar.) boven-, opperdek, o.
Totemaide, f (Geogr. star.) Ptolemaïs, o.
Tollera'bile, agg. verdraagbaar, dragelijk;
lavoro —, dragelijk, tamelijk goed werk, 0.;
—anza, f. verduldig-, duldzaam-. verdraagzaamheid, v.; —are, v. a. dulden, verdragen,
met geduld aanzien ; — la altrui petn,

,

Dante de verraders plaatst.

Tolomeo, m. (N. pr. star.) Ptolomeus, m.
Tolone, m. (Geogr.) Toulon, o.; — ese, m.

inwoner van Toulon.

(Geogr.) Tolosa, Toulouse, o.; —ano,
m. inw. van Toulouse.

Tolosa, f.

Tolta, f. het wegnemen, ontvreemden, rooven,
0.; buona — , mala —, goede, slechte verdienste, v.; essere — di qd., tem.'s aanhan-

ger, vriend zijn.

fam. pronsettere Roma e —, gouden bergen beloven ; — f. eenzaamheid, eenzame plaats, v.; (Agr.) naar 't Zuiden gelegen
helling, v.
Toma'io, m. (Calzol.) bovenleer o. (v. d. schoen).
Tourare, v. n. met het hoofd naar beneden
vallen ; —asella, f. vleeschballetje, o.
Tomba, f. grafheuvel, m., graf, o., begraafplaats, v.; — di famiglia, familiegraf, o.;
—ola, f. tombola, v.; openbaar lottospel, o.;
—olare, v. n. met het hoofd naar beneden
vallen, buitelen ; kopje-overvallen : —olata, f.
val met het hoofd naar beneden ; buiteling ;
dare, fare una —, een buiteling maken ;
—oletto, m., —etta, f. fam. kl. maar goed
gebouwd, krachtig persoon, m.; —olino, m
ina, f. (am. sterk en daarbij lief kind, o.;
Toma,

—

—'olo, m. buiteling; borduur-, kantkussen,o.,
sluimerrol, m.; koffietrommel, m.; fam. dik,

kort persoon, m.; —i, pl. duinen, zandaanstuivingen, v.; —olone, m. val met het hoofd
naar beneden. halsbrekende val, m.; —olotto,
m., —otta. f. fig. dikke, korte maar krachtige persoon, m.

Tometto,

—

ettitio, m. klein deeltje o. (van

een boekwerk).
Tomista, f.

(Filos.) Tomist, aanhanger m. van

de leer van den H. Thomas van Aquino;
—i'stico, agg. tomistisch, de leer van den
H. Th. v. Aq. betreffende ; ftlosofa, scuola
—a, toomistische wijsbegeerte, school, v.
Tommaso, m. (N. pr.) Thomas, m.
Tomno, m. I. deel o. (van een boekwerk); quest'
opera sara di due —1, dit werk o. zal uit
twee deelen bestaan ; fa ns . sluw, doortrapt
rnensch, sluwe vos, m.; — II. m. val met het
hoofd naar beneden ; buiteling, v.; —olo, m.
sicil. koornmaat, v.; —olto, in. Z. tuniulto.
To'naca, to'nica, f.

(Archeol.) tunica, tuniek

v. (wit wollen onderkl. der oud-rom. vrouw.);
thans : lang opperkleed o. der priesters, monniken, toog, pij, v.; fig. monnik, m., non, v.;
voter bene alle — etje, met de ordesgeestelijken op een goeden voet staan ; fig. kloosterleven, 0.; buttar via la —, de pij over de
haag werpen, het klooster verlaten ; color

— di frate, roodbruine kleur (als de monnikspij); — d'una statua, aardomhulling v.
(van een te gieten beeld); — acella, f. (Eccles.)

misgewaad o. van den diaken of subdiaken;

—acone, m. groot wijd monniksgewaad, 0.;

fam. wijde overjas, v., mantel, m.; scherz.

iem. die altijd een wijde overjas draagt ; —a-
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(Mus.) toonaard, m.; —amento, m. I bokaal, m.; —are, v. n. plompen (in't water);
lam. tonfa ! plomp ! —ete, tunfete ! plomp !
het donderen, dreunen, o.; — negli orecchi,
—o, in. plomp, bons, slag, m,; —I all' uscio,
gesuis o. in de ooren ; —are, v. impersor,.
doffe slagen op de deur, gebons, o.; dare un
donderen ; tuona —, het dondert ; (am. tanto
terribile —, een vreeselijke val, bons doen ;
tonó che piove, eindelijk is het verwachte
h.z.d. als to'nfano ; (am. dik, kort persoon, rxs.
toch gebeurd ; v. n. — contro qd. of qe.,
tegen iemand of iets losdonderen, schelden ; To'nica, f. Z. tonaca; —, (Mus.) Z. onder
tonico ; —icato, m. h z.d. als intouaco ;
p. pres. —ante, donderend ; als agg. poloere
—ico, agg. versterkend, opbeurend, tonisch;
—, met luiden knal ontploffend kruit ; p. pass.
rimedj —ci, tonische, versterkende genees—ato, gedonderd ; —atore, m. donderaar,
middelen ; (Gram.) accento —, den klemtoon
m ; 11— Glove, de donderende Letts, Jupiter,
aangevend accent, o.; (Mus.) nota —a, of
m.; —chiare, V. n. wormstekig, mijterig woralleen —a, grond- of hoofdtoon m. van een
den ; —chio, m. (Zool.) made, mijt, v.; worm
toonaard; (fried.) tonisch, versterkend middel,
m. (in erwten enz.); Fig. en fam. in de ontwik0.; —0, M. h.z.d. als intonaco.
keling achterlijk gebleven kind, o.; —chioso,
app. wormstekig, mijterig; door wormen, ma- Tonnara, f. (Pescat.) gunstige zeebodem us .
voor de tonijnvangst; omheining, ompaling v.
den aangevreten.
voor de tonijnvangst ; —arotto, m. (Pescat.)
Tonehino, m. (Geogr.) Tonking, o.
tonijnvisscher, m.; —eggiare, v. n. verhalen,
Tondamento, m. het afronden, o.; korten,
trossen werpen ; —eggiatore, m. (Mar.)
afsnijden, o.; —are, v. a. rondmaken, afrontrossen uitwerpen ; —e'ggio, m. (Mar.) het
den ; scheren (de wol), korten, snijden (de
werpen, verhalen ; inkortingslijn, v.; —ella'gharen); (Legat.) het afsnijden, snoeien o. van
gio, m. tonneninhoud, m.; tonnemaat v. (van
de boeksnee; —1 coralli, de koralen rondeen schip); tonnegeld, o.; —ellaia, f. (Mar.)
slijpen ; —atore, m., h.z.d. als tosatore ;
ton, v. (scheepslast van 1000 kilogr.); —ina, f.
— di coralli, koraalslijper, m.; —atura, f.
—eggiagezouten
tonijnenrug, m.; —0, m. (Zool.)
het afronden, afscheren, scheren ;
tonijn, m.
mento, m. ronding, v.; het rond -, afgerond
zijn ; —eggiare, v. n. rond, afgerond zijn, Tono, m. (Mus.) toon, m.; — intero, mezzo,
quarto, heele, halve, kwarttoon, m.; — magronding hebben, rond toeloopen ; v. a. rond
giore, ininore, kruis, o., mol, v.; eantare,
maken, een ronden vorm geven ; p. press.
star in —, den toon houden, in den toon
—ante, als agg. rondachtig, een ronding verblijven ; dare ii —, den toon aangeven ; ook
h.z.d.
als
(Macell.)
—ello,
m.
toonende;
fig. parlare in — resoluto, op beslisten
girello.
toon bespreken ; fig. rispondere in —, op
To'ndere, v. a. h.z.d. als tosare of potare ;
de vraag antwoorden, het antwoord niet wij—etto, agg. rondachtig; —ezza, f. rondheid,
ken ; fig. stare in —, vast op zijn stuk staan, bij
ronding, v.; —1110, M. (plat) bord, 0.; (Arch.)
zijn voornemen blijven ; fig. stevigheid, kracht,
reep, v., rondstaf, m.; (Ferrov.) ronde, cilinderV.; essere in —, goed bij krachten zijn;
vormige ijzerstaaf, v.; (Pitt..) kl. rondbeeld, o.;
rimettersi in —, zij n oude krachten weer
—itore, m. h.z.d. als tosatore; —itura, f.
terug bekomen ; lig. tenere in -- qd., iem.
h.z.d. als —atura, tosatura.
binnen de passende grenzen in toom houden ;
Tondo, I. agg. rond, kogel-, schijf-, wals-,
(Gram.) accent, o., klemtoon, m.; questa
cilindervormig ; (Stamp.) earatteri —1, rondsillaba Aorta it —, op deze lettergreep valt
schrift, o.; Fig. numero —, rond, afgerond
de klemtoon ; (Pitt.) kleurentoon, m. heergetal, 0.; (Stolt.) figu re —e, rondfiguren ;
schende kleur, v.; vermenging en overeen(tegenstel. relief) ook di — rilievo, rond uitstemming der kleuren.
gewerkt ; ballo —, rondedans, v.; fig. en fam.
persona —a, eenvoudig, dom, onnoozel, Tonsilla, f. (Anat.) —e, pl. amandelen v. mv.
(in den hals); --illare, agg. (Anat.) tot de
onwetend mensch, m.; esser phi — dell'
amandelen behoorende; —ura, f. h.z.d. als
0 di Giotto, Z. o. 0; — di pelo, door en
tosatura ; (Eccles.) tonsuur, v.; geschoren
door onnoozel ; parlare ehiaro e —, klaar
hoofdkruintje bij de Kath. geestelijken ; vooren duidelijk spreken, zijn gevoelen ronduit
bereidende handeling voor de priesterwijding
zeggen; sputar — , zich zeer wijs en voor(de tonsuur geven); —urare, v. a. (Eccles.)
naam voordoen ; alla --a, m. avo. in 't rond,
de tonsuur geven.
rondom ; correre un palio alla —a, een
wedstrijd op een ronde baan houden ; fare Tontina, f. tontine, v., maatschappij van lijfrente, v.
alla —a con nn bastone, met een stok
in 't rond zwaaien; fam. fare alla a, in Tonto, agg. dom, onnoozel, blode, bleu.
't rond om zich slaan; m. prov. gnattrini Topa, f, vrouwelijke muis, v,; —a'ia, f., —o,
m. muizennest, o., plaats v. waar veel muizen
sono —1, 't geld is rond, geld moet rollen;
zijn; oud vervallen huis, muizennest, o.
II. sost. m. rond voorwerp, o.; (eet) bord, 0.;
schijf, v.; (Pitt.) rondbeeld, o.; (Scutt.) lavo- Topa'zio, m. (Min.) topaas, m.
rare di —, rondfiguren maken, beitelen ; To'pica, f. (Rett.) topiek, v.; plaats- en vakaanwijzing, v.; leer v. over het vinden van
(Arch.) arco di mezzo —, halfcirkelvormige
bewijsgronden; topica, v.; geschrift waarin
hoog, m.; edifizio di mezzo —, h.z.d. als
bewijsbronnen
aangegeven zijn (la — di
in
't
rond,
in
een
kring,
emielelo • a — in —
Cicerone, di Aristotele); (Gram.) leer v.
rondom ; eorrere in - , in een kring rondvan de woordvolging, v.; —0, agg. plaatselijk;
loopen, —one, m. pannekoek, m., eierkoek,
(Med.) rimedj —1, plaatselijke, tonische gem.; —uto, p pass. van to'ndere.
neesmiddelen, o. mv.
Toneggiare, v. impers. en n. Z. toeare.
Tonfacchiotto, m., —otta, f. kleine dikke Topinala, 1. verwaarloosd, oud, vervallen
huis, muizennest, o.; lno, m. kl. muis, v.,
persoon, m.
muisje, 0.; (Apr.) ulivo , grauwe olijfboom,
To'nfano, m. diepte, diepe plaats v. in een
water; diep, wijdbuikig drinkglas, howp, m., I m.; (Cicc.) 1, f. kleine aardappelballetjes in
1Ità. f.

,

—

—

—

—
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bouillon gekookt , -, agg. mutskleurig, -vaal; I onder bet volk , -, m, h.z.d. als tUI'birle;
-0, m. (ZOol.) muls, v., rat, v.; -aequalolo, I -oso, agg. tnrtaehtlg, rijk aan turf.
waterrat, v.: - tettaiuolo, dakrat, v., - dl ,'rO"'eel'e, v. a. Ineendraaien, wlnden , wrinFa..aone, pijlrat. v., Ichneumon, m.; gen , Blare - e tessere, sptnnen, opwlnden
en weven; - la seta, de zijde tweemen ,
l'a&IIO, huls-, spltsmuls, v.; - splnoso,
stekelmuls, v., (am. aver phi allill del
-I palllll, de wasch uttwringen , draalen,
prillio -, zeer oud zijn; fare COllie I -i
krommen, van zijn oorspronkeluke rlchtlng
degli speziali, altijd met lekkernuen te doen
nrengen , -i ranli a lUI albero, de takken
nennen en er ntets van krligen, esserel phi
van een boom ombulgen , (am. - II .. IOSO,
trappole cite I -i, Z. ond. tl'appola;
la boeea, II grifo, den mond verdraaien,
qllalld la gatta 11011 e ill paese i -i
den neus ophalen ; - Il pelo a qd., iem.
ballallo, Z. ond. ballare ; aver nresso
een naartje krenken , - II eollo, den nals
fllori I' arille de' elnque -I, reeds oud
verdraalen, het hoofd op een kant laten hanheginnen te worden; (Vetr.) gtassleutel, m.;
gen , - Ie parole, iI seuso, de woorden,
den zln verdraalen ; v. n. ztcn krommen; butpennemes,o.: (Fuoc.) -I matti, ratjes, o. mv.;
(Ouc.) -i, pI. kl. aardappelhollet.jes, o. my.
gen, ombulgen, p. pass. torto, als agg. ge'ropografia, f. topograpnle, plaatsbeschrijving,
draatd, verbogen, gebogen, krom , ocelli -i,
v., -a.'flco, agg. topographlsch , -o'g..afo,
verdraalde oogen , seta -a, getweernde zijde,
m. topograat, plaatsneschrllver, m.; ook: landv., linea -a, kromme lijn; fig. pal'ola-,
kaartenteekenaar, m.
mtspruzend, boos woord, 0.; sost. m. (Tess.)
'ropolhlo, m. klelne muls, v.• mutsje, 0.; - 0 il -. net opgewonden (garen).
..agno, Z. o. tope.
TOl'ceUata, f. plechtlg geleide mel vooraanToppa, f. lap v. (op verstelde, gelapte kleeren
gedragene wastoorts, Y.; -etto, m. wasrakenz.); fig. en (am. •netterc! una -, er een
kel, m. wastoorts , sername a -, vensterlap, plelster opleggen, lets zoo goed mogelijk
slultlng v. (door een van boven en beneden
herstellen, een groot onrecnt zooveel mogelijk
kromgeb. grendel); -Iliare, v. a. (Agr.) persen, onder de pel's leggen (de oluven),-hieHo,
goedmaken , II medleo eerea dl metter
delle -e, de doctor zoekt tern. weer wat op
m. kl, handpers , voor -eUo; -llio, m. pel'S,
te lappen , (Pitt.) -e, pl. verbeterde plaatsen
boekdrukpers, v.; - 3 mano, a Illaceltina,
op een scbilderij; mod. provo fare -e da
a vapore, hand-, snel-. stoompers, v.; pl'ova
searpe di una persona, iem. tot alles
di -, drukproef, v.; Ull libro e 80tto iI-,
gebruikefl; la - 1t01l al'I'iva al rotto,
een boek ligt tel' perse, (ook andere pet'sen
het middel is niet voldoende voor de schade;
beeten -); h.z.d. als toreia of toreetto;
(lUagn.) deurslot, 11angslot, 0.; - a colpo,
-la, r. wasfakkel, m., tOOfts, v.; -a vento,
sprin~~16t, 0.; - , (Giuoc.) zeker bazardspeI. 0.;
windfakkel, m.; langwerpig brood; -ial'e,
-a'ccia, r. slechte, oude lap, v.; -ainolo
v. a. Z. attoreere; -iblldello, m. volg.
-allaebiave, m. slotenmaker, m.; -are,
hevige koliek, v.; -ieolla"e, v. n. met een
v. n. (Giuoc.) meedoen, opzetten (bij 't hazardverdraaiden hals loopen; een huichelaar zijn;
-ieollo, m. (Ornit) draaihals, m.; (Med.)
spel); V. a. een deur met een slot sluiten;
-ato, agg. eavallo -, bont, gevlekt paard,
stijve hals. m.; (am. schijnheiJige, schijnvrome,
0.; -ete, interj. bons! plomp! klets! -infeemelaar, m.; -iera, f., -ie..e, m. fakkel-,
cilia, -ilia, r. kl. lap, Y., kJ. slot, 0.; -0,
tootsenhoudel', m.; groote veelarmig-e kandel.
op welke bij beg-rafenissen de kaarsen geplaatst
m. wortelstok, m., blok bout, 0.; stronk, m.;
houten Llok onder het aamlJeeld; - om op te
worden; -ifl'ceio. -Ureeolo, m. filtreer-,
zagen; -olleillo, m. luiers, doeken, my. (in
doorzijgdoek, m.; -iglia..e, v. n. Z. aUorkind~rbedjes); -one, m. op elk. genaaide
cigllal'e; -imanllo, m. Z. turcimanllo;
lappen die men in bedden van kinderen, zie-hnellto, m. het draaien, winden, wringen;
ken enz. legt.
tweernen; kromming, versJingering, v.; -iToraee, m. (Anat.) borslkast, v., borststuk O.
Ilaso, m. neusprang-er, -knevel, ro.; --ito'io,
del' insekten; (Arm. stor.) borstharnas, 0.;
m. (Sett.) tweernrad, 0.; -ito..e, m. zijde-a'cjo, agg. (AYiat.) tot de borstkas bebootweerner, m.; -itllra, f. Z. -hnellto, tOI·.
tlu'a; -olaf'e, m. h.z.d.als tOJ'colo; -0rende; eavita -a, borstholte, V.; sost. m.
-I, pI. borstvinnige (visschen), my.
liere, m. (stamp.) drukker, macllinemeester
'rol·ba,1. slijkerige, tl'oebele strooming, v.; mee(bij de pel's); -'010, m. boekbindel'spers, v.;
gesleept slijk, o. (Geol.) turf, v.; moeras-, turfook voor --cllio.
grond, m.; -i'ccio, agg. een weinig troebel, Tordela, f. (Ornit.) groote, dubbele grauwe
lijster, v.; -0, m. (Ornit.) zanA"lijstel', lijster, v.;
slijkerig; -idanza,-idezza, f. troebelheid,
V.; fig. - della rnol·te, scbaduwen, duister- sassello of alpigiano, kramsvogel, m"
dubbele lijster, v.; II passo dei -i, het
nis des doods; --idare, Y. a. Z. into.'bidare; -idi'eeio, agg. h.z.d.als tOI'biecio;
trekken del' lijsters; 1Jrov. rneglio e f,·in.
-idita" f. Z. -idez~a; -'ido, agg. -0;
guello in .1Ia1lO cbe - ill frasea, beler
-idullle, m Z. -idezza; -iera, r. turfeen vogel in de hand dan tien in de lucllt;
aal'd, v.• turfgrond, m., turf~tekerij, v.; -0,
fig. en (am. ezel, domkop, lummel, m.
-ido. agg. droef, troebel, slijkerig; vino -, TOI'elli, m. pl. (Mar.) kielplanken, O. mv.;
--etto, m. kJ., jonge stier, m.; -i'ceia, f.
tl'oebele wijn, 01.; al'ia -a, droeve, benevelde
lucht, V.; fig. somber gestemd, slecht geluimd,
.1onge geit, 0., sikje, O.
norsch, onvriendeJijk; sost. m. troebele. mod- TOI'illese, m. TUI'ijner, inw. m. van Turijn j
derige bestanddeelen, troebe.Jigbeid, V.; e' e
-0, m. (Geogr.) Turijn.
del - lIel vino, el' is troebeJigheid in den To..illo, m. Z. ta"l'ino.
wijn; e' e del - in 1111 I'agazzo, een Torlo, m. eigeel, 0., eidojer, m,; fig. het beste,
de kern vau.tets; (am essere 1111 - d-1I0lr O,
jongen is norscb, stuursch van aard; m. provo
pesear nel -, in troebel water visschen;
een klein maar zeer g-oed onderllouden Dezit·
-i, pl. troeoelen, v. mv.; onrust, gisting V.
ling, v., hUis, 0.; e eOlue bere un - d'1I0VOI
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't is zoo gemakkelijk als een ei leegslurpen,

't is zeer gemakkelijk.
Torma, f. hoop, m., schaar, menigte, v.;
zwerm, m.; (Stor. rom.) een ruiterschaar v.
van 30 man.
Tormalina, f. Z. turinalina.
Toranenta, f. hevige sneeuwstorm m. (in de
Alpen); —agione, —amento, m. Z. torinento; —are, v. a. kwellen, plagen, pijnigen,
martelen ; lastig vallen ; bedroeven, onrustig,
beangst maken ; —atore, m., —trice, f.
kweller, pijniger, m., -ster, V.; —lila, f. (Bot.)
meerwortel, m., zevenblad, o.; —0, m. kwelling, marteling, pijn, v ; beangstiging, v., angst,
v., kommer, m., plaag, v.; tu sei il gran —,
je bent een groote plaaggeest, m ; 11— della
morte, de dood, v., de kwaal des doods; folterwerktuig, o.; —osaniente, avv. op smartvolle, pijnlijke wijze ; —oso, agg. smartvol,
pijnlijk, kwellend, pijnigend ; lastig, hoogst
onaangenaam.
To'rmini, m. pl. (Med.) hevige koliek, v.
Tornaeonto, m. voordeel, o., nut, o., winst, v.;
non c' è —, er is niets bij te winnen, aan
te verdienen ; —agusto, m. den eetlust opwekkend gerecht, o.; lekkerbeet, v.; —aio, m.
h.z.d. als —afore ; —aletto, m. bekleeding,
v., gordijn o. aan 't voeteinde van 't bed;
—ainento, m. bet terugkeeren, o., terugkeer,
m., afwisseling, v.
Tornare, v. n. terugkeeren, omkeeren, weerkeeren, terugkomen ; torna presto, keer
spoedig weer, kom spoedig terug ; tempi c it e
non tornano, tijden die niet weerkeeren ;
— da nil viaggio,dalla gaerra, van de
reis, den oorlog teru , thuiskomen ; worden :
— sano, weer gezondworden ; -- pi til bello,
veel mooier worden ; siamo toriiati ainici,
wij zijn weer vrienden geworden ; — roei
suoi, weer aan het zijn komen, zijn verlies
herstellen ; —a galla, weer boven komen ;
una pianta torna, een plant baalt weer
op; — a una cosa, weer op iets terugkomen ;
— alla ineiite, weer in den geest, het geheugen komen ; gli torn° addietro la
scarlatina, het roodvonk sloeg b ij hem naar
binnen; — a fare, a dire qe., weer, opnieuw iets doen, zeggen ; — da fare qc.,
juist iets gedaan hebben ; -- in uso di modo,
weer in gebruik, in de mode komen; — in
sè, weer tot zijn bewustzijn komen ; of: in
zichzelf keeren, zijn fouten inzien ; veranderen,
overslaan (in); e tosto l'allegrezza torn°
in planto, maar spoedig veranderde de blijdschap in geween (D.); chè dolle reni era
tornato 11 volto, bet gelaat weer naar achteren gewend (D.); — di casa, di bottega
in nn luogo, naar ergens verhuizen, zijn
zaak verplaatsen ; — con uno, bij iem zijn
intrek nemen ; — ad uno, in uno, iem. ten
deel vallen ; — in capo ad uno, op iem.'s
verantwoordelijkheid zijn ; opbrengen, opleveren ; nn conto non torna, een rekening
komt niet uit, klopt niet, is niet juist; fig.
una cosa mi torna, iets komt mij gelegen,
is tot mijn voordeel ; un abito torna belle,
male, een kleed past goed, staat geed of niet
goed ; torna lo stesso, dat komt op 't zelfde
neer, is 't zelfde ; qc. mi torna a utile,
a onore, a danno, iets strekt mij tot voordeel, tot eer, tot nadeel ; qe. mi torna a
mano, iets komt mij juist van pas, komt mij
goed te stade; p. pass. —ato, teruggekeerd ;

TOR
app. fam, ben —! welkom ! dare 11 ben —
a qd., iem. welkom heeten ; —asole, m.
(Bot.) h.z.d. als glrasole ; (Chiro.) lakdoes,
0.; —Ma, f. terugkeer, m., terugkomst, v.,
thuiskomst, v., periodieke zogaandrang, m. bij
vrouwen; vergadering, 411
V. (van genootschappen enz.); (Lett.) laatste
laatste strofe van de
canzone ; —atura, f. oude akkermaat, v.;
—avira, f. (Mar.) kabelring, v.; —eamento, m. h.z.d. als torneo ; voor : eircondausento, —ferenza ; —eare, v. n. (Stor.)
tournooi houden, in 't tournooi, steekspel kampen ; in een kring ronddraaien (D.); v. a. omsluiten, omsingelen; in een kring bewegen,
draaien ; —eatore, m. tournooispeler, -vechter, m.; —eo, tn. tournooi, steekspel, o.; ridderspel, o., wedrennen, o.; —ese, m. (Mon. stor.)
tournooi o. (vroegere rekenmunt); —iaio, m.
h.z.d. als —itore, tn.; —iamento, Z. —eainento ; —iare, v. a. h.z.d. als tornire of
attorniare ; —mmento, m. het draaien ;
afdraaien (bout enz.); —io, m. draaibank, v ;

fans. gambe, braecia, che paiono fatto
al —, fraaie, goedgevormde beenen, armen;
—ire, v. a. draaien, ronddraaien, op de draaibank afwerken ; /lg. — versi, complimeuti,

verzen, complimenten smeden, draaien ; p. pass.
—lto, als agg. gedraaid ; fig. fraai rond, goed
gevormd ; goed in elk. gezet (geschrift enz.);
—itore, m. draaier, m.; --itura, f. het
draaien, draaierswerk, o.; afval van hout, ijzer
enz. van het draaien, hout-, ijzerkrullen ; —o,
m. omtrek, o., ongeveere tijd, m.; in quel —,
in dien tijd, m.; fu nel 31 in quel —, het
was in 1831 of omstreeks dien tijd ; torso
torso, avv. rondom; a —, avv. nu hier dan
daar ; in een kring rond, rondom ; di —, h.z.d.
als di attorno, di intorno ; — h.z.d. als
—io ; ook voor : strettoio ; (Arm. stor.) balestra a --, met een windas of kruk gespannen armboog; —, m. voor rltorno.
Toro, I. m. (Arch.) rondstaf, m., verdikking v.
(aan zuilenschachten); (Gier,) huwelijks-, bruiloftsbed, o.; separazione di —, scheiding
v. van bed; — II. m. (Zool.) stier, bul, m.; /1g.
essere nu —, een krachtig, stevig, of ook:
een norsch, stuursch mensch zijn ; (Astr.)
Stier m. (een der teek. van den Dierenriem);
—oni, m. pl. (Mar.) doften, mv.; —oso, agg.
sterk, krachtig, gespierd ; —pe'dine, m.
(Zool.) sidderrog, m.; (Mar.) torpedo, o.; mijn
v. onder Water; batello — torpedobootje, v.;
verdooving, dofheid, matheid,v.; —pediniera,
1. (Mar.) torpedoboot v.; --pediniere, m.
m. (Mar.) torpedist m.; —'pere, v. n. verstijfd,
verdoofd zijn ; --p i danuente, avv. in verstijfden, verdoofden toestand, tn.; —pidezza, f.
Z. —pore; —pldità, f. verstijfd-, verdoofd-,
gevoelloosheid, v.; fig. -- d'ingegno, stompheid, gevoelloosheid v. van den geest ; —'pido,
agg. verstijfd. verdoofd, gevoelloos, stompzinnig ; traag, besluiteloos ; —pore, m. verstijving,
verlamming, verdoovin , gevoelloosheid; fig.
stompzinnigheid, traaghei
d v. in 't denken;
— di fantasia, gebrek o. aan verbeeldingskracht.
Torracchione, m. zeer groote, massieve, hooge
toren, m.; —a'ccia, f. oude, vervallen, leelijke,
afgrijsel ij ke toren, m.; —ainolo, agg. (Omit.)
piccione —, rotsduif, v.
Torre, v. a. Z. togliere.
Torre, f. toren, m.; — per godere una
veduto, uitkijktoren, m.; — di guardia,
,

,
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wachttoren, m.; la — di Babele, de Toren
van Babel; fig. groote verwarring; warboel
m. van stemmen, m.; (leid. stor.) — mobile,
slagtoren m. (op den rug van olifanten); belegeririgstoren, m.; (Stor.) la Torre, de Tower
(te Londen); (Giuoao dei Seacehi) kasteel, o.
Torrefatto, agg. h.z.d. als abbrustolito;

—fazione, f. Z. abbrtistoiinlento.
Torreggiare, v. n. zich als een toren ver-

heffen ; opgestapeld zijn ; als een toren uitsteken ; fig. de eerste plaats innemen ; v. a met
torens voorzien, versterken.
Torrenta'eeio, m. gevaarlijke stroom ; stortregen, m.; stort-, bergbeek, v.; —eute, m.
stort-, bergbeek, v., bergstroom, ni.; a
m. avv. in stroomen, in groote hoeveelheid,
menigte, v.; stroomsgewijze ; —entello, m.
kl. stroom, kl. bergstroom, m.; —enziale, agg.
aan een stroom gelijk, wild stroomend.
Torretta, —icella, f. kl. sierlijke toren, m.,
torentje, o.
To'rrido, agg. dor, verdroogd, droog; (Geogr.)
zona —a, heete luchtstreek, v.; eliina —
zeer heet klimaat, o.
Torriere, m. torenwachter ; —igiano, m.
h.z.d. als —iere ; —none, in. met karateeten,
tinnen versierde toren ; portaaltoren, m.;
—one, m. zeer hard gebak uit amandekleeg,
0.; turons, mv.
Torsello, m. (Zecc.) muntstempel, m.; bundeltje,
pakje, o.; kleire baal, v., naaldenkussen, 0.;
—lone, f. draaiing, winding, v.; — delle
budelle, buikpijn, v., sn ij dingen v. mv. in de
ingewanden ; —0, —olo, m. stronk, koolstronk, m.; klokhuis 0. (van appelen enz.); uitgekorrelde maïskolf, v.; (Mur.) torsolo, muur
m. waarvan de buitenste laag is afgebrokkeld ;
muurkern, v.; (Scull.) romp, m., verminkt standbeeld, o.; il Torso, de Torso (verm. romp)
van Hercules in 't Vaticaan ; fig. torsolo,
dom, onnoozel, tot niets deugend mensch, m.;
—olata, f. worp in . met een koolstronk.
Torta, f. taart, koek, v.; pudding; faio. mangiar la — in capo al alcuno, weer grooter zijn dan rem.; boven iem. uitsteken ; — f.
h.z.d. als toreitura, piegatara ; —acciuolo, m. koek uit kastanjemeel; —a'io, m.
h.z.d. als tortellaio ; —ainente, avv. op
verdraaide, scheeve wijze ; fig. luterpretare
— un pasco, een plaats verkeerd uitleggen;
guardare —, schuin, loensch aanzien ; —ellalro, m. koek-, taartenbakker, -verkooper, m.;
—eilino, (Cuc.) kl. met kippevleesch gevulde
deegballetjes (in soep); —ello, m. (Cue.)
vleeschpasteitje, 0.; —ezza, 1. krom-, gewonden-, gedraaid-, scheefheid, v.; —icchiare,
v. n. op kromme wegen gaan; --iglione, m.
canna di facile a —, getrokken geweerloop, m ; —, geweer met getrokken loop ;
(Manese.) h.z.d. als torcinaso ; —lno, in. kl.
taart, v., kl. koek, m.; —ire, v. a. h.z.d. als
to'reere, deviare; —itu'dine, f. onrechtaardigheid, v., onrectit, o.; —o, m, onrecht, 0.,
onrechtvaardigheid, v.; ongelijk, 0.; beleediging,
v.; fare — a qd. con qc., iem. ergens door
beleedigen, ongelijk aandoen ; aver de' —I
verso alcuno, iem. ongelijk aangedaan hebben ; fare iii! — a qd., iem. ongelijk, onrecht aandoen ; hem achter iem. stellen, een
ander aan hem voortrekken ; aver il —,
ongelijk hebben ; dare il — a cad., iemand
ongelijk geven, zeggen dat hij geen gelijk heeft;
non aver tutti i —i se ..., niet geheel en
,
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al ongelijk hebben als, met te ...; a —, gin. ace.
ten onrechte, op onrechtvaardige, onbillijke
wijze ; —, agg. Z. p. pass. v. toreere; -ora,
—ola, f. (Ornit.) tortelduif, v.; —ore, in . (Star.
medioev.) foltermeester, -knecht, m.; stuk hout
0. om een koord aan te draaien ; —orella, f.
lief tortelduifje, 0.; --aso, agg. h.z.d. als ingiusto ; —nosaiuente, ave. op kronkelende,.
opgewondene, gekromde wijze; —uosità, f.
gekronkeldheid, kromming, v.; kromme, kronkelende loop, in.; —11050, agg. gekromd, gewonden, gedraaid, kronkelend ; —itra, f. foltering, pijniging, marteling, v.; fig. — ntorale,
geestelijke marteling, foltering, v.
Torvaumente, avv. met wilden, woesten blik ;
—ità, f. grimmig, barsch, norsch zien, o ; —o,
aqg. barsch, norsch, grimmig ; —i sguardi,
grimmige blikken.
Torzione, f. h.z.d. als torsione of stor
sione ; —one, m. dienende leekebroeder, m.
Tosa, f. meisje o. (in lombard. dialekt); —amento, m. Z. —atura; —are, f. scheren,
afscheren ; — una pecora, een schaap scheren ; — fino alla cotenna, geheel kaal, tot
op de huid afscheren ; fig. — gli alberi, le
siepi, de boomen snoeien, de Heggen snoeien,
scheren ; — 11n libro, een boek afsnijden,
snoeien ; — una iiwneta, een munt snoeien ;
—

al ore, m. scheerder, snoeier, m.;

—

.

atura,

f. het scheren (der schapen); stagione della
scheertijd, m.; afgeschoren haar, o., scheerwol, v.
Toscana, f. (Geogr.) Toskane, o.; —amente,
ave. in Toskaansche taal, spreekwijze, volgens
Tosk. gebruik, o.; —eggiare, v. n. Tosk.
—,

woorden, uitdrukkingen gebruiken ; —isiuo,
m. Tosk. taal, spreekwijze, v.; —ith, f. zuivere
Tosk. taal ; juiste aanwending v. der Tosk.
taal ; —izzare, v. a. toskaniseeren ; in zui-

veren Tosk. vorm brengen ; —rsi, v. rill. zich
de Tosk. taal eigen maken ; geheel Tosk. in
taal en schrijfwijze worden ; —o, app. Toskaansch ; (Arch..) ordine —, Tosk. zuilorde, v.;
sust. rn. Toskaner, inw. van Toskane.
Tosco, agg. I. Tuskisch, Toskaansch ; sost. m.
Tuskier, Toskaner, m.; —, II. agg. h.z.d. als

avvelenato, attossicato.
Toso, m. knaap, jongen, m.; -- agg. p. pass. v.
tosare, geschoren, gesnoeid ; nloneta —a,
gesnoeide munt, v.; fig. persona —a, niet
oprecht, openhartig persoon, m.; —olare, v. a.
(munt) snoeien, besnoeien ; —one, m. -- d'oro,
Gouden Vies o. (der Argonauten); Ordine
del Toson d'oro, ridderorde v. van het

Gulden Vlies.

Tossa'ccia, f. gevaarlijke, zeer lastige hoest,
v.; —e, f. hoest, v.; — seeea, droge hoest, v.;
— sanguigna, convulsiva, canica (of
ferina, asinina), bloed-, kramp-, kinkhoest,
v.; —erella, f. lichte hoest, v.; —etta'ccia,
—ettina, f. gekuch, o., aanhoudend maar
niet stark gehoest, o ; —Icare, v. a. Z. attossicàre ; —icchiare, v. n. kuchen, aanhoudend hoesten o. (van teringlijders); —'ieo,
m. vergift, 0.; — icodendron, in . (Bot.) giftige
sumakboom, m.; —icologia, f. toscicologie,
giftleer, v.; —ico'logo, in . toscicoloog, kenner
m. der vergiften ; —icone, m. sterke, hevige

(katharale) hoest, v ; — icoso, app. h.z.d. als

velenoso ; —ila'ggine, f. (Bot.) h.z.d. als
farfaro, farfero ; —ire, v. n. hoesten, door
hoest geplaagd worden ; —o, m. (Mar.) h.z.d.
als treliuga'ggio.
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Tosta, f. h.z.d. als —anezza ; —asleute,
avv. zeer snel, plotseling ; —anezza, 1. snel-,
schielijk-, plotselingheid, v.; —are, v. a. branden, roosteren (koffie, amandelen enz.); —atura, f. het branden, roosteren ; —tezza, f.
Z. —anezza; —tino, m. koffiespit, o.,
-brander, m.; —to, I. agg. hard, stijf ; niet
buigzaam, lenig ; pane —, bard brood, 0.; /1g.
stijf (inde bewegingen); faccia —a, brutaal,
onbeschaamd gezicht, o.; — II. agg. snel, vlug,
plotseling; ben —, zeer spoedig ; — clle ...,
si — che ..., zoodra als..., nauwelijks ; —
clle lo vide, si svenne, zoodra zij hem zag,

viel zij in onmacht

Totale, agg. geheel, gansch,vol; la sou sla
--, de geheele, gansche, volle som ; nel —,
nel sao —, in 't geheel genomen, in zijn geheel ; —alità, f. de geheelheid, gezamelijkheid,
volheid, v.; —alizzare, v. a. bijeentellen,
optellen ; —izzatore, m. totalisator m. (bij
wedrennen gebr. wedapparaat); —meute, avv.

geheel, geheel en al.

To'tano, m. (Zool.) jonge inktvisch, m.; —oma'glio, m. (Bot.) Z. titinlaglio.
Tottavilla, tottovilla, f. (Omit.) boom-

leeuwerik, m.

Tova'glia, f. tafellaken, 0.; (Eccles.) altaardwaal, V.; Tam. stendere la —, de tafel

dekken ; eten, smullen ; —i ua, f. tafellaken, 0.;
—iolino, m. klein servet, 0.; —Wok), in .
servet, o., slabbetje, o.
Tozzetto, m. kl. beet, v.; beetje, stukje, o.;
(Mar.) karveelnagel, m., bout, m.; —0, I. m.
stuk brood, o., levensonderhoud, 0.; si lavora
per guadaguare llll — di pane, men
werkt om een stuk brood te verdienen, aan
den kost te komen ; verdere, comprare
per un — di pane, voor een stuk brood,
een appel en een ei verkoopes, koopen ; 1I.
m. (Arm,. stor.) soort oorlogswapen, o., waarsch.
een knods of morgenster, v.; Il l. app. kort en
dik ; persona —a, kort en dik persoon;
otto, al., —otta, f. kort en dik maar krachtig persoon, m.; — olare, v. n. om een stuk
brood bedelen.
Tra, prep. tusschen, onder; h.z.d. als fra ;
— nol, onder ons ; — me, bij mijzelven ; inwandig, in mijn binnenste; avv. deels, ten
deele ; — die, dewijl nu, daar ; —, over, (gew.
in samenstellingen ; —antico, agg. overoud;
—avaro, avv. over-, hoogst gierig ; —bacca,
f. veld-, legerhut, v., barak, m.; —ba'ccolo,
m. (Mar.) tra! ►tikel, m. (kustvaart. met twee
masten in de Middel. Zee); —ballorre, v. n.
heen en weer waggelen, slingeren; waggelen,
niet vaststaan ; —ballio, m. aanhoudend gewaggel, gewankel, geslinger; —ballone, m.
waggelende, slingerende beweging ; fece un
— e cadde, hij wankelde en viel ; quest'
ubbriaco ad ogni passo da lul —, die
dronkaard waggelt, struikelt bij elke schrede;
—baltare, v. n. omvallen ; —balzare, v. a.
heen en weer werpen, stootera ; v. n. omvallen, bonnen ; —balzo, m. woeker, m., afpersing, v.; woekerwinst, v.; —bante, m. (Stor.
medioev.) trawant, lijfwachter, ►n.; (Asir.)
maan, trawant, satelliet, m.; —'bea, f. (Archeol.) trabea, v., feestgewaad o. der oude
Rom.; —beato, agg. in feestgew. getooid ; —
agg. hoogst gelukkig ; —beazione, f. (Arch.)
fries v. en architraaf m. van een bouwwerk;
versierend balkwerk, o.; —bene, avv. zeer
goed, uitstekend ; —bieeolo, in. houten ge—
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stel o. van een vuurmand; beddewarmer, m.,
vuurmand, v.; fig. en faun. zeer losstaand,
waggelend gevaarte, o.; rammelkast, oude
koets, v.; —boccamento, in. het overloopen,
overvloeien, o., overstrooming, v.; fig. verwoesting, omverwerping, v., ondergang, m.; —boccare, v. n. overloopen, -stroomen ; buiten de
oevers treden ; overvol zijn ; fig. overvloedig
voorhanden zijn ; het evenwicht verliezen, naar
de eene zijde overhellen, overslaan ; fig. de
maat te buiten gaan ; verzinken, vervallen
— in ogni eccesso, in alle buitensporigheden, voorover, met het gezicht op den grond
vallen ; v. a. met geweld op den grond werpen,
smijten ; --- una cilia, een stad verwoesten;
— la nave, het schip om-, ondersteboven
keeren ; p. pres. —ante, als agg. overloopend,
overvol, boordevol ; nloneta -- , overwichtig
geld, o.; —bocchello, —bocchetto, m.
valdeur, valklep, V.; val, v., luik o. in een
vloer ; (Cacc.) vogelknip, v.; fi g. hinderlaag, v.,
valstrik, o., val, v.; (Mil. stor.) soort werpgeschut, o.; —bocche'vole, agg. overloopend,
boordevol ; h.z.d. als precipitoso ; —bocco,
m. het overloopen, -vloeien, o., uitstorting, v.;
— di sangue, bloedvloeiing, v.; fig. verwoesting, v., ondergang, m.; a—, in overvloed, op
overvloedige, overvloeiende wijze ; —,m. (Mii.
stor.) donderbus, v.; —boccone, avv. h.z.d.
als precipitosanlente, furiosanlente ;
—buccare, Z. —boscare; —bucco, Z.
—bocco ; —buono, agg. buitengewoon goed ;
—buco, rn. trabuco, m. (soort sigaar); —cannare, v. a. en n. overdadig drinken, zuipen;
—canuatore, m., —trice, f. zuiper, m. , -ster,
v.; —cagnotto, m.. --otta, f. kort maar
stevig persoon, m.; —ccheggiare, v. n. tal-

men, dralen, treuzelen, op de lange bank
schuiven, aan de praat houden ; —cche'ggio,
i. getalm, gedraal, getreuzel, 0.; voortdurend
uitstellen, rekken (van iets).
Tra'ecia, f. voetstap, m., -spoor, o.; spoor, o.,
teeken, kenteeken, o.; la —, del sangue,
het bloedspoor ; tracce sparse dell' antidi
eiviltà, verstrooide sporen der vroegere, oude
beschaving ; — della polvere, kruitstreep,
v.; correre in —, achter elkander loopen ;
—, schaar, v.; in 't gelid geplaatste troepen,
mv.; — d'una strafla ferrata, richting v.
die een spoorlijn zal nemen ; — d'lln tubo
in an niuro, uitholling v. voor een buis in
een muur ; fig. plan, o., schets, v., grondteekening v. (van een werk); overeenkomst, v., verdrag, o.; —amento, m. bet trekken van een
richtingslijn, traceering, v.; corda, pertica
di —, traceerlijn, -paal, v.; h.z.d. als nlacehinameuto ; —are, v. a. het spoor (v. het wild)
volgen ; opsporen, nagaan ; teekenen ; een
richtingslijn afpalen, traceeren ; (Mar.) los ►naken, losslaan ; in 't werk stellen, op 't getouw
zetten ; —ato, m. plan, ontwerp, o., schets, v.;
afbinding, v.; —atore, m. opspoorder, spoorzoeker; teekenaar, ontwerper van een richtingslijn.
Trace, tra'cio, agg. thracisch; sost. m.
Thraciër.
Trachea, f. (Anat.) luchtpijp, v.; —eale, agg.
de luchtpijp betreffende, tot de luchtpijp behoorende ; tisi --, luchtpijptering, v.; —eo

toinia, f. (Chic.) tracheotomie, luchtpijpsnede, .
v.; —ite, f. (Min.) thrachiet,o.; —i'tico, agg.
breccia —a, ophooping-trachietgesteente
Tra'cia, f. Thracie, o.; —io, agg. Z. trace.
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overzetting v. (in een andere taal); vertaald
Tracocente, agg. kokend heet ; —coitato,
werk, o.
agg. Z. —cotato ; —colare, v. a. doorgieagg en sost. Z. o. trarre ; —ereza,
Traente,
ten, doorzijgen ; —colla, f. weer-, degengef. aantrekkingskracht, v.
hang, 0.; portare qc. a —, iets over den
schouders gehangen dragen ; —collare, v. n. Trafallare, falsare, v. a h.z.d. als trasgredire; —eiare, v. n. buiten adem zijn;
het evenwicht verliezen en ombuitelen ; over
hijgen, steunen (van inspann ); p. pass. —ato,
den kop vallen, slaan ; dalen, naar omlaag
als agg. ademloos, hijgend, proestend ; —11one,
zakken ; h.z.d. als —ballare ; —collo, ren.
m. h.z.d. als affannone; —ficante, m. Z.
't
verliezen o. van 't evenwicht; val m. met
o. —ficare, v. a. handeldrijven, handelen ; tig.
hoofd naar omlaag; val, m.; fig. dalen, naar
sulla politica, sulla religione, met de
omlaag gaan (van de weegschaal); dare fl
staatkunde, den godsdienst handeldrijven,
—, den doorslag geven ; —collo, m. doorslag,
schacheren; fa in . in buis veel bezig zijn, altijd
vergiet, m., doorzijgvat, 0.; --co'rrere, v. n.
zeer hard loopen, draven ; tig. uit elk. vallen,
losgaan, oplossen ; v. a. — il segno, het doel
voorbijloopen ; p. pass. —corso, verloopen ;
nel — tempo, in den afgeloopen, vervlogen
tijd ; —cotamento, m., —cotanza, f. vermetel-, brutaal-, driestheid, v.; —cotante,
agg. overmoedig, vermetel, brutaal, onbeschaamd ; —cotare, v. n. zich te veel aanmatigen, de maat te buiten gaan ; —cotato,
agg. Z. oitracotato ; —cotto, agg. te lang
gekookt, verkookt ; —curanza, f. Z. tramp
ranza ; —curo, (Zool.) makreel, m.; —ciitato, agg. en afgeleid h.z.d. als negli-

gente.
Tra'dere, v. a. Z. tradire ; —digione, f.,
--is^esto , m. verraad, 0., verraderij, v.; a

—, m. avv. op verraderl. wijze, door verraad;

prendere uno a —, iemand van achteren
aanvallen ; scherz. arrivare a —, onverwachts komen ; fam. mangiare 11 pane a

—, zijn brood eten zonder het verdiend te
hebben ; het loon opstrijken zonder er voor
gewerkt te hebben ; —ire, v. a. verraden, op
valsche wijze misleiden ; -- ii,ia ragazza,
een meisje laten zitten, misleiden;— il proprio nflicio, zijn ambt niet volgens plicht
waarnemen, er ontrouw aan worden ; la
meinoria lui tradisce, bet geheugen laat
mij in den steek ; fig. bekend, openbaar maken;
— la verita, de waarheid verhelen ; — nno
a inorte, iem. aan den dood overleveren ;
—ite'vole, agg. verraderl ij k, valsch; —itora'ccio, m. ellendige verrader, m.; —itore,
—ora, —trice, f. verrader, m., verraderes, v.; agg. occhi —i, verleidelijke, verraderlijke oogen ; sorta —a, het valsche, bedriegelijke noodlot, o.; alla —a, m. avv. op
verraderl ij ke, valsche wijze, onvoorziens, onverhoeds ; —itoresca, agg. verraderlijk,
trouweloos, valsch ; —izionale, agg. door
-overlevering verkregen ; op overl. berustend ;
overgeleverd ; gebruikelijk, traditioneel ; —1^ioue f overlevering, traditie, v.; —1 di
fauniglia, familieoverleveringen, v. mv.;fg.
voorbeeld, gebruik, 0.; seguita le gloriose
--i della sua famiglia, bij volgt de roemrijke voorbeelden van z ij n geslacht na ; voor:
tradiniento en consegna ; —uci'bile,
agg. vertaalbaar ; —Mirre, v. a. overbrengen
(van de eene plaats naar de andere); vertalen,
overzetten (in een andere taal); — alla lettera, secondo il segno, woordelijk, vrij
vertalen ; — alcnno in carcere, iem. in
de gevangenis voeren, brengen ; — in alto,
uitvoeren, ten uitvoer brengen ; p. pass. —otto,
als app. vertaald ; —uttore, m., —trice, f.
vertaler, overbrenger, m.; —uziona'ecia, f.
slechte, gebrekkige vertaling, v.; —nzion-cella, f. kl. vertaling, vertaling van weinig
omvang, aanbelang ; —uzione, f. vertaling,
,

wat te doen hebben ; beheeren, omgaan met;
betasten ; p. pres . —ante, handeldrijvend; als
sost. m, handelaar, handelsman, m.; /1g. —i di
politica, di religione, lieden die met de
politiek, den godsdienst handeldrijven, er zich
door in de hoogte werken ; —ficatore, m.
handelaar, handelsman, m.; —'fico, m. handel, o., het handeldrijven; esereitare il —,
handeldrijven, in den handel zijn ; handelszaak,
v.; avviare ure buon —, een zaak goed op
gang brengen, goed doorzetten ; winkel, m.;
verkoopzaal enz.; —tere, m. (Arm. stor.) korte
dolk m. dien de ridders naast het zwaard
droegen; —i'ggere, v. a. doorboren, doorsteken ; zwaar benadeelen ; fig. aansporen ;
p. pass. —itto, doorboord ; —iggimento,
m., —itta, f. het doorboren, doorsteken, 0.;
steek, m., stekende p ij n, v.; fig. hartdoorborend
leed, o., zware kommer, m.; zwaar beleedigend
woord, o., pijnlijke zinspeling; steek onder
water ; —iggitore, m. doorsteker, verwonder,
M.; —ila, f. (Fond.) trekijzer, o.; filo di —,
gekalibreerd draad, 0.; fig. passare per mi na
—, een lange reeks beproevingen doorstaan;
door veel betrekkingen enz. gaan ; —ilare,
v. a. en assol. trekken, door het trekijzer laten
gaan ; —iliera, f. kaliberwals, v., -ijzer, o.;
—ine, m. h.z.d. als confine of esillo ; —ittura, f. stekende pijn, v.; —luente, agg. in
't midden doorstroomend ; —ogllo, m. (Bot.)
Z. trifoglio ; —oglioso, agg. vol loof, dicht
bebladerd ; —orare, v. a. doorhoren, een gat
maken, boren ; doorbroken, open werk maken,
loofzagen ; p. pass. —ato, als agg. doorboord,
vol gaten ; calze —e, opengewerkte kousen ;
lavoro —, opengewerkt, doorbroken werk, o.;
—oro, m doorboring, v., boring, v., het maken
van gaten; (Eerrop.) il — del San Gothardo, de doorboring v. van den St. Gotha rd ;
doorbroken, open borduur enz. werk ; loofzagerij, v.; tela di —, gaas, o.: stofte di —,
doorbroken, opengewerkte stofsen ; sluiphoek,
geheime uitgang, m.; —uigamento, m. heimelijke vervreemding; — degiíi atti, heimelijke toeëigening v. van actestukken ; —ugare, v. a. heimelijk meenemen, wegnemen;
— qd., iem. heimelijk tot de vlucht helpen;
iem. heimelijk weghelpen; —rsi, v. rift. zich
uit de voeten maken ; heimelijk ontsnappen ;
—ugatamente, avv. op heimelijke wijze, in
't verborgen ; —ugire, v. n. h.z.d. als fuggire ; —uggitore, m. (Mil.) overlooper,
deserteur, m.; —ngo ; di —, no . avv. h.z.d. als
—ugataiuente ; --urare, v. a. h.z.d. als
rubare ; --urelleria, f. h.z.d. als inganno,
tranello ; —urello, m. schelm, spitsboef ;
slimme bedrieger; —u'sola, j, streng, v.,
sluf v. (garen, wol, zijde); --u'solo, m. (Anat.)
pijpbeen, o.
Trage'dia, f. treurspel, 0.; fig. en fa in . treu-
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—tare, v. a. h.z d. als trasportare; —larig, ontzettend voorval, o.; far delie —e,
ti'zio, agg. overgenomen ; —lazione, f. Z.
terstond opvliegen, opstuiven, vreeselijk optrasiazione,
traduzione.
om
in
een
treurspelen ; --iale, agg. geschikt
spel behandeld te worden ; —iante, m. treur- 'I'ralcia'ia, f. door elkander geslingerde wijngaardranken ; tra'icio, m. wijngaardrank, m.,
spelschrijver, treurspelspeler m. (in spott. zin);
-scheut,v.; — guardiano, Z. o. guardiano ;
—ieggiare, v. a. in treurspelvorm brengen;
—iografo, m. treurspeldichter, -schrijver, m.;
(Anat.) navelstreng. m.; —i'ceio, m. dril, o.;
voeringstof, v., matrassenlinnen, o.; —ice, in
—o, agg. b.z.d. als tra'gico ; sost. m. treurof di —, m. avv. scheef, schuins. niet op de
spelschrijver, -dichter, -speler, m.
draad loopend (linnen); —ignamento, tn.
'frage'mato, m. (Farm.) ingemaakte vruchontaarding, v.; —ignare, v. n. ontaarden,
ten, v. mv.
uit den aard slaan ; —igno, —ignato,
Tragettare, v. a. en afgel. Z. —ittare;
p. pass. van —ignare ; —u'eere, v. n. door—'ggere, v. a. Z. trarre ; —ggittore, m.
schijnen, het licht doorlaten ; doorzichtig, dun
slingeraar, schutter, m.; —ghettare, Z.
geweven zijn ; —u'cido, aqq. doorschijnend,
—gittare ; —ghittiere, m. Z. —ggittadoorzichtig ; (Scient.) zeer lucid ; —unare, v. a.
tore, m.
Z. stralunare.
'ragicamente, ace. op tragische, treurige,
ernstige wijze ; —'co, agg. tragisch, tot het Tram, m. Z. tranvia.
treurspel behoorend ; soggetto —, tragisch, 'I'rama, f. (Tess.) inslag m. (van 't weefsel);
fig. intrige, v., boos, opzet, o.; draad van een
voor een treurspel geschikt onderwerp, o.;
samenzwering, v.; —a'glio, m (Pescat.)
attore —, treurspelspeler ; passo —, tragidriemazig net, 0.; —andainento, m. oversche, deftige stap, m.; sost. m. treurspeldichter,
-schrjver, m., treurspelspeler, m.• —ico'mico,
draging, voortplanting, v.; —andare, v. a.
overgieten ; fig. op de nakomelingschap overagg tragisch-komisch ; half ernstig, half luimig,
vroolijk ; —icomme'dia, f. (Lett.) tragibrengen, voortplanten; —are, v. a. en n. (Tess.)
komedie, v., half ernstig, half vroolijk drama,
den inslag maken (v. 't weefsel); fig. intriges
o.; fam. ernstig voorval dat evenwel ook stof
smeden, samenzwering op 't getouw zetten ;
tot lachen geeft ; —logare, v. n. het juk heen
trauuarono di far novità, zij zwoeren
en weer trekken ; —ittare, v. a. overzetten,
zamen tot een omwenteling ; —azzare, v. n.
overhalen, overbrengen, overvaren ; doortrekZ. straunazzare ; —azzo, m. h.z.d. als
ken, doorreizen ; hevig heen en weer rukken,
tumuito, trambusto ; —basciare, v. n.
schudden ; h.z.d als trafugare ; v. n. goocheldoor een beklemming, ademnood en fig. door
kunsten uitvoeren, goochelen ; —rsi, v. rill.
angst overvallen werden ; bedoe, agg. Z.
verder gaan, er overheen stappen ; —ittaambedsie ; —besta, f., —busto, m. vertore, m. overzetter, veerman, m.; h.z.d..als
warring, onrust, v.; oproer, o., opstand, m ;
bagatelliere ; —itto, m. overvaart, v.;
—Mistare, v. a. verwarring, wanorde, oproer
doortrekken, doorreizen, 0.; in poco teampo
stichten ; —rsi, v. rill. h.z.d. als affannarsi,
fece gran —, in korten tijd legde hij een
arrabattarsi; —bustio, m. aanhoudende
groot eind af; veer, o., overvaart, v.; kortere
verwarring. v., aanhoudend tumult, oproer, o.;
weg, in., dwarsweg, ni.; uitvlucht, voor—enare, v. a. heen en weer bewegen, schudwendsel, o.
den ; tiet zich druk maken, druk bezig zijn;
Tragrande, agg. buitengewoon groot.
—endue, aqq. Z. ambedue ; —euio, m. het
Traguardare, v. a. door het vizier heenkijdruk bezig zijn, druk heen en weer loopes ;
ken, zien ; fig. — di sottecche, verholen,
geraas, leven, 0.; —escolaouento, in doorvan terzijde, heimelijk bezien • v. n. het vizierelka ndermenging, vermenging,v.; —escolare,
liniaal aanwenden ; —guardo, m. diopter-,
v. a. door elk. mengen, vermengen ; —essa, f.
vizierliniaal, o.
het er tusschen leggen, zetten, plaatsen ; tus'Tra'gula, f. (Arm. stor.) met een werpriem
schenkomst, v.; fig. episode, tusschenvoeging,
voorziene werpspies, v.
v.; —essione, f. h.z.d. als —essa en inter"Traiano, m. (N. pr. stor.) Trajanus, m.
ruzione ; —esso, m. tusschengerecht, o.;
Traiettare, v. a. en afgel. Z. tragittare ;
—estare, v. a. dooreenroeren, mengen ; ver—etto'ria, f. (Geom.) trajectoire, v., snijlijn
warren; v. n. alles in de war brengen, op
ouder een gegeven hoek ; werp-, slingerlijn, v.
zijn kop zetten ; zeer slordig, wanordelijk (met
Tramlento, m, het trekken, slepen, o.; —na,
iets) omgaan ; het zich zeer druk maken, druk
f. (Artig. stor.) kruitstreep, v.; loopvuur o.
heen en weer loopen; —estio, m. onordelijk
(om een mijn te ontstekers); —nare, v. a. sledooreenwerpen o. (der dingen); zich zeer druk
pen, niet geweld voorttrekken, voortslepen ; op
maken, veel heen en weer loopen ; verwarring,
een horde voorttrekken ; —no, m. last, m.,
v., warboel, m., geraas, leven, o.; —ettere,
lading, v., vracht, v., voer, 0.; pass° di li
v. a. en —rsi, v. rill. h.z.d. als framettere
con un — di legname, hij kwam voorbij
of introuiettere; voor : tralasciare ; v. n.
met een voer hout; slee, horde, v.; houtvlot,
— per qd., om iem. zenden, iemand roepen
o.; vracht-, goederentrein, m.; (Mi1.) voor:
laten ; —ezza, f. (Calzol.) tusschenzool, v.;
treuo ; gevolg, o.. trein, m.; (Cavall.) korte
—ezza'bile, agg. wat ergens tusschen gegalop, TO.• gebrekkige, slechte gang, m.; —re,
bracht, geschoven kan worden ; —ezzamenV. a. Z. tradire; —lto, m.. —a, f. h.z.d. als
to, m. het door elkander leggen, gooien, plaattraditore, —ova.
sen, o. enz.; tusschenkomst, v., onderbreking,
Tralasciamento, m, achter-, weglating, onv., tusschenpooze, v.; seiiza —, zonder onderderbreking, terzijdelating, -stelling, v.; —scibreking, t ijdverlies; --ezzare, v. a. tusare, v. a. onderbreken, (tijdelijk) mee ophouschenleggen, brengen, zetten, plaatsen enz.;
den, terzijde leggen ; tralascio di scri'vere
onderbreken; tusschenbeiden treden ; door een
e mi guardó in faccia, hij hield op met
tusschenschot scheiden ; een tusschenlid aanschrijven en zag mij strak aan ; nalaten, verbrengen ; — un libro con carta bianco,
zuimen (iets te doen), nalaten; uit-, weglaten;
een boek met wit papier doorschieten; fam.
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per —, voorde afwisseling; —ezzatore, m.,
—trice, f. bemiddelaar, m., -ster, v.; —ezzo,
tl. tusschenwand, -muur, m., -schot, o.; - di
tavole in una lala, middenschot, houten
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den anderen doen zweven (D.); trage! trek
aan ! vlug wat ! —ella, f., —ello, rn. bedriegerij, afzetterij ; sluwe, booze streek, m.;
cadere in nu —, in een gespannen strik
vallen ; —elleria, f. Z. —ella ; —ero, agg.
koolzwart pikzwart ; —ghiat.tire, v. n. versterkt ghiattire; —gosciare, v. n. van
angst vervuld zijn; — di sangue, bloedzweeten van angst ; —goscioso, agg. versterkend angoscioso ; —gugiare, v. a.
gulzig naar binnen schrokken, slikken ; fig.
- uu' jingiuria, een beleediging slikken,
moeten verduwen; — la sua rabbia, zijn
woede verbijten ; —gugiatore, m., — trice,
f. slokker, schrok, m.; gulzig eter, drinker, m.
—ne, prep. (m. accus.) behalve, uitgenomen;
v'erano tutti — liii, zij waren er allen
behalve hij ; —quillamente, avv. op rus
tige, stille, bedaarde wijze; —quillamento,
m. geruststelling, bedaring, v.; tot bedaren
kalmtebrenging, v.; talrning, v., uitstel, o.
vertoef, 0.; —quillare, v. a. geruststellen;
tot kalmte, bedaren brengen, stillen ; met leege
beloften aan de praat houden, afschepen;
—rsi, v. rifl. zich geruststellen, tot bedaren
komen ; uitrusten, zich een weinig tijd gunnen;
—quillità, f. rust, stilte, kalmte, v.; fig. gemoeds-, zielsrust, v.; (Mar.) rustige vaart v.
(van 't schip); —quillizzare, v. a. tot rust,
kalmte brengen ; —rsi, v. ritl. rustig, bedaard,
kalm worden ; —quillo, agg. rustig, stil, kalm,
bedaard (persoon); è nn 11o1110 -, hij is een
zeer bedaard, kalm man ; vita —a, rustig,
kalm, aangenaam leven, 0.; rustig, in vrede
levend (staat); star, viver —. sopra qe.,
zich ergens geen zorg over maken, gerust over
iets zijn ; sta', va' —, wees maar gerust, onbezorgd ! als sost. m. h.z.d. als —quillità tener in —, met leege woorden paaien,
afschepen.
Transalpino, agg. over de Alpen gelegen ;
sost. i —1 de volken aan gene zijden der Alpen
wonende; —animazione, f. h.z.d. als —nii-

schot o. dat een zaal in tweeen deelt ; tusschenlid, afscheidend middenlid, 0.; voor:
intermezzo ; in quel —, inmiddels ; eenza
—, onverwijld, terstond, zonder onderbreking ;
agg. deelend, scheidend, zich in 't midden bevindend; —, prep. (met a), onder, te midden
van ; -- a vol e' è chi nil tradisee, in uw
midden is hij die mij verraadt ;. —ezzuolo,
m. bovenste kant van den steen, onder welken
zich de fijnkorrelige kern bevindt ; —isehia r e, v. a en afgel. h.z.d. maar sterker als
inisehiare of ueeseolare ; —ite, m. alleen
Fig. — di una ferita, di una íis'.ola,
wondkanaal, o., fistelgang, v.; nu atfare
deve far• il suo — , een zaak moet haar
gang gaan, haar loop hebben ; il — della
vita, de gang, loop m. des levens, o.; voor
tralcio ; —o'ggia, f. (Mugn.) molentrechter,
m.; hoestra a —, venster met trechtervormige kast er voor, koekoek, m.; (Mar.) koker,
m.; —ontamento, m. Z. tranionto ; —ontana, f. noorde- of noordoostewind, m.;
noorden, o., noordpool, v.; tira vento da —,
de wind waait uit het noorden ; (Astr.) stella
—, Poolster, v.; [am. perdere la —, het hoofd,
zijn bezinning verliezen, niet meer weten wat
men doet; —ontauata, f. sterke wind uit
het noordoosten ; weersgesteldheid v. met aanh.
noordoostewind ; —ontano, m. noorde-, n.o.wind, m.; —, aqg. Z. oltramontano ; —ontare, v. n. ondergaan (gesternte); sost. in sul
traniontar del sole, bij zonsondergang, m ;
—onto, rn. ondergaan, o., ondergang m. (van
hemellich.); assol. zonsondergang, m.; fi g. vermindering, verdwijning (bijv. de schoonheid);
la Signora C. è sul —, mevrouw C. begint te verwelken, haar schoonheid te verliezen ; (Pitt.) schilderij die een zonsondergang
voorstelt ; —ortiunento, m. verdwijning der
levensgeesten, verstijving, bezwijming, ongrazione dell' anima; —atla'ntico,
macht, verdooving, v.; —ortire, v. n. de zinnen
aqg. transatlantisch, overzeesch; —atto, agg.
verliezen, de levensgeesten voelen verdwijnen ;
Z. p. pass. van --i'gere; sost. m. afstand m.
in onmacht, bezwijming vallen ; v. a. — qd.,
van de heerschappij, van een bezitting ; h.z.d.
iem. verdooven (door een slag), gevoelloos
als —azione, f.; (Giur.) bijlegging v. van een
maken, op den grond vallen ; —polare, v. n.
geschil ; vergelijk, o.; overeenkomst, transactie,
niet vast op de beenen staan, waggelen, tuiv.; (Cora.) afdoening v. van een zaak ; handelsmelen, strompelen ; —pall, —poli, m. pl.
verkeer, o.; —'eat, pop. 't kan gaan, 't kan er
stelten, v. mv.; Fig. stare, reggersi su' —I,
van door; —egna, f. overjas, v., overkleed,
niet vast op de beenen staan, waggelen, wano., wapenrok, tn.; —i'gere, v. n. afstand
kelen, besluiteloos zijn ; —polieri, m. pl.
doen van een gedeelte zijner rechten ; zich tot
(Omit.) steltloopers, moerasvogels, mv ; —poeen vergelijk, oveeeenkomst laten vinden ; non
lino, m. spring-, polsstok, m.; —uta, f. ver—, vast op iets staan, niet toegeven ; — col
andering, v.; mod. prov, tante —e tante
male, tolla tolpa, aan het kwaad, aan
eadute, elke verandering is geen verbetering;
een schuld toegeven ; — tolla coscienza,
—utauwento, m. het veranderen, verplaatsen,
het zoo nauw niet met het geweten nemen.
verzetten (van meubels enz.); verhuizing, v.; Transilva'nia, f. (Geogr.) Transilvanie, Ze—utare, v. a. verplaatsen, -zetten (meubels);
venburgen, o.
verplanten ; overgieten (vloeist. in een ander Transire, v. n. h.z.d. als passare, als uwvat); omkeeren, op de andere zijde leggen ; v. n.
rire; —itare, v. n. voorbijkomen, -gaan ;
verhuizen ; -rsi, V. rifl. van zijn plaats gaan,
passtieren, doorgaan; —itivamente, avv.
bewegen ; pover uonno non si puo —
(Gram.) op overgankelijke wijze; —itivo,
arme man, hij kan zich niet van zijn plaats
agg. (Gram.) overgankelijk, een bedrijvende
bewegen ; —utazione, f. Z. —atamento ;
beteekenis hebben ; sost. m. transitivum, over—utio, m. voortdurende verplaatsing, verangankelijk, bedrijvend woord, o.; —ito, m.
dering, verhuizing, verplaatsing van ambtevoorbij-, langs komen, o., doorgang, m ; connaren; —via, f. Z. tranvia.
cedere a qd. il — per il proprio poTranare, v. a. h.z.d. als trainare ; — l'ocdere, iem. een doorgang over zijn bezitting
chio della mepte di loze in luce, het
vergunnen ; diritto di —, doorgangsrecht, 0.;
oog ‘ an den geest van den eenen glans naar
(Co rn .) doorgangs-, doorvoer-, transito-handel,
,

,
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m.; merel di —, transitogoederen, o. mv.; I
dazio di —, transitorecht, o.; polizza di
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m.; fig. —i sociali, maatschappelijke overgangstijdperken, o. mv.; — di proprietà
tra i vivi, overgang m. v. d. eigendom onder

—, transito-, doorgangs-, doorvoerbewijs, o.;
levenden ; (Rett.) overgang van het eene onderfig. dood, m., het sterven, o.; stare, essere
werp tot bet andere, van een metrum in een
in —, den dood nabij zijn ; a tutto —, tot
ander ; far —, sterven, verscheiden ; (Cavall.)
den laatsten druppel bloeds, op leven en dood
onregelmatige gang m. van het paard (half
(strijden); uit alle krachten; per —, in 't
galop half draf); andare di —, een slechten
voorbijgaan, op de doorvaart, v.; —itorialoop hebben.
mente, avv. op voorbijgaande, vergankelijke
wijze ; tijdelijk, voorbijgaand ; —itorietà, f. Trapelamento, m. het uit-, doorzijgen, 0.;
—elare, v. n. doorsijpelen, -zijgen, -druppelen ;
vergankelij k-, vluchtig-, voorbijgaandheid, v.;
uitdruipen, wegloopen (vloeistoffen uit vaten);
—ito'rio , agg. voorbijgaand, vergankelijk,
doorlekken ; fig. heimelijk doordringen (slechte
vluchtig ; beni —j, aardsche, vergankel ij ke
leeringen); — Wella grazia di qd., sluw
goederen; (Giur.) transitoir, slechts voor den
in iem.'s gunst trachten te komen ; er uitkotijd van overgang geldend ; den overgang bemen, ontsnappen, doorglippen ; v. a. — qc. of
werkend ; —izione, f. overgang, doorgang, m.;
di qe. of cle ..., iets uit kl. teekens erken(Mus.) overgang m. van den eenen toonaard
nen, ervaren ; — als voorspan dienen (trekdiein den anderen; (Rett.) overgang van 't eene
ren); een voorspan geven ; —'elo, m. voorspan,
onderwerp op 't ander ; tempo, periodo di
o.,
voorspanpaard, dier, o.; —ensare, v. n.
go(Polit.)
- overgangstijd, -tijdperk, o.;
ingespannen denken, overwegen ; —e'zio, m.
verino, ministern, di —, overgangsregee(Geom.) trapesium, o.; (Anat.) h.z.d. als osso,
ring, -ministerie, 0.; —lanceato, agg. met
museolo trapezoide, trapese, (turngereedeen lans doorboord ; —latare, v. a. Z. trasschap), hangrek, zweefrek, o.; —ezoide, f.
latare ; —lai'eido, agg. Z. tralu'eldo,
(Geom.) trapesoïde, v.; (Anat.) osso —, handtrasparente ; —mariuo, agg. overzeesch ;
wortelbeen, v.; niuscolo — , monnikskap—mutare, v. a. en afgel. Z. trasmutare ;
spier, v.; —ezzo, in. Z. —ezio.
—padano, agg. aan gene z ij de van de Po
gelegen ; —pirare, v. a. en afgel. Z. tras- Trapiantamento, m. verplanting, overplanting, v.; —are, v. a. verplanten, overplanten ;
trasportare;
v.
a.
Z.
pirare ; —portare,
p. pass. —ato, als agg. verplant, overgeplant,
—riceliire, T. n. overmatig, buitengewoon
overgezet.
rijk worden ; —entare, v. a. een uittreksel
o. uit een werk maken ; —unto, m. uittrek- Traporre, v. a. h.z.d. als interporre en
trasporre.
sel, o ; korte samenvatting v. van den inhoud ;
(Giur.) geverifieerd afschrift, o.; — ustanzi- Trappa, f. (Mar.) houtouw o. (bij 't kielhalen).
arsi, v. rilt. (Teol.) zich in 't Lichaam en Trappa, f. (Eccles.) La Trappe, Trapistenorde,
v.; —ista, m. Trappist, m.
Bloed van Christus veranderen (wijn en brood);
—estanziazione, f. (Teol.) transsubstantia- Trappare, v. a. Z. attrappare.
tie, v.; verandering v. (van brood en wijn) in Trappite, m. (Min.) trapsteen, m.
't Lichaam en Bloed van Christus ; —vedere, 'rra'ppola, f. val, muizenval, v.; (Pescat.)
soort vischnet; /ig. valstrik, m., hinderlaag, v.;
v. a. Z. travedere ; —versale, agg. Z.
tentare delle —e a qd., iem. valstrikken
traversale.
spannen; rimanr in —, in de val loopen,
Tranvai, m. tramweg, tram, m.; —via, f.
in de kuil vallen; m.prov. ei sollo phi —e
h.z.d. als trauvai.
clie topi, er zijn meer schurken dan eerlijke
'rrapanamento, m. schedelboring, v.; trepalieden ; il topo è restato in —, de rat, (de
neering, v.; —anare, v. a. doorboren ; (Chir.)
schelm) is eindelijk in de val gevangen ; —are,
trepaneeren, een schedelboring doen ; farn. met
v. a. in de val vangen ; fig. iem. afzetten, begaten doorboren ; —anatore, m. doorboordriegen
; —afore, m. afzetter, bedrieger, in.;
—anazione,
der, in.; (Chir.) trepaneerder, m.;
—erla, f. bedriegerij, afzetterij, v.; ---iglo, ni.
f, (Chir.) trepaneering, schedelboring, v.;
(Giuoc. del pall.) loopplank, v.; h.z.d. als ar—'ano, m. dril-, steen-, ijzerboor, v.; aard-,
lecchino ; —one, rn., —ona, f. bedrieger,
grondboor, v., boormachine, v.; (Chir.) schedelafzetter, m., -ster, v.
boor, v ; --assa'bile, agg. h.z.d. als passaggiero, eaduco ; —assamento, m. 'rr-apporre, v. a. Z. frapporre.
het over-, voorbijgaan, o.; afsterven, o., dood, Trapungere, v. a. doorsteken ; p. p. —unto,
als agg. uitgeteerd. uitgeput, krachteloos, uitm.; overtreding, v.; h.z.d. als trasinigrazigemergeld, o.; —nntare, v. a. stoppen ;
one; —assare, v. a. overgaan, oversteken ;
—unto, m. stopnaad, v., stopwerk, o., stop- una piazza, een plein overgaan, -steken ;
perij, V.; lavorare di —,stoppen; fatto di
overtreden (bevelen enz.); verzuimen (plicht);
gestopt ; — agr . Z. p. pass. v. —engere.
overslaan, uitlaten ; non — on dato uuinero, een gegeven getal niet overschrijden, Traripare, v. n. h.z.d. als straripare ; van
den oever storten ; van den eenen oever naar
te buiten gaan ; overtreffen ; doorboren, doorden anderen overzetten.
steken (colla spada, met het zwaard); —
la giornata, den dag doorbrengen ; — le Traroinpere, v. a. Z. l nterronnpere.
eose terrene, zich niet om aardsche dingen 'I'rarre, v. a. trekken ; uittrekken, te voorschijn
halen ; — la spada, het zwaard trekken ;
bekommeren ; v. n. verder-, voorbij-, over-,
— gli esempj da altri aetori, de voordoorgaan, schrijden ; — per nu oorpo, door
beelden uit andere schrijvers halen ; — olio
een lichaam dringen ; een lich. doordringen ;
dalle ulive, — un' essenza da ecrte
verloopen, vervliegen (de tijd); sterven, uit het
piante, olie uit de olijven gewinnen ; olie uit
leven scheiden, (— di vita, —a migliór
sommige planten trekken ; m. prov. volervita), tot een beter leven overgaan ; p. pass.
sangue dalla rapa, er iets uit willen
—ato.als sost. m. de gestorvene, overledene,
halen wat er niet in zit; fig. — utile, nut,
de doode, m ; —assatore, m. h.z.d. als traswinst trekken, halen ; (Com.) — sopra di
.gressore ; —asso, m. overgang, doorgang,
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qd., op iemand (een wissel) trekken ; — qd.
alla inorte, al patibolo, iem. ter dood
voeren, naar de galg slepen ; — da morte,
aan den dood ontrukken ; , — a fine, ad
effetto, ten einde brengen ; — qd., met iem.

een uitzondering maken; vertalen, overzetten ;
(Set.) — la seta, de zijde van de cocons
winden, haspelen ; trarsi in dietro, in
disparto, zich terugtrekken, terz ij de begeven ; Virgilio si trasse a lei, Virgilius
trad op haar toe; v. n. — ad un luogo,
ergens heen, naar toe loopen ; — a uu colore,
op een kleur vallen ; — addosso ad ilno,
op tem. losstorten; — da uno, op iemand
aarden, gelijken ; — al segno, het doel
nabijkomen, bereiken ; p. pres. —ente, trekkend ; sost. m. (Co rn .) trekker m. (v. e. wissel);
p. pass. tratto, getrokken ; a spada —a,
fig. op krachtige, vastberaden wijze.
Trarupare, v. n. van een rots vallen, storten ;
p. pass. —ato, als agg. steil ; —upo, h.z.d.
als —upato.
Trasalire, v. n. op, in de hoogte springen ;
opspringen, beven, sidderen (van angst); —altare, v. n. rondhuppelen ; levendige, groote
sprongen maken ; —andamento, m. verwaarloozing, v.; verzuim, o.; —andare, v. a.
verwaarloozen, verzuimen, over 't hoofd zien,
niet nagaan, opvolgen ; p. pass. —ato, als agg.
slordig, verwaarloosd, zonder zorg gedaan;
slordig, verwaarloosd (in kleeding); casa —a,
geheel verwaarloosd, uitgewoond huis, o.;
mobilia —a, verwaarloosde, kalfgebroken
meubelen ; —attarsi, v. ritl. h.z.d. als appropriarsi ; —bordare, v. a. (Mar.) overladen, overschepen ; —bordo, m. overlading,
overscheping, v.; —ce'gliere, —cerre, v. a.
uitkiezen, uitzoeken ; —eeglimento, m.,
—celta, f. het uitzoeken, o.; keur, keus, v.;
het uitgezochte, o.; — cendentale, agg. (Filos.)
transcendentaal, het zinnelijk te boven gaand,
bovenzinnelijk ; (Mat.) funzioni —i , transcendentale functies ; —cendeute, Z. o. —ce'ndere ; —eendenza, f. Z. eccedenza ;
—ce'ndere, v. a. te boven gaan, overtreffen;
v. n. boven de gewone maat, de gestelde grenzen gaan ; voor: salire of pascare p. pres,
—ente, overtreffend, te boven gaand ; (["ilos.)
transcendent, het gebied der ervaring te boven
gaand ; —cendimento, m. het overstijgen, o.,
overmaat, v.; —eerre, Z. —ce'gliere ;
—tinare, v. a. slepen, achter zich aan slepen,
over den grond slepen ; fig. — la vita, het
leven voortslepen ; — club°, m. aanhoudend,
voortdurend gesleep, o.; —colare, v. n. h.z.d.
als trapelare ; — colorare, v. n. oververven, een andere kleur geven ; —rsi, v. ritl.
verkleuren, van kleur veranderen ; —corporazione, f. h.z.d. als trasmigrazioiie
dell' anima ; —co'rrere, v. n. voorbijloopen, snellen ; fig. den tijd, de grenzen overschrijden, te buiten gaan ; zich laten meeslepen ;
voorbijgaan (tijd); lasciar — run di dopo
l'altro, den eenen dag na den anderen laten
voorbijgaan ; overgaan (op een ander onderwerp); v a. doorloopen, doortrekken, doorreizen ; — un libro, een boek vlug doorloopen,
doorlezen ; — un thema, een onderwerp
verklaren ; — di qc., over iets spreken, iets
kort vermelden, aanroeren; —corre'vole,
agg. ras, snel voorbijgaand, vergankelijk;
—corrimento, m. het doorloopen, doorijlen ;
voorbijgaan, verloopen (van den t ij d; di of
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per —, in 't voorbijgaan ; —corsa, f. h.z.d.
als —corrimento ; —corso, p. pass. van
—correre ; —corso, m. fout, vergissing, v.,
lichtzinnige handeling, v.; 1 —1 della gio-ventu, de lichtzinnigheden der jeugd ; In —,
h.z.d. als in, per —corriinento ; —crittore, m. overschrijver, copist, m.; —cri'vere, v. a. afschr ij ven, overschrijven, copieeren ; (Giur.) overschr ij ven (op een and. naam);
—crizione, f. afschrift, o., copie, v.; (Mus.)

transcriptie, bijv. een stuk overschrijven voor
piano ; (Giur.) overschrijving v. (op een andere
naam ; —cura'bile, agg. licht te vergeten,
over het hoofd te zien ; cosa non —, dingen
die men niet mag verwaarloozen, over het
hoofd zien ; —cura'ggine, f. nalatigheid,
onachtzaamheid ; —curanza, f. verwaarloozing, v., het over 't hoofd zien ; onachtzaambeid, fout door nalatigheid of onachtzaamheid ;
—curare, v. a. verwaarloozen ; onachtzaam,
zorgeloos omgaan (met); behandelen ; —i
proprj doveri, zijn plichten verwaarloozen,
veronachtzamen ; — le lezioni, de lessen
verzuimen ; — un bambino, een kind verwaarloozen, niet goed verzorgen ; p. pass.
—ato, als agg. verwaarloosd, onverzorgd,
slordig; uonno — in tutto, tem. die alles
verwaarloosd, alles laat gaan voor 't geen het
is; — iiel vestire, slordig, verwaarloozend
in de kleeding ; —cnrata'ccio, m. zeer slordig, verwaarloozend, veronachtzam. mensch ;
—curata'ggine, f. verwaarloozing, slordigheid, veronachtzaming, v., wanordel ij kheid, v.;
—curatainente, avv. op slordige enz. wijze ;
—cuta'ggine, —cutanza, f. h.z.d. als
—curaggine, —caranza ; —ecolare,

v. n. als uit de wereld gerukt worden (v. v erbazing); ten hoogste verbaasd, verwonderd zijn;
buiten zichzelf van verbazing geraken ; v. a.
iem. geheel verbluft, verstomd, onthutst maken ; p. pass. —ato, als agg. rinlaner - ,
buiten zichzelf van verwondering zijn, vetstomd, verbluft staan ; —entire, v. a. en n.
meenen te booren, niet goed hooren, verkeerd
verstaan ; zoowat hooren, de lucht van iets
krijgen ; —feri'bile, agg. overdraagbaar;
— :ugli eredi, op de erfgenamen; —ferimento, m. overdraging, overdracht, v.; ver
plaatsing v. (van ambten.); —ferire, v. a. van
de eene plaats naar de andere brengen, overbrengen, overdragen; verplaatsen ; (Giur.)
overdragen, overschrijven ; laten overgaan
(bijv. op de erven); —rsi da ll[i luogo in
un altro, van de eene plaats naar de andere
trekken, verhuizen ; zich ergens heen begeven ;
voor : tradurre ; —figurauleuto, —figurazione, f., —figurare, v. a. een andere
gedaante geven ; verandering, v.; vervormen ;
—rsi, v. rifl. veranderen, een andere gedaante
aannemen ; zijn uiterlijk, vorm, gelaat veranderen ; —figurazion e, f. verandering, vervorming,het geven van een andere gedaante,
uiterlijk ; la — di Nostro Signore, de
gedaanteverandering, Verheerlijking v. Christus ; —figurire, v. a. mismaken, misvormen ;
—fo'ndere, v. a. overgieten (van 't eene vat
in 't andere); fig. instorten, inboezemen, overdragen ; p. pass. --aso, als agg. ingestort,
overgedragen ; —fondi'bile, agg. overgietbaar, instortbaar, overdraagbaar ; —fondimento, m. overgieting, overdraging, v.; —forma'bile, app. vervormbaar, veranderbaar,
—formare, v. a. veranderen, vervormen ;
,
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-rsi, v. n fl. veranderen, een andere gedaante
aannemen ; il broco si trasfornsa iw
farfalia, de rups verandert in een vlinder;
— in volgare, vutgarieeeren, in de volkstaal
overbrengep ; —forniativo, agg. een verandering be'vveí'kend ; vervormend, veranderend ;
—forniatore, m. (El.) transformator, tn.;
werktuig om de spanning van electr. stroomen
te veranderen ; —forutazione, f. verandering, transformatie, v.; teoria della —,
theorie van de transformatie, afstammingstheorie v. (van Darwin); — algebraica, een
algebr. grootheid een andere vorm geven zonder de waarde er van te verminderen ; —
lenta e graduale, langzame en trapsgewijze verandering, omgestalting ; —forinista,
m. transformist, m.; aanhanger m. van de
afstammingstheorie van Darwin ; —fugare,
v. a. Z. trafugare; —famare, v. n. Z.
sfuuiare ; —fusione, f. overgieten ; (Med.)
— del sangue, transfusie van bloed (overbrenging van bloed uit het eerre lichaam in
't andere); --gog liane, v. a. h.z.d. als straugolare; —gredintento, m. Z. trasgressioiie ; —gredire, v. a. overtreden (wet);
ongehoorzaam zijn (aan de wetten); —i tertiiitti della convenienza, de grenzen der
welvoeglijkheid te buiten gaan ; —greditore,
m. Z. trasgressore ; --gressioncella, f.
kl. overtreding, v.; —gressione, f. overtre-

ding v. (der wetten); handeling v. tegen een
verbod, wet enz., cadere in —, wegens overtreding der politieverordeningen strafwaardig
worden ; overschrijding, v., te buiten gaan, o.,
van de juiste maat; —gressore, m., —ora,
f. overtreder, m., -treedster, v.
Trasi, avv. h.z.d. als cosi of tanto.
Trasi'bnlo, m. (N. pr. star.) Trasibulus, in.
Trasimeno, m. lago —, (Geogr.) Trasinenisch meer, o.

Traslatatuento, m. overbrenging, -zetting,
vertaling, v.; —latare, v. a. overzetten, vertalen ; h.z.d. als tradurre, trasferire;
—lativo, age. (Giur.) overdragende kracht
hebbend ; (Mec.) overdragend ; -- labo, agg.

overdrachtelijk ; sost. m. overdrachtelijke beteekenis ; —latore, m. vertolker, tolk, m.,

translateur, iln.; —lato'rio, egg. (Giur.) overdragende kracht hebbend ; moto —, voortschrijdende beweging (der planeten); —lazione, f. verplaatsing, overplaatsing, plaatsverandering, V.; voortschrijding v. (d. planeten);
overbrenging v. (bije. van relikwieën); (Giur.)
overdroging v. (van een recht op een ander);
h.z.d. als traslato, metafora; als tradu-

zione; --loeamento, m. verplaatsing v.
(van ambtenaren); —locare, v. a. verplaatsen
(ambtenaren); —loco, m. h.z.d. als —locaiuento ; —lucido, agg. h.z.d. als trasparente; —Marino, Z. transinarino ;
—nie'ttere, v. a. overdragen (op anderen, op

erven), nalaten ; overbrengen, vervoeren ; overzenden, toezenden ; laten toekomen, geworden ;
voor : rimettere, differire ; —tnettitore,
m. overdrager, overzender, verzender, m.; El.)
taster, sleutel ; — automatic°, zelfwerkende
overdrager ; — siniultaneo, tegenspreker,
m.; —migramento, in., —migrazione, f.
verhuizing, v.; — dell' anima, zielsverhuizing, v.; —niigrare, v. n. het land, de woning
verlaten ; verhuizen ; —missibile, agg. overdraagbaar ; —niissione, f. overdraging, overzending, v., overdracht, V.; - di dispacci,
(
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overbrenging, overseining v. der depêches ; —
di un ordine, overbrenging v. van een bevel ; .
— d'una eredità, overdracht v. van een
erfenis ; —ereditaria, erfelijke overdraging,.
overplanting, overerving, v.; (Mee.) krachtoverdraging; drijfwerk (van machines); correggio di — , drijfriem, m.; —ntissivo, agg.

overdragend, overbrengend ; tot overzending
dienend ; —modauiento, m., —modanza,
f. overdrijving, v.; —roodare, v. n. de juiste
maat te buiten gaan, de perken te buiten gaan,
overdrijven ; p. pass. —ato, als agg. overdadig,
mateloos, overmatig ; —modataniente, avv.
op overmatige wijze ; —muta'bile, agg. veranderbaar ; —mutare, v. a. veranderen, verplaatsen ; —rsi, v. rill. van woonplaats veranderen, verhuizen ; —uiutazione, f. verandering ; het aannemen van een ander uiterlijk
(Grant.) letterverplaatsing, V.; —naturare,
v. a. en af; Z. snaturare; —ognautento,
m. het dweepen, droomen, droomerij, v.; —og
nare, v. n. dweepen, droomen, zich hersen-

schimmen maken, ook : radeloos zijn, niet

weten wat men doen, denken moet ; p. pass.
—ato, als agg. verbluft, verstomd, hoogst ver
wonderti, radeloos ; —ordina'rio, agg. h.z.d.
als straordina'rio ; —padatio, Z. transpadano ; —pallarsi, v. ril. Z. spallarsi;
—parente, agg. doorschijnend, -zichtig ; fig.
helder, klaar ; sust. m. transparant, m.; — parenza, f. doorschijnend-, doorzichtigheid, v.;
— parire, v. n. doorschijnen, doorschemeren ;
fig. blijken; —piantare, v. a. Z. trapiantare; —pira'bile, egg. uitdamp-, uitzweetbaar; —pirare, v. n. licht zweetes, een
weinig uitdampen, transpireeren ; fig. ruchtbaar, bekend warden ; de lucht doorlaten ; een
uitgang, luchtgat hebben ; —pirazione, f.
(Bot. en Fisiol.) uitzweeting,uitdamping; (Bied )

lichte uitbarsting van zweet; transpiratie, v.;
—po'nere, v. a. Z. trasporre; --poniniento, in. verplaatsing, omplaatsing v. (van
woorden); transpositie v. (van muziekstukken
in een anderen toonaard); porre, v. a. om—

zetten, verplaatsen, verzetten ; de orde veranderen ; anders regelen ; —rsi da un signore ad tin altro, van heer veranderen,
in een anderen dienst gaan ; —porta'bile,
agg. vervoer-, verzendbaar; verplaatsbaar;
—portamento, Z. trasporto ; voor: trasposizione; —portare, v. a. wegbrengen,
vervoeren, naar een andere plaats overbrengen,
verzenden ; — di peso qc., iets wegdragen

(op armen, schouder); overzetten, vertalen ;
overnemen ; (Com.) — bila partita, een post

overdragen, transporteeren (op een ander folio

of in een ander boek); (Stamp.) — le righe,
un passo, verloopen ; (Mus.) — usa parte,

een muziekstuk in een anderen toonaard overbrengen ; — tin diritto a un altro, een
recht op een ander overdragen ; — tata
culpa, de schuld op iem. laden ; —rsi in un
luogo, zich ergens heen begeven ; fig. laseiarsi — da ttna passione, zich door een

hartstocht laten medeslepen ;

— rsi contra
qd., op iem. losstormen, zich op iem. werpen ;
p .pan. —ato, als agg. (Mus.) getransponeerd ;
—portatore, m. vervoerder, overbrenger, m.;
(Mus.) struinento —, tot transpositie dienend
instrument, 0.; (Geom.) hoek-, graadmeter, m.;
—portazione, f. voort-, wegbrenging, verzending, v.; (Mus.) transponeering, v.; —porto,

m. verzending, wegbrenging, bezorging, v.;
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vervoer, transport, 0.; bastiulento dl -,
transport, vrachtscbip,0.; roba di -, transporlgoederen, mv., vracntgoed, 0.; socleta
dl -, transport-, vervoermaatsebappa, v.;
spese di -, transport-, vervoerkosten, mv.;
polizza di -, vrachtbrief, m., cal'ro di -,
goederenwagen , - ferroviario, goederenvervoer op spoorwegen , verplaatsing v. (van
amutenaren), (Com.) transport, 0., overdragtng
v. (van posten op een under folio of in een
ander hoek), lijkenvervoer, 0., begratenls, Y.;
fig. gemoedsaandoening, verrukking, uegeesterlng , (Geol.) terrene di -, h.z.d. als terreno I)Ortaticclo; -posiziolle, f. verplaatsing, omplaatslng, plaatsverandering,
-verwtssellng, V.; (Gram.) woordverplaatslng,
-verwlssellng, v.; (]l;lus) h.z.d. als -possimento , -posto, p. pass. van -po ....e;

-riccbire, Z. h"ansricchil"e; -saltal"sl, v. rectp, elk. aanvallen, op elk. losstormen ,
-sinare, v. a. slecht behandelen, slecht,
zorgeloos omgaan, verlromrnelen, verwaarlooz.
:f'r.·aste'vere, m. Trastevere, 0.; aan de overzilde van den Tiber gelegen stadsgedeelte van
Rome; -everino, agg. in Transtevere wonende; sost. m. bewoner van Transtevere,
Transteverijn, m.
Trasto, m. (Mar.) middelste bootbank, midden~edeelte van de bank; fig. sattar di - In
senttna, van den nak op den tak springen,
-toJ'nare, v. a. Z. frastol"lIare; -t.'afato, agg. cavallo -, paard met witten
voorvoet aan de eene en wilt.en acntervoet
aan de andere zijde; -tlllla, agg. aIleen in
m. provodar I'e..ba - a qd., a ulla cosa,
iem. met mooie beioIten aan de praat houden;
iets op de lange bank schuiven; -tIlHare,
v. a. - qd. (lin banlblno), iem. (een kind)
met scberts, met grappen hezig, zoet houden;
- qd., ook: iem. met mooie beloften aan de
praat houden; -I'si, V. riO. den tijd door
kortswijl vel'drijven; -tllllarsela, zOl'geloos
voorlleven, zichgeenzorgen maken; -tuliatore, m. tijdverdl'ijver, aangenaam persoon
in gezelschappen; -htlle'vole, agg. schertsend, kortswijlend, vermakend; -tullino, m.
kl., kort fijdverdrijf; -tullo, m. tijdverdrijf;
leggere per - un Iibl"O, uit tijdverdrijf
een boek lezen; per - della Iueldo, om
den geest een weinig te ontspannen; -udanlento, m. bet doorzweeten, 0., doorzweeting,
dool'sijpeling, v.; -Ildal'e, V. n. uitzweeten;
uit-,doorsijpelen ; (Med.) sterk zweeten; p. pass.
-ato, als agg. uit~ezweeten, door-, uitgesijpeld; -lidazione, f. Z. -udalllellto;
- .. nlanal'e, v. n. de grenzen del' menschel.
natuur overscbrljden, de menscbelijke natuur
atleggen en als 't ware eengoddelijke natuur
aannemen; -ustanziarsi, V. ritl. Z. trailsust; -verbel'iato, agg. h.zd, als rl"'el"berato; -versale, -~erso, agg. transversaal, overdwarsch, scbmnsch,scbeef; (Geom.)
linea -. snijlijn, v.; (Giur.) linea -, zijlinie,
v.; ftdecollllnisso -, op de zijlinie overgaand fidecomes; -vel'sahnente, avv. op
dwarsche, scbeeve enz. wijze; -viare, v. a.
en n. Z. traviare; -,Tolal'e, v. n. doorvliegen; suel voorbijvliegen; fig.overheenvliegen, iets bijna niet opmerken; - sulla
ciJ'constanza pl'incipale, de hoofdzaak
over het hoofd zien,heenglijden; -vo'lgel"e,
Z. tra,,'olgere.
·T ..atta., f. hevige ruk, ruk, ro.; het trekken,
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scheuren, rukken , (Pescat.) ophalen o.van bet
net; - di fuoe, di colla, folterbank, wtp,
d'IlD sosplro, na het uitstooten van een zucnt , (1l1U8.) - del nnto,
greep V. van de lult : - (dl telupo), tudrutmte,
v.; strek, m., (eindwegs) atstand, m.; - di
a'ellte, menigte volk, far -, in menlgte
tesamenloopen , a - eontillna, in een lange
rij; verklezlng v. door lotlng, (Com.) wlssel,
m.; f are, aeeettare gi..are (of negozi.
are), pagare una -, een wlssel maken,
accepteereu, ultgeven (verhandelen, endosseeren), betalen; fa.. I fondi a una -, een
wlsset dekken, I'avvlso di -, wlsseladvles,
0; - dei negri, degli schiavi, neger-,
slavenhandel, m.; (ldraul) dar la - all'
acqua, het water laten instroomen;-a'bile,
agg.licht nenandel-, bewerkbaar; fig. goedom
mee om te gaan, nandelnaar, toegeveud ; -abilita, f. newerkhaar-, zacht-, buigzaamheid,
v.; fig. vriendelijk-, toegeeflijkheld ; uangenaamheld in den omgang ; -agione, f, -alliento.
m. behandeling, wljze v. van nehandelen , ontvangst, v., feestelijk gastmaal, 0.; oggi in
casa B. c' e soleone -. vandaag is er bij
B. een groot diner; onderhoud, o. (kost, kleeding enz.); voor: t ..attato, vernandeltng, V.;
(Com.) buon -, verlichting V. van den vrijen
invoer van waren; -al'e, V. a. benandelen ,
omgaan met; betasten, nevoelen , fig. - nn
oggetto, een onderwerp uehandelen , assol.
spreken, schruven, nandelen , - qd. bene,
male, iem. geed,slecht behandelen, - qd.,
iem. onderhonden, kost en inwoning geven;
(am. - IIna donnA, met eenvrouwomgang
hebben; - qc., over iets onderbandelen; cause, rechtszaken vertl'eden; - Ie cose
pubblicbe, met de openl>are zaken hehhen
uit te staan; ambtenaar, staatsman zijn; con 11110, mel iem. omgaan, onderhande1en;
-I'si, v. rift. zich gedragen, handelen als;
-I'si, v. imp. er is sprake. 't is te doen om;
si tratta dell' edllcazione del bailibini,
er is hier sprake, 't is hier te doen om de opyoeding del' kinderen; (am. si "'atta cite .. '.
men zegt dat ...; -ata, f. h.z.d. als -alueuto; -atello, m. kl. verhandeJing, v.;
-aUno, m. h.z.d. als -atello, maar nog
kleineI'; -atista, f. spreker, schryver m.
(over iets); opsteller m. van een verhandeling,
V.; -ativa, f. onderhandeling, v.; -ato, m.
onderhandeling, overeenkomst, v.; verdrag-,
vergelijk, tractaat,o.; - postale, conllnerciale, doganale, post-, llandels-, tolovel'eenkomst, v.; - di pace, vredesverdrag, 0.;
verhandeling. v.; geschrift,opstel,0.; -atone,
m. groote verhandeling, v., breedvoerig geschrHt, 0.; -atore, m. ontlerhandelaar, m.;
spreker, schrijver ovm', behandeJaar m. van
eenonderwerp; -atu'ccio, m. verhandeling-.
v.; geschrift zonder eenig belang; -azlone,
f. behandeling, wijze v. van behandelen. voor:
-artlellto, onderhoud, 0.; -eggiarllento,
m. het trekken, verdeelen o. del'lijnen; - di
penna, krul, m., versieringV. aan een letter;
-e~3iare, v. n. lijnen trekken; versieringen,
krullen aanbl'engen; (Disegn.) schaduwen,
harceeren; fig. met allerlei uitwijdingen, Yersieringen een rede opsieren; grappen, uien
vertellen; -e~n~iatllra, f. (Pitt.) schaduwing,v.,harceel'ing, v.; -e'ggio, m.h.z.d. als
-eggialllcnto en -eggiatlll"a.
T.oaUenel'c, v, a. op-, tegen-, terughouden;
Y.; dopo la -
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onderhouden, den tijd aangenaam verdrijven; I
— nu bambino, een kind bezig houden ; —
^d., onderhouden, in zijn dienst houden, on.derhoud verschaffen; — rsi nn attrrante, een
minnaar hebben, houden ; —rsi, v. rifl. vertoeven, verwijten, blijven, zich ophouden ; zich
inhouden, beteugelen, beheerschen ; zich onderhouden, de tijd aangenaam doorbrengen ; —rsi
con lino, met iemand samenleven ; p. pass.
—ato, als agg. uitgehouden, onderhouden, in
dienst staand ; —enimento, m. het op-,
terug-, inhouden, 0.; beteugeling; — del
.anoto, onderbreking v. der beweging ; vertoef,
oponthoud ; onderhoud, tijdverdrijf, o.; — nmssieale, muzikaal avondfeest, o.; — di ballo,
kl. hal, huisbal, o.; bekostiging, onderhoud, 0.;
—enitore, m. onderhouder, tijdverdrijver, m.,
begeleider m. van een gezantschap ; —e'vole,
Z. tratta'bile.
'Tratto, agg. Z. p. pass. van trarre.
`Tratto, m. ruk, trek, m.; het trekken, o.; —
di eorda, wip, folterbank, v.; — di dalli,
worp, m.; dare ii — alla bilancia, den
doorslag geven ; eind, o., afstand, m; di glli
a li c' è nu piceolissimo —, van hier

tot daar is maar een zeer korte afstand, een
klein eindje; ci oorre an buon —, dat is
nog tamelijk ver ; — d'arco, di facile, op
boog-, geweerschots afstand ; tijd, m; di qat
_a ofte venga e' è tien buon —, van nu
lot hij komt duurt nog een heele tijd ; fig. ver.schil, onderscheid, o.; afstand, m.; dal detto
.al fatto c' è un gram —, tusschen zeggen
.en doen is nog een groot verschil ; plaats, v.,
gedeelte o. (in een boek); — di pennello,
411 penna, penseel-, pennetrek, m.; a grand!
(larghi) —1, met groote, breede trekken ;
list, kneep, streek, v.; luimige, boertige in-,
uitval, m.; ui, v.; steek, in., hekelarij, v.; gedrag, o., houding, v.; omgang, m., gelegenheid,
v.; non lasciare — a fare qe., geen gelegenheid voorbij laten gaan om iets te doen ;
-- d'unione, verbindings-, koppelteeken, o.;
,.aver — a 'ili a rosa, betrekking op iets
hebben ; ram. dare i —i, de laatste trekkingen doen, op sterven liggen ; ad, in, tuft' a
.lilt —, met een keer, in eens, op eenmaal, op
eens ; fare pia cosa a nu —, verscheidene
:.dingen in eens, ter zeifder tijd doen ; ad nu
—, in —, toevallig, het kan zijn; zitti ! un
ci sentisse, stil, hij zou het kunnen booren ; di primo — , terstond, onmiddellijk ; di
— in —, van tijd tot tijd, nu en dan; innanzi —, voor alles, in de eerste plaats ; a
—, dikwijls ; —ore, m (Set.) afspinner
m. der zijdecocons, eigenaar eener zijdespinnerij; eigenaar van een gaarkeuken ; restaurateur; — oria, f. gaarkeuken, m., eethuis, 0.,
restaurant, m.; —; f. (Set.) Z. —ni a; —oso,
agg. aangenaam, beminnelijk in den omgang;
vol boertige, grappige, slagvaardige woorden ;
f. (Set.) het aftrekken, afspinnen van de
zijde van de cocons ; zijdespinnerij, v.
'Traueeidarsi, v. recip. elkander wederkeerig
dooden ; —dire, v. n. mis verstaan, niet goed
hooren, verkeerd verstaan; —ma'tico, aqq.
(Chin) traumatisch, zich als een wond voordoend, de wond betreffende; febbre —a,
wondkoorts, v.; sost. m. wondzalf, v.; —el, pl.
wondmiddelen, o. mv.
`Trava'glia, f. h.z.d. als —o; ook voor:
-

coinbattitnento, pugna ; —gliantettto,

m. het kwellen, lastig vallen, plagen, o.; komITALIAANSCH-NED ERL ANDSCH.
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mer, m., zorg, v.; —gliare, v. a. lastig vallen, kwellen, plagen ; bezoeken, bekommeren,
bedroeven ; met angst, zorg, kommer vervullen;
zwaar inspannen, afbeulen ; v. n. zich afwerken, afzwoegen, aftobben ; bedroeven, zorg,
kommer maken ; voor: trafugare ; —rsi,
v. rifl. zwaar werken, zich afwerken, aftobben
enz.; —rsi in qe., zich ergens mee bemoeien,
inlaten ; —rsi con qd., met iemand te doen
hebben ; p. pass. —ato, als agg. bekommerd,
bedroefd ; zwaar bezocht, geplaagd, gekweld;
tempi —i, moeielijke, zware t ijden, mv.;
—gliatamente, avv. op zware, moeielijke
enz. wijze; —gliatore, m. kweller, plager,
lastigvaller, m.; h.z.d. als bagattelliere,
giullare; —a'glio, m. nood, m.; onrust, v.,
opgewondenheid, v., kommer, m., zorg, pijn, v.;
angstige, gespannen toestand ; l'Europa è
seinpre in gran —, Europa verkeert steeds
in een gespannen, zorgelijken toestand, m.; —
di sto'niaco, misselijkheid, neiging v. tot
braken ; — del parto, barensweeën, mv.;
zware, afmattende arbeid, m.; (Manesc.) travalie, v., hoefstal, m.; —agliosamente, avv.
op zware, moeielijke, kommervolle wijze ; —aglioso, agg. moeielgk, onrustig, kommervol,
vol zorg, pijn; tempi —1, zware, moeielijke
tijden, mv.; —agliu'ecio, m. geringe nood,
rn., zorg, v., kommer, in.; —alcare, v. a. Z.
travalicare ; —alea, f. (Cavall.) Z. trai no ;
—alicamento, m. overgang, m.; doortocht,
m.; — di tempo, tijdruimte, v.; in piccolo
— di tempo, in een korte spanne tijds;
—altcare, v. a. en n. overschrijden, overgaan,
overtrekken (rivier); doordringen ; overtreffen,
te boven gaan; overtreden (wetten); —annento, m. Z. —ata ; — arcare, v. a. Z.
—altcare; —asamento, m. overgieting,
overstorting, v.; —asare, v. a. overgieten,
overstorten (in een ander vat); fig. zenden o.
van de eerre plaats naar de andere ; omkeeren ;
—aso, m. overgieting, v.; — di bile, Z. stravaso ; —ata, f. balk-, paalwerk, 0., stellaadje
van balken (tot very. van klokken enz.); (Mar.)
h.z.d. als zattera, vak o. tusschen twee balken ; —ato, agg. cavallo —, paard met witten voor- en achtervoet aan dezelfde zijde;
—atura, f. balken, v. mv.; balkenwerk, o.,
dak balken.
Trave, f. balk, m., boomstam, m.; tra le vive
—I, tusschen de hoogopschietende boomen (D.);
— arniata, door beslag, stutten versterkte
balk, m.; — maestra, gevelbalk m. (van het
dak); — di pietra, di ferro, di brottzo,
balkvormige steenen (ook : versteende boomstam); balken van ijzer, brons ; h.z.d. als
massa ; ?n, prov. ogni bruscolo gif pare
ilna —, een stroohalm schijnt hem een balk
toe ; elke molshoop dunkt hem een berg ; fare
d'una — yin nottolino, uit veel weinig
maken ; m. pron. wede il ftiscello nell'
occhio aitrul e nel proprio non vede
la —, hij ziet den splinter in het oog van een

ander en niet den balk in zijn eigen oog;
—edere, v. n. niet ver zien ; verkeerd, niet
goed zien ; se non travedo, als ik goed zie,
als ik mij niet verzie; fig. zich vergissen, in
een dwaling, vergissing vervallen ; raden, opmaken (uit iets); —ede'vole, agg. in dwaling
voerend, bedriegelijk ; —edimento, m. h.z.d.
als abbaglio ; —e'ggole, f. pl. aver le —,
zich verzien, verkijken, verkeerd, niet goed
zien, zich vergissen ; fare venire le —, in
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dwaling brengen; —enare, v. n. h.z.d. als
trapelare ; —ersa, f. dwarsstreep, v., -balk,
m:; dwarslast, v., sperbalk, m.; (Ferrov.) legger, rn.; zijweg, in , dwarsweg, m. rangeerweg,
m.; h.z.d. als neanroveseio ; (Fort.) dwarsgang, v., traverse, v.; (ldraul.) stikbalk, ni;
(Mar.) — del Malone, dwarshout 0. van het
roer; —, f. lr.z.d. als avversità, contrarietà ; (Mus.) dwarsfluit, v.; —ersale, agg.
Z. transversale; —ersare, v. a. doorsnijden, doorkruisen, dwars doorgaan ; oversteken
(een straat); doorloopen ; dwars overleggen;
— la via a qd., iem. den weg versperren;
(Mar.) — l'ancora, het anker kippen ; —rsi
con qd., zich met iemand inlaten, afgeven;
p. pass. --ato, — di liste, gestreept, st reeperig; sterk gebouwd, stevig; —ersa'ria, f.
(Peseat.) h.z.d. als vcrra, traeeea'glio ;
—ersata, 1. het oversteken, overgaan, doorkruisen ; reis v. (door een land); korte zeereis,
overvaart, v.; —ersia, f. stormwind, m.. (Mar.)
veranderlijke wind, m.; fig. tegenspoed, m.,
ongeluk, o., wederwaardigheid, v.; —ersiere,
m. (Mar.) overzetboot, v., -schip o. (niet een
mast); —ersina, f. dwarshout, 0.; (Ferrov.)
stootbalk, m.; —ersino, m. (Mar.) dwarsbalk;
fam. voor : eapezzale ; —erso, agg. dwars
door over gaand ; dwarsch, schuinsch, scheef;
via —a, dwarsweg, m.; Fig. vie —e, sluipwegen, mv.; in de breedte gerakend, breed;
»oen° forte e —, sterk en ineengedrongen
man, m.; fig. h.z.d. als avverso, afkeerig,
ongunstig, ruw, onverdragel(jk ; venti —1,
tegenwinden ; mare—, bewogen zee, v., caso
—, onaangenaam geval, 0.; parole — e, ongunstige, dwarsche woorden ; voor : traversato di liste, gestreept, streepig; sost. m.
dwarste, uitgestrekth. in de breedte; scheefte,
schuinte, v.; colpo di — dwarsslag, m.; (Mus.)
voor: traversa ; a —, di —, in —, per —,
m. a m in de breedte, de schuinte, de dwarste;
in sclreeve enz. richting ; (Mar.) dwars ; guardare —, scheef, dwars, scheel zien ; rispotedere a —, dwars, onbeleefd, verkeerd antwoorden ; (Mar.) dare, andare a —, schipbreuk lijden; fig. andare a —, mislukken;
andare a —, in de verkeerde keel komen,
gaan ; pigliare una cosa a —, iets verkeerd, ongunstig opvatten; in sell —, van
terzijde ; —ersone, m. (Carozz.) dwarshout o.
van den disselstang, m.; (Mar.) stijve noordoostewind, m.; (Scherm.) dwarsslag, -houw, m.;
in —, avv. h.z.d. als a, in traverso ; —ertiuo, m. (Min.) travertijn (steen) m.; — estimento, m. verkleeding, vermomming, v.;
—est i re, v. a. verkleeden ; — qd. da slotma,
iem. als vrouw verkleeden ; vermommen ; Fig.
(Lett.) in een schertsenden vorm inkleeden;
—rsi, v. rill. zich verkleeden, vermommen,
maskeeren ; p. pass. —ito, als agg. verkleed,
verkapt; (Lett.) in schertsenden vorm ingekleed ; —estitura, f. verkleeding, vermomming, verkapping, maskeering, v.; —ettare,
v. a. over een hoogte komen; —iamento,
m, afwijking v. van den rechten weg, verdwaling, v.; —iare, v. a. van den rechten weg
brengen; fig. verleiden, op dwaalwegen voeren; v. n. van den rechten weg geraken, verdwalen ; fig. op dwaalwegen geraken ; afgaan
(van 't onderwerp), de draad verliezen ; p. pass.
—ato, als arg. verdwaald; la Traviata,
«de Verdoolde" (opera van Verdi); —iatore,
m. die op een dwaalweg voert, verleider,
,

;

,
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—icello, m. kl. dunne balk, m.; dakspar, m.;
—I, p1. dunne dwarsbalken, dwarslijsten;
scherz. eontare i —, de balken tellen (van
ziek of lui op 't bed liggende); —lnto, agg_
geheel en al overwonnen ; —iraneeeeto, nl.
(Mar.) het oprollen, opschieten, 0.; —hue, v. a.
het touwwerk oprollen, opschieten ; —isa-utento, m. vermomming, verhulling, v.; het
onder een andere gedaante voorstellen ; —
delia versta, vermomming der waarheid ;
— della storia, de geschiedenis tot een
fabel inkleeden, vervalschen; —isare, v, a.

verhullen, vermommen, verkafpen ; onder een
ander, een valsch licht doen voorkomen; —
la storia, de geschiedenis vervalschen, verdraaien ; — iso, m. masker, mom, o.; —ito, m.
hid. als steccato ; —olare, Z. transvolare; —olere, v. a. hevig, bepaald willen,
verlangen, wenschen; —o'lgere, v. a. in elk.
wikkelen, over, door elk. werpen ; omkeeren,
in wanorde brengen ; in een warlwind meevoeren (storm); Fig. ondersteboven keeren, op
't hoofd, den kop zetten ; in een tegenovergestelden zin uitleggen ; — gli occhi, de oogen
verdraaien ; —rsi, v. rill. omvallen, omkeeren ;
over en door elk. vallen ; p. pass.—olio, als
agg. omgekeerd, omgeworpen ; viso — verwrongen gelaat, o.; —olgineeteto, in. het
omkeeren, omwerpen, o.; omverwerping, revolutie, v.; —oltare, —ol'vere, v. a. 7.. travo'lgere; —one, m. groote dekback, m.
Trazioue, f. het trekken, aantrekken, 0.; spankracht, v.; forza di —, trekkr:t cI t, v.
Tre, tree, trei (D.), pop. trene, app. num.
indeel. drie; alle — om drie uur; sono
sonate le —, '1 is drie uur geslagen ; sost.
m. drie, v.; dopo ii — viene 11 quattro,
na de drie komt de vier; ii regolo di —,
de regel van drieën; —agio, m. zeer fijne
stof, v.
Tre'bbia, f. (Apr.) dorschvlegel, m.; h.z.d. als
—latura; —iana, f. soort zoete witte druif,
V.; —iano, m. zoete witte wijn, trebbiano, m.;
—ia ► e, v. a. (Arr.) dorschen, uitdorschen;
Fig. voor tritare ; —iatore, m. dorscher, m.;
,

,

neacchina —trice, dorschmachine, V.; —iat u•a, f. het dorschen, 0.; —to, I. m. Z.
tribbio ; — II. m. kruisweg,samenloopen van

drie straten ; voor crocchio, brigata
far — , een oploop veroorzaken ; een vroolijk
gezelschap `orrnen, zich vermaken.
Trebeiliana, —a'niea , f. (Giur.) vierdegedeelte o. dat een rectitrnatigen erfgenaam bij de
teruggave van een fedecomis toekomt; —buco,.

(Mil. stor.) Z. trabuco.
Trecca, f. marktvrouw, v.; Fig. gemeen, scheldend vrouwspersoon, m.; —are, V. n. in 't
klein op de straat, op de markt verkoopgin ;

Fig. bedriegen, afzetten; —heria, f. verkoop,
m., gevent o. op straat, op de markt ; fig. be-

driegerij, afzetterij, v.; —hiero, arr . den
marktverkoop, het venten betreffende; fig. afzettend, bedriegelijk.
Tre'ccia, f. vlechtsel, o.; vlecht, haarvlecht, v.;
in —, intrecce, in 't bloote hoofd, zonder
hoed op ; stroovlechtsel, 0.; far la — , strovlechter, stroovlechster zijn ; ettea apert:a
di — , een vaam stroovlechtsel ; strookoord, o
stroohulsel, o.; span ossen of andere dieren
(voor het dorschen); fanno una. — di dieei
buoi, zij spannen tien ossen tegelijk voor;
—aiuolo, m., —ola, f. stroovlechter, m.,
-ster, v.; —are, v. a. Z. intrecciare ;
.

THE

—sera, 1. haarband, m.; lint m. om de vlechten ; —iuiola, —iolina, f. kl. fijne haarvlecht,
v., stroovlecht, V.; —iuolo, m. in elkander
gevlochten lint, 0.; —ola, 1. h z.d. als trecca;
—onne, m. rondloopend, op de markt zittend

verkoopei ; groentekoopman, m.

Treeentissimo, agg. num. en sont. driehonderste; —ista, m. schrijver in. uit de lie
eeuw; serittori, pittori —I, trecentisten
in letteren en kunst ; —istico, agg. tot de 14e
eeuw in taal en kunst behoorende ; —o, agg.
num. indeel.. driehonderd; il 'rrecento, de

lire eeuw (in kunst en letteren).
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Treeiolo, m. pop. omzetting voor cetriolo.
Trede'cimo, I. —dicesi nio ; —Icenne, agg.

dine; —olante, f. trilnaald, v. (hoofdsieraad

der vrouwen); (Mus.) triller, m. , tremula, v.,
trilregister o. (aan 't orgel); —olare, —olegglare, v. n. sidderen, beven, trillen ; in tilllende beweging zijn ; licht heen en weer zweven ; (Mus.) beven, tremuleeren (van stem);
flikkerend branden (van gasvlammen); p. pres.
—ante, sidderend, bevend; —olio, m. aanhoudend, voortdurend gebeef, gesidder, getril ;
schudden (van den grond bij aardbevingen); il
— d'un luwe, het flikkeren van een lamp;
—'olo, tre'mulo, aqg. sidderend, bevend,
waggelend, trillend ; voce —a, sidderende,
bevende (ook trillende, tremuleerende) stem, v.;
sost. m. (Mus.) het trillen, tremuleeren (der
stemmen); —oloso, agg. h.z.d. als tre'iuolo
of treinolante; —ore, m. h.z.d. als tre'moto; —oroso, agg. vol angst, van angst
rillend, ineenkrimpend ; —oto, m. Z. terrenioto ; lig. en fain. zeer onrustig, levendig
kind, o., woelwater, m.; le a die altijd heen en
weer loopt alsof hij het zeer druk had ; dare
la mossa al —, doen alsof men het heel
druk had; —'ala, f. (Bot.) ratelpopulier, in ;
—o, agg. Z. tremolo.
Treni, m. pl. klaagliederen, mv.; I — de
Geremia, de klaagliederen van Jeremias.
Treno, m. tros, m.; alle
s wat men op reis met
zich voert, bagage, v.; viaggiare eon gran
—, met groot gevolg, veel bagage, veel dienaren reizen ; groot, deftig huiswezen, o.; weelde,
V.; groote staat, m.; inettersi in gran —,
grooten staat voeren, een deftig huiswezen
hebben ; (Mil.) trein, wagentros, in.; geschutpark, o.; soldati del —, treinsoldaten ;
(Ferrov.) trein, spoortrein, m.; — lanspa,
bliksemtrein, m ; — espresso, — di netto

dertienjarig; —icesi mo, dertiende ; sont. dertiende deel, o.; —dici, agg. num. dertien ;
sont. m. il — secondo le donneole è
numero di malaiigurio, volgens de vrouwen is dertien een ongelukkig getal ; —icina,
1. een dertiental, een dertien stuks.
Trefolo, m. ineengedraaid garen, o., draad, v.
Tregenda, f. wildejacht, v., geesten-, heksentocht, m.; fig. en fam. groote menigte lieden.
Tre'ggla, f. suikergoed, -werk, o.; m. prov.
gittar la — ai porti, paarlen voor de
zwijmen werpen.
Tre'ggia, f. slee, v.; —ata, f. op een slee geladen vracht ; sledevaart, v ; —atore, m.
sledevoerder, -menner, m.
Tre'gga, f. wapenstilstand, in.; ( M or.) la —
di Dio, de Godsvrede, m.; Fig. poose, v.,
rustpunt, 0., stilstand, m.; 11 vento non fa
—, de wind houdt niet op; ii male non gli
da — ara monmento, de pijn verlaat hem
geen oogenblik, laat hem geen oogenblik rust;
— della passione, stilstand m. in de
hartstochten.
of celere, — direttissimo, straordinaTrelingaggi, m. pl. (Mar.) bokkenel, 0.;
rio, omnibus (of passeggieri), — m u lo,
zwichtingen, v. mv.
expres-, snel-, directe, buitengewone of extra-,
Tremacuore, m. angst, v., beving, v., hartgewone of post-, passagiers of reizigers-,
klopping, v.; bange verwachting, v.; star
gemengde trein, m.; capo — , treinoverste,
seinpre col —, altijd in bange verwachting
hoofdconducteur, m.; eambiar , van trein
leven ; —a'glio, m. (Pescat.) driemazig standverwisselen ; il —paste, si fercnu, de trein
net, o.; —are, v. n. beven, sidderen ; fa in . non
vertrekt, houdt stil ; — è sviato, de trein is
—, wees maar niet bang ; van alles goed voorontspoord; incontro, baratto di —1, treinzien zijn ; ook : voor alles beven, sidderen ;
kruising, v.
trema tutta la casa, het geheele huis Trenta, agg. num. dertig ; tremt' uno, een
beeft., schudt ; trennaiio i vetsi, de ruiten
en dertig , —aunila, dertigduizend ; —amilrammelen ; la voce trema, de stem beeft;
lesimo, dertigduizendste; —enne, aqq. derm. fam. — come una vettor, come ultra
tigjarig; —esimo, agg. en sost. dertigste;
canna, als een riet, loovertje beven, sidde—Ina, f. een dertigtal, o ; ongeveer dertig ;
ren ; p. pres. —ante, als agg. bevend, siddeapp. trentsch ; sont. Trentino, m.
rend, vol angst; —arella, fam. angst, vrees,
inw. van Trente ; Trento, m. (Geogr.) Trente,
v.; aver la —, stare colla — di ..., er
o.; —uno, m. (Giuoco.) eenendertigen, o. (zeker
zeer bevreesd voor zijn dat...; —ebondo,
kaartspel); fam. far — per forza, gedwonagg. sidderend, bevend ; --efatto, agg. h.z.d.
gen iets doen ; volg. stuit, m., achterste, o.;
als spaveiitato, alterrito ; —endarrnente,
voltare il —, den rug toekeeren, weggaan ;
avv. op schrikwekkende, ontzettende wijze;
battere il —, zich in allerijl verw ij deren.
—eredo, agg. angst, vrees, ontzetting aan- Trepestio, m. getrappel, gestamp, 0.; geraas,
jagend ; schrikwekkend, ontzettend ; fig. buileven, o.; —idamente, ave. al bevende, sidtengewoon, vreesel(jk groot, reusachtig ; —enderende ; —idure, v. n. van angst beven,
tina, f. terpentijn, m.; —entinato, agg. met
sidderen, groote angst hebben ; —idazione,
terpentijn vermengd, gereedgemaakt; —ef. siddering, beving v. (v. angst); —idezza, r
rella, f. Z. —arella ; —este, m. (Aqr.) soort
vreesachtig-, angstigheid, v.; ook voor intregraan o. dat drie maanden voor 't rijp worden
pidezza; —idità, f. talmen, dralen o. uit
behoeft ; —sla, — Ma, agg. drieduizend;
angst; angstige besluiteloosheid, v.; —'ido,
--ille'simo, agg. drieduizendste ; —'ito, m.
agg. sidderend, bevend van angst; angstig,
krampachtig beven, 0.; siddering, rilling, v.;
bang, bevreesd; —pello, m. Z. drappello
aver nu — addosso, over 't geheele
—piare, v. a. h.z.d. als scalpitare; —pende,
lichaam beven, sidderen ; rilkoorts, v.; (Pescat.)
—piedi, piè, m. drievoet, m.; stoel op drie
—i, pl. driemazige netten die in een kring
pooten, driestalletje, 0.; fare il — , slechts op
opgezet worden; —ola, f. (Zool.) Z. torpedrie pooten staan.
—

—
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Tresca, f. een soort huppelende dans waarbij
men met de handen op de heupen sloeg ; (hij D.)
renza riposo mal era la — delle misere
maai, onophoudelijk sloegen zij met de
rampzalige handen nu eens op dit dan op dat
lichaamsdeel ; thans gebruikt voor : oneerbare
liefdesverhouding, v.; voor : bagatella,
bazzecolla ; —amento, m., —ata, f. geklets, gepraat, o.; kouterij, v., praatje, o.; —are,
v. n. eigenlijk : de tresca dansen ; dansen, de
voeten bewegen ; thans : rondhuppelen, al
spelend rondloopen ; fig. v. a. aanraken, betasten (meestal op ontuchtige w ij ze); kletsen,
wauwelen ; altijd zitten of staan te praten;
v. a. — qe., iets in 't geheim aanstoken, opstoken ; v. n. oneerbare liefdesverhouding hebben, het met elkander houden.
Treseherella, f. kleinig-, nietigheid, prullerij, v.
Treseone, m. landelijke dans (in den aard van
onze hoereschots, m.).
Tre'spide, m. h.z.d. als trespolo; voor:
treppiede.
Tre'spolo, in. bank, v., stoel, m.; tafeltje, gestel o. op drie pooten ; (Mar.) steunbok, m.;
schraag, m.; (Carroz.) wiel-, radbok, m.; fig.
en ram. oude, rammelende koets, oude rammelkast, v.
Tressetti, m. pl. (Giuoc.) Ital. kaartspel, o.
waarbij degene wint die drie zevens in de
hand heeft.
Trevertino, m. (Min.) trayertijn (steen) m.
Tre'viri, m. (Geogr.) Trier, o.
Trevo, tree, m. (Mar.) stormzeil, o.
Trezza, f. Z. tresea.
'Erin, f. h.z.d. als tri'glia.
Triaca, f. (Farm.) theriak, m.; —ade,f. driehead, v., drietal, o., triade, v.; drieëenigheid
(Gods), v.; -ale, 1. drietal, 0.; -a'ndria, f.
(Bot.) triandria ; driemannige planten, v. mv.
Triangolare, agg. driehoekig ; (Anat.) muscolo —, driehoekspier, v.; (Mat.) nunieri —i,
trigonale, driehoeksgetallen, o. mv.; —larità,
f. driehoekigheid, v., drieh.vorm, m.; —lato,
agg. in een driehoek verdeeld, getriangeleerd ;
—azione, f. triangulatie, driehoeksmeting, v.;
—etto, —ivo, m. kl. driehoek, m.; —o, m.
(Geom.) driehoek, m.; — equilatero, isoscele, sealeno, rettangolo, ad angolo
ottuso, o ferico, gelijkzijdige, gelijkbeenige,
ongelijkzijdige, rechthoekige, stomphoekige,
spherische driehoek ; (Astr.) — boreale,
australe, noordelijke, zuidelijke driehoek;
(Mus.) triangel, m.; (Magn.) driekante vijl, v.;
driekante dolk, degenstok, m.; fatto a —, in
den vorm van een driehoek.
Triare, v. a. uitzoeken, uitlezen; wrijven;
—a'rio, m. (Stor. rom.) triarier, m., in 't derde
gelid staand soldaat (der Rom. keurtroep).
Triba'sico, agg. (Chim.) driebasisch.
Tri'bbia, f. bet dorschen 0. (van 't graan);
—are, v. a. dorschen ; verpletteren, vergruizelen ; — le legva, het hout kleinhakken ; la
sega tribbia 11 legname, de zaag brokkelt
het hout af (zaagt niet goed); ram. iemand
terdege afrossen, ranselen ; —atura, f. het
dorschen, o., kleinhakken van 't bout ; —o, m.
dorschvlegel, m.
Tribo, m. voor tribil; —olare, v. a. beangstigen, bezorgd maken, kwellen, plagen, zwaar
beproeven; v. n. zwaar lijden, in nood en
ellende leven ; prov. clie altrl tribola sè
nou posa, wie andere kwelt heeft zelf geen
rust ; p. pass. —ato, als agg. zwaar beproefd,

TM
geplaagd ; ellendig, in zorg en kommer levend ;

sost. m. soceorrete iin povero —, helpt
een zwaar, een armen beproefden man; —atamente, avv. in kommer en ellende ; —atore, m., ;—trice, f. plager, kweller, verdrukker,m.; —azione, f. plaag, kwelling, bezoeking,
v.; nood, m., ellende, v.; lijden van allerlei aard ;
—o, m. (Bot.) waternoot, v., honigklaver, m.;
(Mil. stor.) voetangel, -klem, m.; (Agr.) pelwals, v.; fig. —azione; —oloso, agg. in
kommer verkeerend, geplaagd, gekweld ; —
bordo, m. (Mar.) stuurboord, o.
'rribra'ehio, trl'baeo, m. (Metr.) tribachus,
o.; uit drie korte lettergrepen bestaand vers.
Tribil, f. (Stor. rom.) tribus, m.; afdeeling van
het Rom. volk; volksklas, v.; stam, volksstam,
m.; —eire, v. a. h.z.d. als attribuire en
retribuire; —usa, f. spreektribune, v.,
-gestoelte, 0.; (Part.) redenaarstribune ; tribune,
v. (bijt. plaats v. in openb.gebouwen); nis, v.;
(Arch.) — tonda, rond gewelf, o.; — a
spiechi , kruisgewelf, 0.; —anale, m. rechterstoel, m., gerechtshof, o., rechtbank, v., tribunaal, 0.; andare al —, zich tot het gerecht
wenden; fig. il — della coscienza, de
rechterstoel van 't geweten; — della opinione pubblica, van de openbare meening ;
— agg. tot het gerecht behoorende ; —alesco,
agg. gerechtelijk, tot het gerecht behoorende
(met eenigszins veracht. beteekenis ; artitizj
—chi, juristische, rechterlijke streken, knepen, mv.; —unato, m. (Stor. rom.) tribunaat,
o , ambt o. van een (Rom. volks) tribuun, m.;
—unesco, agg. h.z.d. als —aleseo; —unizio, agg. tot het ambt van tribuun behoorende ; dignita — a, tribunewaardigheid, v.;
declaiiiazioni — e, woordenkramerij van
volksredenaars; —uno, (Stor. rom) tribuun,
volkstribuun, m.; vertegenw. van een tribus
scherz. politieker die zich opwerpt als verdediger van 't volk ; volksopwiegelaar, m.;
—utare, v. a. schatting betalen ; fig.— lodi,
onori, lofprijzingen, eerbewijzingen schenken;
— uta'rio, agg. cijns-, schatplichtig, belastingschuldig ; sistema — , belastingstelsel, o.;
gravezza —a, belastingdruk, m.; solt. m.
cijns-, schatplichtige; it visere d'Egitto è
Un — della Porta, de onderkoning van
Egypte is een schatplichtige van de Porte ;
(Geogr.) fl ume — , bijrivier, v.; —ato, m.
cij ns, schatting, v., belasting, v., rente, v.; —
eraziale, comunale, rijks-, gemeentebelasting ; fig. tol, m., verplichting, v.; pagare
il — alla natura, den tol aan de natuur
betalen, d.w.z. sterven.
Trie-tras, m. (Giuoc.) triktrak-, bakspel, o.
Trichina, f. (Zool.) trichiene, v.
Tricielo, m. driewieler, m.; driewielige velocipede, v.
Trici'pite, agg. driehoofdig; sost. m. (Anat.)
driehoofdig armspier, v.; triceps, m.; —clinio,
m. (Arch.eol.) oud-rom. eettafel, v., triclinium,
0.; —solore, agg. driekleurig ; sont. driekleur,
v. (nat. vlag van Holland. Frankr ij k, België,
Italië); —corde, agg. (Mus.) driesnarig; —
eorno, agg. driehoornig ; sost. m. driesteek,
m., hoed M. met drie punten ; —corpo'reo,
aqg. uit drie lichamen bestaande; —giroma,
f. ^ h.z.d. als biscroma ; —c u'bito, m. oude
maat van drie ellen; — cuspidate, agg.
(Arch.)driepuntig, m. drie gevels ; —cii'spide,
agg. h.z.d. als —cnspidale ; sost. m. (Arch.)
gevel m. met drie spitsen, drie spitsbogen;
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di frutti, een drieha. rente, V.; alle in een
—dentato, agg. met de drietand gewapend ;
—dente, in. drietand v. (v. Neptunus); driekwartaal verschenen nommers v. een courant,
—dentiere,
m.,
tijdschrift
; —metro, m. (Metr.) trimeter;
puntige mest-, vischvork, v.;
il —, de drietandzwaaier, m. (Neptunus);
drieledig of zesvoetig vers, o.; —Iambico,
—dentino, agg. eoncilio —, concilie van
driejambische trimeter, m.
Trente ; —duano, agg. driedaagsch ; —'duo, 'rriinpeilare, v. n. waggelen, wankelen, niet
m. tijdruimte v. van drie dagen ; (Eccles.) drievast staan ; fig. dralen, wankelen (in zijn voordaagsch feest, triduum, 0.; —edro, agg. (Geom.)
nemen); niets ten einde brengen, met niets
drievlakkig ; sost. m. driehoekig lichaam, 0.;
gereed komen ; —elliuo, m. ram. trippelend,
—egua, f. Z. tregua ; —e' ui ito, in. Z.
slechts moeielijk loopen kunnend mensch, m.,
treinito ; —enuale, agg. alle drie jaar
trippelaar ; fig. besluiteloos, dralend, langzaam
wederkeerend ; drie jaar durend ; -enne, agg.
mensch, in.; —ellio, m. aanhoudend gewaggel,
driejarig, drie jaar oud, alle drie jaar wedergewankel, o.; waggelende, trippelende loop, m.;
keerend; —e'unio, m. tijdruimte v. van drie
fig. aanhoudend getalm, 0.; besluiteloosheid, v.;
jaren ; — academico, driejarig bezoek o.
voor : striunpellio.
van een akademie ; leerling van het derde jaar; Trina, f. kant, v.; — di seta, di tilo, zij den,
—erarca, m. (Mar. stor.) kapitein m. van
katoenen kant, v.; —e di Fiandra, Rruseen galei reet drie rijen roeibanken; —ere, f.
selsche kant, v.; vestito guarnito dl —,
Z. trireme.
met kant gegarneerd kleed, v.; carta tolla
Trieste, m. (Geogr.) Triest, o.; —lno, agg.
--, kantpatroon, o.; fig. en ram. che —! wat
triëster; sost. m. inwoner van Triest.
een leugens! wat een draaierij, v.
Triete'rico, agg. alle drie jaren wederkeerend; 'rrina'cria, f. (Geogr.) Sicilie, o.; het Trina—eva, f. Z. tregua ; —fauce, agg. driekrische eiland, o.
muilig (bijn. van Cerberus); —' fera, f. (Farm.) 'rrivaia, f. kantweefster, -werkster, v.; kantBlikpot, m.; —'lido, agg. driespletig ; —foverkoopster, -stopster, v.; —ame, rn. kantwerk,
gliato, agg. (Bot.) driebladerig,, klaverblado., hoop m. kant ; kantenbelegsel, garneersel,
vormig ; —fo'glio, m. (Bot.) klaver, m.; agg.
0.; —are, v. a. met kanten garneeren ; p. pass.
h.z.d. als —fogliato ; —' forca, f. (Arch.)
—ato, als agg. met kanten bezet ; eat ta —a,
bogengang v. met driedeelige opening, v.;
kantpapier, 0.
—forcato, —cuto, agg. met drie tanden ; Trinca, f. (Mar.) gording, v., zeising, v., beslag—forme, agg. drievormig ; —ga, 1. (Archeol.)
zeising, v.; —are, I. v. a. en n. onmatig drinwagen rn. voor een driespan ; met drie paarken, zuipen, brassen ; p. pass —ato, als agg.
den bespannen wagen ; —'gauno, agg. in
Turbo —, zeer sluwe, geslepen rnensch ; Il.
derden echt levend ; ten derde maal gehuwd;
(Mar.) met sterke touwen bevestigen, gorden ;
driemaal gehuwd ; —ga'strico, agg. (Anat.)
—arini, m. p1. (Mar.) buitenste dekplandriebuikig ; met drie spieren samengesteld
ken, v. my.
(spierbundel); —ge'mino, agg. een drieling- 'rrincata, f. slok, teug, m.; —atore, ni. sterke
geboorte betreffende ; sost —ii, m. pl. drielindrinker, zuiper, m.; —era, —ea, f. (Mil.)
gen, mv.; (Anat.) —, drielingzenuw, v.; —e'loopgraaf, v.; doorsnijding, doorsnee, v.; —esilno agg. num. h.z.d. als trentesitno ;
ramento, m. verschansing, v.; het omgeven
—'glia, f. (Zool.) zeehaan, poon, roode poon,
met loopgraven ; —erare, v. a. (Mi-l.) door
v.; ook : mul, v.; — di scoglio, steenmul, v.;
loopgraven omgeven, verdedigen ; —rsi, v. rifl.
ram. far l'occhio di — a qd., iem. smachzich door loopgraven beschermen, zich vertend aanzien ; soort grof doek ; —glietta, f.
schansen ; fig. —rsi dietro eerti argokl. poon, v.; —e alla livoruese, poonen in
nmenti, zich achter sommige beweringen vertomatensaus; —'glifo, in. (Arch.) triglief, o.;
bergen; p. pass. —ato, als agg. verschanst,
—glina, —glolina, f. h.z.d. als triglietta ;
met loopgraven omgeven ; campo —, ver—gone, m h.z.d. als trigono, m. (Geom.)
schanste legerplaats ; —ero ti c, f. verschansing,
driehoek, m ; (Asir.) trigonaalschijnsel, o.;
v.; —ettata, f. slag, m., snede, steek v. neet
—gououietria, f. driehoeksmeting, trigonoeen schoenmakersmes ; snoei-, kapmes, o.;
metric, v.; —gouoinetricarnente, avv. langs
—hetto, m. (Mar.) bezaan-, fokzeil ; of al n
trigonom. weg ; door driehoeksra. verkregen ;
bero di —, bezaanmast ; —tante, p. pres. v.
—gonome'trico, agg. trigonometrisch, tot
—iare, v. a. snijden, stuksnijden ; voorsnijden ;
de driehoeksm. behoorende.; —la'tero, agg.
fig. en ram. —i panhl addosso ad uuo,
(Geom.) driezijdig ; (Bot.) foglia —a, drieiem. achter zijn rug bepraten ; — capriole,
kantig blad ; —liueare, agg. (Geom.) door drie
bokkesprongen maken ; — la palla, den bal
lijnen ingesloten ; —li'neo, agg. uit drie lijnen
een achterwaarts draaiende beweging geven ;
bestaand ; —liugue, agg. drietalig, in drie
—rsi, v. rill. doorslijten (op de vouwen);
talen vervat ; --lione, rn. trilion, 0.; —Hare,
p. pres. —ante, als agg. zeer scherp ; als sost.
v. n. (Mus.) trilleren, trillers zingen, spelen ;
voorsnijder, m.; voorsnijmes, o.; trinciantev. a. heen en weer schudden ; p. pass. —ato,
paglia, bakselmes, o.; fig. bluffer, praalhans,
als arp. als triller gespeeld, gezongen ; —11o,
grootspreker, m.; p. pass. —ato, als agg. klein
m. (Mus.) triller, m.; —lobato, agg. (Bot.)
gesneden ; als sost. m. soort rooktabak ; —iata,
drielobbig; —logia, f. (Lett.) trilogie, v.;
f. (Cavall.) korte, sterke ruk m. aan den teugel ;
dichtstuk uit drie bij elk. behoorende deelen ;
—iatore, m. voorsnijder, m.; —iatura, f.
—lustre, agg. drie lustra, vijftien jaren oud ;
het snijden, kleinmaken, voorsnijden ; —iera,
—membre, agg. drieledig, uit drie leden bef. Z. triticera, trincea ; —1o, m. h.z.d. als
staa nd ; —inestrale, agg. driemaandelijksch,
frastaglio ; —0, agg. zeer dronken, stomalle drie maanden wederkeerend ; —inestraldronken ; —one, m., —ona, f. zuiper, m.,
nlerte, avv. in driemaand. tusschenruimten ;
zuipster, v.; dronkaard, m.
—mestre, m. tijdruimte van drie maanden; Triuella, f. pl. (Mar.) beslaglijnen, v. mv.
trimester, o.; vierdejaars, kwartaal, o., drie- Trinipote, m. kleinkind o. in den derden graad.
maandelijksche betaling, v., - loon, 0.; tin — '!'riuità, f. (leol.) drieeen-, drievuldigheid, v.
,
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Tri'nita, f. (Bot.) leverbloem, v.; --ita'rio, m.

(Eccles.) trinitariër, m.

TRI
tiaar, m.; —enne, m. (Mar. stor.) schip o. met
drie rijen roeibanken.

Trino, agg. drievoudig; (Teol. de Godheid); Trisa'gio, agg. driemaal heilig ; —area'(Astr.) aspetto — , trigonaalschijn, m.: voor:
volo, m. grootvader der grootouders ; —alvo,
m. bet-overgrootvader, m.; —ezione, f.
tripliee; —omiaale, agg. (Alg.) drieledige

(Geom.) verdeeling v. in drie gelijke deelen ;
(grootheid): —o'rnio, in. (Alg.) drieledige
—i llabo, agg. drielettergrepig; sost. m. driegrootte, - uitdrukking, v.
lettergrepig woord, o; —ma en —wo, m.
Trio, m. (Mus.) trio, o.; driestemmig toonstuk
(Med.) trismus, mondklem, m.; —pasto, m.
voor instrumenten.
(Mar.) talie of takel met drie rollen; —ta, f.
Triocco, m., —ocea, f. volg. vroolijke, uitgehoer, v., bijzit, v., publieke vrou w, v.; —ta'glaten drink-, smulpartij, v.
gine. f. Z. —tizia; •—tainente, avv. op
Triomfale, agg. tot een triomf-, zegetocht bejammerlijke, slechte, goddelooze wijze ; essere
hoorende ; arco, carro — , triomf-, zegeboog,
— famoso, treurig beroemd, berucht zijn;
zegewagen, m.; fare 11 suo ingresso —,
—tapza, f. Z. inalineonia; —tauzuolo,
z ij n feestelijken, plechtigen intocht doen ; com. eenigszins zwakhoofdig, dom mensch ;
lonna —, eere-, overwinnigszuil, v.; via —,
mensch met slecht, ongezond uiterlijk ; —tatriomfweg, m.; (Stor. rom.) eittadino
rello, in . kl. deugniet, kl. schelm, m. (scherts.
burger, die een triomf heeft verworven ; —alwoord aan kinderen); —te, agq. treurig, hemente, avv. op zegevierende, triomfeerende
droefd, zwaarmoedig, terneergeslagen; ha la
wijze; als overwinnaar; combatlere, vinfaccia —, h ij ziet er zeer treurig, bedrukt uit ;
cere —, zegevieren strijden, roemrijk zege—tezza, f. treurig-, droef-, zwaa rmoedigheid,
pralen ; —fare, v. n. (Stor. rom.) triomfeeren,
een zege-, triomftocht houden, zegepralend
neerslachtigheid, v.; slecht-, goddeloos-, bedorvenheid, v.; —tizia, f. h.z.d. als —tezza;
binnentrekken ; thans : een groote en roemrijke
—to, agg. treurig, bedroefd, smartelijk, aangeoverwinning behalen, zegevieren, overwinnen;
daan ; somber: presentinmento —, een somp. pres. —ante, zegepralend, zegevierend,
ber voorgevoel ; slecht, goddeloos, boosaardig,
overwinnend ; la Chiesa —, de zegevierende
valsch, wraakzuchtig ; jammerlijk slecht, ellenKerk, v.; —fatore, m., —fastriee, f. (Stor.)
dig; —i guadagni, erbarmelijke winst, v.;
triomphator; feestelijken intocht houdende
sluw, geslepen ; slecht groeiend ; ongelukkig,
overwinnaar; overwinnaar, zegevierder, tn.;
rampzalig ; — desinare, slechte maaltijd, m.;
—fo, m. (Stor. rom.) triomf, m., plechtige
desinare —, droeve, treurige maalt ij d, m.;
intocht in Rome van den overwinnenden veld—a figura, treurig, erbarmelijk figuur;
beer ; zegetocht, m., overwinning, zegepraal, v.;
fgnra —a, bedroefd, zwaarmoedig uiterlijk ;
eamtar —, zegeliederen zingen ; (Eccles.) —
esclam. trist' e gnaj ! wee ! trist' e guaj
dei beati, eeuwige gelukzaligheid, v.; --i da
se..., wee ons als ...; tenersi al — partavola, tafelversiering., mv.; (Giuoc.) troef, m.
tito, zich in gevaar zien ; alla pi.i trista,
Trioui, m. pl (Astr.) Trionen, mv., sterrebeelm. avv. in 't allerergste geval ; sost. h.z.d. als
den van den Grooten en Kleinen Wagen.
—tezza, in de tweede beteekenis ; dagsi al
Tripartire, v. a. in drie deelen verdeelen;
—, op slechte wegen geraken, zich aan een
p. pass. —ito, als agg. in drieën verdeeld;
slecht leven overgeven; —ore, m. h.z.d. als
—izione, f. verdeeling v. in drie deelen.
inestizia, maiineonia.
Tripennato, agg. driemaal gevederd ; •—pe'talo, agg. (Bot.) met drie bloembladen ; —pia, Trisulco, agg. driepuntig, met drie tanden,
punten.
f. (Mus.) driedubbele maatslag, m.; —pli'eare,
v. a. verdriedubbelen ; met drie vermenigvul- Trita, f. (Agr.) herhaald uitdorschen van 't
graan ; — (Mar.) kustvaartuig, feloek, m.;
digen ; p. pass. —ato, als agg. drievoudig,
—aniente, avv. fijngewreven ; fig. op al te
driemaal herhaald; als solt M. triplikaat, 0.;
nauwkeurige wgze, in te fijne bijzonderheden
derde afkondiging, v.; —'plice, agg. driedubla
—
alleaiiza
(of
tredend ; —aniento, m. het fijnwrijven, stuk(Polst.)
bel, drievoudig;
stooten, kl. snijden, fijnstampen, o.; —are, v. a.
la Tripli e), het Drievoudig Verbond, o.;
tot kl. stukken, tot poeder fijnwr ij ven, stooten,
de Driebond, m.; —plieità, f. drievoudigheid,
stampen; fijnsnijden; — Ia carne cruda,
drievuldigheid, v.; —plinto, m. driedubbele
het rauwe vleesch fijnhakken ; — ii grano,
muur, m.; —plo, agg driedubbel, drievoudig,
het graan dorschen ; — la seina, ii sendriemaal zoo groot ; sost. m. het drievoudige,
Hero, den weg, het pad vasttrappen, beloodriedubbele, o.; —pode, m. (dreheol.) driepen ; fig. troppo — le cose, de dingen al
voet, m.
zeer in bijzonderheden behandelen, te veel in
Tri'poli, m. (Geogr.) Tripolis, o.
kleinigheden treden ; p. pass. —ato en trito,
Tri'poli, tripolo, in . (Min.) tripoli, o.
als agg. fijngewreven, gestooten, gestompt;
Trippa, f. volg. buik, in., pens, v.; (Macell.)
klein, fijngehakt, gesneden ; carne —a, gekl. gesneden kalfsmaag, v.; pens, v., gedarmte,
hakt vleesch, gehakt, 0.; afgedragen (kleed.);
o., ingewand o. (van dieren); kattevoer, o.; fam.
in afgedragen kleeren, schooierig gekleed lootrijp, trapfluweel, o.; scherz. dikbuik, dikpens,
pen ; via —a, veel begane weg, m.; fig.
m.; —pa'io, tn. venter met kattevoer, o.;
proverbio —, a fgezaagd, oud, vervelend
— aiuolo, m. venter met pens enz.; —petter,
spreekwoord, o.; (Arte.) nianlera —, al te
f. scherz. buikje, 0.; —pettina, f. kl. buikje,
zeer in kleinigheden gaande manier; —atura,
pensje, 0.; —pettino, in. lief, klein buikje o.
f. 7.. —alnento; —avo, —a'volo, m. (Gier.)
(van kinderen); —poiia, m., —pona, f. dikbet-overgrootvader, m.; —e'isino, m. (Teol.)
buik, m.; —udiare, v. n. feesten ; drinkgetritheisme, o.; aannemen o. van de drieëenheid
lagen, gastmalen houden ; pret maken, vroolijk
in de godheid; —ello, m. fijn zemelenmeel,
zijn; —ndiatore, m , —ice, f. feestvierder,
m.; pretmaker, tn., -ster, v.; —a'dio, m. vroov.; —elloso, app. zemelen bevattend, met
zemelen vermengd meel, 0.; —'tiro, m. h.z d.
lijk feestinval, feest, 0.; vroolijktieid, pret, v.
als frumento ; —ivo, agg. fam,. met afgeTriregno, in. driedubbele pauselijke kroon, m.;
—,
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dragen kleeren nog sierlijk, gezocht gekleed;
-0, 1). pass. va11 -are; -ulallle, m. Z.
-Ullle; -ul.itre, v. a. Z. st.·itolare;
-rsi, v. rill. h.z.d. als (Ie.lleluu·si; -'010,
m. klein stukje, ueetje, kruuneltje, snippertje, o.

#I~l Itone,

m. (N. pl'. mit.) Triton, m. (zeegod);

(Zoot.) watersatamander, m., -, m. [am. slecnt
gekleed mensch, m , -:-01l0, agg. (lUus.) uit
urte heele noten bestaande , sost. m. overmutlge kwart, m.; -tico, m. (Arte.) triptiek,m.;
tueslaand, uit drle deelen bestaandaltaarstuk,
u.; -tOllgO, m. (Gram.) drleklank, m.; -lillie,

m. hroodstukken, kruunels, mv., overullitselen
van gestampte, gestooten, geliakte dingen;tIl paglia, di cal·ta, stroovezels, paplersulppers, mv.; gruls o. (v. kolen, steen); (Arte.)
dooreenmengtng, verwurrlng,v., (Lett.) letterkundlge beuzelingen , haarkloveruen, v. mv.;
-ura, f. h.z.d, als -aillento; ultdorschen o.
'Van 't graun, -1I1"a'bile, agg. wrutuaar,
stamphaar, tot poeder te stampen , -I"'amente, -nzione, f. net fijnwl'ijven, stooten,
stampen , (Fisiol.) oplosslng v.del'spijzen (door
het maagsap), - ..."al"e, -UZZAI'e, v. a. tot
poeder wriiven, stampen , (Fisiol.) tljnmalen,

voor de vertenng geschtkt maken , oplossen
(de maag de spijzen).
;r."hllln'iJ·ale, agg. tot de waardigheid van
triumvir of drieman hehoorende; governo,
l)otesta -, regeering, machtdel'tl'iulIl\"il'en;
--ato, (Stor.) triumviraat, 0.; heerscbappij v.
del' driemannen; am1Jt van triumvir of drieman; - 0 , "'iIlUVia'O, m. (Star.) triumvir,
tlrieman, m.
"I~.·ivella, f. groote 1)001', centerbool', grond-,
slecnhoor, v.; (Chir.) heenderboor, v.; -are,
v. a. met degroote-, grondboor boren; p.l)ass.
-ato, als agg. IlOZZO -, geboorde, artesiscbe
pul, m.; -atlll'a, f. het boren, 0.; (Chir.)
doorlJoren o. van een been; -llzioue, f. het
grondlJoren o. (om water te vinden); -iale,
agg. ,reI'sleten, afgedl'ugen, af~ezaagdJ triviaal,
})lat, al~emeen, all~daagsch; persona -,
onbeduidend, ordinair, triviaal persoon, m.;
-lalita, f. trivialiteit; platte, alledaagsche,
ordinaire, afgezaagde, yersleten wijze van uitdrukken, uitdrukkin~, v., gezegde, 0.; conIIneUel'e delle -it, zich aan tJauwheden,
smakelooze aardigheden schuldig maken; - j ahnente, avv. op Hauwe, smakelooze, triviale
(lUZ. wijze ~ -io, m. kruispunt o. van drie
slraten, driesprollg, m.; fig. cose, })31'ole,
Inodi da -, platte, gemeene dingen, WOOl'den,manieren; straat-; straatjongensachtigheid, v.; (Star. medioev.) trivium, 0.; drie,'Oudig schoolwetenscllap (gram., rhetorica en
dialecl,hiek).
Troc.lico, agg. (A/etr.) trochae'isch, uit trocbaeen beslaand (vel's); -antere, m. (Anat.)
trochanter, m.; draaier m. (van bet dijheen);
-a,".·e, m. (Chir.) tl'okart, troquart, m.;driekantige priem lot verrichting van chirur~.
operaties (huik-, borstpunctuur eoz.); -beo,
m. (A/elr.) trochaeus, snelvoet (versmaat);
-bisco, m. Z. t..ocisco; -bite, f. (Nat.)
radersleen, m; versteende zeesler, v.; -isci,
m. pI. (Farm.) arlsenijkoekje, 0; -0, m.
(Zool.) tolschelp, tolslak,v.; -oide, f. (Geom.)
l'udlijn, v.
~1~."ofeahJlenfe, avv. op de wijze van een
truphee; -eo, m. (stor.) opgehan~en wapen,
o. () Is over\'dnningsteeken, 0.; zegeteeken, 0;
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(Arch.) --I, pI. wapens, rustingstukken als
houwkundlg steraad,

f. scbaatspaander, m., boutkrul, v.. -ali are, v. n. h.z.d. als ballettare;

1.~ro&,lolatllra,

-'glio, agg stotterend,stamelend, nakkelend:
sost. m. stotteruar, stamelaar,m.,-gludita,
m. holbewoner , -glodi'tico, ago. abitaziolle -clae, holenwontugen, v. mv.; -'3·010,

m. trog, vreettrog, m , waterhak, m., (~lur.)
kalktrog, m., (Cone.) alulntrog, m.; (.Uil. star.)
-i, pI. ultgeholde l>oomstammen tel" vervoer
van kanonloopen over bergen.

'.'.·oia, f. (Geogr. stor.) Troje, 0.;

-8110, agg.

trojaansch : sost. Trojuan, m.
f. vrouwelijk varken, 0., zeug, v.; volg.
zwijn o. tats scheldwoord); -ante, agg. tot
vulle, ontuchtige woorden en nandetlngen genelgd : aell , -ata, f. ontuchtige, vulle, gemeene handellngen ofuitdrukklngen , zwijnerij,
v., (Star. medioev.) troep, schaar v. gewapende
hoeren die hun beer tn den oortogvolgdeu.
'I~.·olllba, f. (ll/us.) trompet, v.; - 8 sqllillo,
con Ie ehtavette, trumpet met,zonder kleppen; sonare, Imbeeeare la -, de trompet
blazon, de trumpet aan den mond zetten , ram
trompet-, hooruhluzer : e la I)rilna - dell'
orchestea, hij speell de eerste trumpet in
't orkest, fig. en (am. pigliar la -, terstond alles uitbazuinen, rondvertellen; to."Ital' COli Ie -e nel sacco, onverrichter
zake, met de kous op den kop terugkomen;
velldere, cOlnprare nlla -, in 't openImar verkoopen, op openhare verk. koopen;
(Giuoc.) hoo~ste troer in 't minchiatespel; (of-aclistica), oortl'ompet, v.;- pal'laute,
- IIlal'ina, ~cheepsroeper,m.,spreekLmis, v.;
(Calzol.) - deHo st.ivale, laarzenschachl, v.;
- ((lell' elefallte), olifantssnuit, -tromp,v.;
zuig-snuit, tromp v. del' insekten; bevel, m.;
- idrauli-ca of aspiJ'allte of aileen -,
zuig-, waterpornp. v.; th'ar I'acqua a -,
het water oppompen ; (~lar.) dar aile -e,
aan de pompen guan, pompen;brandspuit,v.;
(Mar.) wind-, waterhoos, v.; (AJil. stor.) donderlms, v.. morliermond, m.; (Anat.) Ie -e
falloppiane, de Falloppiaansche trompetten; -- d"Eustaclaio, de Eustachiaansche
Imis v. (in 't 001'); (Zoot.) - I .. arina, tl'ompetslak, v.; (Arch.) h.z.d. als st.'OlilltO;
-a'io, m. pompe.lmaker. m.; -are, v. a.
denwijn ovel'hevelen; de trompet hlazen ;-a
stor"lo, alarm blazen; - uua cosa, iets
opentijk, onder trompetgeschal bekend maken,
uitlrompeUen; -ata, f. Z. strolllbeUata,
-atore, m. troml)ethlnzel', m.; fig. marktschreeuwer, goochelaar, m; -ahara, f. het
overhe\"elen van den wijn; -eggial'e, v. n.
weerschallen; -betta, f. kleine trompet, v.;
sost. m. (-i, pI.) tl'ompetter, trompel-, 11001'0blazer, fit; dare alia (IH~lla) -, hOOl'O-,
trompebiig-nalen geven; (Zool.) pesce -,
trompeUervisch, ro.; -eUal'e, v. a. en n. Z.
~t.·olllhetta ..e; -eUie.·e, m. trompetter.
m.; -t~tUlla, f. kindel'trompet, v.; -eUo, m.
Z. -etta; -llIi, m. pI. hoorntjes van gebak
of sui!,ergooo; -ollata, f. schot m. meteen
donderhus; - one, m. g"l'oot.e lange trompet,
v., trombone, v.; - dllttile of (1)eZzilto,
bazuin, m.; fam. bazuinblazer, m.; (Mil. stor.)
donderl>us, v.; -i, pI. water-, kurassierslaarzen, v. mv.; (Bot.) fior - of aIleen -, volt}.
"oor tlllipallo.
.
"l'ronal"e, v. n. voor tonare; -ata, f. knnon-
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gedonder, -geluid, 0.; —ca'bile, agg. splijt-,
la cosa è pier — cosi, de zaak is maar
al te zeer, jammer genoeg zoo fam. ver weg;
afsnijdbaar; —ca,i,euto, m. het splijten,
questo è — phi hello che quello, dit is
afrukken, afsnijden, 0.; (Gram.) — d'una
parole, afsnijding v. van de eindlettergrepen ;
ver weg mooier dan dat ; — sarebbe cie ...,
—care, v. a. stukbreken, breken, splijten ; af-,
het ware te veel verlangd dat ...; — per, te
wegrukken ; — u11 bastone, een stok doorveel voor ..., te zeer dan dat .. .
midden breken ; — sin rauno, een tak afbre- Tro'scia, f. loofkuil, v.; voor : stroseia.
ken ; dooden ; (Gram.) — una parola, een Trota, f. (Zool.) forel, V.; —1110, agg. cavalle
—, grauwe schimmel.
woord afbreken, afkorten ; — nu passo
d'una scritura, een gedeelte, een zinsnede Trottare, v. n. draven, in draf gaan ; fig. en
in een geschrift weglaten ; fig. — una luifam. hard loopen ; een korten draf nemen;
presa, een begonnen onderneming laten vaprov. il bisogno fa — la veechia, nood
leert bidden ; —ata, f. het draven ; fareren, in de steek laten ; —rsi, v. rib. in stukken
usa —, een eind wegs in draf afleggen ; een
breken, in 't midden doorbreken, scheuren, in
splinters gaan ; fam. mi si troncano le
drafje maken ; —atore, m., —trice, f. dragambe, mijn beenen vallen bijna af (van verver, m.; —o, m. draf, m.; — serrato (chiuso), .
bingo, sciolto, placevole, korte, lange, .
tnoeidheid); p. pass. tronco, als agg. afgebroslanke, aangename draf, m.; — all' itallaua,.
ken; parola —a, afgebroken woord, 0.;
piramide —a, afgeknotte piramide, v.; fig.
all' iuglese, Italiaansch, Engelscli draven,
aver le braccia tronche, de armen geo.; andare di —, draven, in draf gaan ,
nettere il cavallo a —, het paard in draf
bonden hebben, niet vrij kunnen handelen ;
lasciare in — lig lavoro, een werk onzetten ; fig. snelle loop ; andare di buoif
voltooid laten ; —ativo, agg. breekbaar,
--, een vluggen pas aannemen ; fam. — deli'
asino, goede maar kort durende zaak ; o di
splinterig (bout); —catore, m. verminker,
afsnjder, m.; — degli asui, verkorter der
— o di riunbalzo, op de eene of andere'
manier, wijze ; —ola, f. tol in. (speelgoed).
jaren ; —catara, f. het af., doorbreken, klola -- fa cappellaccio, de tol begint teven, splijten, o.; breuk, gebroken plaats, plek,
wankelen; —olare, v. n. als een tol rondv.; —co, m. (boom) stam, m.; schacht, v.;
stengel, ni.; stronk, m.; romp m. (v.'t mensch.
draaien ; been en weer loopen, springen (van
kinderen); —olina, f. kl. tol, m., tolletje, o.;
lichaam); (Arch.) romp m. (v. een zuil); stam m.
(van een ader); è ferito un grosso —
—olino, m. h.z.d. als —olina ; fam. vlug,.
arterioso, er is een hoofdader v. getroffen,
altijd been en weer loopend kind, o.; woel-water, wildzang, m.; —one, m. lange draf, m.;
gewond; — d'una strada (errata, gedeelte
o. van een spoorlijn ; fig. stam, m., geslacht, 0.;
als avv. andare—, in langen draf gaan, rijden.
-- della coda, staartstomp, m.; — di eira- Trova'bile, agg. vindbaar, gemakkelijk te
luide, piramide stomp, m.; —chl, (Calzol.)
vinden ; —agione, f. ontdekking v. van een
misdaad; —auiento, m. het vinden, ontdek
halve laarzen; —concello, m. korte stomp,
ken, terugvinden, 0.; opsporing, ontdekking;,_
—cone,
—1
d'alberi,
m. stomp, m.;
m.;
boomstompen, -stronken, tn. mv.; —slare, v. n.
—are, v. a. vinden, terugvinden, opsporen, .
zoeken ; prov. chi cerea troverit, wie zoekt,
h.z.d. als stroufiare ; —liesza, f. verwaand-,
opgeblazenheid, v.; trotschheid, v.; fig.— dello
zal vinden ; halen ; va' e trovaiiii quietstile, opgezwollenheid v. van den st il l ; —'fro,
libro, ga me dat boek eens halen ; Goffredo.
trova, zoek Godfried eens; uitvinden, outagg. opgeblazen, verwaand, trotsch ; fig. stil
dekken, uitdenken ; er voor houden, van mee-, gezwollen stijl ; —[ione, m., —ona, f.
hoogmoedig, opgeblazen, verwaand man, m.,
ning z ij n, vinden ; trovo che questo lavoro—lets,
f.
schietgat,
o.;
è fatto be ll e, ik vind, ben van meening dat
- vrouw, v.;
(Artigl.)
(Mar.) geschutpoort, v.; —o, m. troon, m.,
dit werk goed gedaan is ; lo trove cattivo,.
ik vind het slecht; aantreffen, ontmoeten;
troonzetel, rn.; fig troon, m.; koninkl. waardigandare a — qd., iem. gaan bezoeken ; -held, heerschappij, regeering, v.; privare del
qd. in qualche luogo, iem. ergens over-—, van den troon stooten ; erede del —,
troonopvolger, m.; (Ieol.) Troni, Tronen (een
vallen, betrappen, treffen, raken ; gli tiràuna fucilata usa non lo trovb, hij schoot
der negen engelenkooren); — , m. h.z.d. als
met het geweer naar hem maar raakte hein:
tuono.
niet ; —rsi, v. rill. zich bevinden ; —ata, I.
Tropli, m. pl. wervel-, dwarrelwinden, m. mv.;
—icale, agg. tropisch, tot de tropen of keerh.z.d. als —ato en —agione ; —atello, m..
vondeling, m.; —ato, in. verzinsel, o., inval,.
kringgewesten beboorende; regione, paesi
m., gelukkige vondst, v., - inval, m., uitvin—i, keerkringgewesten,-landen, o. mv.; veeti
ding, v.; la bicicletta è uu bel —, bet
-1, tropische, zeer heete winden, m. mv.;
rijwiel o. is een mooie uitvinding, vinding, v.Y
m. (Aslr.) keerkring, m.( del canero,
--store, m., —trice, f. vinder, uitvinder, rn.,-.
del capicorno, — van de kreeft, van den
-ster, v.; (Stor. lett.) Trovatore, trabadour,
steenbok; —o, m. (Belt.) tropus, v.; oneigenminnezanger, m. uit Provence ; —ere, —ero,
lijke, figuurlijke uitdrukking, v.; —ologia, f.
m. (Stor. lett.) noord-Fransche (episch) dichter
tropologie, o.; leer der figuurl. uitdrukkingen ;
m. der middeneeuw, trouvere, m.
(Teol.) allegorische spreekwijze (v. d. bijbel);
—olo'gico, agg. figuurlijk, zinnebeeldig, alle- Trozza, f. (Mar.) rak, rakwerk, o.; —o, m..
(Mil.) tros, legertros, rn.
gorisch.
Troppo, agg. te veel, te groot ; 11 — studio Truccare, v. n. eigeul. den bal van de tegenpartij door den zijnen wegspelen ; fig. qd.,. _
nuoce alla salute, te veel studeeren beiem. foppen, om den tuin leiden ; (7eat.)
nadeelt de gezondheid ; sost. m. 11 —, het te
v. rifl. overeenk. zijn rol verkleeden ; —chi
veel, o., de overmaat v.; è — Galdo, 't is te
arsi, —ciarsi, v. rifl. bij 't loopen, de voorbeet; nou — onesto, niet al te (weinig)
beenen tegen elk. slaan (v. paarden); —co, m.
eerlijk ; — è veto che ..., 't is maar al te
(Giuoc.) soort biljart- of balspel, o.; fam. goed:waar dat . ..; put —, helaas ! jammer genoeg !
—
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winst, v.; far tin boon —, een mooi winstje I agg. tubingsch ; sost. inwoner van Tubingen.
maken ; —cone, m. huwelijksmakelaar, m.; Tu etto, —ettiino, m. buisje, o.; — dl vetro, .
bedrieger, afzetter, in.
glas-. glazenbuisje, 0.; -0, in. buis, v.; —i
Truce, agg. wild, woest, wreed, grimmig;
del gas, gasbuizen; —di piouibo, loodeu
-- draniuia, verschrikkelijk, bloedig drama ;
pijpen, buizen ; —Walare, —olare, agg. buis-entente, avv. op wilde, grimmige wijze;
vormig; —ulattira, f. buizenleiding, v., bui-ia, 1. groote armoeie, diepe ellende; —1zeestelsel, o.
damento, m. moordenarij, slachting, v.; —i- Tuci'dide, m. (N. pr. stor.) Thucydides, m.
dare, v. a. wreedaardig dooden, vermoorden, Ttiello, m. (gevoelige) wortel m. v. d. paardehoef.
ombrengen ; —idatore, m., —1 rite, f. wreede Tufa'ceo, app. tufsteenachtig, uit tuf bestaand ;
moordenaar, m.; -'io, agg. fam. uiterst arm;—arsi, v. rift ineengehurkt en bedekt zitten;.
p. pass. —ato, essere ---, diep gelegen en
verscheurd, in lompen hangend ; —bolare,
v. a. in kl. stukjes snijden, knippen ; snippewarm zijn ; —aliiento, m. het in-, onderdomren ; scheren (de schapen); —'solo m. snippelen, o., onderdompeling, v.; —are, v. a. in-,pertje, splintertje, o., flard, v.; —i .kl carta,
onderdompelen ; —rsi, v. rifi. een oogenblik
papiersnippers, ri1v.; assol. --i, pl. houtkrullen,
onderduiken ; fig. ondergaan ; fig. zich geheel
mv.; —olento, —eilento, agg. wild, gruwverdiepen (in een studie); p.pass. —ato, ingezaam, afgrijselijk ; stormachtig, onstuitnig (zee).
dompeld ; —ata, f. een enkele onderdompeling,
Trulfa, f. bedrog, o., bedriegerij, afzetter ij , v.;
v.; —atore, in. (Omit.) Z. tulfetto; (Pescat.)•
schelmerij, V.; voor: chiacchera, baba, bah.z.d. als palouii,aro ; —atura, f. h.z.d. als
gatella, grap, v.; flauwigheid, windmakerij,
—alimento ; —ete, esclarn. Z. tolfete;
V.; —aldiuo, m. Hansworst, m.; —ardo,
—etto, m. (Omit.) kl. Duiker of Dodaars, m.;
agg. bedriegelijk, afzettend ; —are, v. a. be—o, app. h.z.d. als tuffato p. pass. v. --are.
driegen, afzetten, om den tuin leiden ; gli Tufro, m. het duiken, in-, onderduiken, o.;,
trulfó mile lire, hij heeft hem voor duizend
dare nu — a qd., iem. even onderduiken,
lire opgelicht; —atore, m., —trice, f. beonderdompelen ; fare tin —, onderduiken;_
drieger, afzetter, oplichter, m., -ster, v.; —eria,
fig. en tam. fare un — , slecht uitvallen ;
f. afzetterij, oplichterij ; bedriegerij, v., schelaver dato un — nello seiiniinito, nello
menstuk, o.; —olarsi, v. ritl. zich rondwensciocco, dom zijn; een dom-, dwaasheid betelen (in 't slijk).
gaan ; il sangie fa — a qd., het bloed
Trugiolare, v. a. Z. truciolare.
•
stijgt iem. eensklaps naar het hoofd ; — d'ae- .
'Prulla'ggiue, f. h.z.d. als grullaggine;
qua, plotselinge stortregen, m.; —'olo, —o-are, v. n. h.z.d. als spetezzare ; rotto
lino, m. (Omit.) duiker, m., duikereend, v.
dal mento iniin dove si trailla, van den Tnfo, in. (Min.) tuf, tufsteen, m.; — valcare ,
kin tot aars het achterste gespleten (D.); —eria,
kalktuf, soort travertijn, m.; —oso, agg. h.z.d.
f. domheid, v.; dom, onnoozel gezegde, 0.; —0.
als —aceo.
agg. h.z.d. als grullo.
T ai ga, f. (Mar.) dekhut, dekkajuit, v.; —a'rio,
Truogo, m. h.z.d. als trogolo.
in. ellendige, kleine hut, v.
Trappa, f. troep, schaar, v., hoop, m. (Mil.)— Tuissimo, agg. scherz. geheel de uwe.
troep, v.; —e, p1. troepen ; (Mil. star.) kleine Tule, m. (Geogr. mit.) Thule, o.
ruiterijafdeeling, v.; —etta, —ettina, f. kl. 'Pulipano, in. (Bot.) tulp, m.
hoopje, troepje, o., kl. schaar, v.
Tulle, in . tule, v. (fijne stof).
Tai, pron. person. (Me pers. enkelv. alleen in Tumefare, v. a. (Med.) doen opzwellen ; —rsi,
numin. gebruikt) u, gij, j ij ; di te, a te, van
v. rill. opzwellen ; p. pass. —efatto, als agg.
u, aan u; ta sei un valeiituoaiio, je
gezwollen, opgezwollen ; --efazione, 1. (Med.)
bent een flinke kerel ; nou parlo di te, ik
zwelling, opzwelling, v.; —idetto, agg. een
spreek niet van u (fam. en volg. jou); fam.
weinig gezwollen ; —idezza, f. gezwollenheid,
stare a tu per tu con qd., op iem. het
v.; zwelling, zwel, v., zweer, v.; fig. — di
antwoord niet schuldig blijven ; zich door iem.
stile, gezwollenheid van den stijl ; -- ido, agg.
niets zeggen laten ; dare del — a qd., iem.
(Med.) gezwollen ; Tig. opgeblazen, irotsch,
met jij toespreken, zeer vertrouwelijk met
verwaaid ; —olo, m. Z. tuinulo; —ore, in.
iemand zijn.
(Med.) gezwel, o.; — albo, gewrichtsgezwel,
Tuba, f. krijgstrompet v. (der oude Rom); thans:
o.; — cistico, enkystisch gezwel; — funbasbazuin, m., tuba, v.; epische dichting (D.);
goso, sponsgezwel, o.; — sanguigno,.
(Anat.) tube (trombe) Falloppiane, Z. ond.
bloedzweer, V.; - sarcoaiiatoso, vleeschtrouiba ; —acustica, f. oortrompet, gehooruitwas, m.; —1 seirrosi, goiniuosi, eerbuis, v.; fam. hoope hoed, m.; fam. kachelpijp,
harde, weeke gezwellen, o. mv.; fig. opgeblabuis, v.; —are, v. n. eigeel. de tuba blazen ;
zenheid, v.; trotschheid,, v.; —oret.to, m. kl.
thans: kirren (ais de tortelduif).
gezwel, o.; buil, puist, v.; —orosita, f. Z.
Tubercolare, agg. knobbelig, knolachtig;
- -idezza ; —Ware, v. a. begraven, ter aarde
(Med.) tuberculeus ; tisi — knobbeltering, v.;
bestellen ; —, agg. het graf, den grafheuvel
—'cola, m. (Med.) tuberkel, in.; ziekelijke,
betreffende; pietra, lapide — grafsteen,
grauwwitte knobbel, m.; —colosi, f (Med.)
m.; —ulazione, f. begrafenis, teraardebetuberculose, knobbeltering, v.; —, agg. (Med.)
stelling, v.; —'ulo, m. grafheuvel, m., graf, o.;
tuberculeus, teringachtig ; sost. m. teringlijder,
—alto, m. oproerige beweging v. der menigte
m.; --colulo, agg. (Med.) met tuberkels bezet ;
groot geraas, o., oploop, opstand, m.: fare —,
—0, m. knol, in., knolachtige wortel, m.; —olevarsi a —, opstand maken ; nasce un --,
sità, f. knollig-, krrolachtigheid v. (van worer breekt een opstand uit ; fig. -- dolle pas
tels); (Med.) buil, v., gezwel ; knobbelachtige
sioni, het geweid der hartstochten ; —u1opzwelling, v.; —oso, agg, knolachtig, boltuare, v. n. oproer maken ; met veel geraas,
achtig, tubereus; sost. m. (Bot.) tuberoos, v.;
leven bijeenloopen ; p. pres. —ante, als agg.
Oost-Indische hyacint, m.
oproermakend, oproerig ; als sost. in . oproerTubinga, (Geogr.) Tubingen, 0.; —ghese,
levenmaker ; oproerstichter, m.; —ultua'rio,..
,
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zgg. oproerig, onrustig, veel leven, geraas
v. riil. ontroerd, verward, verontrust, beangmakend, rumoerig, stormachtig; esereito —,
stigd worden ; buiten zichzelf geraken ; a
in haast bijeengeraapt leger; —ultuosaquelle parole si turbo forte, bij deze
uheiste, avv. op stormachtige, rumoerige, opwoorden werd hij zeer onthutst, ontdaan, verroerige wijze; —ultuoso, agg. rumoerig,
legen; 11 viso, la fronte si turbo, het
stormachtig, geraasmakend, oproerig ; grida
gelaat, het voorhoofd wordt bewolkt, betrok—a, asseuublea —a, rumoerige, stormachken ; iina si turbo di viso, iern.'s gelaat
tige kreten, vergadering, v.
verandert; fig. il eielo si turbo, de lucht
M'o'nica, f. (Archeol.) tunica, tuniek, v. (wit
betrekt; 1.1 mare si turbo, de zee wordt
wollen lijfrok der Rom. mannen); (Mil.) wapenwoelig; la stomaco mi si turbo, 't begint
rok, m.; (Anat.) -che, pl. inwendig bekleedme zoo in de maag te werken ; ik word zoo
sel, o.; inw. huid v. (van sommige organen);
misselijk ; p. pass. —ato, als ayq. onthutst,
(Bot.) omhulsel, o.; —ato, agg. (Archeol.) met
ontdaan, beangst, onrustig, opgewonden —
de tunica gekleed ; (Bot.) gevliesd, met een
di Twente, een weinig in 't verstand gestoord
of meer vliezen omkleed; (Zool.) —1, pl. slijmasar —, stormachtige, woelige zee, v.; —adieren, o. mv.
tetto, agg. een weinig onthutst, verlegen,
u'nisi, f. (Geogr.) Tunis, 0.; —lno agg. tunionrustig ; —ativo, agg. storend ; —atore, m.,
sche ; sost. m. inw. van Tunis.
—trice, f. onrustveroorzaker, rustverstoorder,
Tunnèl, m. tunnel, m.
oproermaker, m.; spelbederver, spelbreker, m.;
'T'ao, (pl. tooi, tua, toe) apg (pron. poss.) uw;
—azioncella, f. kl. geringe storing, stoornis,
la tua casa, uw huis ; sost. il —, het uwe ;
v.; —azione, f. h.z.d. als —amento, m.;
il tnio e il —, het mijne en het uwe; qui
vooral: verstoring v. der maag.
11011 c' è —, hier is niets van 't uwe ; i tooi, Tu'rbido, agg. Z. torbido.
de uwen, uwe onderhoorigen, huisgenooten ; 'I'u'rbico, m., turbina, f. (Mes.) turbine, v.;
fam. faxai qutalclieduna delle —e, gij
horizontaal waterrad, o.; schep-, schroefrad, 0.;
zult weer een van uw domheden, uw streken
—Ware, v. a. omdraaien, dwarrelend ronduithalen ; non sto dalla —a, ik ben niet
draaien ; v. n. als in een dwarrelwind, dwarvan uw partij, sta niet op uw zijde.
relend ronddraaien ; turbinano gli atomi
`l'nono m. donder, m.; laiiipi, —1 e grannel vuoto, de atomen dwarrelen in de ledige
dini orribili, bliksem, donderslagen en verruimte rond ; fig. idee che vengono turbischrikkelijke hagel ; bliksem, m.; fronda che
naudo nella mente, gedachten die dwaril — scoscende, twijgen, die de bliksem
relend in den geest opstijgen ; p. pass. —ato,
afstroopt (D.); fig. groot geraas, gedreun, geals agg. (Nat.) opgerold, spiraalvorm. gewondonder, 0.; (dei eannoiii), kanongedonder,
den (zooals slakkenhuisjes); —lire, m. wervel-,
o.; voee di —, donderende stem, v.
storm-. dwarlwind, m.; un — di pioggia,
Tuorlo, m. Z. torlo.
een dwarrelende regenvlaag, v.; /g. un — di
'aura, f. dam, sperdam, m.; —a'cciolo, m.
geste, een woedend golvende, dwarrelende
stop, m., kurk v. (voor flesschen); stop, tap in.
volksmenigte ; i —i del rnondo, de stormen
(v. vaten); —a'glio, —acne, m. stop, prop,
des levens; (Zool.) trompetslak, v., tolslak, v.;
m., alles wat dienen kan om iets dicht te
m. het opwoeien, opdwarrelen o. van
stoppen ; —aniento, m. het dichtstoppen,
't stof; warrelende stofwolk, v.; storm, m.;
kurken, toekurking, v.; —are, v. a. toestopoproer o. der elementen ; fig. il — di gente,
pen, dichtstoppen, kurken ; met een tap of
il -- della folio, een stormachtige volkskurk toemaken ; — nu iiuiuicello, een waoploop, m.; het dooreendwarrelen, woelen der
terloopje verstoppen ; — le linestre, de venmenigte ; il — della batta'glia, het gewoel
altrui
la
bocca,
sters dichtstoppen ; fig. —
van den slag ; —iiiosasaente, avv. op wariem. den mond stoppen, beletten te spreken;
relende, stormachtige wijze ; —inoso, agg.
—rsi la bocca, halstarrig, minachtend zwijopwarrelend; stormachtig, onstuimig; fig. il
gen ; —rsi le orecchi, de ooren dichtstoppen ;
— frastuono delle grasdi cilia, het
een watje, den vinger in de ooren stoppen ;
verdoovende geraas der groote steden ; —itto,
,fig. niet hooren willen, zich doof houden;
m. (Bot.) Indische turbithstruik, m.; —o, m. Z.
—rsi ii naso, den neus toehouden; —rsi
turbine, voor: torbidezza ; — agg. Z.
la faccia, het gelaat bedekken ; —ata, f.
torbo ; —olenterente, avv. op stormachliet toe-, dichtstoppen, 0.; bekleeding met doek
tige, woelige, opgewonden wijze ; —olento,
of zeilen (om een schildersstelling).
agg. li.z.d. als torho of torbido ; woelig,
Turbo, f. hoop, zwerm, ei. menigte, schaar, v.;
onistuiniig, oproerig, rumoerig, geraas, leven
Gesii Cristo soleva predicare alle —e,
makend ; persene —e, opgeruide, oproerige
lieden; il popolo —, het opgewonden, opJ. C. placht voor de. scharen te prediken; le
—e giudicano seinpre a caso, de groote
roerige volk; tempi —1, onrustige, woelige
tijden, mv.; —olenza, f. oproerige beweging
menigte oordeelt altijd blindelings ; assol. la
v. (onder het volk); oproer, o.. opstand, m.,
—, het gepeupel, het gemeene volk, 0.; —a'woeling, v.; si temono delle —e, men vreest
bile, agg. licht te storen, te verwarren;
—agione, f. Z. —azione ; —amento, m.
voor onlusten ; opgewonden, onrustige toestand
het storen, o.; storing, stoornis, verwarring, v.,
van den geest, het gemoed ; innerlijke onrust ;
— del tempo, onstuimigheid v. van het weer.
oproer, o., opstand, in.; —ante, m. tulband,
in.; —are, v. a. troebel maken, omroeren; Turcasso, in. koker, m., foedraal v. voor fijn
gereedschap.
storen, verstoren, in wanorde, oproer, opstand,
verwarring brengen ; — Tina festa, een Tureheggiare, v. n. Turksche gewoonten en
zeden volgen, nadpen ; den Turk uithangen;
feest verstoren ; — gil an i m i, de gemoederen
(Pol.) op de hand der Turken zijn ; —chesa,
verontrusten ; quella notizia lo turbo
—e, 1. (Min.) Z. —china ; — chesco, agg.
forte, dit bericht verontrustte, beangstigde
turksch
; —ehetta, f. (Omit.) Turksche duif,
possesso
a
qd.,
hem zeer; (Gier.) — il
v.; Turchia,f. Turkije, o.; —ehin a, f. (Min.)
tem. in zijn bezit storen, benadeelen; —rsi,
,
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turkoos, m.; —ebinetto, agg. blauwachtig;
licht turkoosblauw; sost. m. indigoblauw, 0.;
—ehini'eelo, agg. h.z.d. als —ehinetto;
—ehi'no, agg. turkschblauw, donkerblauw;
fam. fare ii viso —, blauw in 't gelaat worden ; farne di quelle —e, zeer domme
streken uithalen ; sost. m. donkerblauw; —cinnanno, m. tolk, dragoman in. (h ij de Porte);
—co, agg. turksch ; alla —a, op z'n turksch,
op Turksche manier; sost. m. il —, de Turksche taal ; fam. vi no parla —, iem. spreekt
een onverstaanbare taal ; sost. Turco, m.
Turk, m.; Turea, f. Turkin, y.; m. prov.
aver preso il — pe'bafli, groot geluk o.
bij een onderneming hebben ; —eouaanno,
Ion. (N. pr. etn.) Turkoman, m.
'r:arfa, f. turf, v., turfgrond, m.
Turgenza, f. opgezwollenheid, zwelling, v.;
—'tere, v. n. zwellen, opzwellen ; gescente, agg. (Med.) opgezwollen ; (Bot.) stijf (v.
plantendeelen); —geseenza, f. opgezwollenheid, v.; (Bot.) stijfheid, v.; —gidetto, àgg.
een weinig opgezwollen; —gidezza, f. opgezwollenheid, v.; (Bot.) het opzwellen o. der
planten ; fig. opgeblazenheid ; — dello stile,
gezwollenheid v. van stijl ; —'gido, agg. opgezwollen ; ocehi —i di lagriine, van
tranen gezwollen oogen ; (Bot.) le piante si
—

fanno un po' —e e poi buttano le
foglie, de planten zwellen een weinig op,

waarna de bladeren uitkomen ; Fig. opgeblazen, trotsch, verwaand ; fam. gezwollen (st ij l);
—gore, m. (Med.) gezwollenheid, v., opzwelling, v., gezwel, 0.; (Bot.) st ij fheid v. der
plantendeelen.
Turgo'via, f. (Geogr.) Thurgau, o.
Tari'iiolo, m. Z. turri'balo; —fera'rio,
m. (Eccles.) wierookvatdrager, -zwaaiei, m.
Turi'ngi a, f. (Geogr.) Tim ngen, o.; —gio, agp.
thtiringsch ; sost. ni. Thuringer, m.
Turione, m. (Agr.) wortelknop, m., jonge scheut,
v.; onder den grond gegroeid oog, o.
Turma, f. (Mil. stor.) ruiterschaar, v.; zwerm,
hoop, m., ordelooze bende, v.; a —e, in —e,
bij hoopen, hoopsgewijze; —alino, m. (Min.)
toermalijn, m.
Turno, m. kringloop, loop, gang, m.; orde, v.;
regel, m.; volgrij, rij, v.; beurt, v.; fanno a
—, zij volgen elkander geregeld op ; quando
vieve il mio — , avvisami, waarschuw
mij als ik aan de beurt ben ; medico di—,
dienstdoende geneesheer, m.; a —, ni. ace. op
de beurt, de rij af; (Purl.) per — di iscrizione, volgens de volgorde der inschrijving.
Turno, m. (N. pr. stor.) Turnus, m.
Tairo, m' h.z.d. als turacciolo.
Turpe, arlg. laag, verachtelijk, schandelijk, gemeen ; azione —, gemeene, lage handeling, v.;
parole —i, gemeene, vuile woorden ; uomo
—, gemeen, liederl ij k man, in.; —emente,
arc. op gemeene, lage, liederl ij ke enz. wijze;
—ezza, f. gemeen-, laagheid, v., schaamteloosheid, v.; gemeen, liederlijk gedrag, 0.;
—iloquio, m. gemeene, vuile, onkiesche uitdrukking, v.; —itu'dine, f. schandelijk-, gemeen-, zedeloos-, schaamteloosheid, v.; —0,

agg. Z. —e.

Turri'bulo, —olo, m. (Eccles.) wierookvat, 0.;
/ig. en fain. meiar attoruo 11 —, overal

met het wierookvat zwaaien ; niet karig zijn
niet lofprijzingen, vleierijen ; —ito, agg. met
torens versierd, voorzien ; le —e uiura, de
met veel torens voorziene muren.

TUZ

Tuartutnaa'glio, nt. Z. titimaglio.
'rutsanti, f. h.z.d. als ognisanti.
Tuseulauo, agg. (Archeol.) tusculumsch;
Tu'sculo, m. (Geogr. stor.) Tusculum, o
Tutannente, ave. h.z.d. als sie;irauiente.
Tutela, f. bescherming, verdediging, schutre, v.;
invoeare la — della legge, de bescher-

ming der wet inroepen; (Giur.) voogdijschap,
v.; bescherming, verdediging, v.; aeeettare
la — d'uin orfano, de voogd ij van een
wees op zich nemen ; —are, v. a. beschermen,
verdedigen, in bescherming nemen ; lig. —i
proprj interessi, zijn eigen belangen verdedigen ; voglio tuteiarmi, ik wil mij verdedigen, weren ; — , agg. beschermend, verdedigend; (Archeol.) Del —1. bescherm-,
schutsgoden, mv.; (Giur.) als voogd, de voogdij
betreffend.
Tuto, agg. veilig, beschermd, behoed; (di qe.,
voor, tegen iets); —ora, f. h.z.d. als tutrice;
—ore, m. voogd, m.; —oria, f. h.z.d. als
tutela; —o'rio, :agg. (Giur.) den voogd,
de voogdij betreffende; autorità —a, het
gezag van den voogd ; —rice, f. (Giur.)
voogdes, v.
'ruttaliata, avv. altijd, voortdurend ; ongeacht,
niettegenstaa ride ; —avia, avv. nog, nog thans,
altijd door; niettemin, evenwel; non è teella,
— è assai piaeente, zij is niet mooi,
niettemin behaagt zij buitengewoon ; — ehe...,
telkens als..., zoo vaak, zoo dikwijls als ...;
—avolta, avv. h.z.d. als —via ; —esalle,
m. allesweter, m.; iemand die alles beter wil
weten.
Tut.to, agg. al, geheel, gansch ; ha consunnato
— 11 patrimonlo, bij heeft zijn geheele vermogen verteert; — l'esercito, het geheele,
gansche leger, 0.; — 1111 piano della casa,
een geheele verdieping van het huis ; con —a
la buona volonta, met, trots allen goeden
wil ; eon —a la sua riehezza è tin
imbecile, trots al zijn rijkdom is bij toch
een ezel ; sost. m. het geheel, alles ; o — o
nulla, alles of niets; —i, —e, p1. alle ; —i
gli uuomini sono mortal!, alle menschen
zijn sterfelijk ; sost. —i, allen, ieder, iedereen ;
v'eraiio —i e chique, zij waren er alle
vijf ; — gamuto, zooveel er maar is, geheel
en al ; v'erano —i quanti, zij waren er
allen, er waren er zooveel als er konden;
tutt' intern, geheel en al, zonder eenige vermindering of korting ; tutt' altro, geheel
anders, verschillend ; assol. tutt' altco, integendeel, volstrekt niet; uno è — a rosa
d'un altro, iem. behoort geheel en al aan
een ander ; essere i1 —, de eerste, de voornaamste (in een zaak) zijn ; — il giorno, — ii
di, voortdurend, zonder onderbreking ; —chè,
ofschoon, hoewel ; ron — che, niettemin,
ofschoon; eon — cib, con — guesto, niettemin, met dat al; al —, in —, del —, in
— e per —, geheel en al, in elk opzicht, in
elke beteekenis; per — , da per — (dappertutto), overal; —a (i n) un tempo,plotseling, eensklaps; innauzi -- voor alles,
vooral; —ora, avv. nog altijd, nog heden;
dura —, het duurt nog alt ij d voort.
Tutuma'glio, m. Z. titimaglio.
'rututto, (voor tutto tutto), avv. geheel en
al, zeker, zeker en gewis.
Tii'zia, f. metaalroet, o.; zinkkalk, schoorsteenaanslag o in smeltovens; smeltovenrook, m.;
ovengalmei, v.
,
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(nos.) zekerheid v. in zijn i delijke wetsuitlegging; vermijding v. van elke
hypothese of veronderstelling.
meaning, v.; opvolging v. van de slechts zeker
bewezen leer; beperking v. tot de geheel woor-

Tazloa mo, m.

v
o.; geraas o. van veel door elk. sprekende personen ; mandare qd. all' —, iem. foppen,
voor den gek houden, een loopje met iemand
brieven).
nemen ; —a nt e, m. menigte vogels, v.; hoop
avv. waar, (D en P).
doode vogels ; mercato dell' —, markt voor
Ubbia, f. angstige waan, m.; vreesachtige in't doode gevogelte ; —are, v. n. vogels vangen,
beelding, v.; bijgeloof, o.; bijgeloovige vrees, v.;
op de vogelvangst gaan ; — alle lodole, ai
slecht voorteeken, o ; afkeer, tegenzin, rit
tordi, op de leeuwerikken-, lijstervangst gaan
Ubbidienza en obbed—, f. gehoorzaamheid,
fig. — a qc., naar iets haken, streven, veronderworpen-, onderdanigheid, v.; — cieca,
langen ; — altli onori, eerbewijzen najagen ;
passiva, blinde, lijdel ij ke gehoorzaamheid;
lam. non —a pispole, Z. ond. pispola ;
(Eccles.) regel, m.; gebod, bevel, voorschrift, 0.;
v. a. fig. — qd., iem. foppen, beetnemen, voor
aver qd. alla propria —, iemand onder
den gek houden ; — m. vinkenbaan, lijster
zijne gehoorzaamheid, zijn gezag hebben ; fare
baan, v.; —atoio, m. h.z.d. als —a nt e; fig.
1' —, gehoorzamen ; zich voegen, onderwermandare anno all' —, Z. o. —aia ; —a-.
pen ; —dire, v. a. — qd., iem. geh.; de geboden
tore, m. vogelaar, m.; (Cac.) tot de jacht af
bevelen van iem. gehoorzamen ; gehoorzaam
gerichte vogel, m.; jachtvalk, m.; fig. najager
zijn; — le leggi, aan de wetten gehoorzam. van eereposten enz.; —atura, f. vogel
men, de wetten opvolgen, naleven ; v. n. — ai
vangst, v.; strikken zetten, 0.; fig. beetnemerij,.
genitori, zijn ouders gehoorzamen; in. prov.
fopperij, voor den gekhouderq, v.; —etto, m.
è meglio — che santiiicare, 't is beter
kl. vogel, m., vogeltje, o:; —iera, f. vogelgehoorzamen dan heiligen ; coutaudi chi
huis, 0.; groote vogelkooi, volière, v.; —ino,
pu ts e ubbedisca che dove, de een bem. vogeltje, 0.; prov. essere la canzone
veelt en de andere moet gehoorzamen ; p. pres.
dell' —, altijd 't zelfde liedje, altijd koekoek
—ente, als agg. gehoorzaam, gewillig; p. pass.
éen zang zijn ; —0, m. vogel, m.; — di passe.
—ito, als agg. opgevolgd, nageleefd, uitge—statige, — di nido, trek-, stand-, nestvoerd (bevelen, wetten).
vogel, m.; tin bramco di —1, een zwerm, m.,
Ubbioso, agg. bijgeloovig bang, vreesachtig,
vlucht v. vogels; un inazzo di —i, een rist
angstig.
v. (doode) vogels ; — di rapina, — di temUbbriaco, agg. en afpel. Z. ubriaco.
pesta, — unosca, — del Paradise, roof-,
Ubri'fero, aqg_ volle borsten hebbend; fig.
storm-, vliegen-(kolibri), Paradijsvogel, m.; 1*
vruchtbaar, rijkelijk; ii'bero, m. h.z.d. als
— di Giunone, de vogel van Juno (de Pauw);.
inammella; —ta, f. vruchtbaarheid v. (v. d.
1' — di Dio (di Glove), il santo —, de
bodem); fig. overvloed, rij kdom, m.
vogel van Jupiter (de Adelaar); scherz. 1' —
Ilberto, m. (N. pr.) Hubertus, Hubert.
di San Luca, de vogel van St. Lucas (d.w.z.
Ubertosità, f. vruchtbaarheid, v.; —oso, agg.
de os); fain. en fig. —, h.z.d. als baggiano
vruchtbaar, veel opbrengend ; —I frutti, rijke,
of zimbello, onnoozele hals, lummel, in.; —
overvloedige ooftoogst, m.
di unalaugurio, ongelukskraai, v., -vogel,
Ubicazione, f. ligging, plaatselijke gesteldheid,
m.; a vol d' —, in vogelvlucht; m. fain.
v.; plaatsbepaling, v.; —quite, f. alomtegenessere come 1' — sulla frasca, zoo vrij
woordigheid (Gods),v.; het overal voorkomen, o.
als een vogel in de lucht zijn ; of wel : zonder
Ubbriacare, v. a. dronken maken ; —rsi, v. rill.
tehuis, zonder onderkomen zijn ; prov. ogni —
zich bedrinken, een roes drinken ; fig. — uno
conosce ii grano, iedereen weet wat hem h.
con le promesse, iem. door .beloften het
best smaakt ; a dogni — suo nido è bello,
hoofd op hol maken ; —achezza, f. dronkenieder vindt zijn land het mooist; è u^eslio
schap, v., beschonkenheid, v., het dronken zijn,
essere — di bosco, c it e — di gabbia,
o.; —aco, agg. bedronken, zat; sost. m. dronkvrijheid gaat bo` enal.
aard, zuiper, zatlap, m.; —acone, m., —ona,
Ucchiello, in. Z. occhiello.
f. groote dronkaard, zuiper, rn., zuipster, v.
Uccella, f. vogelwijfje ; —a'bile, agq. licht te Ucci'dere, v. a. dooden, ombrengen ; fig. onderdrukken, uitroeien ; — la libertà, de vrijheid
foppen, te bedotten ; belachelijk, grappig, ondooden, onderdrukken ; doen, laten sterven
noozel ; — Week), m. leeltjke vogel, m.; vogel
(planten); —rsi, v. rill. zichzelf om 't leven
m. die zich met aas voedt ; fig. domkop, lumbrengen, zich het leven benemen ; p. pass.
mel, ezel, onnoozele bloed, m.; —agiore, f.
ucciso, gedood, omgebracht; als sost. na.
vogelvangst, v.; opbrengst v. van de vogelgedoode, doode ; —a mento, m. het dooden, o.;
vangst, v.; tijd m. voor het vogelvangen ; fig.
oinbrenging,
v., bloedbad, o., slachting, v.;
—ante
f.
h.z.d.
als
verlokking, v.; —aia,
—itore, rn. moordenaar, rn.
maar in minacht. zin ; fig. gesnater, gebabbel,
U, m. zelden f. spreek uit: oe, U, v.; N. U., I
afk. voor Nobil Uowo, Hoogwelgeboren (in

.

;.

,

UCC

10 3 7

U'ecio, een verslechtende of verkleinende be-

teekenis bevattende uitgang; ram. als agg.

slecht.

Liccisione, f. het dooden, ombrengen, o., moord,
m., bloedbad, 0., slachting, v.; —ore, m. moor-

denaar, ombrenger, ►n.

Ucra'nia, f. (Geogr.) Ukraine, v.; NIarea d'

--, Uckermark, m.

LJde'voie, udi'bile, agg. boor-, verneembaar;
—ienza, f. h. hooren, 0.; verhoor, o., audientie,
v.; gehoor, o., ontvangst, v.; ehiedere ulo' —,
een gehoor, audientie verzoeken ; antiare a
—, op audientie gaan ; fain. non mail dit —,
hij geeft mij geen gehoor, hij hoort mij niet
aan ; in — d'alcuno, in 't bijzijn van iem.;

UGU
missiën van de Kamer; gif Uffzj, heette
de voormalige Staatskanzelarij in Florence;
thans het schilderjetimuseum aldaar ; (Stor.)
Santo Ufflcio, de inquisitie, v.; d' — , avv.
van ambtswege; —closamente, avv. op
dienstvaardige wijze; —cioso, —zioso, agg.
dienstvaardig. bereidwillig ; bngia —a, noodleugen m., leugentje o. om bestwil ; -- ziare,
v. a. officieeren, de godsdienstoefening houden,
de mis lezen ; — unà chiesa, de kerkelijke
functies in een kerk waarnemen; —zio, m.

officie, o., voorgeschreven gebeden ter eere
der Moeder Gods enz.; —zioso, agg. halfofficieel, officieus ; —ziuolo, m. kl. officie,
morgengebeden ter eere van de H. Maagd ;
gebedenboek o. die officiën bevattende.
Ufo, a — , m. avv. voor niets, te geef, op andermans kosten ; nuangiare, here a —, zich
vrij laten houden ; lavorare a —, voor
niets werken.
U'ggi a, f. verhindering in 't groeien der planten
door veel schaduw ; schaduwrijke standplaats,
v.; fig. ontstemd-, ontevredenheid, v.; kwade
luim, m.. tegenzin, verveling, v.; aver le
egge, slecht geluimd, gemutst zijn ; leggere
hun po' per passar 1' —, een weinig lezen
om zijn slechten luim te verdr ij ven ; prendere in — qd., iem. zat lijn, niet meer lijden
kunnen; lam. uni persona deli' —, een
zeer onbeduidend persoon ; kwaad voorteeken,
0.; —bolare, v. n. en afgel. Z. ugiolare;
—ioso, agg. onrustig, verdrietelijk, ontstemd ;
onaangenaam, onuitstaanbaar, afkeerig, gehaat ; —Ire, v. a. te veel en nadeelige schaduw
geven (aan de planten); fig. vervelen, tot last
zijn, afkeerig, onverdragelijk worden ; —rsi,
v. rifl. zich vervelen, slecht geluimd, verdrietelijk worden; nil soit uggito a star qui,
ik heb er genoeg van om liter te staan ; p.pass.
—ito, vervelend, afkeerig.
Ugiolare, v. n. janken, huilen (van honden);
—oli ; tra — e barugioll, alles dooreen,
bij elk. genomen, gerekend ; --olio, in. aanhoudend gejank, 0.
Ugna, f. Z. unghia ; —are, v. n. (Falegn.)
schuin afzagen, geeren ; —ata, f. Z. unghiata ; —atura, f. (Falegn.) schuine snede, v.;
schuin afgezaagd stuk, o.; —ella, f. (Vet.)
hoornuitwas in. (aan paardenhoef); —ere, v. a.
en afgel. Z. ungere ; —etto, m. (tref.) ciseleerstaal, o.; —olo, agg. (Vet.) cavallo
mager, zwakbeenig paard; —uolo, m. Z.

toehoorderschap, v., de toehoorders, mv., het
auditorium, 0.; —imnento, m. het hooren, 0.;
—ire, v. a. en assol. hoores, luisteren, aanhooren ; — qd., iem. aanhooren ; — alenno,
naar iem. gaan hooren, luisteren ; — messa,
de mis hooren ; fig. liernemen ; ho udito
questo, ik heb dit vernomen ; verhooren (gebed, smeeking); non ne voler —. er niets
van willen hooren, weten ; prov. che' ode
non disode, wie gewillig hoort, vergeet het
gehoorde niet ; -- , m. het hooren, gehoor, gehoorzintuig, o.; —ita, f. hooren, o.; per —,
van hooren zeggen ; --itivo, agg. met hoorkracht voorzien ; het gehoor betreffende;
uneato —, gehoorgang, o.; organi —I, gehoororganen, o. mv.; —lto, m. gehoor, gehoorzintuig, o.; perdere 1' —, het gehoor verliezen ;
—itorato, m. Z. auditorato ; —store, m.,
—trice, f. hoorder, toehoorder, m., -ster, v.;
toehoorend (niet ingeschreven) student, m.;
hospitant m. aan een universiteit; h.z.d. als
auditore, (als rechterlijk ambten.); —ito'rio,
m. toehoorderschap, t, de toehoorders, mv.;
auditorium, o., tribune v. der toehoorders; —,
agg. , het gehoororgaan betreffende ; nervi
—rj, gehoorzenuwen, v. mv.; pazienza —a,
geduid o. om toe te luisteren ; —izione, f.
het hooren, toehooren, o.; — del testiiuiouj,
getuigenverhoor, o.
Ufficiale, —ziale, m. beambte, ambtenaar,
m.; — della posta, telegrafico, post-,
telegraafbeambte; — di Stato, Staatsambtenaar; (Mil.) officier, in.; —chile, agg. het
ambt betreffende, ambtelijk, officieel ; atto
acte; decreto —, officieel besluit,
van de tegeering uitgaai.d besluit ; —cialetto,
m. net, jong officiertje, 0.; —cialino, m. nette
unghiolo.
jonge officier, m.; —eialità, f. officierskorps,
ambtenaarskorps ; —cialmente, avo. op U'gola, f. (Anat.) huig, v.; ram. en fig. toecare, nnordere 1' —, de keel kittelen, streeofficieele, ambtelijke wijze; —eiare, v. a. Z.
—ziare; (in bureaustijl) ambtelijk berichten,
len, goed smaken ; far venir l'aequa all'
—, het water in den mond doen komen ; non
aanbevelen ; —ciatore, m. (Eccles.) celebrant,
tocear 1' —, de keel nog niet raken,
de priester die de mis leest, de godsdienstoer.
nat maken.
houdt; —cio, —zio, m. ambt, o., dienst, m.,
ambtsplicht, o.; eiasenno faccia ii pro- Ugonottisuno, m. (Stor.) Hugenootendom, o.;
—otto, in. (Stor.) Hugenoot, m.
prio —, dat ieder doe wat zijn plicht is;
cose d' —, ambtszaken ; —ei, pl. ambten, Uguagliamento, m. gelijkmaking, vereffebetrekkingen bij den Staat of instellingen;
ning, v.; — anus, f. gelijkheid, gelijkvormigheid, v.; —are, v. a. gelijkmaken, gelijkstelberoep, o., opgave, taak, v.; l' — di maestro,
het beroep v. onderwijzer ; prendere troppi
len ; la mnorte uguagiia tutti, de dood
maakt allen gelijk; — qd., op iem. gelijken,
—I, te veel op zijn schouders nemen ; farn.
dienst, m., dienstaanbieding, v.; interporre
gelijk met iem. staan ; v. n. gelijk, gelijkvormig
zijn ; —rsi, v. riff. zich gelijkstellen, zich verI semi buoni —ei, zijne diensten aanbieden ;
gelijken ; —atore, m. gel ij kmaker, -steller, m.;
bureau, ambtelijke bureaux, 0.; la domerica
tutti gil —i sono ehiusi, Zondags zijn
—ale, agg. gelijk, van gelijke natuur, gedaante ; gelijkvormig, gelijkmatig ; vlak, effen ;
alle bureaux gesloten ; (;ccles.) goddel. dienst,
zichzelf gelijkblijvend (karakter); essere — a
m., godsdienstoefening, v.; mis, v.; (Pari. gli
Uffzj della Camera, de afdeelingen, comsè stesso, zich altijd gelijkbljven, altijd
—,

UGU

1038

dezelfde zijn, altijd even vriendelijk, welgemoed zijn ; moto, nioviiiieiito —, gelijkmatige beweging, v.; als sost. in. en f. gelijke,
gelijkstaande; nil tratta come uil suo —,
hij behandelt mij als zijn gelijke; —alità, f.
gelijkheid, gelijkvormigheid, gel ij kmatigheid,
v.; —aliiieiite, avv. op gelijke, gel ij kmatige
enz. wijze.
Ugtaaiino, Uiigiiai u io, avv. dit jaar; huidig,
als sost. le raccolte d' —, de huidige oogst,
oogst v. d. jaar; —annotto, m. Z. avanotto.
Uh ! interj. (uitr. van schrik, p ij n, verbazing)
o! ai! oef!
Ulaiio, m. (Mit.) ulaan, m. (met lans gewapend ruiter).
U'lcera, —e, f. zweer, v., gezwel, o.; —auiento,
m. zweervorming, v., het zweren, 0.; —are,
V. a. doen zweren, aan 't zweren brengen;
—rsi, v. rill. zweren, een zweer vormen ;
p. pass. —ato, als agg. zwerend ; —ativo,
—store. agg. zweervormend, zweren voortbrengend ; —azione, f. h.z.d. als —amento,
m., —a, f.; —etta, f. zweertje, o.; —oso, agg.
zwerend, met zweren bedekt.
Uli'gine, f. natuurlijke vochtigheid v. van den
bodem; —inoso, agq. vochtig.
Ulinieiito, in. h.z.d. als odore ; —mire, v. a.
vol geuren, met geuren bezwangerd z ij n;
-iijoso, agq. h.z.d. als odorifero ; —ire,
v. n. h.z.d. als olezzai•e.
Ulisse, m. (N. pr. lett.) Ulisses, Odysseus, m.
tliva, oliva, f. olijf, v.; prov. gli casca,io
1' —e nel paniere, de gebraden duiven
vliegen hem in den mond ; (Oref.) soort ciseleerbeitel, m.; knoop, iii., versiering v. in olijfof eikelvorm; —a'ggine, f. (Bot.) wilde
olijfboom, m.; —are, agg. olijfvormig ; —astrello, m. (Bot.) struik m. met olijfachtige
bladen ; smalbladige olijfwilg, v.; —astro, in.
wilde olijfboom, m.; — agq. olijfkleurig, -groen;
—ato, agg. (Agr.) met olijiboomen beplant;
—ella, f. wig, v., steenhouder, m.; —eto, m.,
—eta, f. olijfbosch, olijfveld, o.; —igno, agg.
olijfkleurig, -groen ; —vo en olivo, in. (Bot.)
olijfboom, In., -tak, m.; donienica dell' —,
Palmzondag, m.; ;am. fare qc. coil' — of
farne di quelle colt' — , groote fouten,
flaters begaan.
Ulina, f. (Geogr.) Ulm, 0.; —ese, m. Ulmer,
inw. van Ulm.
Ulinina, f. (Chim.) ulmine, v.
Uliia, f. (Anat.) ellepijp, v., onderarmbeen, o.
Ulteriore, agg. aan gene zijde staand, liggend;
anderzijdsch, verder; (Geogr.) aan gene, de
overzijde gelegen ; — ormente, avv. bovendien, verder; later naderhand.
Ultiinamente, avv. eindelijk, ten laatste, ten
slotte ; onlangs, kortelings, kort geleden;
—are, v. a. ten einde brengen, voltooien, voleinden, sluiten ; p. pass. —ato, als agg. voltooid, geëindigd ; —atuni, m. (Pol.) ultimatum,
0.; —azioiie, f. voltooiing, teneindebrenging,
beëindiging, v., einde, o.; —issiiijo, agg. allerlaatst; è questa l'ultinia —a volta, dit
is de allerlaatste maal ; —o, agq. laatst, uiterst;
1' —a voita, de laatste maal, keer; 1' —
teriiiii.e, de uiterste term, m.; gli —1 denai•i, het laatste geld; laagst; uomo dell'
—a feccia, mensch uit de laagste volksklasse, v.; sost. m. toppunt, o., hoogste graad,
m.; questo è 1' — dell' ispocrisia, dit
is het toppunt van huichelarij ; fig. 1' — giorno, 1' —a ora, het laatste uurtje, het
,
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stervensuur; 1' —, de laatste der maand;
m. ave. all' —, in —, da —, eindelijk, ten
laatste, ten slotte; —oge'nito, m- laatstgeborene, laatstgeboren kind, o.
Ulto, agg. gewroken ; —ore, m., —trice, f.
wreker, m., wreekster, v.
Ultra, avv. er over, er over heen ; fa nt . esser
al non plus —, aan de uiterste grens gekomen zijn, niet verder kunnen ; —auiontaiio,
agg. Z. olti•ani—; —oiieaineiite, avv. vrijwillig, uit eigen beweging ; —o'neo, agg.
vrijwillig.
Ulula, f. (Omit.) h.z.d. als alioeco ; —are,
v. n. huilen, klagend schreeuwen (als de
nachtuil; —ato, —o, m. gehuil, klagend
geschreeuw, o.
Ulva, f. (Bot.) bies, mattebies, o.; ook : zeesalade, v.
Unianamente, avv. op mensehelijke wijze;
naar mensch. aard; menschelijk, vriendelijk;
- possibile, zooveel in 's menschen vermogen is; —assi, v. rill. mensch worden, de
menschelijke natuur aannemen ; /1g. menschelijk worden, met menschen leeren omgaan;
p. pass. —ato, als agg. mensch geworden;
verbo —, het mensch, vleesch geworden
Woord, o.; —azioiie, f. (Teol.) menschwording, v.; —e'simo, —ismo, m. humanisme,
o.; —ista, m. humanist, in.; geleerde uit het
tijdperk van 't humanisme ; —ità f. het
mensch z ij n, o.; menschheid, menschel. natuur;
de (geheele) menschheid, v., het menschelijk
geslacht, o.; fig. menschelijkheid, menschenliefde, humani'Leit; schoolwetenschap, v., klassieke talen, humaniora, mv.; —ita'rio, agrr.
menschlievend; sost. m. menschenvriend, m.;
—izzare, V. a. menschelijk, tot mensch maken, humaniseeren ; —rsi, v. rill. mensch
worden ; de kinderschoenen uitdoen, met de
menschen omgaan ; —0, agg. menschelijk ;
fig. humaan, vriendelijk, goed in den omgang;
lettere —e, klassieke, humanistische wetenschappen.
Uuiaazione, f. h.z.d. als seppelliiaiento.
Unibè ! esclam. komaan! welaan dan !
Umbella, f. (Bot.) bloemtros, -scherm, m.;
—ato,! —i'fero, agg. (Bot.) trosvormig; sost.
—1, pl. schei i idragende bloem., umbelliferi, pl.
Uuibilieato, agg. navelvormig ; —i'lieo, in.
navel, m. (alleen in wetensch. uitdruk ); fig.
middenpunt, brandpunt, o; (Bot.) — di Uenere, gewone waternavel, m.
Uinbra'tile, agg. Z. ombra'ti le.
U'iiibria, f. (Geogr.) Umbrie, Ombrie, o.; (Pitt.)
terra d' —, ornberaarde.
Unierale, m. (Eccles.) humeraal, schouderdoek,.
m. (onder het misgewaad gedragen doek); --o,
m. Z. omero.
Umetta'bile, agg. bevochtbaar; —amento,
m. het bevochtigen, nat maken, opfrisschen,
opweeken ; —are, v. a. bevochtigen, nat maken, verfrisschend; —ativo, agg. bevochtigend, verfrisschend ; —azione, f. bevochtiging, weeking, verfrissching, v.; —o, agg. h z.d.
als tiiimido.
Umico, ulniico, m. (Chim.) ulmine, tumine, v .Umi'detto, agq. een weinig nat, vochtig ;
— ezza, -ità, f. vochtigheid, natheid, v ;
agg. een weinig vochtig; eer nat.
dan droog; —lno, agq. h.z.d. als — etto
—ire, v. a. Z. ininiidii•e ; —ità, f. Z.
—ezza; —o, agg. vochtig, nat; terreno —,
vochtige bodem, m.; panni —1, natte, von,

.
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tige kleeren, o. mv.; sost. m. vochtig-, natheid,
v.; stare, tenere all' —, op een vochtige
plaats zich bevinden, bewaard worden, in
bouillon gekookte vleeschspijs; polio in —,
gestoofde kip, v.; —I, pl. ingemaakte spijzen;
—ore, m. vochtigheid, v.
U'iuile en neni'le, agg. laag bij den grond
staand ; fig. laag, nederig, gering, ootmoedig,
bescheiden, eenvoudig ; vita —, eenvoudige
levenswijze ; eondizione —, nederige stand,
m.; vesti —1, eenvoudige, bijna armoedige
kleeding, v.; parole —i, bescheiden, eenvoudige woorden ; stile —, eenvoudige, onopgesmukte stijl, m.; sost. m. nederige, ootmoedige,
deemoedige ; Dio esalta gli —i, God verheft de ootmoedigen ; (Anat.) niusculo —,
neertrekkende spier v. van het oog ; —iaeo,
m. (Bot.) h.z.d. als nieliaco ; —iamento, m.
vernedering, verdeemoediging; —iare, v. a.
verdeemoedigen, vernederen; den trots, hoogmoed fnuiken ; iem klein maken, zijn eigenliefde krenken; — la carne, gli appetiti,
cie zinnelijke lusten onderdrukken ; zachter,
wr=eker maken; — eiha supplica a up
principe, een verzoekschrift deemoedig aan
een vorst aanbieden ; —rsi, v. reil. zich vernederen, verootmoedigen; —rsi a qd., zich
aan iem.'s onderwerp, voor iemand buigen ;
p. pres. —ante, vernederend, krenkend, beleedigend ; —iativo, agg. vernederend, verootmoedigend ; —iazioiie, f. vernedering,
verdeemoediging, krenking, v.; —meute, avv.
op nederige, deemoedige, eerbiedige wijze;
vive —, hij leeft in bekrompen omstandigheden ; —ta, f. ootmoed, in., nederigheid, bescheidenheid, onderdanigheid, geringheid, v.
Urmora'ecio, m , —I, pl. bedorven lichaamssappen ; fig. slechte luim, m., - humeur, o.;
—ore, m. vochtigheid, natheid v. (van de voedingsappen der planten), sap, o.; —1, pl. slechte
sappen (in 't mensch. lichaam); lig. lust, m.,
neiging, v.; non aveva — di lasciaisi
eauzonare, hij had geen lust om zich te
laten bespotten; gemoedsgesteldheid, v.; luim,
m., humeur, m.; essere di buono, di cattivo — , goed, slecht geluimd, gehumeurd zijn;
non essere d' — , niet van zins zijn, geen
lust hebben ; — humor, m., geestige scherts. v.;
fam. conoscere 1' — della bestia, den
aard van 't beestje kennen ; —orismo, m.
aanleg m. tot humor, scherts; —orista, m.
humorist, m.; grappige, schertsende, humoristische schrij ver, 10.; — ori'stico, agg. humoristisch, luimig, koddig, grappig; —orosità,
f. vochtigheid, v.; —oroso, agg. vochtig, sappig; vol slechte sappen, scrofuleus; è nn
ragazzo tutto —, de jongen heeft geheel
bedorven sappen.
U'enulo, m. (Bot.) h.z.d. als rovistieo.
Una, ave. h.z.d. als insieme ; —aninie, agg.
eensgezind, eenstemmig: a voti —i , met
algemeene stemmen ; —aniniità, f. eenstem mig-, eensgezindheid, V.; a — di voti, met
algemeene stemmen ; — alitnanieute, ave.
eenstemmig, eensgezind.
Uncia, f. Z. oncia ; —icare, v. a. h.z.d. als
aggratfare of uneinare ; fig. voor : rubar•e ; —leo, m. h.z.d. als 1111ci 110 ; — 1nare, v. a. met een haak pakken, uithalen ;
pakken, grijpen, met geweld wegrukken ; fig.
rioven. pakken ; — inato, aqg. haakvormig.
omgebogen, krom; — inello, m. haakje, 0.;
haak m. (aan vrouwenkleed.); — inetto, m.
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haakje, 0.; haakpennetje, o., haaknaald, V.
lavorare al —, haken, haakwerk maken;
—ino, in. haak, rn.; fig. en fans. gelegenheid,
v.; handvat, o.; voorwendsel, o.; attacear 1'
—, een voorwandel, uitvlucht vinden ; fig.
maul a --, diefachtige handen, kromme
gers, mv ; tirarla eon gil —i, met de haren
er bij slepen ; —rolpo, agg. h.z.d. als —inato T,
fig. roofgierig, inhalig, schraperig.
Undante, agg. h.z.d. als ondeggiante ; —azione, f. h.z.d. als oudeggiaiiiento.
Unde, ave. Z. oude ; —e'eiino, —icesiirio, .
agg. nulra. en sost. m. elfde ; —lei, agg. num. elf
—iciinila, elfduizend ; —oso,agg. Z. oiidoso.
Ungaresca, nngheresca, f. Hongaarsch
buis, o., Hongaarsche dracht, v.; — a'rico, agg.
hongaarsch ; U'iigara, m., ungherese,
sost. rn. Hongaar, m.; — , agg. hongaarsch;
—gheria, f. (Googr.) Hongarije, o.; —ghe-ri11o, M. (Conac ) looier van Hongaarsch leer, o.;.
—gliero, agg. Z. —gherese.
U'iigere, v. a. zalven, insrneren, met olie, vet,
pomade inwrijven ; — le ruote, le searpe,
de wielen, de schoenen smeren • —11 braccio
iudolenzito, den gevoelloos geworden arre
inwrijven ; — 1'arrosto, het gebraad bedruipen (met boter of vet); — it vestito, vetvlekken op de kleeding maken ; non lo toecare, per ehe uuge, kom er niet aan, ge
zult u vet maken ; — alcrino in re, iem. tot
koning zalven ; scherz. — it grifo, la dente,
goed eten, smullen ; — le earruco l e, d c;
wielen smeren, de hand stoppen, smeren (gelet
geven); p. pass. unto, ingewreven, ingesmeerd,_,
gezalfd ; als agg. vettig, smerig, met vetvlekken.
U'ughia, signa, f. nagel, v.; — incarnita,
in 't vleesch gegroeide nagel ; klauw, m., pool
m. (van dieren, vooral van vogels); hoef, m.;
gebogen ondereind van een koevoet, m ; breekijzer, o.; doornige punt v. van planten ; taglio
a —, nagelvormige insnijding, v.; incastro
a —, klauwkoppeling, v.; klauwsgewijze in
elk. voeging, v.; fig. en fain. een kleinigheid,
v., weinigje, o.; non ei eorre sin' — , er is
geen nagelbreedte verschil tusschen ; avere
tra 1' —e, in zijn klauwen, macht hebben ;
useir deli' —e di qd., uit iem.'s klauwen,
macht geraken; essere carne e — con
qd., met iem. een harten een ziel zijn ; —ata.,
f. door nagel of klauw veroorzaakte wond ;
krab, v., schram, m., slag m. met den poot,
den klauw; kerfje v. (om de nagel in te zetten); —ato, —uto,agg. met nagel`, klauwen,
hoeven voorzien ; —ella, f. wrat, hoornig uitwas m. aan den paardenpoot ; koude, ongevoeligheid aan de vingertol;pen of onder de
nagels ; — one, m. klauw, hoef, m.; — uto, .
aqg. Z. —ato.
Ungomento, m. Z. unzione; —itore, m.
zalver, inwrijver, insineerder, in.
U'ngola, f. (flied.) oogvlies, vlies o. op het oog ;
— 1141/1110, avv. Z. uguanno; — nentare,
v. a. met zalf, pomade bestrijken, inwrijven,
zalven ; — nenta'rio, m. zalfbereider, -verkooper, m.; pomade-, parfunreriefabrikant; .
(Bot.) ghianda — a, zalfnoot, olienoot, v.;
—uento , m. zalf, pomade, v.; aver — ad
ogni piaga, voor alles raad hebben, zich
overal weten te helpen ; dar 1' — di secca. .
Z. ond. seeca fam. — da cancheri, aile
binnenpalmend, hebzuchtig mensch, gierigaard, m.
Uni'bile, agg. vereenigbaar; —eaniente, ace .
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alleen, slechts; uitsluitend; -cisshIlO, agg. I
eenigen aileen; e 1I n leo -, hij is de eentgste ,
r. eenlgneld, v.; -eo, ag(J. eenlg,
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der (die slechts een persoon in de Godheid
aanneemt); -tezza, f. eenheid, RcJijkvormig-,
geJijkmaligbeid v. (vanstijl); -Uno, ago. vereenigend, verbindende kracnt uehueud , -to,
agg. Z. p. pass. van -h'e; -to.oe, m. vereenlger, verzoener, m.; -hlr3, f. vereeniging,

de eenige zoons zijn vrij van een krijgsdienst;
lao questa -a eOI»h" ik hen stecnts dit
eene exemplaar , coli' - stipendlo lion si
verblndlng, v., verhlndtngspunt, 0., -plaats, V.;
-valve, agg. (Nat.) eenscnallg , (Anan een~alllpa, met de bezoldlgtng alleen komt men
kleppig , sost. m. -I, pl. eenschallge schelpniet rond, kan men niet leven; fig. noogst,
dleren, o. mv., slakken, v. mv.; -vers.de,
ongelooteldk, onmogelijk; e d'un - 3 iglloa(J(J. net geneel netrettende, aan allen gemeen,
.raUZ3, hij is ongelootlijk dom , -eOI'no, m.
(Zool. mit.) eenlloorn, m., -ficluoe, v. a. veruutverseel, algemeen, alles omvattend; sur....a'gio -, algemeen stemrecnt, 0.; conoenlgen, tot een geheel maken, versmelten;
-(Pol) - ulla naalone, een nalieeenmaken,
sense -, algemeene toe-, overeenstemming ,
een zeltden stempel geven , - i eodlet, de
e..ede -, algemeen errgenaam, m., alles
omvattend, een algemeene kennis henheud,
welhoeken met elk. in overeenstemmtna hrengell,een zettde karakter geven, -fic~lzione,
universeel (persoon), sost. m. algemeene eizenschap, v., aard, m., natuur, v., het nlgemeen,
f. vereenlglng, versmeltlng tot een enkel ge0., de groote menlgte, v.; I' -, de gezameluke
geheel; in overeenstemmlng met elk.bewerken
bevolking , -versaleggiare, -versaliz·
{wetten); -fornlare, v. a. gelijkvormig maZal"e, v. a. algemeen muken, tot gemeengoed
ken; -Iosi, v. rill. overeenstemmen, zlcb VOl'van alles maken; -ve."salita, f. algemeenmen; fig. -rsi al vole..e di qd., zich naar
Iem.s wil sclnkken: -folollle, a(Jg. eenvormlg,
held, V., de gezamelukhetd. v.; alles omvattende
wetenscnap, kennls, v.; -velosahllente, avv.
gelijkvormig, overeenstemmend, gelijksoortlg ,
op algemeene wlize, zonder ultzondertng ,
in elk opzlcht met elkander overeenstemmend ;
-Vel'Sita, f. algemeen-, gezamelukheld, v.;
sost. f. uniform, v., dtenstkteeding, v.; -fol'I' - d' c,,'tI e mestlerf, gezamellike, al de
memeute, avv. on gelljkvormtge, overeen.komstige wijzo , -forillitil, f. een-, gelijkberoepen en bedruven, de geheele bevotklng v.
'vomugheld, gelijklleid, overeenstemmtug, v.;
(van stad of prov.); unlversltelt, hoogescuool,
v.; de gezamelijke Jeerarell aan een hooge---ge'neo, agg. van denzelfden aard, dezelfde
natuur; -ge'nito, m. eenige zoon, m., eenig school; alldal'e all' -, rIe hoogeschool,
universiteit llezoek.; pl'ofessol'e, stlldente
kind, 0.; (Teol.) cenigaellol'f>n zoon (Gods);
d' -, hoogleeraar, student m. nan een univer(Eccles.) Ilolla "Ulligenitlls", Bulle v.
siteil; -ve.'sita'rio, agg. tot de hooge5cllool
"Unigenitus" (vanpaus Clemens IX tegen de
l)elloorende of deze helretrende; studj -I,
Jansenisten); -geno, agg. gelijksoorLig, van
denzelftlen aard; -one, m. vel'eeniging~ saunh'ersiteitsstudien; -\'erso, m. heelal, 0.,
de geheele wereld, v.; fig. aile bewoners del'
menvoeging, verbillding, v.; (Polit. en stor.)
aarde; 81111l1nzia.oe all' -, aan de gehee~e
bond, m., bondgenootscbap, v.; unie, v.; fig.
wereld bekend maken; -l'ocaziolle, 1.
eendracht,eensgezindheid; I' - fa la forza,
(Filos.) eensluidendheid, eennami~lleid, v.;
eendracht maakt macht; (Teol.) - h)osta-tiCll, vereeniging van de Roddel. en mensrhel.
-'voco, agg. (Pi/os.) gelijkluidend; dezelfde
zaak beteekenend.
naluur in een persoon; (Pitt.) overeenstemming, ~elijkh. del' kleuraanlJrengin~; -1)aI"O, UIIO, arlfJ. n'Um. een; sont. I' -, de een, v.; it
centolilldici si sCI"ive eOIl hoe ulli,
agg. slechls een jong op eenmaal tel' wereld
honderdelf wordt met drie eelicn gct'cl1reven;
brengend; -1»eta10, agg. (Bot.) unipetaal,
aJs 0 n b e p. lid w. uno, Ulla, erll, eene; -,
-slechts een bloemblad hebbend; -re, v. a.
verlJinden, samenvoegen, tot cen geheel maken, een zekere, iemand, zeker iem.; Illi fll detto
yereenigen; - due pezzi di IIletallo, twee da 11110, 't werd mij door iem.gezegd; men;
stukken metaalaaneenvoegen; bij elkander, si - e po\'ero, als men arm is - ... -, de
een , de ander; gil uni ... gli alt.·i, de
tot elk. brengen; la 8ventura unisce gli
eenen de anderen; ru.. pel' l'altro. de
aninti, bet ongeluk JJrengt de gemoederen
lot elk.; -I'sl, v. rill. zich verbinden, veree- een voor den ander; de een met den ander
vergeleken; a - a -, of a - pel' -, de
nigen; een bond, verbond, bondgenootscbap
een na den ander, achter elkander; ieder op
'sluiten; -rsi in IlIatl°imonio, een echtde rij af, ieder afzonderlijk; (am. 3l1dal'e
verbint.enis, huwel. aallgnan; p. pres. -ente,
lIell' un via -, nooit nan een eind komen,
vereellig-end, samenvoegend; p. pass.-to, als
nooitgedaan krijgen; essel' vi peao -, slechts
agg. vereenigd, verbonden, overeenstemmend;
vooreen pet'soon tellen; ad IlIla ,roee, eenjig. eensgezind, eendrachlig; Relijk-, eenvorslemmig, met een stem; ad Ulla, leSH men,
mig; lavol'o poco -, weiniggelijkvormige,
tegeIijk; (am. e -a! e - ! dat is nommer
-overeellstt'mmellde arheid, m; l)eZZO - , in
aile opzichten gelijk sluk; stile -, gelijk- een! nu zal 't komen! nu za1 't eerst voorgoed
beginnen! tutt' 11110, tutt' ulIa, alles hetmatige, vloeiende stijl, m.; -se~sllale, arJa.
zelfde; eenzeIrde Jiedje; una delle due, een
'(Bot.) eensJachtig; -,dllabo, m. Z. 1110110van beide; star per -, voor elk. inslann,
sillabo; -SOIlO, m.cen-,gelijkstemmiglleid,
van dezeIrde meening; -o'colo, agg. Z.
overeenstemming; all' -, eenslemmig; fig.
Inollocolo.
esser all' -, gelijkgezind, gelijkgestemd zijn
(viln personen); - agg. eenstemmig, eentonig; Ullqua, Illlqlle, -qIl8I1che, -qIl8ncO, avv.
h.z.d. als "Ial, aianllilai.
-(}lus.) eorde -e, unison klinkende snaren;
-ta, f. eenheid, v.; (Lett.) Ie tre -3, de drie Untal'e, v. a. h.z.d. als unaere; -ata, f.
zalving,insmering, inwrijving; d3."e una eenheden (van bandelin~, plaats en tijd); -ta8 qd., iem. insmeren,illwrijven; -atina, f.
It.ente, aVlJ. tesamen, met elkanuer; tel' zeUlichte, oppervlakkige zalving, insmering-, indel'tijd; -ta'I'lo, agg. naar eenheidstrevend;
wrijving,
v.; fig. omkoopen, de handensmeren;
-sost. m. (Eccles.) Ullilarier, m., eenheidsbelij-
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smeren ; a eert itttpiegati bisogna dare
Tina —, sommige ambtenaren moet men een
w einig smeren ; —atura, t. het zalven, in-

smeren, oliën, invetten ; —o, m. zalf, v., smeer,
o., vet, o.; vettige zelfstandigheid ; reuzel, m.;
tstacchie d' —, vetvlekken, v. mv.; ram.
leva I' — , schei toch uit met dat Belieg, die
opsnijderij; — agg. en p. pass. van ungere ;
—ore, m. salver, m., bestrijker, m.; —ttttse,
m. vette zelfstandigheid, vetligheid, v., smerigheid, v.; —nositá, f. vetheid, vettigheid, smerigheid, vetvlekken, v.; —uoso, agg. vet,
smerig, met vetvlekken.
Unziona'rio, m. ziekenverpleger m. in een
hospitaal; —ofte, f. zalving, inwrijving, insmering, v.; zalf, v., smeersel, o.; (Eccles.)
estrettta —, Laatste Oliesel, o.; predicare
con —, met zalving prediken.
Uot»o, m. (p1. notttini), mensch, m.; Dio eren

t' ad itttmaggine e sitnilitutdit ► e saa,

God schiep den mensch naar zijn beeld en
gelijkenis ; man, m.; la feminina è pilt
debole dell' —, de vrouw is zwakker dan
de man ; 1' — è dato per coutpagno alla
donna, de man is tot metgezel der vrouw
bestemd; pop. man, als echtgenoot; aspetto
che torsi ii mi —, ik wacht tot mijn man
thuis komt ; man, in. (volwassene tegenover
kinderen); ttott siete lilt bambino, siete
uu —, gij zijt geen kind meer, maar een man,
een groot mensch • — fatto, volwassen man ;
rans. bediende, bode, boodschaplooper ; è 1' —
del Banco, 't is de looper van de Bank ;
(Mii.) soldaat, manschap, m.; uit esereito di
cinque cento nulla utomini, een leger van
honderdvijftigduizend man ; condurre i
suoi isotid111 all' assalto, zijn manschappen tot de bestorming aanvoeren ; — di
moutdo, man van de wereld; — di corte,
hoveling, m.; — di chiesa, geestelijke, waardigheidsbekleeder der kerk ; — di spada, di
guerra, d'an ste, krijgsman, krijger, m.; —
di eattedra, professor, leeraar ; — di lettere, di pentra, letterkundige, schrijver, In.;
-- di sscienze, geleerde, m.; — d'affari,
handelsman, nl.; — d ordine, vriend van de
orde; aanhanger m. van de partij der orde;
— di eitut., di lito. stad-, kustl ►ewoner; —
cli in ane, zeeman ; (Eccles.) — di spada e
tappa, leek, m.; — nuovo, opkomeling, m.;
nero, zwarte man, boeman, m.; ram. lijkbidder, aanzegger m. (van begrafenissen);
(Giuoc.) — nero, Zwarte Piet, m.; boon —!
goede man ! (iem. aansprekende); iron. baton
—, domkop, lummel, m.; terw. — bttono, een
goed, uitstekend man beteekent ; — di parola,
man van zijn woord ; — di paglia, strooman, voorgeschoven persoon : (7 eatr.) — di
rispetto, stomme persoon, figurant ; (Com.)
— di mezzo, tusschenpersoon, commissionair ; — da sarti, kleerenpop, m.; (Zool.)
—salva'tico, gorilla, m.; ttomini di solore, kleurlingen, m.; (Bihl.) figllo dell' —,
Zoon des Menschen (Christus); i iiglinoll
degli ttotttitti, menschenkinderen ; — per
—, man tegen man; esser — (of no —),een
man van aanzien z41n ; farsi — mensch worden (Christus); farsi tin —, een volwassen,
verstandig man worden ; fare da —, als een
man handelen ; far 1' — addosso a qd.,
iem. bedreigen, overweldigen ; spogtiare 11
vecchio —, den ouden mensch afleggen ;
voler eedere 1' — itt faccia, moed toe
,
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behooren, moed toe vereischt worden ; a tutt'
ave. uit alle kracht, met inspanning van
alle krachten.
Uo.po, m. noodwendig-, noodzakelijkheid, behoefte, v., alleen in : esser d' —, far d' —,
noodig, noodzakelijk zijn, moeten ; dienstig zijn.
Uosa, f. beenbekleeding, v., hooge leeren slobkous, v.; ijzeren schoen m. (der wapenrusting).
Uovo, ovo, m. (pl. nova en ova, 1.), ei, o.,
hoenderei, 0.; far nova, eieren leggen ; uova
fresehe, stantie, barlacce, versche, oude,
vuile eieren, v. mv.; — calattte, schommelei,
0.; nova ttott nate, ongelegde eieren ; rosso
d' —, eigeel, eidooier, m.; ehiaro d' —, eiwit, 0.; —a here, alla coc, zacht ei, slurpei.
0.; — bazzoto, zachtgekookt ei, o.; — sodo,
hardgekookt ei; uova affogate, zonder
schaal gekookte eieren in sardijnensaus ; nova
al tegattte (in burro), spiegeleieren ; nova
strappazzate, geklutste eieren ; — betsedetto, Paaschei, 0.; tam. Pasqua d'uova,
Paschen ; nova di pesci, vischkuit, v.; m.
prov. avere, volere I' — tnondo, alles
zonder moeite hebben, willen hebben ; accottsodare l'uova nel paniere, zijn zaken
regelen ; zijn koetjes op 't droge brengen ; rara.
esser come here tin —, zeer gemakkelijk
zijn ; fare cone le nova che pilt bollotto e pia assodatto, weinig nut uit zijn
studie trekken ; mangiar 1' — in corpo
alla gallina, geld verteren eer men het
verdiend heeft; romper 1' novo stel paniere a qd., iem.'s plannen verijdelen ; rotttpere 1' — itt bocea ad aicuttto, iem. op
't laatste oogenblik in zijn plan verhinderen •
—,

eenza romper 1' uova non si fa Ia
frittata, door schande wordt men wijs;
veder 11 pel Heil' — , overal zwarigheden

zien ; ook : alles zeer nauw opnemen ; m pros.
non lo camperebbe 1' — dell' Aseensiotte, hopeloos neerliggen ; prov. non e' è
— che non guazzi, ieder heeft zijn gebrek;
è nseglio un' — oggi che ulna gallina
dottsatsi, beter een vogel in de hand dan tien

in de lucht ; —oio, ovolo, m. (Bot.) eierzwam,
v.; (Agr.) oog, o., knoop m. in 't riet; olijvenscheut, -zetloot, v.; (Arch.) eironde versiering,
v.; (Anat.) gewichtspan, v.
Upi'glio, m. (Bot.) h.z.d. als aglio.
U'pupa, f. (Omit.) hop, m.
U'raco, m. (Anat.) blaasstreng, m.; pisleider m.
(in de navel van het ongeboren kind).
Uragano, m. orkaan, m., hevige storm, m.
Ura'nia, f. (N. pr. mit.) Urania v. (een der zeven
Muzen); (Astr.) — urania (asteroide).
U'rauo, m. (N. pr. nsit.) Uranus, m. (god des
hemels); (Astr.) uranus (planeet); —ografa,
f. hemelbeschrijving, v.; —o'grafo, m. hemelbeschrijver, m.; —ometria, f. (Astr.) hemelmeting, v.
Urbanamente, ave. op beschaafde, beleefde,
hoflijke manier; —itàa, f. beleefd-, hof(jkheid,
v.; — della lingua, fijn gebruik o. der taal ;
—0, agg. eigeel. steedsch ; fig. beleefd, hoofsch,
hoflijk, fijn beschaafd ; lingua —a, stile —,
fijne, beschaafde taal, v., stijl, in.
Urbatto, m. (N. pr.) Urbanus, m.; —ivato, m.
(N. pr. etn.) inwoner van Urbino; bijnaam
van Raphael.
Urea, f. (Mar.) Z. orca.
Urea, f. (China.) urinstof, urea, v.; —editte, f.
(Agr.) roest 0. (in 't koorn); —etste, agg.
brandend, beet; —etere, nt. (Anat.) pisleider,
,
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ten, niet meer in gebruik ; als sost. gebruik,
m.; —etra, f. (Anat.) pisbuis, urethra, v.;
alleen in : secondo - , volgens gebruik, naar
—etrale, agg. ( An at.) de pisbuis betreffende ;
gewoonte.
—gente, agg. Z. 'p pres. v. urgere ; --gen n
te{dente, ave. op dringende, haastige wijze; Usatto, m. rij-, waterlaars, v.; —hergo, m.
(drm. stor.) halsberg, rn., pantserhemd, o.;
—genza, f. dringendheid, dringende nood—dale, h.z.d. als uselo, in de beteek. :
zakelijkheid, v., haast, v.; —fiere, v. n. (alleen
trapdeur, glazendeur, v.; voor : portiere,
in den 3en pers. gebr.), dringen, dringend zijn,
deurvoorhangsel, -gordijn, o.; —dame, in. Z.
geen uitstel gedogen ; p. pres. —gente, als agg.
scianne ; —ciata, f. het toewerpen, -smijten
dringend, geen uitstel gedogend ; bisogno —,
der deur (uit toorn enz.); —eiere, m. deurdringende behoefte, v.; caso — , dringend gewachter, deurwaarder, m.; —ciinento, het
val, o.; —, spoed ! opschrift op brieven,
uitgaan, o., uitgang, m.; einde, slot, o.; — di
pakjes enz ).
vita, sterven, o.
Uri, f. pl. houris, v. mv. (de eeuwig jeugdige
gezellinnen der zaligen in Mahomeds paradijs). Useio, m. uitweg, uitgang, m., opening, v.,
deur, v.; — di strada, huis-, voordeur, v.;
Uria, f. h.z.d. als aiigurio ; —lto, ayg. (Chim.)
stare sotto 1' —, aan de deur staan ; tener
acido —, piszuur, 0.; —Ware, v. n. en afgel,
qd. all' —, iem. lang voor de deur laten
Z. orinare,
wachten ; m. prov. aver il male, il inaUrlare, v. n. luid schreeuwen ; huilen, brullen ;
lanno e 1' — addosso, Z. onder male ;
- ata, 1. gehuil. o.; luid geschreeuw o. (van
stringere fra l'— e il maro, in den klem
veel personen); far 1' — a qd., iem. bespotzitten ; m. avv. a— e bottega, dicht nabij ;
ten, zich vroolijk maken over iem.; —io, in.
—olino, m. kl. uitgang, m., klein deurtje;
aanhoudend gehuil, geschreeuw, o; —0, m.
—ire, v. n. uit-, naar buiten gaan ; — a cagehuil, o.; het huilen o. (van den wolf); luide
vallo, uitrijden ; — di casa, uit huis gaan,
schreeuw, kreet,m., angstkreet, m., geschreeuw,
uitgaan ; — di nnano, uit de hand glijden ;
0.; fam. a —1 di lapo, hoogst zeldzaam, zet— fuori of alleen —, verschijnen (boeken),
den ; —one, in. huiler, schreeuwer, schreeuwhals, m.

Urna, f. urne, waterkruik, V.; stembus, v.; —
cineraria, aschkruikje, o.
Uro, m. (Loot.) oeros, europa bison, m.; —cele,
f. (Med.) pisblaasbreuk, v ; —eiste, f. (Anat.)
pisblaas, blaas, v.; —gallo, m. (Omit.) auerhaan, boschhaan, m.; —litiasi, f. (Med.)
blaassteenvorming, v.; —seopia, f. uroscopie,
v. , pisonderzoek, o.
Urta, f. haat., afkeer, m.; aver in — qd.,
iem. niet lijden mogen ; —amento, m. het
stooten, aanstooten ; — are, v. n. stooten; la
earrozza urtó contro Tina colonna,
de wagen stiet, stootte tegen een zuil; fig. —tot
col muro, met het hoofd tegen den muur
willen loopen ; fig. — in Tina diffleoltà, op
een moeielijk-, zwarigheid stooten ; fig. —
alcano, tem. krenken, beleedigen ; —rsi,
v. rilt. con uso, met iem. op kwaden voet
komen, in vijandschap geraken ; — ata, f.
stoot, tn., schok, m.; — o, M. stoot, bons, m.;
prendere a (in) — altuso, iemand niet
lijden mogen, iem. in alles tegenwerken; —,
voor urtato p pass. — are ; — one, m. hevige,
harde stoot, schok, bons, m.
Usa'bile, app. bruik-, aanwendbaar ; quest'
abito non e pia —, dit kleed is niet meer
te dragen ; — bilità, f. bruikbaarheid, aanwendbaarheid ; — gglo, m. h.z.d. als —uso ;
—nza, f. gebruik, o., gewoonte, v., levenswijze, v.; pray. paese che val, — eke

uitkomen (jonge scheuten), zich er uitwerken ;

radde in ais fosso e non poteva —,

hij viel in een kuil en kon er niet uitkomen ;
— da uina società, uit een vereeniging,
gezelschap treden; — dal coinune, boven
het alledaagsche gaan, uitsteken; — fuori
di sè, buiten zichzelf geraken, zijn zelfbeheersching verliezen; het bewustzijn verliezen ; -di senno, gek worden ; — di tono, uit den
toon geraken, valsch zingen, spelen ; fam. —
del seminato, van het onderwerp afdwalen ;

-- a bene, een goeden uitslag hebben ; goed
slagen, gelukken ; — a salvamento, tot heil,
redding keeren • — di earica, zijn ambt
neerleggen ; lam. la messa, la predica,
la lezione esce, de mis, de preek, de les

gaat uit, is uit ; ftp. voortkomen, terechtkomen ;
fig. geboren worden, afstammen ; eseirei,
uitkomen ; in questa pezza ei escono
almeno sei earuieie, uit dit stuk komen
minstens zes hemden ; in eseadeuze, in

.

—

parole d'ira, in toorn geraken, hevige woorden uitbraken; uscirne tolla vita, het
levend er afbrengen ; fam. doorlaten, door kunnen ; fece — il banen per la llnestra,
hij liet de schrijftafel door het venster; quest'
arniadio è impossibile ehe esea, deze
kast kan er onmogelijk door; p. pres. —ente, .
als agg. ten einde loopend ; i.I naese —, (le

tweede helft der maand, de ten einde loopende
maand; inagistrato — aftred. magistraat,
troel, ieder land heeft zijn gebruiken, 's lands
m.; p. pass. —ito, er uitgegaan, er van voortwijs 's lands eer, all' —, avv. overeenkomstig
gekomen ; als'sost. m. banneling; uit het land
het gebruik, de gewoonte; —re, v. n. plegen,
gewezene, m.
gewoon zijn, de gewoonte hebben ; non uso Uscita, eseita, f. het uitgaan, het voortkomen
di far eio, ik ben niet gewoon zoo te hanvan; uitrit, v., uitgaan, o.; plaats van vertrek.
delen ; gli antichi usavano sacriliccare
uitgang, m , dour, poort, V.; l'entrata è dalla
ai demoei, de ouden plachten aan de demopiazza, 1' — dalla via, de ingang is langs
nen te offeren ; — iii tinti fanaiglia, in een
het plein, de uitgang in de straat; (Co in .) uitgezin plegen te verkeeren; — eon Tina
voer, m.; connnnercio d' —, export, uitvoerdonna, met een vrouw omgang hebben ; in
handel, m.; uitvloeiing, v.; opening, v.; (Med.y
de mode, in gebruik z ij n; v. a. gebruiken,
stoelgang, m.; uitgave V. (in tegenst. van ontaanwenden; non pia — un abito, een
vangst); (Gram.) uitgang, m.; parola coil'
kleed niet meer dragen ; p. pass. —ato, als—In o, woord met den uitgang, 0.; einde, 0.;
agg. gebruikelijk, gewoon, gebruikt;
di
resultaat, 0.; -uitstagen. (van een onderneming);
fare qe., gewoon iets te doen; — con qd.,
tak, twijg, m., loot, scheut, v.; fam. uitval, in. ,
veel met fem. verkeerend ; afgedragen, verstebeleediging, v., scheldwoord, o.; a'ccia, f^
—

,
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uitbarsting v. van scheldwoorden, beleedia —, met woeker betalen ; zich zwaar wreken
Bende uitval, m.; —uolo, m. kl. uitgang, in .,
(v. eene beleediging); —ra'lo, m. woekeraar,
kl. poortje, o.
m.; —rario, agg. (Giur.) woekerachtig, woeUsignolo, usignuolo, m. nachtegaal, m.
ker ...; —regglare, v. n. woekeren, woeker
Usitatamente, avv. op gewone, gebruikel ij ke
bedrijven ; —riere, m., —a, f. woekeraar, m.,
wijze; —ato, agg. gewoon, gebruikelijk; als
-raarster, v.; —rpaniento, m. wederrechtesost. m. 1' —, het gebruikel ij ke, het gebruik, o.
lijke inbezitneming, aanmatiging, v., overwelUso, m. bet gebruiken, in gebruik nemen, aandiging, v , roof, m.; —rpare, v. a. zich aanwenden, o., aanwending, v., gebruik, 0.; 1' —
matigen, wederrechtelijk toeëigenen ; door list
di vest', het dragen van kleederen ; genot,
of geweld iets in z ij n bezit nemen ; overweldigebruik o. (van sp ij s en drank); (Gram.) aangen ; zich een valschen titel, naam toeëigenen ;
wending, v.; — proprio, ilgurato d'uiia
—rpativamente, avv. op wederrechtelijke
parola, het aanwenden in den eigenlaken of
wijze, door overweldiging ; —rpatore, m.,
den figuurlijken zin van een woord ; — scien—trice 1. wederrechtelijke inbezitnemer, overtiHeo, wetenschappelijke uitdrukking, v.;
weldiger, m., -ster, v.; —rpazione, f. weder(Giur.) vruchtgebruik, o., gebruik, o., gewoonte,
rechtelijke toeëigening, inbezitneming, overv.; gli —1 della eampagna, de landelijke
weldiging, v.
gewoonten ; —1 religiosi, godsdienstige ge- Ut, m. (Mus.) ut, do of c-noot.
bruiken ; 1' — del mondo vuol tost, het Utello, m. kl. verglaasde aarden pot, m.
algemeen gebruik wil het zoo ; oefening, erva- Utensil', m. pl. gereedschappen o. mv. (voor
ring, kennis, v.; non ha — di milizia, hij
vakberoepen, keuken enz.), huisraad, o., werkverstaat niets van militaire zaken ; aver in
tuigen, o. mv.
— di fare qc., gewoon zijn iets te doen ; Uteriiio, app. (Anat. en Med.) tot de baarmoeder
far — di qe., iets aanwenden, gebruik maken
behoorende of die betreffende ; dolori —1,
van iets ; far 1' — a una cosa, zich ergens
baarmoederkrampen, v. mv.; fratello
aan gewennen ; uscire, cader d' —, buiten
halve-, stiefbroeder, m. (van dezelfde moeder
gebruik, uit de mode geraken ; tornare in —,
geboren); —o, m. (Anat.) baarmoeder, v.
weer in de mode komen; a —, per —, ten Utile, agg. nuttig, voordeelig, winstbrengend,
gebruike, ten dienste van; diziona'rio a
heilzaam; giorno —, tempo —, vervaldag,
— degii seolari, woordenboek o. voor
-t ij d, m.; in tempo —, ter gelegener, rechter
schoolgebruik ; a —,m. avv. naar, op de wijze ;
tijd ; sost. m. het nuttige, o., nut, voordeel, gem. prov. — fa legge, gewoonte is wet ; —,
win, o.; winst, v.; lo dito per — tuo, ik
agg (voor usato), gewoon ; non sono — a
zeg het tot uw eigen nut, welzijn ; unire 1'
tali ceremonie, ik ben aan zulke compli— al dilettevole, het nuttige met het aanmenten niet gewoon ; —olare, v. n. luisteren
gename verbinden ; rente, v., winst, v.; —
(aan de deuren); bespieden, door een kier,
netto, nettobedrag, o.; avere un tanto su
sleutelgat gluren, begluren ; —oliere, m.
gli —I, zooveel op de zuivere winst hebben ;
broek-, lijfriem, m.
—ità, f. nuttigheid, v., nut, o., opbrengst, v.;
Ussaro, ussero, m. (Mil.) huzaar, m.
h.z.d. als, utile, winst, o., zuiver bedrag, o.,
Ussita, m. (p1. —1), (N. pr. stor.) Hussiet, m.
zuivere winst, v.; —itare, v. n. en —rsi,
Usso, m. h.z.d. als zingaro.
v. rif. (di qe.), zich iets ten nutte maken,
m. vrouwernoorder, moordenaar
nut, voordeel uit iets trekken ; —ilita'rio ,
m. van zijn eigen vrouw ; moordenares v. van
agg. principio — nuttigheidsbeginsel, 0.;
haar eigen man ; —cidio, m. echtgenootsost. in. aanhanger, voorhouder in. van het
moord, m.; moord op den man, de vrouw
nuttigheidsbeginsel ; —izzare, v. a. benuttigepleegd.
gen, gebruik maken ; vruchtbaar maken;
f. (Cacc.) spoor o. (van 't wild); —lone, f.
—izzazione, f. benuttiging, gebruik, te nutte
(Chim.) verbranding, v.; branding, gloeiing, v.;
making, vruchtbaarmaking; —mepte, avv.
(Chir.) het uitbranden (van een wond).
op nuttige, voordeelige, winstgevende wijze.
Usto, m. (Mar.) dubbelkabel, v., vertuikabel, v.; Utopia, f. Utopia, o. (denkb. land door Thomas
—olare, v. n. janken, huilen, keffen (van
Morus beschreven); fig. utopie, v., hersenschim,
honden die een spoor ontdekt hebben); fig.m.; onbereikbaar. iets, 0.; —e, pl. drogbeelden,
met groote gulzigheid op iets, op spijzen
luchtkasteelen, mv.; =-ista, m. utopist, m.,
aanvallen.
iem. die zich hersenschimmen, droombeelden
Usto'rio, app. brandend; specchio —, lente
maakt over den toekomststaat enz.
—a, brandspiegel, m., -glas, o.; —aso, agg. Utre, m. Z. otre ; —laca, f. Z. triaca ;
gulzig ; met vurig verlangen iets begeerend.
—icolo, m. (Bot.) zaadkapsel, o.
Usuale, app. gewoon, gebruikelijk ; —almente, Uva, f. druif, v.; — nera, — bianca, blauwe,
avv. op gewone, gebruikel ij ke wijze ; —alità f.
witte druif, v.; — spina, klap-, kruisbes, v.;
gewoonte, v., gebruikelijkheid, v., gebruik, o.
— dei frati, aalbes, v.:— passa of pasUsucapione, f. (Giur.)iinbezitneming, v.; versera, rozijn, v.; m. prov. asaai parapan'
werving v. door verjaringsrecht ; —eapire,
e poe' uva, Z. ond. parapano ; —a'ceo,
v. a. (Giur.) door verjaringsrecht verkrijgen,
—ea'ee, agg. druifkleurig ; —ea, f. (Anat.)
door bezitting erlangen ; —eatto, app. (Giur.)
oogappelvlies, druivevlies o. (v.'t oog); —ero,
door verjaringsrecht verkregen ; —fruttare,
m. Z. ubere ; —izzolo, m. (Bot.) h.z.d. als
v. a. vruchtgebruik van iets hebben ; fig. iem.
lambrusca.
uitkleeden, uitbuiten ; —fruito, m. (Giur.) Uzza, f. scherpe, snijdende ochtend- of avondvruchtgebruik, o.; —frutta'rio, m., —a, f.
wind ; —ato, agg. (Bott.) met wijden buik,
vruchtgebruiker, m., -ster, v.; —ra, f. woeker,
wijdbuikig (vat); —o, m. (Bott.) uitbuiking, v.,
m.; dare, prestare a —, tegen woekerrente
buik m. van het vat; —olo, in . hevige en
leersen, uitleenen ; fig. pagare, vendicare
grillige begeerte, v.
,
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v, m. en f. (spreek uit woe), wordt als een zachte
w uitgesproken ; v e r k o r t i n g e n: v. _
vedi, zie ; vs. = verso, vers ; V. E. = Vostra
Eccellenza, Uwe Exellentie ; V. S. en S. V.
= Vossignoria, Uw Weledelgeborene ; V.
A. = Vostra Altezza, Uwe Hoogheid;
V. M. = Vostra Maestà, Uwe Majesteit, v.;
M. V. = Maria Vergine, de Maagd Maria ;
p. v. = prossimo venture, toekomende
maand ; vv. of w. = viva, bij leve.
Vaca'bile, agg. wat onbezet kan blijven;
—ante, Z. ond. —are ; —anteria, f. h.z.d.
als superflnitis of vanità ; —anza, f. het
ledig, onbezet zijn (van een ambt enz.); rusttijd, m.; (Scuoi.) le —e, de vacantie, v.; fare
uina — een les verzuimen ; dar —, een vrijen
dag, vacantie geven ; —e dei tribuinali enz.,
vacantie der gerechtshoven enz ; —are, v. n.
ledig, onbezet zijn ; ontbreken, ophouden ; — a
qc., zich bezighouden met iets, zorgen voor
iets ; — di qc., gebrek hebben aan iets;
p. pres. —ante, als agg. onbezet, leegstaand,
open, vrij; sede —, onbezette pausel. stoel,
bisschop. zetel; als sost. ufilcïo del —i, pauselijk ambten. voor bet beheer der openstaande
bisschop. zetels ; ore —1, vrije, ledige uren,
o. mv.; —azione, f. h.z.d. als —anza.
Vacca, f. koe, v.; vacche, pl. bedorven, ingedroogde zijdewormen ; —e, pl. brandvlekken
mv. (aan de beenen door de vuurtest veroorz.);
(Oref.) drijfaambeeld, o.; farm. far la —, lui,
slordig, nalatig in het werk worden ; fig. gemeen vrouwspersoon ; (Zool.) pesee —e,
stekelrog, m ; —a'io, m. koeherder, m.; —herella, f. jonge koe, v.; —hetta, f. runderleer,
0.; -- di Russia (of di Moscovia), juchtleer, o.; (Com.) kladboek, notitieboek, o.; (Eccles.)
register o. van de te lezen missen enz.; —ina,
f. (Vet.) koepokken, mv.; (Med.) koepokstof, v.,
koepoklymphe v. (om in te enten), vaccinestof, v.; voor: bestie —e, rundvee, o., ook
voor : carne ,..rundvleesch, o.; —inabile,
agg. inentbaur ; —m are, v. a. (Med.) inenten,
vaccineeren; —inatore, m. inenter, m.; —inazione, f. koepokinenting, vaccinatie, v.;
—jino, in. koepokinentstof, v.; agg. de koe betredende, koe ..., rund ...; bestiarne
rundvee, 0.; came —a, rundvleesch, o.;
vainolo — , koepok, m.; —io, agg. h.z.d. als
avacelo.
Vacillarnento, m. het waggelen, wankelen,
heen en weer waggelen ; —are, v. n. waggelen, wankelen, been en weer slingeren, schommelen ; baret che vacella stil le onde,
op de golven schommelend bootje, 0.; fig. besluiteloos, wankelmoedig, onzeker zijn ; p. pres.
—ante, wankelend, onzeker ; —azione, f.
h.z.d. als —amento ; fig. besluiteloosheid, v.;
—ità, f. h.z.d. als annbiguità of dubbiezza;
—o, app. h.z.d. als —ante.
Vacuare, v. a. h.z.d. als evaeuare of vnotare ; —azione, f. Z. evacuazione;
,

—,

f. leegte, v., het ledig, geledigd zijn, o.; —0,
agg. leeg, ledig, vrij ; fig. hot; promesse —e,
holle, l e beloften serlttore — leege
schrijver in wiens werken weinig kruim zit);
h.z.d. als sprovvisto of privo ; ais sort. m.
het ledige ; de ledige ruimte, v.
Vadare, v. a. en vado, m. Z. guadare,
guado.
Vademecum, m. leiddraad, v., handboek. 0.,
raadgever, m.
Vafro, agg. stow, listig, geslepen.
Vagabonda'eeio, m. landlooper, vagabond,
m.; —a'ggio, m. landlooperij, v.; het rondloopen als vagabond ; —are, v. n. het land
afloopen ; als landlooper leven, rondloopen ;
rondslenteren ; —o, agg. als vagabond, landlooper rondslenterend, het land afloopend;
sost. m. landlooper, vagabond, m.; fare il
rondslenteren, rondhoemelen.
Vaganiente, ave. op nette, bemninnenswaar
dige, aardige, lieve wijze ; onbepaald, in 't algemeen ; op uitgelaten, teugellooze wijze ; —amento, m. bet rondloopen, afdwalen, ronddooien; —are, v. n. rondslenteren, -loopen,
-dooien ; fig. van het onderwerp afdwalen;
—atore, rm. rondslenteraar, rondlooper, m.;
—azione, f. Z. —aniento.
Vagellaio, m. blauwverver, m.; —•ame , tn.
Z. valel laas e ; —aan ento, m. het wankelen
(in zijn denkbeelden), onbestendigheid, zottepraat, v.; —are, v. n. wankelen, onstandvastig, onzeker zijn ; doorslaan, onzin uitkramen, zottepraat verkoopen ; —o, m. kuip, v.,
ketel, m.; ververskuip (der blauwververs).
Vagheggiarnento, m. het geven van knipoogjes, van lonkjes; het bot maken aan inn ;
vleier ij , v.; —are, v. a. met welgevallen beschouwen ; — qd., lonkjes geven ; het hof
maken, verliefd aanzien ; — qe., naar iets
verlangen, begeeren; —rsi allo speeehio,
gaarne voor den spiegel staan, in den spiegel
zien ; —atore, m. oogjes-, lonkjesgever, aanbidder, minnaar, m.; —fino, m. fat, gek, in.;
verliefde gek, hofmaker, m.
Vagheria, f. h.z.d. als —eggiamento ;
—ezza, f. beminnel ij k-, lieftallig-, bekoorlijkheid, v.; lust, m., welgevallen, o., geneugte, o.;
prendere — di qc., welgevallen in iets
vinden ; mi viene — di una coca, ik krijg
lust naar iets.
Vagillare, v. n. Z. vacillare.
Vagina, f. scheede v. (van den degen); (Anat.)
moederscheede, v.; —anale, agg. (Anat.) de
scheede betredende; —ire, v. n. schreeuwen,
schreien, weenen, grienen ; fig. nog in de eerste
ontwikkeling zijn, nog in de kinderjaren zijn
(bijv. de beschaving van een volk); —Ito, m.
geween geschrei, o. (van kleine kinderen); fig.
i priori —, de eerste beginselen.
Va'glia, f. waarde, beteekenis, v.; dapperheid,
v.; bekwaam-, degel ij kheid, v.; uonno, artiste di —, man, kunstenaar van beteekenis,
,
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waarde ; sost. m. — postale of alleen
postwissel, m.; —are, v. a. zeven, ziften,
doorzeven, uitziften ; fig. uitzoeken, onderzoeken, nauwkeurig overleggen ; (Cacc.) — un
uceello, een vogel missen (doordien de hagel
zich te veel verspreidt); v. n. Tam. schommelen,
heen en weer schudden (bij 't gaan); —Ma, f.
een enkele doorzeving, v.; slag m. met de zeef ;
—atore, m., —trice, f. zever, zifter. m.,
-ster, v.; fig. nauwk. onderzoeker, muggenzitter,
bedilal, m.; —atura, f. zeving, zifting, v.;
zeefsel, wat na 't zeven terugbljft ; —etto, m.
fijne, kleine zeef, haarzeef, v., theezeefje, o.;
—o, m. zeef, zift, v.; fig. zifting, v., nauwkeurig
onderzoek, o.
Vago, agg. ronddoolend, rondloopend; la —a
Fania, de onbestendige Faam, v.; stelle
—ghe, h.z.d. als stelle erranti ; fig. begeerig, vurig verlangend ; — di valenti uomini,
strevend naar den omgang met degelijke mannen ; far — qd. d'uiia eosa, iem. belust
op iets maken ; onzeker, onbestendig, onbestemd ; fig. fijn, aetherisch, beminnelijk, lieflijk ;
asgetto —, aanvallig, lieftallig gelaat ; —ghe
fanciiille, lieve, aanvallige meisjes, o. mv.:
sost. m. hofmaker, aanbidder, minnaar ; —olare, v. n. frequ. van vagare ; —one, m.
(Ferrov.) spoorwegwagen, wagon, m.; — di
prima, seconda classe, wagon eerste,
tweede klas ; — da letto, slaapwagen ; —
postale, postwagen, m ; — ristoratore,
restauratiewagen ; — saione (of — Pullmann), salonwagen ; — anibulanza, zieken-, hospitaalwagen, m.
Vaia'lo, m. bontlooier, bontwerker, m.; —ano,
m. soort donkere wijn ; —are, v. n. zwart,
donker worden (van druiven); p. pass. —ato,
ais agg. bont, zwartgevlekt ; (Cavall.) cavallo
—, paard met glasoogen.
Vaini'glia, f. (Bot.) vanieljestruik, m., hellotroop, [n.; vanielje, v.; baccelletto di —,
vanieljestokje, o.
Vaio, m. (Zool.) grijze eekhoorn, m., bont o. er
van; (Arald.) met pelswerk, hermelijn omgeven wapen ; —olare, v. n. h.z.d. als vaiare ;
p. pass. —ato, als agg. eenkleurig gevlekt,
gestreept ; —olo, m. Med.) pokken, mv.; —
arabo (of nero), zwarte pokken ; — spurio,
valsche-, waterpokken ; innestare il —, de
pokken inenten ; butteri del —, poklidteekens ; butterato dal —, pokdalig, van de
pokken geschonden ; —oloide, f. (Med.) waterpokken, mv.; —oloso, agg. (Med.) aan pokken lijdend ; sost. m. poklijder, pokzieke, m.
Vaivoda, m. waiwode, m., stadhouder m.
(in Polen).
Valacchia, f. (Geogr.) Wallacheie, o.
Valanga, f. lawiene, v., sneeuwstorting, v.
Valcare, v. a. Z. valicare.
Valchirie, f. pl. (N. pr. mit.) Walkieren of
Walkuren, v. mv.
Valdal, m. pl. (Geogr.) Waldaigebergte, o.
Vale'ggio, m. h.z.d. als potere, forma;
—eiste, agg. en p. pres. Z. valere; —enteria, —entezza, —entia, f. dapperheid,
v., moed, m.; geschiktheid, bekwaamheid, v.;
—enti'gia, f. h.z.d. als valore of valentia;
—entre, agg. h.z.d. als —ente ; —entuonio,
m. uitstekend, degelijk, voortreffelijk man, m.
Valere, v. n. gelden, waard zijn, kosten, de
waarde hebben ; val poco, nulla, het is
weinig, niets waard ; vale iuoltissimo, 't is
zeer (buur; vale cento lire, 't is honderd
—,
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lire waard ; non vale nur baloceo, 't is
geen duit waard ; fig. libro che non vale
nulla, boek dat niets waard is, niets te beteekenen heeft; un napoleone vale venti
lire, een gouden napoleon is twintig lire
waard, doet twintig lire ; — in uxia cosa,
in een zaak veel waarde, van veel gewicht
zijn, veel tot stand brengen ; baten, deugen,
dienen, helpen, van nut, van dienstzijn ; tutti
1 mies forti non valsero a nulla, al
mijne pogingen baatten, hielpen, dienden tot
niets ; a che vale tutte questo ? waartoe
dient dit alles, wat nut heeft dit alles ? val
pifi l'esenipio che 11 consigilo, het voorbeeld werkt meer uit da n het woord ; machtig
zij n, een groote macht hebben ; (Gram.) beteekenen, uitdrukken ; che vale quuesta
voce ? wat beteekent dit woord ? evenveel
waard zijn ; valse mille, h ij is zooveel waard
als duizenden ; non —, niet gelden (een partij
bij 't spel); farsi —, zich doen gelden ; Tam.
vale e clie ..., pas op of ..., wat belet me,
dat ...; vale e ehe t' appleelco due
ceffoni, wat belet me dat ik je een paar
oorv ijgen geef ? vale a dire, dat wil zeggen ;
— meglio, beter, dienstiger zijn; valeva
meglio non far nulla, 't ware beter geweest niets te doen ; —rsi, v. rilt. (di qc.),
zich ergens van bedienen, zich iets ten nutte,
ten dienste maken; —rsi di meglio, zijn
toestand verbeteren ; verschaffen, verwerven ;
— a qd. di fare qc., iem. er toe helpen
om iets te doen ; — la pena, de moeite
waard zijn ; p. pres. —ente, als agg. flink,
degelijk, geschikt, bekwaam, bruikbaar ; goed,
rechtscha pen, dapper.
Vale'ria, f. (N. pr.) Valerie, Valeria, v.
Valeriana, f. (Bot.) valeriaan, m.
Valiselo, m. eenvoudige katoenenstof.
Valesia, f. (Geogr.) Wallis, o.
Valetudina'rio, agg. ziekelijk ; —ine, 1. gezondheid, stevigheid, v.; lichaamsgesteldheid,
v.; temperament, o.
Vale'vole, agg. nuttig, dienstig, heilzaam; geldig, steekhoudend ; —olurente, avv. op heilzame, nuttige enz. wijze.
Valiea'bile, agg. doorwaad-, overschreidbaar;
—care, v.a. door-, overschreiden ; doortrekken (door iets), overtrekken, doorwaden ; overtreffen ; overtreden (bevelen); —cato'io, m.
steg, v.; bruggetje, o., plank v. (ever een beekje);
—co, m. door ; overgangspunt, o., -plaats, v.;
pas, v.; weg, m., spóel m. , spinrad, o.; —dasuente, ave. op krachtige, geldige, werkzame,
degelijke wijze; —dare, v. a. Z. convalidare ; —dità, f. kracht, sterkte, stevigheid,
v.; fig. geldig-, werkzaam-, steekhoudendbeid,
v.; rechtsgeldigheid, v.; —do, agg. sterk,
krachtig, stevig ; difesa —a, krachtdadige
verdediging, v.; rechtsgeldig, geldig ; argu}neuto —, steekhoudend en deugdelijk bewijs; —geria, f. zadelmakerij, v., handel,
winkel m. in lederwaren ; —getta, f. kleine
koffer, o., kl. reistasch, v.; —gia, f. mantelzak, m.; valies, o.; reiszak, m., reistasob, v.,
koffer, 0.; fam. entrare in —, boos, toornig
worden ; —gia'io, in. zadel-, koffermaker, m.;
fabrikant van lederwaren ; —mento, m. h.z.d.
als valore of virtu ; —tore, in. helper,
ondersteuner, m.
Vallaine, m. dalstelsel, o.; —are, v. a. met
grachten, wallen omgeven ; —, agg. (Archeol.)
corona —, legerkroon, v.; —ata, f. lang,
;
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breed dal, 0.; dalvlakte, v.; —e, f. dal, o.; val
d'Arno of Valdarno, Arnodal, 0.; (Bibl.)
— di lacrinte, tranendal, jammerdal, o.; le
—I delle orde, de golfdalen, mv ; (Mar.)
zoutwatervijver, m.; a —, dalwaarts, bergaf- ;
—etta, f. kl. dal, 0.; —ettiva, f. bekoorlijk
kl. dal, o.; —etto, m. (Stor.) page, edelknaap,
m.; thans : dienaar, stalknecht; —icella, f.
ki. dal, o.; —icoso, agg. vol dalen ; —igiano,
m. dalbewoner, m.; —ivo, agg. door den regen
in het dal afgevoerd (grond); —o, m. wal, m.,
pallisade, v., verschansing, v.; —onata, f.
breede dalvlakte, v.; —one, m. groot, uitgestrekt dal, 0.; —onea, f. hongaarsche galappel, m.
Walloni, m. pl. (N. pr. etn.) Walen, mv.,
—o'nico, agg. Waalsch.
Valloso, app. vol dalen, dalrijk.
Valorare, v. a. Z. avvalorare ; —ore, m.
I. waarde, v., pr ij s, m.; — dichiarato, aangegeven geldswaarde (bij aanget. brieven); fig.
waarde, verdienste v. (v. een werk); waarde, v.,
bedrag, o.; — intrinsecco, — nominale,
werkelijke, nominale waarde, v.; — d'affezione, liefliebberijwerk, 0.; —i, p1. geldswaardige papieren, waardepapieren ; (Gram.)
beteekenis v. (van een woord); (Mus.) — dl
Tina nota, duur, m., waarde v. van een noot;
dar — alle parole altrui, aan iemands
woorden waarde hechten; II. moed, m., dapperheid, kracht, sterkte ; geesteskracht, v.;
—orosamente, avv. op moedige, dappere,
wakkere wijze; —oso, app. dapper, moedig,
wakker, krachtig, sterk ; bekwaam.
Valsente, m. bedrag, o., waarde, v., prijs m.
(van een gekocht voorwerp); bedrag o. van
iem.'s vermogen, het geheele vermogen, o.;
—o, p. pass. van valere.
Valtellina, f. (Geogr.) Valteline, o.
Valuta, f. waarde, v., prijs, v.; (Co rn .) geldswaarde, v.; muntvoet, m., wisselwaarde, v.;
— intesa, overeengekomen waarde, v.; fig.
en fam. esser di — intesa con uno, met
iem. onder een hoedje spelen ; het met iemand
eens z ij n ; —a'bile, app. berekenbaar, schatbaar, hoog te schatten ; —are, v. a. schatten ;
fig. achten, hoogachten, waarde hechten;
vooruit bepalen, aannemen, schatten ; —azione, f. waarde-,prijsbepaling, v.; schatting,
taxeering; fig. beoordeeling v. der feiten.
Valvassore, —0, m. (Stor. medioev.) lagere
vasal, achtervasal, m.
Va'lvola, —vula, f. kiep, klap, v.; valdeurtje,
o.; luchtklep, T .; (Anat.) hartklep, v.; —etta,
f. kleine luchtklep, klepje, o.
Valzer, m. wals, v.
Vampa, f. gloed, m , vlam, v.; —e, f. pl. groote
hitte, v.; —e al viso, bloedaandrang m. naar
't hoofd ; hitte v. in 't gelaat ; fig. la — del
tno disio, de gloed, bet vuur van uwe begeerten (D.); —eggiare, v. n. hevig branden,
vlammen werpen, hitte uitstralen; —0, m.
h.z.d. als —a; far —, hitte, vuur, gloed uitstralen; tienar — bluffen, pochen; ook : in
toorn, woede geraken ; —ore, m. Z. —o.
Vampiro, m. vampier, m., spooksel dat slapende menschen het bloed uitzuigt ; fig. bloedzuiger, afzetter, m.; (Zool.) vampier, m. (groote
Amerikaansche vleermuis, v.).
Vanaglo'ria, f. ijdele roem-, eerzucht ; ijdelheid; jacht v. naar eerbewijzingen; —are,
v. n. en —rsi, v. rifl. zichzelf op ijdele, kleingeestige w ij ze roemen ; zichzelf verheerlijken;
,
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pralen, pochen met luttele dingen ; —osantente, avv. op ijdele, pralende, roemzoekende
wijze; —oso, agg. ijdel, roemzoekend, verwaand, dom hoogmoedig, pralend.
Vanamente, ave. tevergeefs, zonder nut, voordeel ; op ijdele, bluffende, roemzuchtige wijze ;
zonder reden; —are, v. a. Z. vaneggiare.
Va'ndall, m. pl. (N. pr. etn.) Vandalen, m. mv.;
fig. vernielzuchtige barbaren ; —a'lleo, agg.
wandaalsch, vandaalsch ; vernielzuchtig, barbaarsch ; —alistno, m. vandalisme, o.; ruwe
verwoestingszucht; miskenning, minachting v.
der kunst.
Vanda, f. (Geogr.) Vendee, v.; —eista, m.
(N, pr. etn.) Vendeër ; (Polit.) legitimist, m.
Vaneare, v. n. Z. —eggiare ; —eggla, f.
(Apr.) Z. maneggia ; —eggiantento, m.
waanwijsheid, v.; dwaasheid, zottepraat ; het
Wen o. (van koortslijders); —eggiare, v. n.
ijlen, onsamenhangende taal spreken ; fig. zich
hersenschimmen maken ; onsamenhangend
praten, denken, zottepraat uitslaan ; zich met
kinderachtigheden, beuzelar ij en bezighouden ;
leeg, hol z ij n, een holte, diepte vertoonen ;
zonder gevolg, uitwerking blijven ; —rsi, v. rif.
h.z.d. als vatiagloriarsi ; p. pres. —ante,
ijlend ; domme, zottepraat uitslaand, hersenschimmen najagend ; —eggiatore, m. ijlhoofd, dweeper, zotteklapverkooper, m.
Vanello, m. (Omit.) kieviet, v.
Vanerello, m., —a, f. ijdele man, m., vrouw,
v.; ijdeltuit, v.; —e'sio, app. ijdel, belachelijk
opgeblazen ; —ezza, f. h.z.d. als —ità of
leggerezza.
Vanga, f. spa, v., scheup, schop, m.; roba
of semente sulla —, op den omgespitten
grond groeiend ; prov. la — ha la punta
d'oro, de schop, spa heeft een gouden punt ;
de arbeid met de spa is goud waard ; è pin
leggiera la — cite la penna, lichamelijke inspanning is niet zoo zwaar als die van
den geest; —aiuole, f. (Pescat.) schepnet, 0.;
—are, v. a. en n. met den schop, de spa bewerken, omspitten ; —ata, f. steek m. met de
spa; slag m. met een spa op het hoofd ; het
bewerken, omgraven met den schop ; far la
—, omspitten, omgraven ; —atore, m. spawerker ; iem. die met de spa werkt, omgraaft;
—atura, f. het bewerken, omgraven van den
grond met de spa.
Vatigelo, m. Evangelie, o.; gedeelte der mis
waar het evangelie gelezen wordt; la mensa
è al —, de mis is aan 't evangelie; fam. è
vero come 11 —, 't is zoo waar als een
evangelie, 't is onbetwistbaar waar.
Vangheggia, f. kl. ploegschaar, v.; —etterre,
v. a. licht omgrayen, omspitten ; —etto, m.
kl. schop, spitter, m.; kl. spa, v.; vangile, m.
dwarsstang v. aan de spa.
Vangua'rdia, f. h.z.d. als avanguardia.
Vania, f. h.z.d. als vanità ; —are, v. n. Z.
—egglare ; —lo'qulo, m. ijdele praat,
beuzelpraat, v.; —re, v. n. Z. svanire ; —tà,
f. ijdelheid, inbeelding, v., eigendunk, m.;
nietig-, vergankelijkheid ; la — delle cose
dl questo mondo. de ijdelheid, nietigheid
v. van de aardsche dingen ; —toso, app. ijdel,
ingebeeld, verwaand ; behagen vindend in ijdele
dingen, in beuzelingen.
Vanni, m. pl. groote vleugels, m., slagpennen, v. mv.
Vano, agg. hol, ledig ; fig. ijdel, nietig, vergankelijk; ongegrond (verwachting); riuscir,
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tornar —, niet gelukken, mislukken ; (van

personen) ijdel, ingebeeld, verwaand ; — come
ta iga canna, ten hoogste verwaand ; (Cappel.)
pelo —, stijve haren (die niet tot vilt te verwerken zijn); pelo —, donsbaar, 0.; dons, o.

VAR
batello a —, stoomboot, v., steamer, ei.;

fam. — spoorwagen, locomotief, m., trein, m.;
,

graando arriva il —, wanneer komt de
trein, de boot aan ; spoorwegstation, o.; vo al

—, ik ga naar 't station ; spoorwegbestuur, o.,
(eerste baardhaar); sost. m. het ijdele, nietige,
spoorwegen ; spoor, 0.; è inipiegato al —,
o.; nietigheid; leeg, hol gedeelte, o.; (Arch.)
hij is biij het spoor, de spoorwegen geplaatst;
— della hoestra, vensternis, v.; hol gedeelte
fijne, doorschijnende sluier, m.; —etto, m. kl.
0. van een muur; —taggiare, v. a. overlichte damp, m.; kl. stoomschip, o.; —iera, f.
treffen, uitsteken (boven iets. of iem.); iemand
stoomketel, m.; —ino, m kl. stoomschip, o,
voordeel verschaffen, begunstigen ; v. n. h.z.d.
kl. stoomboot, v.; —osità, f. dampig-, neveals avvautaggiarsi ; p. pass. —aio, als
ligheid, v.; —oso, agg. nevelig, beneveld;
agg. rijkelijk, overvloedig; peso — rijkelijk
lig. onduidelijk ; frasi —e, belle, zinledige
gewicht ; —taggino, m. toegift, v., overgewoorden.
wicht, o.; (Calzol.) kl. losse naad v. (aan schoe- Vapulazione, f. tuchtiging, v., uitdeeling v.
nen); —ta'ggio, in . voordeel, nut, o., winst,
van klappen.
v.; lo dico per tuo —, ik zeg om uw best- Varameuto, m. het van stapel loopen o. (van
wil; tornar a —, tot nut, voordeel strekeen schip); —are, v. n. (Mar.) van stapel looken ; voorrang, m.; overhand, v.; aver
pen ; landen, aanleggen ; —ca'bile, agg. doorde overhand behouden ; aver il — di ...,
waad-, overschrijdbaar; —care, v. a. overhet voorrecht hebben van ..., (Mar.) aver il
zetten, overvaren ; doorwaden, doortrekken;
— del vento, voor den wind komen; den
— 11 inonte, den berg overtrekken ; fig. —i
wind gunstig hebben ; (Giuoc.) voorhand, v.,
limiti, de grenzen overschrijden, te buiten
voorsprong, m.; dar di —, een voorsprong
gaan ; fam. aver varcato i veeti, de twingeven, voor geven (bij wedrennen); toegift v.
tig voorbij, over de twintig (jaar) zijn; —co,
(bij den verkoop); —i, pl. buitengewone schatm. door-, overgangspunt, o.; overzetplaats,
ting (in hoendereieren enz.) door den boer
doorwaadbare plaats, v.; uitgangspunt, 0.;
aan den landheer te geven ; (Calzol.) onderleer,
moeielijke doorgang ; aprirsi tin — zich een
voeringleer, o.; (Stamp.) zethaak, in.; a —,
doorgang banen ; aspettare uno al —, op
h.z.d. als a cavaliere ; da, di —, bovendien ;
iem. loeren, iem. ergens opwachten ; fig. il —
—taggiusamente, avv. niet voordeel, winst,
della vita, overgang uit het leven, de dood,
op voordeelige wijze ; —taggioso, aqg. voorm.; kl. afstand, m.
deelig, rustig, gunstig, winstbrengend ; op zijn Varia'bile, agg. veranderlijk, onbestendig,
voordeel bedacht; —tagione, —tauiento,
wispelturig; als sost. il barometro è al
grootsprekerij, blufferij, pocherij, v.; —tare,
—, de barometer staat op veranderlijk; (Alg.)
v. a. roemen, prijzen, ophemelen ; — qe. a
quantità —, veranderlijke grootheden, v. mv.;
qd., iem. iets aanprijzen ; fainiglia che
—abi lità, f. veranderlijk-, onbestendigheid, v.;
vauta langa serie di uomini illustri,
—aniente, avv. op verschillende wijze ; —aeen geslacht dat zich op een lange reeks van
mento, verandering, zwenking, ongelijkheid,
beroemde personen mag beroemen; —rsi,
v.; —ante, Z. ond. —are, v. a. veranderen,
v. ria. zich roemen; zich beroemen, pochen,
anders maken; afwisselen (met iets), een afpralen ; nil vanto di farlo, ik maak mij
wisseling maken, geheel veranderen ; — tutto
sterk het te doen; —tatore, m., —trice, f.
l'addobbainento, de geheele inrichting verpocher, praler, grootspreker, m., -ster, v.; —taanderen ; — I'orario, de indeeling v. van
zione, f. het zich roemen, pralen ; non lo
den dag veranderen, wijzigen ; —rsi di panel,
dico per —, ik zeg het niet om mij te roevan kleeren verwisselen, zich anders, opnieuw
men, te prijzen ; —teggiarsi, v. rill. voor:
kleeden ; (Mus.) varieeren ; (Nat.) ontaarden,
vautarsi ; —teria, f. praler ij , grootsprekerij,
varieteiten vormen (planten); v. n. veranderen,
pocherij, opsnijderij, v.; —to, m. gepraal, o„
anders worden ; varia II vento, de wind
het zich beroemen, roemen ; darsi — di
verandert, slaat om ; —ante, als agg verschilqe., zich ergens op beroemen, zich tot roem
lend, varieerend, afwijkend ; sost. m. variant,
aanrekenen ; voorrang, in., voorkeur, o.; aver
m., afwijkende lezing v. van een tekst; fam.
il — sopra gil altri, alle anderen overfare delle —I, zich afwijkingen, variaties
treffen, in de schaduw stellen ; — tame, in.
veroorlooven (bij 't oververtellen enz.); p. pass.
(Ayr.) voor de rijpheid verdord (leeg) graan;
—ato, als agg. verschillend, verscheiden,
—tura, f. h.z.d. als vanità.
veelzijdig , colon-1, bonte
Wa'iivera, a —, In,. avv. op goed geluk af; op
kleuren ; di qualità —a, van allerlei, veronoverlegde, ondoordachte wijze.
schillende hoedanigheid ; (Mus.) gevarieerd,
Va'pulo, agg. terstond gereed om toe te slaan.
veelvuldig veranderd, gewijzigd (thema); —aVapora'bile, agg. Z. evapora'bile ; —are,
taniente, ave. verschillend, op verschillende,
v. a. met dampen vervullen ; — aliti, dampen,
velerlei wijze; —azione, f. verandering, veruitstoomen ; v. n. dampen, geuren, verspreiwisseling, verscheidenheid, afwijking, v., onderden ; —ativo, agg. Z. —abile ; —ato'io m.
scheid, o.; (Mus.) variatie v. (op een thema);
h.z.d. als snfflimi'gio; —azione, f. Z.
(Alg.) calcolo delle —i, variatierekening,
evaporazione ; —e, m. damp, nevel, stoom,
v.; (Pis.) — anagnetica, dell' ago magconvertire in —, in damp veranderen ;
netico, Z. declinazione.
condensare I —i, de dampen neerslaan, Val•ice, f. (Med.) aderspat, V. —celfa, f.
condenseeren; uitdampen, v.; 11 sole dissipa
waterpokken, mv.; —ocele, m. aderspatbreuk;
i —I, de zon verdrijft de nevels ; —I, al. pl.
adergezwel, 0.; —oso, agg. met aderspatten.
winden, m. mv., oprispingen, v. mv.; —1 del Variegato, agg. bont, gestreept, gevlekt, gevino, dampen van den wijn ; bagni a —,
stippeld (bloemen, bladeren); —eggiare, v. a.
dampbaden, o. mv.; niacchina-a —, stoomen n. frequ. v. variare ; —eta, 1, verscheimachine, v.; caldaia a —, stoomketel, m.;
denheid, menigvuldigheid; ongelijkheid, v.;
,

,
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verschil, o., afstand, m.; afwijking, v.; voor:
lucostanza, volubilitá; (Nat.) speel-,
bastaardsoort, v.; varieteit v. (van dieren,
planten); —forme, agg. veelvormig, verschillendvormig; --o, agg. verschillend (in soort,
vorm); menigvuldig, veelvormig ; fig. ingegno
—, vlugge, zich op verschillend gebied bewegende geest, m.; voor : inconstante of vol^ibile ; tempo —, veranderlijk, onbestendig
weer, o.; als sost. m. verschillend ; —I, pl. verschillende, verscheidene personen), eenigen;
- olato, agg. (Min.) gestippeld (gesteente);
—oloso, agg. Z. vaioloso.
Varo, m. (Mar.) van stapel loopen, o.
Warra, f. oude .lakenmaat ( i . el).
Varro'cehio, m. (Mil. stor.) muurbreker,
stormram, m.
Varrone, m. (N. pr. stor.) Varro, m.
Varsa'via, 1. Warschau, o.; —aviano, m.
inw. van Warschau.
Varvassore, —oro, m. Z. valvassore.
Vasa'io, m. pottenbakker, vazenmaker, m.
Vasca, 1. v ij ver, tuinvijver, m.; fontein, v.;
kuip, v.; —hetta, f. kl. vijver, in.
wascello, m. (Mar.) schip, 0.; — da guerra,
di linea, di commercio, oorlogs-, linie-,
koopvaardijschip, 0.; capitano, teuente di
—, kapitein, luitenant ter zee.
Vaseolare, agg. (dnat.) tot de bloed- enz. vaten
behoorende ; vol kl. vaten, vaatrijk ; —oloso,
agg. vol. kl. vaten, vaatrijk.
Vaselina, f. (Farm.) vaseline, v.
Vaselia'ggio, —atue, m. tafelservies, o.; —
di argento, di porcellaua, zilveren, porceleinen tafelservies, vaatwerk, 0.; ella'io,
—aro, m. vervaardiger van aardewerk, tafelserviezen ; —ellamento, m. h.z.d. als —arme ;
—ellettiera, f. bordenkast, kast voor de
tafelserviezen; —elliere, m. Z. —aio ; —o,
m. Id. vat. o.; vaatwerk, o.; bootje, 0.; —erffa,
1. een menigte potplanten ; —etto, m. kl. vat,
0.; kl. beker, m.; kan, vaas, v. enz.; —o, m.
vat, o.; vaas, o., pot, m., kan, v.; —1,p1. vaatwerk ; kan en kommen; —I nacri, gewijde
vaten, mv.; (Archeol. en Art.) vaas, v.; —1
lagrinuatorj, tranenurnen, v. mv.; fig. —
di purità, di eimisericordia, een vat van
zuiverheid, barmhartigheid ; persoon vol zuiver-, barmhartigheid; — di elezione, uitverkoren vat, o.; — da nor', bloempot, m.,
bloemvaas, v.; — da Hotte, nachtspiegel, m.;
inwendige ruimte v. van een kerk, gebouw;
iiva sala dl piccolo —, een niet zeer
ruime zaal; —i, pl. (Anat.) vaten; —I sangiiigni, bloedvaten ; —i liiifatici, lymphava ten.
Vassalla'ggio, m. vasalschap, o., leenbaarheid, v.; dienst-, leenplicht, m.; vasallenverhowling, v.; leeneed, m.; fig. slaafsche onderdanigheid, onderworpenheid, v.; —allo, m.
(Stor.) vasal, leenman, leenplichtige, m.; (iq.
knecht, dienaar, ondergeschikte, m.
V asset lo, m. Z. vaseello.
Vassolare, v. a. het graan, de kastanjes inkuipen, reinigen; —olno, m. kl. koffie, thee-,
presenteerblad, o.; —o'io, ro. presenteer-,
koffie-, theeblad, o.; schotel v. (van een soepterrien enz.); (Mur.) kalktrog-, bak, m.; kuip v.
(voor 't reinigen van graan enz.).
Vastamente, arv. breed, uitgestrekt.
Vastare, v. a. Z. devastare ; —, v. n. Z.
bastare ; —azioue, 1. Z. devastazione ;
—ezza, f. wijdte, uitgestrektheid ruimte,
—

,

j grootte, v.; —0, agg. wijd, ruim, uitgestrekt;
petto — ruime wijde borstkas, v.; —a
tenuta, uitgestrekt grondbezit, o.; groot, onmetelijk ; uomo di —a dottrina; man van
veelzijdige kennis, geleerdheid.
Vate, m. ziener, profeet, m.; zanger, dichter, m.
Vaticano, m. Vatikaan, m. (pauselijk paleis);
vatikaansche heuvel, m.; fig. pauselijk hof,
pauselijke heerschappij.
Vatlelnare, v. a. voorspellen, -zeggen ; assol.
waarzeggen, profeteeren ; —store, m. --trice,
f. waarzegger, m., -ster, v.; profeet, m., -tes, v.;
ziener,. m., -ster, v.; —azioue, f., —1o, m.
voorspelling, waarzegging, profeteering, v.,
profetie, v.
Va'udo, m. (Geogr.) Waadland, o.; —ese, m.
(N pr. etn.) Waadlander, m.
We, pron. voor vi ; —, afkorting van vedi, zie.
Vecchia, oude vrouw, v., oud wijf, 0.;
—a'ceia, f. leelijk oud wijf, o ; (am.— inatta,
oude vrouw die nog jong wil schijnen : —a'celo, m. leelijke oude, onaangename, afschuwelijke oude man ; —a'ia, f. hooge ouderdom,
ouderdom ; essere II bastone della sus
—, de steun van zijn oude dagen zijn ; — ardo,
m., --a, 1. h.z.d. als —a'ecio, —accia ;
—arello, —erello, m., —ella, f. arme
oude, goede oude man of vrouw ; —ata, f.
domme streek, jongensstreek van een oude
man ; —ezza, f. hooge ouderdom ; prospera
—, een krachtige grijze leeft ij d, - ouderdom, m ;
m., —a, f. arme oude man, m., vrouw,
v.; —o, agg. oud, bejaard ; versleten, afgedragen ; verouderd, van vroegeren tijd ; I —i
tempi, de oude tijden ; le —e instituzioni,
de oude, vroegere instellingen, v. mv.; Cosimo
il —, Cosimos de Oudere ; m. prov. bandiera
—a fa onore al eapitano, oud gereedschap eert den werkman ; sost. m. il —, het
oude; oud, verdroogd hout (aan de booroen);
m. prov. rirettere nu tallo sul —, ouden
w ij n in nieuwe vaten doen ; un abito prende
il —, een kleedingstuk begint dun, oud te
worden ; un —, una —a, een oude man,
oude vrouw, v.; (am. i nostri —i, onze voorvaderen; (am. il mio — la mia —a, m ij n
oude, mijn oude (Wijn vader, moeder); — cucco
of unatto, grijsaard die nog den jongen man
wil uithangen ; —one, in. eerbiedwaardige
gr ij saard, m.; -- 1, p1. gedroogde en met de
schaal in wijn gekookte kastanjes ; —otto,
agg. tamelijk oud, ouwelijk ; —u'ecio, m.,
—a, 1. gebrekkige oude man of vrouw ; — agg.
ouwelijk, gebrekkig; als sost. ouderdom, oude
dag, m.; conninela a prendere 11 —, hij
begint oud te worden, de oude dag komt bij
hem aan ; —unie, m. oude rommel, m.; oud
gebruik, 0.; (Apr.) dorre takken, mv.
Vecccia, f. (Bot.) wikke, v.; —ato, agg. met
wikken vermengd ; pan —, wikkebrood, o.;
—one, m. (Bot.) veldlatherus, m., boschlatherus, m.; —i, pl. (Cacc.) grove hagel, m.; —oso,
app. vol wikken.
Vete, f. wisseling, afwisseling, v.; vervanging,
plaatsvervanging, v.; fare, adempiere,
sostenere le —I di qd., iem.'s plaats innemen, voor iem. in de plaats treden, iem. vertegenwoordigen ; in vete of invece, inplaats,
in den naam ; in quella —, inplaats hier
van ; in loro —, sus —, in hun, zijn plaats ;
vete-, in de plaats van vice-.
Vedere, 1. ,m. het zien, gezicht, zienzintuig. 0.;
blik, m., schouwspel, o., uitzicht, o.; far hello,
,

,
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brutto —, goed voorkomen, er goed uitzien;
meening, v., gevoelen, o.; al mio —, volgens
mij n gevoelen ; a — mio, zoo ver ik kan zien,
meenen ; —, II. v. a. zien, aanzien, beschouwen, waarnemen, zien kunnen ; vedi quanto
è delizioso questo spettacolo, zie eens
hoe schoon die aanblik, dat gezicht is ; zien,
in de beteek. van : begr ijpen, vatten, overwegen, beproeven, probeeren ; ho veduto eomime
si deve fare, ik heb gezien, begrepen hoe
men doen moet ; vedi a quel pericolo
ti nietti, zie wel toe, overweeg wel aan welk
gevaar gij u blootstelt; vedró a contentarvi, ik zal zien, beproeven, trachten u
tevreden te stellen ; v. n. zien ; da un occhio
ci vede poco, met een oog ziet hij weinig ;
poveretto, non ei vede pia, arme man,
hij ziet niet meer, kan niet meer zien ; fig.
vederel bene, motto, zeer scherpzinnig
zijn ; vederti poco, niet veel doorzicht hebben ; —rsi, v. rifl. zich bezien (in een spiegel);
fig. —rsi in una certa eoiidizione, zich
in zekere omstandigheid zien, bevinden ; mi
veggo perduto, ik zie, weet dat ik verloren
ben ; ei slam visti, daarvan mag niet gekikt
worden, we moeten doen als wisten wij van
niets ; esser bene of male visto (veduto),
goed (gaarne), slecht (niet gaarne) gezien worden ; welkom, niet welkom ; farla a — a
qd., het iem. (handtastelijk) aan zijn verstand
brengen ; non — luine clme per git occhl
d'una persona, iem. hartstochtelijk beminnen ; ook : slechts door een andermans oogen
zien ; non— pua là del naso, niet verder
zien als de neus lang is ; zeer bekrompen van
oordeel zijn ; star a —, toeschouwer zijn;
staan te kijken, niets te doen hebben ; sta' a
clie ..., 't staat te bezien dat ...; er ontbreekt nog maar aan dat ...; -- e non — qd.,
iem. in levensgevaar zien, voor iem.'s leven
vreezen ; — volentiere qd., iemand gaarne
zien, liefhebben ; non veder l'ora che
den tijd niet kunnen afwachten dat ...; — le
stelle, de sterren zien, plotseling een groote
pijn gevoelen ; se mal si vede qualcuno,
als er iem. komen mocht, als zich iem. mocht
laten zien ; velo velo ! zie je nu wel, zie je
wel ! vedi (of ve'), vedete, vegga, veggano, zie, ziet; dal — al non —, in een
oogwenk, plotseling ; p. pres. vedente en
veggente, ziend ; als sost. m. ziener, profeet, waarzegger, m.
Vedetta, f. uitkijk, m.; stare alle —e, op
den uitkijk, op post staan ; op zijn hoede zijn ;
(Mil.) vedette, v.; ruiterwacht, v.; dubbele
ruiterijpost, m.; —ibile, agg. zichtbaar ; —store, m., —Itrice, f. toeschouwer, m., -ster,
v.; visiteur, m.; —itura, f, visitatie, v., onderzoek o. (van personen aan douanekantoor).
V e'dova, f. weduwe, v.; —a'ggio, —anza,
f. weduwschap, o., weduwstaat, m.; fig. — di
una chiesa, di una parrocchia, het
zonder bisschop, zonder pastoor zijn van een
diocees of parochie ; —ale, agg. 7,. —11e;
—are, v. a. berooven (van iets); het tot
weduwe maken ; fig. — una chiesa, een
kerk van baar herder, pastoor berooven ; v. n.
in den weduwestand, als weduwe leven ; —a'tico, m. h.z.d. als —aggio, —anza; rouwkleeding, weduwkleeding, v.; —ello, m., —a,
f. knappe, jonge weduwnaar, weduwe, v.;
—etto, m., —a, f. beminnenswaardige, aardige
weduwnaar, m., weduwe, v.; —11e, agg. tot
—

...,

bet weduwschap behoorend, dit betreffend ;
anno —, weduwe-, rouwjaar, 0.; stato --,,
weduwestaat, m.; als sost. aan de overlevende
vrouw toegekend goed, weduwegoed, -geld, 0.;
—lno, m., —a, f. nette weduwnaar, aardige
weduwe, v., -weeuwtje, o.; —0, m. weduwnaar, m.; -- agg. beroofd (van); naakt, van de
bladeren beroofd.
Veduta, f. het zien, gezicht, gezichtszintuig, 0.;
uitzicht, vergezicht, o.; —e, pl. gezichten, o. mv.,
platen v. mv. (in den stereoscoop); (Ottic.) gezichtsveld, o.; gezichtskring, m.; inzicht, o.;
testinnonio di —, ooggetuige, m.; --ina, m.
kI. stereoscoopplaatje, o.
Veemente, agg. hevig, heftig, onstuimig, geweldig ; moto —, plotseling, heftige beweging,
v.; eloquenza —, doordringende welsprekendheid ; —temente, ave. met groote hevigheid, heftigheid ; —za, f. heftig-, hevigheid,
onstuimigheid ; la -- del vento, het geweld,
de hevigheid van den wind.
Vegeta'bile, agg. plantaardig, uit planten bestaande ; dieta— plantenkost,m.; sost. I --i,
de planten, v. mv., gewassen, o. mv.; uit planten bereide spijzen ; —ale, app. tot bet plantenrijk behoorende, plantaardig; terra —, planten-, tuinaarde; sost. m. pl. —1, pl. h.z.d. als
—abili ; —are, v. n. als plant groeien,
wassen ; een plantenleven leiden, vegeteeren ;
(Fond.) spatten, zich uitstorten ; fig. onbewust,
zonder lust voor iets, als een plant leven ; lui
en lusteloos voortleven ; —arianismo, m.
vegetarianisme ; leer, levenswijze der vegetariërs ; —a'rio, —ariano, m. vegetariër, iem.
die alleen van plantenkost leeft; —ativo, agg.
als plant groeiend, vegetatief; potenza —a
e intellettnale, onbewust groeien en intellectueel vermogen ; fig. vita —a, gedachteloos voortleven ; —azione, f. plantengroei,
m., levenskracht v. der planten ; pronta
snelle groei, m.; plantenrijk, o., -wereld, v.;
la ricca — di questa proviucia, de rijke
plantengroei, vegetatie van deze provincie;
—o, agg. goed gedijend ; krachtig, sterk.
Veggente, m. en app. Z. o. vedere.
Vegghiare, v. a. en afgel. Z. vegliare.
Ve'ggia, f. vat, o., inhoud m. van een vat ;
een vat vol ; een voer o. wijn ; ook voor :
treggia ; —are, v. n. Z. vegliare ; —o, m.
vuurtest, kolenpan, v.
Ve'glia, 1. het waken, o.; far la —, waken,.
opblijven ; nachtwaak doen ; (Mar.) avondwacht, v.; avondbijeenkomst, -kouterij, v.,
-gezelschap, o., -praatje, o.; andare, stare
a —, een avondpraatje gaan houden, doen ;
soirée, v., huisbal, o.; —e, pl. nachtarbeid, m.,
nachtwerk, o., nachtelijke studie, v.; andare
a —, een meisje bet hof maken (volgens Iandelijk gebruik), gaan schooien (boerenuitdrukking in N.-Holl.); iron. onaangename, vervelende zaak, v., pigliare a —di far qc.,
op lustelooze, onbescheiden wijze voortgaan
iets te doen (b ij v. iem. lastig vallen); farm
cose da raccontarsi a —, sprookjes,
fabeltjes, kletspraatjes, mv.; —ante, p. pres.
van —are, v. n. waken, wakker zijn, blijven ;
den nacht doorwerken ; — sul libri, den
nacht over de boeken doorbrengen ; andare
a —, op avondbezoek gaan, een avondpraatje
gaan houden ; — sopra isna persona,
una cosa, op iem., iets een waakzaam oog
houden ; fig, in bloei, in kracht, in fleur zijn,
(instellingen); v. a. bewaken, verzorgen, oppas
,
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sen, verplegen ; — uH malato, bij een zieke
waken ; p. pres. —ante, als agg. in gebruik,
algemeen aangenomen, bloeiend ; —store, m.,
—tora, —trice, f. waker, m., waakster, v.;
wachter, m.; le oche — Wei, de het Kapitool bewakende ganzen ; —i, p1. avondgasten,
mv.; —evole, agg. waakzaam, wakker ; —o,
m. Z. vello ; —o, m. en agg. Z. vecchio ;
11 Veglio della Montagna, de Oude van
den Berg; —one, m. groot openbaar bal ;
gemaskerd bal o. (gedurende den karnaval in
een schouwburg).
Vegnente, agg. kiemend, uitkomend, goed gedijend (planten); ook : bambino -, krachtig,
sterk groeiend kind; —za, f. h.z.d. als venuuta ; liig. voor : cedevolezza, toegevendheid, inschikkelijkheid, v.
%ei'eolo, in. voertuig, vervoermiddel, o.; (Anat.)
kanaal, o., leiding, v.; (Fis.) —1 d'ellettricità, f. geleiders m. mv. voor de electriciteit;
(aim.) licht oplossingsmiddel, o.
Vela, f. zeil, o.; —a boma, — di cappa of
di Fortuna, — niaestra of di mezzo, —
latina, boom-, storm-, hoofd-, latijnsch zeil,
o.; —e alte, — basse, — di caccia, —
inaggiori, nilnori, —e quadre, — di
poppa, di proza, —e di rispetto, — di
staglio, —e di taglio (of a tarchia),
onder-, boven-, lei-, hoofd- en bij-, ra-, vooren achter-, reserve-, stag-, sprietzeilen ; —
inibrogliata, opgegijd zeil, 0.; — in portare, — serrata, — spiegata, dragend -,
volstaand -, beslagen -, bijgezet zeil ; —e, pl.
zeilvoering, v.; aantal zeilen ; andar a —,
zeilen ; collar la —, een zeil hijschen, optrekken, brassen ; legai a —e, zeilschepen,
o. mv.; essere alla —, under zeil zijn; onder
zeil gaan ; dar le —e al vento, onder zeil
gaan ; far forza di —c, alle zeilen bijzetten,
zich inspannen, alle krachten inspannen ; Fig.
volgere la — seeondo 11 vento, de huif
naar den wind zetten ; Galar, raceogliere
le —e, de zeilen innemen, reven ; stringere
le —e, de zeilen strijken ; zich gewonnen
geven, vlak vallen; assicurare le —e, de
zeilen vastmaken, bergen ; niaitare le —e,
de zeilen omzetten ; a —e gonfie, a piepe
—e, met gezwollen, volle zeilen, met gunstigen wind; — di vento, licht windje, 0.; —,
zonnetent, v.; zeil o. boven winkelvensters en
deuren ; (tooneel)scherm, 0.; (Mur.) muro a
—, muur van een laag baksteenen ; volta a
—, vlak gewelf, o.; campanile a —, kerktoren die slechts uit een verhoogden (doorbroken) gevelmuur bestaat ; —a'bile, agg. omhulbaar, omsluierbaar ; —assi, m. pl. (Mar.)
leizeilen, o. mv.; groot jachtzeil, o.; —a'io, m.
zeilenmaker, m.; —ame, m. omhulsel, 0.; fig.
sluier-, dekmantel, m.; it — del fntaro,
de sluier der toekomst; (Mar.) zeilwerk, 0.;
--annento, m. bedekking, omhulling, omsluiering, v°.; —are, v. a. met een sluier bedekken, verhullen, omhullen, met een dek,
kleed, omhulsel omhangen ; fig. bemantelen,
verbergen, verhelen ; — gli occhi, licht insluimeren, de oogen even toedoen ; (Pitt.) met
een lichte, doorschijnende dekkleur beschilderen, licht omsluieren ; —rei, v. ril. den sluier
aannemen, non worden ; zich omhullen, den
sluier voor 't gelaat trekken, zich sluieren ;
fig. zich omfloersen (de oogen eens stervenden);
nn liquiido si vela, een licht vlies komt op
een vloeistof; p. pass. —ato, gesluierd, om-
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huid ; fig. dof, mat ; ocehi —i, matte, doffe,
omaoersde oogen ; voce —a, licht gedekte,
zwakke stem ; oro —, mat, dofgoud, o.; carte
—a, velinpapier, o.; fig. verborgen, omhuld;
— v. n. (Mar.) h.z.d. als far vela ; —a'rio,
m. (Archeol.) tentdak, 0.; groot zeil o. over
theaters uitgespreid, velarium, 0.; —ata, f.
het zeilen of varen ; korte zeiltocht, m.; —atamente, avv. op verborgen, geheime, omhulde, omsluierde wijze ; —atura, f. (Pitt.)
overschildering v. met een doorsch. dekverf;
lichte, glazuurachtige bedekking, beschildering, v.; glazuur, o.; (Mar.) zeilwerk, o.; zeilvoering v. (van een schip); —azione, f.
(Eccles.) het inkleeden, omleggen van den sluier
van een non ; het nemen o. van den sluier;
—eggianiento, m. het zeilen, 0.; het met
zeilen voorzien, 0.; —eggiare, v. n. zeilen ;
fig. de lucht doorklieven, - zeilen (der vogels);
v. a. — una nave, een schip van zeilen
voorzien ; --- eggiata, f. vaart v. met volle
zeilen; —eggiatore, m., legno — , snelzeiler; —e'ggio, m. het zeilen, o., zeiltocht, m.
Velenare, v. a. Z. avvelenare, —nifero,
agg. h.z.d. als velenoso ; —no, m. gif,
vergif, venijn, o.; — possente, lento, sterk
of snel-, langzaam werkend vergif; — minerale, vegetale, mineraal-, plantaardig vergif; — della vipera, adder-, slangengif. 0.;
prov. ogni serpe ha il suo — iedereen
geraakt wel eens in woede ; Fig. boosaardigheid, venijn-, giftigheid; lettere tutto
een brief vol venijn en gal ; lam. hevige, afschuwelijke stank ; che —! wat een stank!
volg. —! che gli faecia —! weg met hem !
foei over zoo iemand ! fans. amaro come 11
zeer bitter, zoo bitter als gal ; Fig. far,
mettere —, zeer slecht bekomen (spijzen);
sputar, schizzar —, venijn, gal spuwen;
woedend, zeer boos worden ; Fig. vita cosparse di —, ongelukkig, vergiftigd leven;
Wella coda sta il —, het ergste komt
achteraan, het laatst ; —nosamente, avv.
op boosaardige, valsche wijze ; —nosità, f.
vergiftigheid, v.; Fig. boosheid, boosaardigheid,
v.; —noso, agg. vergiftig, giftig, gift bevattend;
fig. boosaardig, valsch ; lingua —a, venijnige, boosaardige, kwade tong, v.; fig. gevaarlijk, verderfelijk, zeer schadelijk ; dottriiie
—e, verderfelijke leeringen, v. mv.
Veleria, f. zeilenmakerij, v.; zeildoekfabriek,
v.; —etta, f. (Mar.) kl. zeil, gaffelzeil, 0.;
marswachter, m.; stare alla —, alle —e,
h.z.d. als stare alla vedetta ; —etta'io, m.
sluiermaker, -wever, m.; —ettare, v. n. h z.d.
als stare alla veletta of vedetta ; —ia,
ve'rlia, f. (Omit.) meeuw, v.; --iera, f.
sluierhouder, m.; —tere, —lero, agg. (Mar.)
legno —, snelzeiler, m.; —ificare, v. n.
h.z.d. als --eggiare.
Velina, f. moeras, o., poel, m.; — agg. carta
—a, velijnpapier, zijdepapier, o.
Ve'llte, m. (Mil. stor.) lichtgewapend soldaat, m.
Veli'volo,agg. met zeilen voortvliegend ; mare
—, de te doortrekken, doorzeilen zee, v.
Velle, m. het willen, o.; wil, m.
Velleità, f. velleiteit, v.; krachteloos willen;
onduidelijk streven, willen, 0.; een zekere, onbestemde lust, m., verlangen, o.
Ve'llere, v. a. Z. svellere.
Vellicare, v a. (Med.) prikkelen (de huid);
—azlone, f. (Med.) prikkeling, jeuking, v.
Vello, m. vlies, o.; schapevacht, -wol, v.; voor
,
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pelo, haartooi, m., -dracht, v.; haarbosje, 0.;
wolvlok, m.; (Mit.) il Wetlo d'oro, het gouden vlies, o.; vello vello ! interj. Z. onder
veders; —oso, agg. wolrijk, wollig ; — utato, agg. fluweelachtig, zacht als fluweel;
—utino, m. katoenfluweel ; fluweelen lint, 0.;
—uto, ru. fluweel, 0.; — di seta, di eotone,
zijde-, katoenfluweel ; di —, fluweelen ; fig. en
fam. stare, essere nel —, in zeer goede
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doen ; — voor avena ; —agione, f. h.z.d.
als ea'ccia ; —ale, agg. knop- omkoopbaar,
feil, te koop ; roba —, te koop staande waar ;
prezzo — vastgestelde prijs, m.; anima —,
feile ziel, v.; —alità f. koopbaarlaeid, feilbeid,
omkoopbaarheid, v.; —aniento, m. hs d ..»ls
—atura, f. adering, v., aderes mv. (in lidut
enz.); oplegsels, opnaaisels o. mv. (op kleer.);
—ato, aqg. geaderd, aderig, met aderen doortrokken ; —at;ore, m. h.z.d. als caceiatore ; —ato'rio, agg. tot de jacht behoorende ; arte —a, jagerskunst, v., -handwerk, o.
Vendem nia, f. wijnoogst, m., oogsttijd, in.;
fig. en fan. ongeoorloofde winst, v.; —ia'bile,
agg. rijp om geoogst, geplukt te worden ;
—ia'io, m. (Stor.) vendemiaire, wijnmaand, v.
(eerste maand in den kal. der Fr. Republiek);
—iare, v. n. den wijnoogst houden ; v. a. —
l'uva, de druiven voor de wijnbereiding plukken ; fig. bijeenschrapen, binnenpalmen; —iatore, in., —trice, f. wijnlezer, m., leester,
m.; wijngaardenier, rn.
Ve'ndere, v. a. verkoopen ; vendersi a tal
prezzo, voor dien en dien prijs te koop zijn ;
— al ingrosso, al niinuto, in 't groot,
in 't klein verkoopen ; —a taglio, bij de el
verkoopen ; —a contanti, pronti, comptant,
tegen gereed geld verkoopen ; aver da — di
qe., iets overvloedig, in overvloed hebben ,
p. pass. —uto, als aqg. verkocht, omgekocht;
penne —e, verkochte, feile pennen ; —ere'ccio, agg. te verkoopen, koopbaar, te koop,
feil, omkoopbaar ; —etta, f. wraak, m.; fare,
prendere —, wraak nemen ; fare — di
qe., wraak nemen over iets; far le sue —e,
zich genoegdoening verschaffen ; straf, zoening,
v.; fare — a qd. di qe. iem. genoegdoening verschaffen voor iets; far di — qe.,
iets tot eiken prijs verkoopen ; —e'vole, —Ibile, agg. te koop, verkoopbaar, koopbaar
feil ; —ibu'bbale, m. indecl. opsnijder, bluffer, leugenaar; —ica'bile, aqg. wreekbaar,
waarover men wraak, genoegdoening ken
nemen ; —icabilmente, avv. op wraakzuchtige wijze ; —icare, v. a. wreken, straffen;
— un insulto, een beleediging wreken ; —
qd., iem. genoegdoening verschaffen ; —rsi,
v. rilt. zich wreken, wraak nemen ; — qe.,
zich iets toeëigenen; p. pass. ato, gewroken; —icativo, agg. wraakzuchtig, -gierig ;
—icatore, m., —trice, f. wreker, m., wreekster, v.; —dieazione, f. h.z.d. als —etta;
—iehe'vole, agg. h.z.d. als —ieativo ;
agg. voor : —diato ; —frottole, m. indeed.
bedrieger, oplichter, m.; —ifunto, m. indecl.
bluffer, opsnijder, pocher, praatjes-, smoesjesmaker, m.; —ïgione, f. h.z.d. als —ita ;
—innento, m. het verkoopen, o., verkoop, m.;
—ita, I'. het verkoopen, 0.; verkoop, omzet, in.;
— volonta'ria, coatta, vrijwillige, gedwongen verkoop, in.; noettere, essere in
—, te koop stellen, zijn ; — di vino, di pane,
wijn - , broodwinkel, m.; aprire uso
di
vino, een wijnhuis o. openen ; stare alla —,
in den winkel staan, verkoopen ;(Stor.) Vendite, heetten de onderafdeelingen van den
geheimen bond der Carbonari ; (Giur.) — di
,

,

,

omstandigheden verbergen, goed in de wol
zitten; — agg. fluweelachtig, met fluweelachtige oppervlakte ; (Bot.) flor — h.z.d. als
nappa di cardinale ; (Zool.) razza —a,
iluweelrog, m.
Velo, m. sluier, m.; tirarsi il — rugli oeehi,
den sluier over het gelaat trekken, het gelaat
met den sluier bedekken ; — bianco, di
sposa, bruidsluier, m.; (Eccles.) nonnesluier,
in.; prendere il —, den sluier aannemen,
in 't klooster gaan ; deporre, laselare il
—, den sluier afleggen, het klooster verlaten;
tulle, v., gaas, floers, o.; abito di — color
rosa, een kleed van rozeroode tulle ; nettere
yin — sopra lo specchio, een gaas over
den spiegel hangen ; — di monaca, lichte
zijdestof; dunne laag, v., dunne overtrek, m.;
sluier, adem, m.; fig. dekmantel, m., voorwendsel, 0.; sollevare it —, den sluier oplichten,
de vermomming, omhulling wegrukken ; 11cade degli occhi, de blinddoek valt van
de oogen ; — terrestre, corporeo, aardsch,
lichamelijk omhulsel (der ziel), 0.; fig. — di
niestizia, sluier van droefheid ; stendere
un — su qc., een sluier over iets spreiden,
iets onder den mantel der liefde verbergen ;
huidje, velletje, vel o. (op vloeistoffen); dunne
schil, v., korst, m.; — di cipolla, uienvelletje, o.; fig. far —, omsluieren, omhullen,
verbergen ; ook voor : velatura, vela.
Weloce. agg. snel, vlug, behendig ; ook fig. —
intelletto, vlug verstand ; gli anni passano —i, de jaren vliegen snel voorbij ;
—ceinente, avv. met groote snel-, vlugheid ;
—cipede, m. beroepshardlooper, m.; velocipede, v., rijwiel, 0.; (am. fiets, v.; —cipedista,
an. wielrijder, m.; --cità, f. snel-, vlugheid, v.;
la — del fulmine, de snelheid van den
bliksem ; /1g. — del pensiero, snelheid der
gedachte ; (Ferrov.) a grande —, als ijlgoed;
a piscola —, a Is vrachtgoed ; —citare, v. a.
bespoedigen, versnellen ; —rsi, v. rifl. sneller,
bespoedigd worden ; —citazione, f. versnelling, bespoediging, vermeerdering v. der snelheid; —dromo, m. renbaan v. voor wielrijders, velodroom, o., wielerpaan.
Weltro, m. windhond, hazewindhond, rn.; (Cacc.)
jacht-, perforcehond, m.
Vena, f. ader, bloedader, v.; allentare,
aprire, pungere la —, aderlaten ; non
aver sangue Helle —e, geen bloed in de
aderen hebben; laf, flauw zijn ; ader v. (in
hout, steen enz.); natuurlijke waterloop in de
aarde; (Minier.) — di metallo, di pietre,
metaal-, steenader, v.; laag, v., gang, v.; fig.
aanleg, m., neiging, v.; — poetica, dichterlijke ader, dichtergave ; — d' i ngegno,
vruchtbare geest, m., scheppende fantaisie, v.;
aver una — di pazzo, een weinig getikt,
getroebleerd zijn ; il vino ha nna — di
fumo, Z. o. fuino ; —itore, m., —trice, f.
dolce, de wijn heeft een zoetachtigen smaak,
verkooper, m., - ster, v.; itura, izione,
in.; stile di —, ongekunstelde stijl, m.; in —
f. Z. vendita ; —iito, p. pass. van —ere.
di far qe., gestemd z ij n iets te doen ; fare Veneft cio, m. giftmengerj, v., moord m. door
usa coca di —, iets gaarne, met genoegen
vergiftiging ; — h.z.d. als malia ; —e'iieo,
,
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agg. giftig, vergiftig; sost. m. giftmenger, m.;
de hoogte komen ; venirne, veerkrachtig zijn,
—eno, m. h.z.d. als veleno.
meegeven ; venirne da tutte le part',
Venera'bile, agg. eerwaardig, vereerenswaarvan alle kanten meegeven, zich laten rekken;
dig ; (Ecoles.) titel toegekend aan personen
—a consporre qe., er in slagen, gelukken
in geur van heiligheid gestorven ; H beato
iets samen te stellen ; —a urtare, plotseling,
Franco, de eerbiedwaardige Franco ; ook
onverwachts stooten ; — met gerund. op 't punt
titel voor prei.; 11 — Verseovo, Zijne Hoogzijn, juist willen ; venire facendo qe.,
waardigheid de Bisschop; (Eccles.) H Venejuist iets doen, op 't punt zijn iets te doen ;
rabile, het Venerabel, het H. Sacrament;
mi viene fatto di..., het gelukt mij te ...;
—abilità, f. eerwaardig-, eerbiedwaardigheid,
mi vien veduto che ..., ik zie duidelijk
v.; —ando, agg. eerwaardig, vereerenswaardat ...; — di fare, di dire, van plan zijn
dig, eerbiedwaardig ; —are, v. a. vereeren,
te doen, te zeggen ; juist gedaan, gezegd hebin hooge eer houden ; —atore, m., —trice, f.
ben ; p, pres. —lente, als agg. komend, opvereerder, m., -ster, v.; — azione, f. vereering,
volgende; nel tempo —, in den daarop volv., eerbied, m.; tenere in —, in hooge eer
genden tijd ; p. pass. venuto, gekomen ; als
houden.
agg. ben —, welkom ; 11 primo —, de eerste
Venerdi, m. indecl. Vrijdag, m.; — santo,
de beste ; —Iti'eelo, agg. Z. avveniticcio.
Goede Vrijdag, m.; nianca a uno qualche Venolina, f. kl. ader, v.; adertje, 0.; —oso,
—, iem. beeft ze niet allen (zinnen) bijeen; er
agg. aderig, geaderd, met aderen doortrokken ;
is een (zin) op den loop bij iemand.
sangue —, aderl ij k bloed, o.; pietra —a.
Ve'nere, f. (N. pr. mit.) Venus, v., liefdesgodin,
geaderde steen, m.
v.; fi g. e una — quella donna, die vrouw Venta'ccio, m. onaangename, lastige wind ;
is een Venus, een toonbeeld van schoonheid;
—a'ggiiie, f. wervelwind, windstoot, m.;
zonder hoofdletter : bekoorlijkheid ; le veneri
hevige stormwind, m.; -a'glia, f. (Arm. stor.)
dello stile, de bekoorlijkheden van den stijl ;
onderste gedeelte o. van het helmvizier, helm•
fig. zinnelijke lust, wellust, m.; vleeschelijke
venster, o.; —aglia'io, m. waaiermaker,
liefde ehe di — aveva sentito 11 toeco,
-verkooper, m.; —a'glio, m. waaier, m.;
die het gift der liefde geproefd had (D.); (Astr.)
(Giard.) waaiervormig gesneden boom, m.; a
Venus, Morgen-, Avondster, v.; —e'reo, agg.
waaiervormig ; —are, v. n. waaien, win(Med.) venerisch, syphilitisch ; malattie —e,
derig z ij n; (Mar.) stevig waaien; —arola, f.
venerische ziekten, mv.; fig. wellustig, zinneh.z.d. als bandernola; —ato, m. windstoot,
lijk, geil ; — fnoco, het vuur der zinnel'ij'ke
m.; —a'volo, m. h.z.d. als tramontana:
liefde ; (Nat.) chiocciola —a, Venusslak, v.;
—eggiare, v. n. h.z.d. als ventare ; —enne,
conc is e —e, Venusschelpen, v. mv.
agg. twintigjarig; —e'nnio, m. tijdruimte v.
Venerina, f. klein Venusbeeldje, o.
van twintig jaren ; —erelto, m. lichte, slappe
Ve'neto, m. gebied o. van Venetie ; —e'zia,
wind, m.; —e'simo, app. num. en sost. twinf. (Geogr.) Venetië, o. (stad); —eziano, agg.
tigste ; I, agg. num. twintig ; — tuno, een
Venetiaansch; sost. m. Venetiaan, m.
en twintig; —tidue, twee en twintig ; m.
Veisetta, f. kl. ader, v.; adertje, aartje, o.
prov. ehi di — non ne ha, di trenta
Vengiare, v. a. en afgel. Z. vendicare.
non ne aspetti, wie op twintig jaar niet
e'nia, f. vergiffenis, vergeving ; verontschulverstandig is, is het ook niet op dertig; —Idiging, toegeeflijkheid, v.; —ale, agg. vercello, m. lichte, aangename wind, m.; —1geeflijk ; peccato — dagelijksche zonde;
cinque, vijf en twintig ; fig. entrare in
—alinente, avv. op vergeeflijke wijze.
questo — soldi, van dingen spreken die de
ti eni re, v. n. komen ; nader-, nabij-, aankomen ;
moeite niet waard zijn ; —icinquina, f.
lo pregal a — in casa mia, ik verzocht
vijfentwintigtal, o.; —iera, f. lucbtgat, o.,
hem bij m ij te komen; — da qd., bij iem.
luchtopening, v.; (Mil. stor.) plank v. om de
komen ; — da uit luogo, ergens vandaan
schietgaten te sluiten ; —igllare, v. n. h.z.d.
komen ; vierdi pia qua, kom wat nader, wat
als —are ; —i labro, m. (Agr.) koornschoffei,
dichter bij ; naderen ; è venuto il tempo,
-schop, in.; (Mus.) windla v. (in het orgel);
de tijd is genaderd, gekomen ; voortkomen,
—llamento, m. ventilatie, luchtvernieuwing,
afstammen; viene da buona famiglia,
luchting, v.; —slare, v. a. (het koorn) omhij is van een goede famielje ; assol. di dove
schoffelen, omwerken ; fig. nauwkeurig verklaviene ehe ... ? hoe komt het dat ... ? che
ren, onderzoeken ; =-- una stanza, een kamer
somma viene ? welke som komt er uit?
luchten ; p. pass. —ato, als agg. goed gelucht,
mi viene grado, 't is mij aangenaam, strekt
luchtig, geventileerd; —ilatore, m. ventilamij tot genoegen ; —a bene, goed worden,
tor, m., inrichting v. tot luchtverversching;
goed uitvallen ; —a capo, aan het einde, het
windvang, m., luchtgat, o.; (Mar.) veerwerkdoel, tot r ij pheid komen ; —a nota, a fastituig, o.; —ilazione, f. ventilatie, luchtverdio, a uggia, vervelen, tot last, overlast
versching, v.; luchtververschingstoestel, o.;
worden; — in odio, in ira di qd., iem.
trekking, v.; —Ina, f. getal van ongeveer
aanleiding tot haten, boos worden geven ; —a
twintig, twintigtal, o.; — iquattro, agg. num.
stare, a oostare of alleen —; te staan
vier en twintig ; sost. le —, het 2tste uur, het
komen ; — alle mani, alle prese, handuur van den Angelus (volgens Ital. tijdreken.);
gemeen worden ; — agli accords, ai patti,
snonano le —, de avondklok luidt, ook
het eens worden ; —a trattare, a dire,
middernachtsklok ; —itrè, agg. num. dri
e en
onderhandelen, zeggen ; — fuori, naar buiten,
twintig; sost. le —, het voorlaatste uur van
te voorschijn komen, verschijnen ; far —, te
den dag (volgens Ital. tijdverdeeling); elf uur
voorschijn, in 't leven roepen, doen ontstaan ;
's nachts,'s avonds (volgens midden-eur. tijde.);
— dopo, later komen, achteraan komen ;
scherz. tenere II eappello sullo —, den
dopo questo che cosa. viene, wat komt
hoed scheef op hebben, op drie haren staan.
er na dit ; — gi ft , di sotto, naar beneden Vento, m. wind, m.; tira, loffa, si leva,
komen, vallen ; — su, — avant', vooruit, in
si quieta (cessa) II —, de wind waait,
—,
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blaast, steekt op, gaat liggen ; 11 flsehiar
del —, het huilen, fluiten van den wind ;
furor de' —1, bet woeden, razen van den
wind ; tolpo di —, windstoot, m.; — plovoso, wind en regen ; — marine uit zee
waaiende wind, zeewind, m.; — foraneo,
zeewind, m.; — libeccio, traniontano,
seirocco, Z. o. libeccio enz.; rosa de' —1,
windroos, v.; nodo di —, wervelwind, m.;
windhoos, v.; fam. oprisping, v., boer, m.,
wind, m.; fare nn —, een wind laten ; (Gett.)
—1, pl. luchtblazen v. mv. (op gegoten metaal);
(Arch.) —1, p1. koorden, strikken mv. (om de
stellingen bijeen te binden ; fig. nietige zaak,
v ; tutto è —, 't is alles maar wind, 't is
alles ijdel ; fig. hoogmoed, m., opgeblazenheid ;
pleno di —, opgeblazen, vol wind ; (Mar.)
aver 11 —, andare col -- in poppa, aver
11 — in II1 di ruota, voor den wind gaan ;
gunstigen wind, den wind van achter hebben ;
fig. voor den wind gaan, geluk, voorspoed
hebben ; fig. andare al —, vergeefs gedaan
zijn ; gettar al —, in den wind gooien, nutteloos verspillen `• (Cacc.) 11 eane da penna
va a —, de patrijshond neemt den wind op;
(Mar.) esser sotto —, tegen wind, ongunstigen wind zijn ; (Cacc.) esser sotto, sopra
il —, onder, boven den wind zijn ; farsi
zich met den waaier wind toewuiven ; questi
leguml fanno —, deze groente veroorzaakt
opblazingen, wind ; volg. far — a qe., iets
wegnemen, stelen, kapen ; navigar secondo
11 —, volgere la vela secondo 11 —,
met den wind zeilen ; fig. de huif naar den
wind zetten ; bandiera a ogni —, windvaan, v., weerhaan, m., persoon ni. zonder
overtuiging ; volgerst a tutto i —1, zich
naar alle winden richten, geen eigen, vaste
overtuiging hebben ; paseere di —, zich met
beuzelingen bezighouden ; pigliar —, wind
vangen ; pallone a —, met lucht gevulde
bal, m.; —ola, f. waaier, m.; vuurwaaier, m.;
vuur-, lichtscherm, m.; wandleuchter, m.;
(Agr.) h.z.d. als —ilabro ; muro a —, scheimuur, m., tusschenmuur, m.; ---ola'io, m.
h.z.d. als —ilabro ; —olana, f. (Bot.) dreps,
o., draverik, m.; —olare, v. a. Z. sveutolare ; (Agr.) -- le castagne, de gekneusde
kastanjes doorzeven ; —olino, m. aangename,
zachte wind, m.; —osa, f. (Med.) zetkop, kop,
m.; —osità I. winderigheid v. (in 't lich.); fig.
hoogmoed, opgeblazenheid, winderigheid, V.;
—oso, agg. winderig, aan den wind blootgesteld ; winden, oprispingen veroorzak. spijzen ;
fig. hoogmoedig, opgeblazen, winderig.
Ventra'ecio, m. buik, m.; smeerbuik, m.; pens,
v.; fig. vreetzak, m., dikbuik, m.; —a'ia, f.
buik, v., pens, v.: —ata, f. stoot m. tegen den
buik ; —e, m. buik, m., onderlijf, o., buikholte,
v.; fig. moederlijf, o., schoot, m.; benedetto
ii frutto del tuio —, gezegend is de vrucht
uws lichaams; (Arch.) — della colunna,
uitbuiking, v., dikke gedeelte o. van de zuil ;
— della stanza, ruimte v. van een kamer ;
— d'ana botte, buik van een vat ; (Anat.)
— (of came) duin nauscolo, vleezig, dikste
gedeelte o. van een spier ; (Min.) — gemmato of cristallino, holte v. in kristal of
edelgesteente ; searicare il —, den buik
ontlasten, stoelgang hebben ; muovere 11 —,
diarrhee veroorzaken ; —esea, f. geldriem, m.;
leeren tasch v. (aan een riem gedragen);
(Macell.) perskop, m.; —icchio, m. h.z.d. als
—,

,

—1 glio; —Jeolare, agg. (Anat.) tot de
maag, het onderlijf, de hartkamers behoorende ;
—i'colo, m. (Anat.) maag, v., onderlijf, 0.;
—I del cuore, del cervello, hartkamers-,
hersenholten, v. mv., keelholte, v.; —iera, f.
buikriem, m., geldriem, m.; —i'glio, m, krop
m. (der vogels); —ilo'gnlo, m. buiksprekerij,
v.; —i'loquo, m. buikspreker, m.
Ventura, 1. toeval, lot, geluk, o.; gelukkig toeval, o.; in cerea di miglior --, op zoek naar
't geluk; alla —, m. avv. op goed geluk af;
per —, toevallig, bij toeval ; (Mil. stor.) compagnia di —, vrijschaar, v.; capitano di
—, aanvoerder van een vrijschaar ; fig. en fain.
medico, chirurgo di —, niet vast aangesteld geneesheer, heelmeester; andare, m ettersi alla —, op goed geluk ondernemen;
far la —, de toekomst voorspellen ; alla —
di Dio, in de hand van God, der Voorzienigheid ; prov. a chi ha — poco senno
basta, 't geluk is voor de dommen ; —lere,
—o, agg. medico —, voor eigen rekening
praktiseerend, niet vast aangesteld geneesheer,
m.; tost. m. avonturier, m., gelukzoeker, m.;
(Mk stor.) partijganger, vrijbuiter, m.; —Ina, f.
(Min.) venturine, 0.; —giro, agg. wat komen
zal, toekomstig, toekomend ; nel mese —, in
de toekomende, de volgende maand ; —urosamente, avv. op gelukkige w ijze, onder
gunstige omstandigheden ; —uroso, agg. gelukkig, door 't geluk begunstigd.
V enustà, f. aanvalligheid, schoon-, lieftalligheid, v.; fijnheid, hoflijkheid (in 't spreken);
—o, agg. bevallig, aanvallig, bekoorlijk, schoon,
lief ; fijn, geestig, beminnenswaardig (in manieren, spreken).
Venuta, f. komst, terug-, aankomst, V.; aspetto
la sna —, ik verwacht zijn aankomst, komst,
v.; —uzza, f. kl. ader, v., adertje, aartje, o.
Venzel, agg. h.z.d. als ventisei.
Vepra'io, m. struikwerk o. van doornen ; —e,
m. doornstruik, m.
Ver, afkorting voor verso, prep.
Verace, agg. waar, waarachtig ; waarheidlievend ; —acemente, avv. waarlijk ; op waarachtige, waarheidlievende wijze ; —acita, f.
waarheid, waarachtigheid, werkelijkh., waarheidlievendheid, v.; —arente, avv. waarlijk,
werkelijk ; als vraag — ? waarl ijk ? a parlar
— egli ha il torto, om de waarheid te
zeggen heeft hij ongelijk; inderdaad • sI —
che ..., verondersteld dat ...; —anda, f.
veranda. v., open galerij langs huizen ; —atro,
m. (Bot.) witte nieswortel, m.
Verbale, agg. (Gram.) het werkw. betreffende ;
werkwoord, o.; nomi —1, werkwoordel. zelfst.
naamwoorden ; mondeling ; atto, processo
—, mondelinge rechtshandeling, rechtsacte, v.;
Bost. procesverbaal ; protokol, 0.; tradiizione
—, woordelijke vertaling, v.; —alinente, anv.
op mondelinge, woordelijke wijze ; —asco, m.
(Bot.) Z. tassobarbasso ; —ena, f. (Bot.)
i zerhard, o., verbena, v.; —igrazia. avv.
bijvoorbeeld ; —0, m. (Gram.) werkwoord, o.,
woord, o.; non dir —, niets zeggen ; Verbo
divino, het Woord Gods, het Goddelijk
Woord, o.; ii Verbo, het Woord (d.w.z. J. C.);
a—, of a— a —,— a —, woord voor woord,
woordelijk ; 11 — principale. de hoofdzaak ;
—osità f. praatachtig-, woordenrijkheid, o.;
—oso, agg. woordenrijk, breedsprakig, al te
veel woorden gebruikend ; snap-, praatachtig
praatziek.
j
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Vereingetorice, m. (N. pr. síor.) Vercinge- I mv., staafgoud, -zilver, o; (Set ) riet o. (dat
torix, m.
men in de vouwen made zijde legt om't breV erda'cchlo, agg. groenachti^gg; bleek-, zeer
ken te voorkomen); (Omleg.) — del pendnlo,
lichtgroen ; —a'ecio, m. (Pitt.) aardgroen, o.;
slinge ang, v.; f g. sebepter, heerscberssta f,
groene grondeeringskleur ; —astro, egg.
m.; — storale, bisschopsstaf, m.; roede, v.;
groenachtig, in 't groen vallend ; —azzuro,
rnaeaelijk lid, o.; scheidingsstreep v. (tussehen
m. zeegroen, blauwgroen, o.; —e, agg. groen ;
teller en noemer van een breuk); voor : ramfig. viso —, zeer bleek, vaal gezicht, o ; polio, dincendente ; fats. tresnare a —,
rijp (ooft); frisch (planten); fig. en (am. frisch,
als een riet beven ; —a'lo, m. schaapherder,
monter, levendig, krachtig ; vivo e —, frisch
herder, m.; —are, v. a. strepen, strepig maen levend (sterk); l'età —, i —i anni, de
ken, met strepen versieren ; — le carte, bet
tijd der jeugd ; veecluezza —, krachtige
papier beschrijven ; assol. op-, neerschrijven ;
ouderdom ; scherp, wrang (wijn); sost. m. het
— alcuuo, iemand met roeden slaan ; fam.
groen, o., de groene kleur, v.; ook in de beteek.
verga ! sla toe ! sla er op ! raak 'm ! p. pass.
van verdura ; il — fresco di questa
—ato. als agg. gestreept, strepig, streperig ;
valle, het frissche groen van dit dat; fig.
geschreven ; als sost. m. gestreepte stof, v.;
frischheid, jeugdigheid, levendigheid, kracht;
—ata, f. slag m. met de roede, den stok ;
è vecchio, ma c' è sempre del —, hij is
—atan aente, avv. gestreept, met strepen;
oud, maar nog altijd frisch, krachtig; essere
—atino, m. gestreepte stof, v., - goed, o.;
al —, in den grootsten nood verkeereu, op
—ellare, v. a. h.z.d. als vergheggiare ;
het droge zitten; — antico, groen marmer;
—ello, m. lijmroede, v.; essere in sul
met kalksteen vermengde serpentijn ; —, m.
in groot gevaar verkeeren ; —eiiza, f. Z.
(Agr.) buks-, palmboomtak, m.; fare al —,
teudenza ; —heggiare, v. a. met roeden
met zijn beminde of een meisje afspreken dat
slaan, geeselen ; uitkloppen (tapijten); slaan,
men altijd een palmtakje moet dragen als men
kloppen (wol); —heggiatore, m. wolklopelk. tegenkomt, (soort philipine); —ea, f. soort
per, m.; —hetta, f. kl. roede, v.; -- da inwrange witte wijn ; druif v. waaruit deze genestare, entrijs, o., entloot, v.; ( M aid.) streep,
maakt wordt; —ebruno, app. bruingroen,
paalstreep v. (in wapens); —hettato, agg.
donkergroen ; —echiaro, agg. lichtgroen;
(Arald.) gestreept, gepaald (wapen); —het—ecopo, agg. donkergroen ; —eggiainento,
tiva, f. fijne, dunne roede, v.; fijne streep v.
m. het groen z ij n, in 't groen staan (der planin weefsels ; —iisale, agg. Z. virginale;
ten, boomen enz.); —eggiare, v. n. groen
—fine, f. maagd, v.; la Vergine, de 11.
worden ; loof, groen krijgen ; in 't groene valMaagd, v., Moeder Gods, v.; esclam. Vergine
len ; p. pres. —ante, als app. groenend, frisch,
Santa, Groote God ! (Astr.) de Maagd (t'ieken
bloeiend ; l'età —, de jeugd, v.; —egiallo,
v. d. dierenriem); —agg. maagdelijk, ongerept,
agg. geelachtig groen ; sost. m. geelgroen,
onbevlekt; fig. onvervalscht, zuiver; ongeappelgroen, o.; --egiglío, m. (Pitt.) irisgroen,
bruikt; vino —, vanzelf uit de druil gedropen
o.; —eniarco, m. (Bot.) wijnruit, v.; —ewijn, m.; foresta —, maagdelijk-, oerwoud,,
mare, m. zeegroen, o.; —eporre, m. smaragd,
0.; cera --, ongezuiverde was, v.; ranno —,
pretgroen, 0.; —eranie, m. groenspaan, o.;
moederlaag, v.; inetalli —I, gedegen metalen ;
spaanschgroen, o.; —ero'guolo, agg. Z. —ogolio —, uit nog niet geheel rijpe olijven genolo ; --escuro, m. donkergroen, o.; —eperste olie ; essere — di qe., aver le
secco, agg. halfverdord, -v erwelkt ; —eterra,
mani —i di qc., geheel en al buiten iels
zijn, de handen er niet in gehad hebben ;
f. aardgroen, o.; —ettó, m. Duitsch groen, o.;
agg. groenachtig ; vino —, eenigszins wrange
a caso, — m. avv. zonder van de zaak fietste
weten; —iuella, —inetta, f. lieve maagd,
wijn, m.; -, nn. gezegde, o., spreuk, v., beslissing, v., uitspraak, o., verdikt, o.; beslissing
v., lief jong meisje, 0.; —iuità, f. maagdelijk(der gezworenen); —ezza, f. groenheid, v.,
heid ; zuiverheid, onbevlektheid, v.; fig. het
het groen zijn, o., groene kleur, v.; —icare,
ongebruikt, onaangeroerd zijn.
v. n. Z. —eggiare; —recto, agg. groen- Vergogna, f. schaamte, v., schaamtegevoel, o.;
achtig, in 't groen vallend, spelend ; groenschaamachtig-, schuchter-, bedeesdheid, v.;
glanzend ; —igno, agg. groenachtig; —lno,
schaamrood, o., schande, beschaming, oneer,
m. (Agr.) fieo —, kleine groene vijg, v.;
v.; non curare la —, om de schande niets
—o'ccio, agg. eenigszins groen ; —o'gnolo,
geven, voor de schande niet terugdeinzen ;
agg. groenachtig ; —olina, app. uva —, soort
schandel ij ke, gemeene daad, v.; nascondere
le proprie —e, zijn schanddaden verbergen ;
groene druif ; —one, in. (Omit.) groenvink,
schande, v., schandvlek, v.; —e, pl. schaamgroenling, m.; —,agg. donkergroen, o.; —ore,
deelen, o. mv.; esclam. — ! foei ! schaam u!
m. h.z.d. als —ezza; —ncato, agg. viersnij— marcia ! schaam je toch ! je moet je tot
dig ; —uco, m. viersnijdige kling m. (van den
in de ziel schamen ! far — ad alcuuo, iem.
degenstok); smalle degen, m.; —egale, m.
beleedigen, schelden; fig. iem. door zijn daden
hoepelrok, m.; —uiige, m. groen (der planten),
beschamen, iem. ver overtreffen ; far —, een
0.; —»ra, f. groen o. (der planten, boomen);
groente, v.
schande zijn; —arst, v. ritl. zich schamen;
— a fare qe., zich schamen, den moed niet
V erecondauueiite, avv. op schaamachtige, behebben iets te doen ; — v. a. beschamen ;
scheiden, schuchtere wijze; —ia, f. schaamp. pass. —ato, als agg. beschaamd ; —e'vole,
achtig-,zedig-, bescheiden-, schuchterheid, v.;
app. h.z.d. als —oso ; —osa, f. (Bot.) h.z.d.
—do, agg. schaamachtig, zedig, bescheiden,
als sensitiva; —osannente, avv. op schaamschuchter, bedeesd.
achtige, schuwe, schuchtere wijze; op schanVerga, f. eigeel. groene tak, m., roede, v.;
delijke, smadelijke wijze; —osetto, app. bedunne stok, m.; streep v. (in weefsel); —ghe,
deesd, schuchter; —oso, app. schaamachtig,
pl. lichtstrepen (in de lucht); (Fond.) staven
beschaamd, schuchter, bedeesd; poveri —i,
v. mv. (ijzer enz.); — d'oro, d'argento
schamele armen ; schandel'ij'k, smadelijk georo, argeuto in —e, good-, zilverstaven v.
—,
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meen ; part' —e, schaam-, geslachtsdeelen ;
-A di Canlposauto, schijnheilige,
preutsche vrouw, v.
Ve'rgola, 1. getweernde zijde, v., goudborduursel, o.; —are, v. a. met goudborduursel versieren ; h.z.d. als virgolare ; p. pass. —ato,
gestreept, bont; met goudborduursel bezet.
Wergone m. lijmroede, v.
Vergu'eeia, 1. (Orolog.) stangrol, m.; —o, m.
(Ore!) gietvorm m. voor het maken van het
foeliesel.
Veridicannente, avv. op waarachtige wijze,
overeenkomstig de waarheid ; —dicità, f.
waarachtigheid, waarheidsliefde, v.; —dito,
agg. de waarheid sprekend, minnend; waar,
vertrouwd, waarheidlievend ; —'lica, f. Z.
verificazione ; —fica'bile, agg. wat bewezen, aangetoond, onderzocht kan worden ;
—ficare, v. a. onderzoeken; als waar bewijzen, bevestigen, bewaarheiden, constateeren ; verificeeren, nazien, onderzoeken (rekeningen enz.); —rsi, v. rill. zich als waar
bewijzen, bevestigen, bewaarheiden, uitkomen ;
—ficatore, m., —trice, 1. onderzoeker, m.,
verificateur, controleur, bevestiger m. (der
waarheid); —ficazione, f. proeving, v.; onderzoek (naar de waarheid, juistheid); bevestiging,
verificatie, v.; —siinigliante, —simile,
vero , aqg. de waarheid nabijkomend, waarschijnlijk; sost. m. waarschijnlijke, o.; —siiniglia.nza, f. waarschijnlijkheid, v.; — siinilmente , avv. waarsch ij nl ij k, met waarschijnlijkh.; —smo, m. realisme, naturalisme
o. (in k. en lett.); —sta, m. naturalist, realist,
m.; —th, f. waar-, werkel ij k-, waarachtigheid
giuro di dir la - soltaiito la — e tatta
la —, ik zweer de waarheid te zeggen, niets
dan de waarheid en de geheele waarheid ; in
— per —, in waarheid, waarlijk; fam bocca
della —, zeer waarheidlievend, geloofwaardig
persoon ; fam. quanto è vera la veritá,
zoo waar als waar waar is ; in — santa, in
— di Dio, zoo waar als God is ; in -- buona,
waarlijk; —ta'bile, —te'vole, —tiero,
—tiere, agg. waarachtig, waarheidlievend,
oprecht ; — di sua promessa, zijn woord,
belofte houdend.
Verme, m. worm, m.; —1, pl. ingewandswormen; mal dei —1, wurmen (bij kinderen);
— solita'rio, lintworrn, m.; (Ve.t) mal del
— of — moto, wormziekte v. (bij vee); —
volatile, op verschillende plaatsen zich vertoonende worm ; made, v., koornworm, m.;
wendingen van 't slakkehuis; fig. — della
coscienza, de knagende worm van 't geweten ; —ena, 1. scheut, v., loot, v.; --icciuolo,
m. h.z.d. als —icello, m. kleine worm, ni.,
wormpje, 0.; —1, pl. vermicelli, v.; —icolare,
agg. wormachtig, -vormig ; (Med.) polso —,
onregelmatige, zeer snelle polsslag, m.; —icola'ria, f. (Bot.) schatkruid, o.; —icoloso,
agg. wormstekig (vrucht); —iforme, aqg.
(Scient.) wormvormig ; —i'fugo, agg. (Med.)
wormverdrijvend ; als sost. m. middel o. tegen
de wormen; wormenkruid, o.; —i'glia, f.
(Min.) Boheemsche granaat, m.; i'glio, m.
(Zool.) schildluis, v.; cochenielje, v.; — agg.
rood. hoogrood, scharlakenrood ; ook als Bost.;
—iglione, m. (Min.) zinober, vermilloen, o.;
—ine, m. h.z.d. als verme ; pop. --i, p1.
ingewandswormen, m. mv ; —Inoso, aqg.
vol wormen ; aan wormen lijdend ; —o, m.
z. verme ; —ocane, m. (Vet.) kolder m.
faun. la

—
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(bij paard.);—ut, —utte, alsem, m., vermouth-wijn, m.
Verna'ccia, 1. soort zoete witte wijn, m.; druif
v, waaruit die gemaakt wordt; —a'colo,
ago. inheemseb, inlandsch ; lingua —a,
volkstaal, v., 'inheemsch dialekt, 0.; —ale, agg.
Z. invernale ; —are, v. a. h.z.d. als avernare ; —ata, f. duur m. van den winter,
wintert ij d, m.; —ere'eelo, agg. winterig,.
winterachtig ; —lee, f. vernis, o., lak, v.;
blanketsel, o.; fig. schitterend uiterlijk, o.; schitterende schijn, m.; —icare, v. a. vernissen;
een glanzend uiterlijk geven; p. pass. —ato,
gevernist; —iciatore, m. vernisser, lakker,
m.; —Iciatura, f. vernissing, v.; —lno, agg.
winterig ; (Bot.) in den winter rijp wordend,
eetbaar ; —o, m, voor inverno, winter, m.
Vero, agg. waar, waarachtig, overeenkomstig
de waarheid ; natuurl ij k ; echt ; oro —, echt
goud ; —, è —, zeker, zoo is 't, 't is waar ;
toni' è — Iddio, zoo waar als God (leeft);
als sost. m. het ware, o.; it — e il hello,
het ware en het schoone ; waarheid, v.; dire
sempre il —, altijd de waarheid spreken;
dimmi ii —, zeg mg de waarheid, zooals
het werkelijk is; prov. al bugiardo non
è creduto il —, de leugenaar wordt nooit
geloofd al spreekt hij waarheid ; (Pitt.) natuuv,
v.; model, o., werkelijkheid, v.; far del --,
naar de natuur schilderen ; pia grande del
—, meerdan natuurlijke grootte; studj dal
—, studies mv. naar de natuur ; in —, di —,
werkelijk, waarachtig; a dir -- , om de waarheid te zeggen ; fam. non lui pare — di ...,
ik kan nauwelijks gelooven dat ...; fig. non
dir il —, verzwakt, niet meer toereikend zijn;
—one, m. balkon, o.
Veronese, m. Veronees, inw. van Verona.
Veronica, f. (Bot.) eereprijs, m.
Vero'nica, 1. (N. pr.) Veronica, v.; (bij D.) de
H. Zweetdoek van Christus.
Verosi'mile, agg. en afgel. Z. verisiunile.
Verre, verro, m. mannelijk varken, beer, m.;
—etta, f., —ettone, m. (Arm. stor.) werpspies, v.; —icello, m. windas, v., dommekracht, m.; —Ina, f. lepel-, zwikboor, V.;
—o'cchio, m. olijf-, oliepers, v.; —cito, oh.
(Arm stor.) h.z.d. als verre.
Versa'ecio, m. slecht vers, 0.; leelijk, spottend,.
onpassend gebaar, o.; —amento, m. het uitgieten, vergieten, o., vergieting, v.; (Med.) uitstorting, v.; (Corn.) starting, betaling, afbetaling, v.; —ante, m. (Geogr.) helling, v.; afloop
m. van een bergketen ; —are, v. a. gieten,
uitgieten, vergieten, uitstorten, storten ; ha
versato un fiasco d'ollo per le scale,
hij heeft een flesch olie op de trappen gestort ;
inschenken ; versa il vino, vul de glazen,
schenk in ; — qc. sopra qd., iets over te rn .
uitstorten ; — qd. dal cavallo, tern van
't paard storten ; (Corn.)— una somma, eer,
som storten, betalen ; v. n. lekken ; — come
un vaglio, als een zeef lekken ; tig. alles oververtellen, uitpraten ; er op uit-, neerkomen . _
la difficoltà versa in questo, de moeielijkheid komt hier op neer, bestaat hier in ;
loopen (over iets); l'esame versa suite
matematiche, het examen loopt over de
wiskunde ; zich bevinden ; uina impresa
versa in brutte condizioni, een onderneming bevindt zich in slechten toestand, .
neemt een slechten loop; —rsi, V. rifl. storten► ,
overloepen ; zich uitstorten, zich met allen ijver
.
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laan iets wijden ; assol. —rsi, in toorn, in
vuur geraken ; —rsl In qd., zich geheel aan
iem. overlaten ; —a'tile, agg. wend-, keerbaar;
fig. veranderlij k, onbestendig; ingegno —,
veelzijdig vernuft, 0.; —atilità, f. wend-,
keerbaarheid, v.; fig. onbestendig-, veranderlijkheid ; veelzijdigheid, v.; —ato, agg. bedreven, ervaren ; —eggiare, v. n. verzen maken,
lichten ; v. a. in verzen brengen ; —eggia1ore, m., —trlee, f. verzenmaker, dichter, m.,
-ster, -es, v.; —eggiatura, f. verzenmakerij,
v., het dichten, 0.; —erello, m. klein vers,
versje, 0.; —etto, m. versje, o., bijbelvers, o.;
—i, pl. bijbelspreuken, v. mv.; gezangboekverzen, o. mv.; —lecinolo, agg. versje, 0.;
—sera, f. weerwolf, m.; boeman, zwarte man,
m. (om de kinderen mee bang te maken); fam.
fare 11 diavolo e la —, alles onderste
hoven gooien; den heelen boel op zijn kop
zetten ; prov. dove none pub entrare H
diavolo, c'eiitra la —, men kan alle ongelukken niet verm ijden, niet ontgaan ; -incare, v. n. verzen maken, verzen lijmen ; voor :
spiegare, esporre; —ifeatore, m. verzenmaker, -l ij mer, m.; — non poeta, een
verzenmaker maar geen dichter ;
zione, f. verzenmakerij, -lijmerij, v ; versleer,
v.; kunst v. van den versbouw ; —1one, 1.
eigenl. wending, keering, v.; meestal: overzetting, vertaling, v.; lezing, uitlegging, v.,
wending, v., vorm m. van een bericht ; di
questo fatto corrono due o tre —I,
over deze gebeurtenis zijn twee of drie lezingen in omloop ; —ipelle, agg. geslepen, sluw,
behendig.
Verso, I. m. vers, o., dichtregel, m.; seandire
un —, een vers schandeeren (met inachtneming der versvoeten lezen); —I sciolti, rijmbooze verzen ; — rotto of tronco, halfvers, 0.;
—I burleschi, knuppelverzen ; —1, pl. gedichten, o. mv.; mettere, porre In —i, in
verzen brengen ; prov. a tutto poeta nmanca
un —, de knapste kan dwalen ; het beste
paard struikelt wel eens; fam. regel, v.; le
serivo questi due —1, ik schrijf u deze
paar regels ; gezang, o., slag m. (v. zangvogels);
questo canarino ha un — bellissinio,
deze kanarievogel heeft een zeer fraaien slag;
schreeuw m. (van andere dieren); II — del
lupo, het gehuil o. van den wolf ; fig. goede
manieren, passendheid, bevalligheid, v.; cosa
.seiiza —, ongepaste zaak ; onpassend, boonend gebaar, 0.; fare, Ware 11 — a qd.,
iem. nabootsen, nadoen, naapen ; weg, m , kant,
m., richting, v.; devi andare per questo
—, gij moet dezen kant, weg uitgaan ; prenderlo da questo —, neem het aan dezen
kant, deze zijde aan ; manier, wijze, v.; middel,
o., weg, m.; trovare 11 — a fare qe., het
middel. den weg vinden om iets te doen ; o
per um — o per fin altro, op de eene of
andere wijze; non cl fu —, er was geen
middel op ; andare a' —I a qd., iem. ten
dienste, ter wille zijn ; qc. non nis fa a —,
iets bevalt, past mij niet, staat mij niet aan ;
rispondere a — , behoorlijk, naar verdienste
antwoorden ; fig. pigliare il panno pel —,
iets goed aanpakken ; plgliare qc. pel sno
—, iets goed, in goeden zin opnemen ; pigliar
H— di qc., ergens voordeel, winst uithalen,
trekken ; iets tot een goed einde brengen ; a
inodo e a —, of a via e a —, op geëigende,
passende, goed geslaagde wijze ; degelijk, be-
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boorlijk ; II. — en ver. prep. tegen ; naar,
naar ... heen ; naar... toe ; — quella parte,
naar dien kant been ; andava — la piazza
della Signoria, hij ging naar het Stadhuisplein ; si fece -- di lui, hij ging naar hem
toe, op hem af; non perbo odio — nessuno, ik koester tegen niemand haat ; in
vergel ijking, vergeleken tegen ; sono tin pimmeo — dl lalt, tegen hem vergeleken ben
ik een dwerg ; tegen, omstreeks ; verro — la
mnetà del nmese, ik zal tegen, omstreeks de
helft der maand komen ; — sera, tegen den
avond ; fig. — di sè, op zichzelf beschouwd ;
di —, van daar, van toen; di verso
Siena, uit den omtrek, in de richting van
Siena ; —o'rio, agg. zich naar alle zijden wendend ; ago —, maagneelnaald, v.; —u'ccio,
m. slecht, ellendig vers, 0.; —uto, agg. b.z.d.
als ustuto.
Verta, f. (Pescat.) bodem m. van 't werpnet;
—ebra, f. (Anat.) wervel, 0.; ruggewervel,
m., ruggegraat, v.; —ebrale, agg. (Anat.) tot
de wervels behoorende; colonna — , wervelkolom, v., ruggegraat, v.; —ebrato, egq. gewerveld ; (Anat.) met wervels voorzien ; als
sost. m. —I, pl. gewervelde dieren, o. mv.;
—ente, agg. en p. pres. van —'ere, v. n.
(alleen in 3de pers. enkelv.) zweven, hangend
zijn; impers. er op aankomen, uitmaken, er
toe doen ; clme vert'egll cotesto, wat doet
dat er toe, wat kan dat schelen ; p. pres.
—ente, zwevend, hangend, nog niet afgedaan;
l'anno —, het loopende jaar; —ereza, f.
strijdvraag, v., -punt, 0.; —icale, app. verticaal, loodrecht ; linea — (of alleen —, f.)
loodrechte l ij n, loodlijn, v.; pianoforte —,
pianino, v.; —Icalita, f. loodrechte, verticale
stand, m., richting, v.; —icalmente, avv.
in loodrechte lijn, stand, richting ; —'ice, m.
top, schedel, m., spits, v.; —icello, m. (Ornit.)
Z. torcicollo ; —icillato, agg. (Bot.) krans-,
wervelsgewijze geplaatst, krans-, wervelstandig (bladeren); --lcillo, m. (Bot.) krans, m.;
—I'gine, f. duizeling, v.; aver le —i, aan
duizelingen lijden ; mi veiigono I —i, ik
word duizelig; —Iginoso, agg. duizelig, aan
duizeling l ijden, duizelingwekkend.
Verte, f. Z. virtu.
Vertunno, m. (N. pr. mit.) Vertumnus, m. (Rom
godheid der Jaarget., v. d. tuinbouw).
Vernito, m. (Arm. stor.) verruto.
Verza, 1. splinter, spaander, m.; —ieare, v. n.
groen worden ; v. a. groen maken, met loof
bedekken ; —I'cola, f. (Giuoc.) roem m. (in
't kaartspel); —iére, m. tuin, m.; —ioo, m.
Fernambuk-, Braziliehout, 0.; roode kleur v.
(hieruit); —ire, v. n. h.z.d. als —idire ; —otto,
egg. cavolo — , savoyekool, boerekool, v.;
—ume, m. Z. verdume ; —lira, f. groen, o.,
groente, v., groene planten, v. mv.
Ve'sehlo, veseo, agg. Z. vi'schio.
Ve'scia, f. (Bot.) stuifzwam, v.; fig. en fam.
verzinsel, smoesje, o., onzin, m.; pop. lichte
wind, gluiper, m.; —lala, f. h.z.d. als svesciona; —I'ca, vesslea, f. (Anat.) pisblaas,
blaas, v.; — del Hele, galblaas, v.; (Med)
blaasje o. (op de huid); (Zool.) zwemblaas, v.;
(Farm.) distilleerkolf, v.; fig. — plena dl
vento, opgeblazen, hoogmoedig mensch, m.,
windbuil, m.; fam. vendere — clie, bluffen,
leugens, onzin vertellen ; —icante, m. h.z.d.
als —ato'rio ; —Icare, v. n. Z. svescicare ;
—Ica'rio, agg. (Med.) nialattie —e, ziekten
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der blaas ; —ieato'rio, m. (Med.) trekpleister,
m.; —ieolare, agg. (Anat.) tot de blaas behoor ide of deze betreffende ; —icone, m.
groote daas, v.; (Vet.) gezwel, 0.; uitwas m.
aan 't #iielgewricht der paarden ; fig. en ram.
opgeblazen meosch, blaaskaak, m.; —ioso,
agg. vol blazen, blaren.
'esco, agg. Z. vischio ; —, m. verkort. voor
veseovo : --evato, —ovado, m. bisschoppelijke waardigheid, v.; bisschopszetel, in.,
bisdom, o.; —ovile, agg. bisschoppelijk ; tot
de bissch. waardigheid, het bisdom behoorende;
—'ovo, m. bisschop; — inpartibus, (in fiidelium), bissch. inpartibus, (d.w.z. wiens eigenl.
zetel onder de ongeloovigen ligt).
Vesfa'lia, f. (Geogr.) Westphalen, o.; —a'lico,
agg. Westphaalsch.
Wespa, --e, f. (Zool.) wesp, v.; —a'io, m.
wespennest, v.; m. prov. stuzzicare
zijn banden in een wespennest steken, zich
groote gevaren, moeielijkheden berokkenen ;
(Med.) karbonkel, m.; kwaadaardig bloedgezwel ; (Arch.) holte, ruimte v. onder den vloer ;
—aioso, agg. als een wespennest gebouwd ;
vol gaten, sponzig.
're'spera, f., —o, m. Z. vespro ; —are, v. n.
avond worden ; Ve'spero. m. (Astr.) avondster, Venus, v.; —erti'lio, —eriillo, m.
(Zool.) vleermuis, v.; —ertino, agg. avond-;
il — crepuscolo, de avondschemering, v.;
—eto. m. Z. --ato; —istrello, m. Z. vespertilio ; —one, M. groote wesp, v.; —ro,
in. (Eccles.) voorlaatste der zeven uren, vesper,
m.; i saeri —1, de namiddagsgodsdienstoef.;
de vesper, In.; avondklok, v.; avond, m., -uur,
0.; (Stor.) i Vespri Siciliani, m. pl. de
Siciliaansche Vespers, m. mv. (30 Maart 1282);
ram, eantare ii — a qd., iem. terdege de
les, de levieten lezen, de waarheid zeggen ; in
versterkten vorm, caitairgii it — e la
cornputa, iem. de vespers en de compleben
lezen, iern. ongezouten de waarheid zeggen.
Vessare, v. a. plagen, kwellen, hard behandelen ; vitten, chicaneeren ; —atore, in.,
—atrice, f. plager, kweller, onderdrukker,
afzetter, m., -ster, v.; plaaggeest, m.; —ato'rio, agg. plagend, kwellend, vittend, chicaneerend; —azione, f. plagerij, kwellerij,
vitterij, v.; —ica, f. Z. veseica ; —ili'fero,
—illa'rio. m. (Stor.) standaard-, banierdrager; dragen van een adelaar (in't Rom. leger);
—iliazione, f. (Stor. ram.) ruiterwacht v.
aan welke het krijgsteeken, de adelaar was toevertrouwd ; —111o, m. vaandel, o., standaard,
banier, m.; veldteeken, o.; (Stor. rom.) h.z.d.
als —illa'rio.
Vesta, f. ( N. pr. mit.) Vesta, v.; —ale, f.
(Archeol.) Vestaalsche Maagd, v.
Vesta, veste, f. kleed, o.; kleeding, v.; mutar•si le —i, van kleeding veranderen: —
da camera, kamerjas, v., slaaprok, 'm.;
kap, m.; kaproen, m.; doodskleed, o ; hulsel,
omhulsel, o.; — d'un fiasco, stroohulsel o.
(van flesschen); fig. (Lett.) vorm, m.; omkleeding v. (der gedachten); m. prov. è piu bella
la — c it e la sposa, het kleed is mooier
dan de bruid ; het uitwendige is meer waard
dan wat er inzit; far la — secoudo ii
panpo, zich naar de omstandigheden schikken, roeien met de riemen die men heeft;
—ia'ria, f. oppaster v. van de kleedkamer;
—ia'rio, m. kleeding v. (in't algem. gespr.);
il — oggi costa motto, de kleeding kost
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tegenwoordig veel geld ; —, kleerenkamer, v.;

—iarista, m. oppasser in de kleedkamer (in

schouwb.); verhuurder van maskers, towelkleeren enz.; —ibolo, --lhulo, m. voorzaal,
v., vestibuul, o., huisgang, v.; (Anat.) — dell'

orecchio, voorhof m. van het oor ; —iccinola, f. armoedig, armzaiig.ldeed,o-.;
m. (pl. —1 en —gia), spoor, voetspoor, 0.,
voetstap, m.; tener dietro alle — a, de
sporen, voetstappen volgen ; /1g. seguire le
—a; mettersi salie — a di qd., iem.'s
voetspoor, iem.'s voorbeeld volgen ; —a, p1.
overblijfsels, sporen (van oude bouwwerken);
ram. non c' e riivasto —, er is geen spoor
van overgebleven ; —1, pl. wapenkleed, o.,
wapenrusting, v.; wapens, mv.; —imenta, f.,
—imento, m. (pl. —i en —a), kleeding, v.,
wijze v. van kleeden ; —ire, v. a. kleeden,
aankleeden ; è di là che veste i bambini,
zij is daarginds en kleedt de kinderen aan;
iem. kleeden, een kleed, gewaad aantrekken ;
ei vogliono inolte spese per — la
famiglia, er is veel voor noodig om zijn
gansche gezin te kleeden ; (Eccles.) inkleeden,
kleeden (een meisje het kloostergewaad aandoen); — gil abiti francescani, de franciscanerpij aandoen, aannemen ; /Iq. C-lrristo
vesti came umana, Christus nam de
menschelijke natuur aan ; — Una stanza,
een kamer opsieren, meubileeren; —1 suoi
concetti con eleganza, Zijne gedachten
in een sierlijken vorm kleeden ; opsieren, tooien,
omhullen (met iets); v. n. zich op een bijzondere
manier kleeden ; veste sempre di nero,
hij kleedt zich altijd in 't zwart ; —rsi, v. rifl.
zich aankleeden, kleeden ; quel bambino
si veste da sè, dat kind kleedt zichzelf aan ;
—rsi da contadino, zich als een boer
kleeden; —rsi di qe., zich ergens mee bekleeden, mee tooien; la campagna si veste
di dors, het veld bedekt, tooit zich met bloemen ; assol. —rsi, het ordes-, kloostergewaad
aannemen, in 't klooster gaan ; p. pass. —lto,
als app. aangekleed, gekleed ; — in nero, in
rouwgewaad, in den rouw ; fig. en ram.
nascere —, een gelukskind zijn ; (Lett.) ballata —a, ballade met meer dan eenstance ;
—.sost. m. kleeding, wijze v. van kleeden;
aver il vito e it —, kost en kleeding hebben : —itino, .m. kleedje, kinderkleedje ; —ito,
m. kleed, gewaad, 0.; kleeding, v., costuum,
o.; —1tu'eeio, m. ellendig , armzalig kleed, o ;
kleeding, v., gewaad, 0.; —itura, f, kleeding,
dracht, v.; —iz.ioi}e, f. inkleeding v. (in een
orde); —one, m., —ona, f. prachtig kleed, v. ;
statiekleed, o.
Vesu'vio, m. (Geogr.) Vesuvius, m.
Veterano, app. oud, uitgediend ; sost. m. Veteraan, oude, uitgediende soldaat, m.; fig. oudste,
T.; —ina'ria, f. veeartsenijkunde, v.; —ina'rio, agg. de veeartsenijkunde betreffende;
scuola —a, veeartsenijschool, v. sost. in.
veearts, m.; —lno, agg. de last-, trekdieren
betreffende.
Veto, ta. veto, verbod, 0.; porre it —, zijn veto
uitbrengen, verbieden.
Vetra'ia, f. h.z.d. als vetreria ; —a'io, m.
glazenmaker, glashandel2ar, in.; —ame, m.
glaswaren, v. mv.,glasweit. 0.; --a'rio, arlg.
tot de glasblazerij, den handel in gidswerk
behoorende; arte —a, glasblazerskunst,
—ata, f. glazen deur v. (van kamers, boekenkasten enz.); —atina, f. kl. glazen deur, v.;
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—atone, m. groote glazen deur, v.; g ro ot I Vezzeggiamento, m. liefkoozerij, aanhalerij,
vleierij, v.; —are, v. a. liefkoozen, a*nhaten.
glasvenster o. (van veranda's, plantenhuizen
teeder behandelen ; — qd., iem. door vleiertje
enz.); —erffa, f. glasblazerij, -smelterij, v.; —e,
tot zich trekken; —rsi, v. rifl. zich te goed
pl. glaswaren, v. mv.; —iata, f. h.z.d. als
doen, zich vertroetelen, verwennen ; —ativo,
—ata en invetriata ; —iato, agg. h.z.d.
agq. liefkoozend, vleiend ; notne —, vleials invetriato.
naampje, liefkoozend, lief naampje; woord o.
Ve'trice, m. (Bot.) kat-, bindwilg, m.; —iaio,
dat een vleienden, liefkoozenden zin uitdrukt;
m. wilgenbosch, 0.; —ione, m. (Bot.) witte of
—o, m. liefkoozing, aanhaling, vleierij, v.;
schietwilg, m.
figliaol di —, lieveling, lievelingskind, 0.;
Vetriera, f. h.z.d. als vetrata, invetriata ;
Benjamin, m.; aanvalligheid, lieftalligheid, v.;
—ifiea'bile, agg. verglaasbaar ; —ificare,
gebruik, o., gewoonte, v.; ora c' è il — di
v. a. verglazen, in glas veranderen ; v. n. tot
iiegar tutto, 't is tegenwoordig de gewoonte
glas worden, verglazen; —ificazione, f.
alles te ontkennen ; aver in — qe., iets geverglazing, verandering v. in glas; —ina, f.
woon zijn ; prov. il lupo eangio il pelo
glazuursteen, m., glazuur, 0.; winkelvenster, 0.,
ma non il —, de vos verandert wel van
winkelkast, v.; —lno, agg. glazig, glasachtig,
haar maar niet van streken ; hals-, parel-,
bros ; occhio —, glasoog, o.; barba —a, zeer
koraalsnoer, o.; —osamente, avv. op bevalbros baardhaar, o.; —iolo, m. (Chim.) vitriool,
lige, aanvallige, liefkoozende wijze; —osello,
o.; - di zinco, di range, di ferro, zink-,
—osetto, —osino, agq. lief, aanvallig (van
koper-, ijzervitriool, 0.; —inola, f. (Bot.) glaskinderen); —oso, agg. aanvallig, beminnelijk,
kruid, o.; —iuolo, agg. glasachtig; —o, m.
lief, bekoorlijk, liefkoozend, vleiend ; vertroeglas, o.; — comune, da bottiglie, da
teld, verwend.
specehio, gewoon-, flesschen-, spiegelglas, o.;
— di eocca, flintglas; — di Moscovia, Vi, (accusatief- en datiefvorm voor vol); pron.,
Mariaglas, 0.; — opaco, matglas, o.; —I, pl. pers. 2de pers. meerv. u ; — amo, ik bemin u ;
— eomando di far eosi, ik beveel u zoo
glaswerk, o., glasscherven, v. mv.; vensterte doen ; — avv. daar, hier, daarginds, er;
ruiten, v. mv.; fig. rose di —, zaak die niet
vi sta di casa, hij woont hier ; non —
lang duurt, stand houdt; m. prov. adagio
posso andere, ik kan er, daarheen niet
chè le scale son di —, voorzichtig, want
ge zoudt wel eens den pot kunnen verteren.
gaan ; dikwijls als aanvullingswoord: in
Vetter, f. spits, v., top, m., afgebroken tak, m.,
quella casa non v' è pace, in dat huis
rijs, o., stok, m., stang, v., roede, v.; steel van
heerscha, geen vrede.
den dorschvlegel ; (am. treinare come una Via, f. I. weg, m., straat, v.; — di città, di
campagna, stadsstraten, landwegen ; —
—, als een riet, loovertje beven, sidderen ;
dalla — al piè, van kop tot teen ; van 't
Cavour, Cavourstraat; reis, v.; weg, m.,
hoofd tot de voeten; —, f. hoofdband, V.;
gang, enz ; mettersi in —, zich op reis, op
—aiuolo, agg. aan den top bloeiend ; topweg begeven ; per — of — facendo , onderweg; ingang, doorgang, m.; non c è , er
standig (bloemen); arello, f. rijsje, o.; dunne
is geen doorkomen aan ; fig. middel, o., weg, m.;
roede, v.; stokje, takje, o.
mogelijkheid, v.; manier, v.; cereal tutte le
Vette, f. h.z.d. als leva ; — f. pl. (Mar.) takel--e per riuscire, ik zocht alle middelen om
loopers, m. mv.
Vettina, f. oliekruik, V.; kl. aarde vat, o.
te slagen ; non c'era altra — che questa,
er was geen andere mogelijkheid, geen ander
Vettone, f. scheut, loot, v.; —ore. agq. (Geom.)
middel dan deze, dit ; per — di ..., door beradio —, radiusvector, m.; —ova'glia, —e,
middeling, door behulp ; per — di lettera,
f. pl. levensmiddelen, victualiën,mv., proviand,
per brief, door èen brief, schriftelijk ; fig. —
o.; —ovagliamento, m. proviandeering, v.;
di mezzo, middelweg, m.; —e di fatto,
bet voorzien o. van proviand, levensmiddelen.
geweldmiddelen, o. mv.; (.dat?.) via lattea,
Vettu'ecia, f. jong rijs, o., jonge, zwakke
Melkweg, m.; aprir la —, den weg, doorscheut, loot, v.
gang vrijmaken ; dar la — a un liquido,
Vettura, f. bet verhuren van rij-, trek- of lasthuren,
vereen
vloeistof laten af-, wegloopen ; fig. dar
dare,
prendere
a
—,
dieren ;
la via alle parole, zijn woorden den vrijen
huren (van paarden enz.); voerwezen, o.; stalloop, teugel laten ; fig. lastricare la — a
houderij, rtjtuigverhuurdertj, v.; eampare
qd., iemand den weg banen, den weg effen
sulla —, van vervoerwerk, van stalhouderij
leven ; voerloon, 0.; vracht, v., vrachtgeld, 0.;
maken ; [am. mettersi la — tra' piedi,
tra le gambe, bedaard zijn weg gaan, verder
riscuotere la —, de vracht ophalen ; vaart,
rit, v.; voer, o.; fare due —, twee voeren,
gaan ; fig. mettersi per le male —e, zich
op slechte wegen, paden begeven ; andar
ritten doen ; rij-, voertuig, o., wagen, m., kar,
per la mala —, ten gronde gaan, het verm., koets, O.; - di rimessa, huurrijtuig, o.;
derf, den ondergang tegemoet gaan ; m. prov.
- di posta, postkoets ; — di piazza,
non è la — dell' orto, 't is geen klein
plaatsrijtuig, 0.; fiacre, m.; aapje, o.; bestie
eindje, geen wandelingetje ; II. maal, v.; tre
da —, koets-, wagenpaarden, o. mv.; trekdie— tre fa nove, driemaal drie is negen ; a
ren, o. mv.; (Ferrov.) personenwagen, m.;
gran —, duizendmaal; via via, naar gescherz. far 11 maestro a —, van huis tot
lang ; III. als uitroeping ! — sbrigati, komsuis gaan om les te geven; —ale, m. voer-,
aan, spoed je wat! IV. avv. weg, voort;
vrachtman, m.; —eggia.re, v. a. en n. rijden
andar —, weggaan ; mandar —, weg-,
(in een rijtuig); —inq, m. buur - , postkoetsier,
,
voortzenden
; cacciar —, weg, uit den dienst
re...; besteminlare come un — als een
jagen; questo libro va a ruba, dit boek
karrevoerder vloeken; — , agq. het vervoer,
voerwerk betreffende; bestie —e, trekdier,
gaat weg als koek; dar — qc., iets wegge0.; caval --, karrepaard, o.
ven ; gettar, buttar —, wegwerpen ; tirar
Vetustà, f. ouderdom, m.; —0, agg. oud, o.;
— un lavoro, een werk zoo spoedig mogelijk
reeds lang bestaand.
ten einde brengen, afmaken ; — di qua! —
—

—

—
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di qui ! of alleen —! weg ! weg van hier ! I vice-kanzelier, m.; —console, tra. vice-, onder(Mar.) —! rechtuit ! tam va' —; egli un
consul, m.; —eurato, m. onder-pastoor, kagran artista ? va' —, hij een groot
pellaan, m.; —dio, m. plaatsvervanger Gods,
kunstenaar ? loop heen, ga toch heen ! --, non
n.l. de Paus, m.; — do' inio, visdo'nilno,
son cose da te ! laat dat, dat zijn geen
m. (Stor.) plaatsvervanger na. van een vorst ;
dingen voor u! ma —, ti par giusto
bisschop. vicaris voor de wereldlijke aangequesto ? waarlijk, dunkt u dat juist ? eh —!
legenheden ; —gerente, nq. plaatsvervangende
och kom ! ook wat ! e — discorrendo, e —
bestuurder, - directeur of gerant, ni.; —1.
dicendo, en ZQO voorts ; V. per — di ...,
gato, m. vice-legaat, m ; —uiadre, f. pleegom ... wille; per — di te, om uwentwille;
moeder, v.
non ei pub stare per — dei mali trat- Vicenda, f. opeenvolging, volgreeks, reeks,
tamenti, hij kon er wegens de slechte beafwisseling, verandering, v.; toeval, o.; gebeurhandeling Diet langer blijven.
tenis, v., voorval, o.; le —e della mia vita,
%iabilità, f. berijdbaarbeid, v.; —dotto, m.
de lotgevallen, wisselvalligheden in mijn leven ;
viaduct, v.; overbrugging v. van een straat ;
le — della eiviltà, de tijdperken der be—ggetto, m. aangenaam reisje, o.; —ggischaving ; (Aar.) — della coltivazione,
ante, Z. —ggiatore ; —galare, v. n. reiafwisseling van bebouwing; wisselbouw, m.;
zen, een reis maken, op reis zijn ; —ggiatore,
in nome e — del coniune di X., in naam
m., —trice, f. reiziger, m., -ster, v.; cotnen in de plaats van de gemeente X.; a —
messo —, handelsreiziger, m ; —'ggio, m.
per — , m. avv. afwisselend, in volgreeks, op
reis, v.; —I, pl. reisbeschrijvingen, mv.; dare
elk. volgend ; —e'vole, agg. wederkeerig ;
H boon —, goede reis wenschen ; prov. fare
—evolezza, f. wederkeerigheid ; afwisseling,
un — e due servizj, twee vliegen in een
op elkandervolging, v.; —evolmente, avv.
klap vangen; -le, m. laan, v., parkweg, m.,
op wederkeerige, afwisselende enz. wijze.

door boomen omgeven rijweg, m.; --, agg. aan
de straat gelegen ; langs den weg groeiend ;
—letto, m., ki. laan, v., kI. straatweg, m.,
tuinpad, 0.; —ndante, m. voetganger, wandelaar, 01.; —nte, m. h.z.d. als —ndante ;
—re'ecio, agg. draagbaar, meevoerbaar op
reis; —tanto, avv. h.z.d. als nondinieno;
—'tleo, m. weg-, reisgeld, o.; —, kost, m.;
(Eccles.) teerspijze, communie van een stervende ; com municarsi per —, de laatste
Sacramenten ontvangen ; —tore, m., —trice,
f. reiziger m. (op het levenspad, kanzelstijl);
—to'rio, agg. tot de reis behoorende ; vergankelijk, voorbijgaand; —val, m. gedrang,
gewoel o. van menschen ; heen en weer
loopera, o.
Vi'bici, m. pl. (Med.) blauwe plekken op de huid.
Vibrare, v. a. zwaaien, slingeren ; v. n. slingeren, trillen, zich heen en. weer bewegen
—rsi, v. rifl. zich zeer hevig, heftig bewegen;
p. pass. —ato, als agg. sterk, krachtig ; stile
—, krachtige, bondige, gedrongen stijl, m.;
—atezza, f. bet zwaaien, slingeren, o.; fig.
kracht, bondigheid v. (v. d. stijl); —atore, rit,
—triee, f. zwaaler, slingeraar, m.; --ato'rio,
agg. tot slingeren, zwaaien geschikt, door slingeringen veroorzaakt ; moto —, slingerende,
trillende beweging, v.; —azione, f. slingering,
zwaaiing, trilling, vibreering, v.
Viburno, m. (Bot.) viburnum, m.• sneeuwbal, m.
Vicareria, f. h.z.d. als vicariato ; —ia, f.
plaatsvervanging, v.; ambtswaarneming, v.,
vicariaat, 0.; —lale, agg. een vacariaat betreffende, er toe behoorende ; -- into, m. plaatsvervangerschap, 0.; ambt o. of bediening v.
van een vicaris of plaatsvervanger; ambtsduur, m.; woning v. van een vicaris ; —'lo, m.
m. plaatsvervanger, ambtsvervuller ; onderpastoor of kapellaan, m.; — generale, vicarisgeneraal m. (van een bisdom); — foraneo,
bisschop, vicaris voor het wereldlijk bestuur
van een bisdom ; padre —, plaatsvervanger
van den prior; 11 Vicario di Cristo, de
Plaatsvervanger van Christus, d.w.z. de Paus ;
agg. plaatsvervangend.
Vice, f. voor vete.
Vice —, vice-, onder-; —ammira'glio, m.
(Mar.) vice-admiraal, m.; —biblioteca'rio,
m. onder-bibliothekaris ; —canceiliere, m.
—,

Vicennale, agg. alle twintig jaren wederkeerend ; periodo —, twintigjarige periode, v.,
- tijdvak, o.
Vicepatriarea, —parocco, —prefetto,
— presidente; — rè, — reale, — reggente,
m., —reglna, f., —rettore, --segreta'rio, m., vice- of onder patriarch, -pastoor,

-prefect, -president of -voorzitter ; -koning,
-koninklijk ; vice-regent, -koningin, -rector,
-secretaris.
Viceversa, avv. omgekeerd, heen en terug, in
tegenovergesteld geval.
Vicheria, f. Z. vicaria ; (Mil. stor.) aanvullings-, ververschingstroep, v.
Vicina, f. buurvrouw, v.; —ale, agg. naburig,
aanpalend; strada —, zij-, buurtweg, m.;
verbindingsweg, m.; —ante, m. en f. nabuur;
buurman, to., -vrouw, v.; —anza, f. nabijheid,
v.; la— della elttà:, de nabijheid der stad ;
le —e della cilia, de omstreken v. mv., de
omgeving v. van de stad; In — di qualehe
luogo, in de nabijheid van een plaats ; —ate,
v. n. buurman, nabuur zijn ; aan elk. grenzen ;
ben —, een goed buurman zijn ; --ata, f. Z.
—anza ; —ate, m. nabuurschap, buprsgbbp,
v.; de buren ; far bello il —, de heele bafurt
in opschudding brengen, van zich doen spreken ; —ita, 1. nabijheid, nab.uurscbap, y.;
agg. na, nabij, naburig, aangtentend, -pelend ;
sast. nl. buurman, buur, M.; siauio —I, wij
zijn buren ; e un inio —, bij is uit mijne
buurt, is een van mijn buren ; Natale è —,
Kerstmis is nabij, staat voor de deur; la
morte è —a, de dood is nabij ; als avv. en
prop.' naba, naast, neven ; abita li — , hij
woont bier naast; mettilo phi — a me.,
leg het nader, dichter bij mij ; — alla fes,
onmiddellijk voor bet feest ; da —, van nabij
(beschouwd).
Vieissltu'dine, f. afwisseling, v.; veranderlijk-,
wisselvallig-, onbestendigheid, v.; pl.
wisselvalligheden van de fortuin, des levens.
Vleo, in. straat, v., voorstad, v.; gehucht, 0.;
hellekring, m. (D.); —ótetto, m. straatje, o.,
steeg, v.; —olo, m. nauwe straat, v., steeg1e. o.
Vidanza, Z. vivanda ; —lnare, v. a. h.z.d.
als firmare, riconoseere ; —ovile, —vale, agg. Z. vedovile ; --uato, m. Z. vedovado.
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kl. wijngaard, -berg, m.; fig. vroolijk, aangeVie, avv. zeer, veel ; —pe'ggio, me'glio,
naann tijdverdrijf, o.; —uolo, agg. h.z.d. als
veel slechter, beter; — pia, veel meer; —
vitiecio.
via, terstond, onmiddellijk.
Vienna, f. (Geogr.) Weenen, o.; —ese, agg. Vigogna, f. (Zool.) vigogne, v., kameelschaap,
o.; lana di —, vigognewol, v.
Weener; sost. m. Weener, inw. v. Weenen.
Vigorare, v. a. h.z.d. als invigorire ; —ore,
Viiera, f, Z. ghiera.
m. kracht, sterkte, levenskracht, v.; pleno di
Vieta'bile, agg. wat men verbieden kan, moet;
—, levendig, krachtig, vurig ; fig. geestkracht,
—are, v. a. verbieden, verhinderen, weigeren ;
vastheid, geldigheid, kracht v. (der wetten):
vermijden ; —ativo, agg. een verbod bevatessere in —, entrare in —, van kracht
,tend, verbiedend; —atore, m., —trice, f.
zijn, - worden ; —oreggiare, v. n. krachtig,
'verbieder, m., -ster, v.; leggi —trice, f. pl.
sterk, levenskrachtig worden, zijn ; van kracht
verbod, o., verboden, o. mv.; —o, agg. ranzig,

zijn ; kracht, vastig-, stevigheid v. verkrijgen ;
oud, bedorven, beschimmeld ; —, ouderwetsch,
v. a. h.z.d. als invigorire ; —oria, f. kracht,
verouderd ; —ta, f. straatje, o.; —ume, m. oud,
sterkte v. (der ziel, des geestes), geestkracht, v.;
bedorven goed, o.; ranzige, beschimmelde waar,
vuur, v., kracht v. (van den stijl); —orosav.; fig. — letterario, verouderde letterk.
mepte, ave. op krachtige enz. wijze ; —orokost, m.; verouderde uitdrukkingen, v. mv.
sità, f. kracht, levendig-, opgewektheid, v.;
Vievia, Z. o. vie.
—oroso, agg. krachtig, sterk, vurig, levendig;
Vige'cuplo, agg. twintigvoudig, twintigmaal
fig. kernachtig, nadrukkelijk, krachtig (stijl).
zoo groot ; —ere, v. n. alleen in de vormen :
vige, vilteva, vigerà, v. n. in volle kracht Vilamente, avv. —asza, f. Z. vilnuente,
villa ; —e, agg. laf, gemeen, laag, verachtezijnde, gelden ; p. pres. —ente, vigeererd,
lijk ; gering, laag (v. afkomst); a — prezzo,
geldend, van kracht zijnd ; seconde le leggi
tegen geringen prijs ; als sost. m. lafaard, m.;
— i, volgens de nog bestaande, van kracht
laag, gemeen, ordinair mensch ; gemeenheid,
zijnde wetten ; —e'siino, agg. nacm. h.z.d. als
laagheid, v.; in lui c' è del —, er is iets
veiitesimo ; —ilanteniente, avv. op waaklaags, gemeens in hem , avere, tenere a —,
zame wijze ; —ilanza, f. waakzaam-, omverachten, geringschatten ; —ezza, f. Z.
zichtig-, voorzichtigheid, v.; bewaking, v.,
toezicht, o.; —ilare, v. n. waakzaam zijn, viltà ; —ia, f. Z. vigilia; —ificare, v. a.
waken ; achtgeven, letten (op); ijverig, zorgen n. h.z.d. als avvilire ; —ificativo, agg.
vuldig zijn ; v. a. bewaken, onder toezicht
geringschattend, verlagend ; minachtelijke uithouden; opletten, oppassen (op iets of iem.);
drukking, v.; —ipe'ndere, v. a. verachten,
p. pres. —ante, als agg. waakzaam, opmerkgeringschatten, verachtelijk behandelen ;p. p.
zaam, omzichtig, zorgvuldig ; —ilazione, f.
—eso, als agg. veracht, geringschat ; fig. met
h.z.d. als —ilanza ; —'ile, agg. waakzaam;
voeten getreden; —ipe'ndio, m. verachting,
m. —i, pl. brandweer v. (in Rome);
sost.
geringschatting, v.; spot, hoon, m., schimp, m.;
—i'lia,
f. nachtwake, v.; (Eccles.) dag m. voor
—ipensore, rn. geringschatter, verachter, m.;
een feestdag ; vastedag een feestdag vooraf—ire, v. a. Z. avvilire.
gaande ; tenere la —, de vigilie houden ; la Villa, 1. landgoed, -huis, buitenverblijf, buiten,
— di Natale, vigilie van Kerstmis, de vooro.; villa, v.; andare in —, naar buiten, zijn
avond m. van Kerstmis ; (Stor. rom.) nachtbuiten gaan ; dorp, gehucht, o.; versterkt vlek,
wake, nachtwacht ; vierde deel (3 uur) van den
o.; —a'ggio, m. dorp, gehucht, 0.; —ana, f.
nacht ; prima, seconda —, eerste nachtboerin, v.; fig. ruwe, boersche, onbeschaafde
wake, v., manschap v. van een nachtwacht;
vrouw, v.; —ana'ccio, m. onbeschaafde
doodewacht, v.; waken, gebeden mv. bij
kerel, ruwe vlegel, m.; —anainente, avv.
een doode.
op boersche, onbeschaafde, grove, vlegelachtige
Vigliaca'eeio, in. ellendige lafaard, m.; —acwijze ; —ananza, f. h.z.d. als —ania ;
camente, avv. op laffe, lage, ellendige wijze;
—anata, f. ruwe, grove, vlegelachtige uitdrukking of daad, v.; —aneggiare, v. n.
-aceheria, f. lafheid, v.; laffe, gemeene,
zich ruw, boersch, lomp, vlegelachtig gedralage daad, v.; —asco, agg. laf, laag gemeen ;
gen of uitdrukken ; schelden, schimpen ; v. a.
als sost. m. lafaard, lafaardig mensch ; ge— qd., iem. grof behandelen, met smaadmeene, lage schurk, m.; —accone, m. groote
lafaard ; groote sctrurk, m.
woorden, beschimpingen overladen ; —aVigliare, v. a. (Agr.) het koorn afvegen, van
Hella, f. (Lett.) landelijk danslied, o.; —ade uitgedorschte aren scheiden; —nolo, m.
Hello, m., —eila, f. jonge, flinke, knappe
(Agr.)
aren die na het dorschen nog onder het
boerin; boerejongen, m., -meisje, 0.; —aneskoren zijn.
camente, avv. op grove, lompe, boersche
Viglietto, m. Z. biglietto.
wijze ; - aneseo, agg. boersch, ruw, lomp,
Vigna,
f. wijnberg, wijngaard, m.; porre una
ongemanierd, dom, vlegelachtig ; —ania, f.
—, een wijnberg aanleggen; — bassa, in de
beschimping, beleediging, v.; scheldwoord, o.;
vlakte gelegen wijngaard, m.; fig. plantar —,
onbeleefd-, lomp-, boerachtig-, vlegelachtigeen gewaagde onderneming beginnen ; troheld, v.; —ano, agg. dorper ..., dorps ...; het
vare nna belle —, een voerdeelig, aangeland betreffende; boersch; fig. onbeschaafd,
zaakje vinden ; non c' e terreno da
ongemanierd, lomp, vlegelachtig; tolpi —i ,
dat leugentje gaat niet op, vindt
porti
—,
harde, geduchte slagen, o. mv.; sost. m. hoer,
geen geloof; —e, pl. wijnstokken, m. mv.;
landman, dorper, m.; vlegel, lummel, m.; è un
— nato e calzato, 't is een aartsvlegel ; —
m.
prov. legarsi le —e colle salsicce,
een echt luilekkerieventje leiden ; (Mil. stor.)
rifatto of rivertito, lompe parvenu, m.; —,
stormdak o. (uit wijngaardtakken); —aiuolo,
m. soort boerenmantel, m., -jas, v.; uit Spanje
m. wijngaardenier, m.; —ato, agg. met wijnkomend paarderas, o.; —anzone, m. boerestokken beplant, als wijngaard aangelegd;
lummel, boerevlegel, m.; —are'ccio, agg. Z.
—eto, m. wijngaard, m.; —etta, f. vignet, o.;
—e'reccio; —ata, f. groot dorp, o., groot
titelplaatje, o.; drukversiering, v.; —uola, f.
buiten, o.; —a'tico, agg. landelijk ; tot het
:
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buitengoed behooresade ; —eggiare, v. n. I
op zijli bulten, villa wenen; den zomer op zijn
buiten doorbrengen ; p. pres. —ante, als lost
zomergast ; bewoner van een villa of buitengoed ; —eggiatura, f. zomerverblijf-o. op
het land ; tijd o. dien men op zijn buiten doorbrengt; —e'reccio, agg. landelijk (gebruik
enz.); —etta, f. kl. villa, v., id. buitengoed, o.;
—ettina, 1. lief villaatje, buitentje, 0.; —'ico,
m. landman, hoer, buitenman ; beheerder,
pachter van een landgoed; —ina, f. aardige,
kleine villa, v.; —ino, m. kl. villa ; kl. buis
o. met tuin (in de voorsteden); —o, m. (Scient.)
haartje, o.; vezel, v.; —one, m. groot landgoed, groot landhuis of buitenverblijf, o.; —oso,
agg. (Scient.) harig, wollig, vezelig, ruig ; (Anat.)
tunica —a, fluweelhuid, v.
Vilmente, agg. op lafhartige, gemeene, lage
wijze.
Vilpistrello, m. Z. pipistrello.
Viltà, f. laf-, laag-, gemeenheid (van karakter);
laagheid v. (van afkomst); goedkoopheid. v.
Vilu'cehio, m. (Bot.) akkerwinde, v.; —ione,
(Bot.) haagwinde, v.
Vilume, m. Z. valurne ; —upparsi, v. rifl.
Z. avvilnpparsi ; —uppo, 01. bundel, m.,
bos m. (haren, werk, wol enz.); fig. warboel,
m., verwarring, v.; —uppone, m. h.z.d. als
imbroglio.
Vime, m. Z. voor legante ; —ine, m. wilgetak, m., wilgeteen, v.; far tina cesta, un
paniere di —i, een teenen korfje, o., mand

v. maken; vlechtwerk o. van wilgeteenen ;

—insta, f. vlechtsel o. van wilgeteenen ; rijsbundel, m.; —ineo, agg. van wilgeteenen ge-

maakt, gevlochten.

Vina'ecia, f. wijndroesem, m.; —e, p1. uitgeperste druiveschillen ; striugere le —e, de
druiveschillen uitpersen ; la — va gi ll , de

droesem zinkt, bezinkt ; —eeiuolo. m. drol vepitje, o.; —agro, m. h.z.d. als aeeto;
—a'io, m. wijnhandelaar, m., -huishouder, m ;
—a'iuolo, m. h.z.d. als —aio, m.; —arello,
m. Z. —erello ; —a'rio, agg. den wijn, de
wijnbereiding betreffende; vasi —j, wijnvaten, o. mv.; —ato, agg. wijnrood, -kleurig ;
—attiere, m. wijnhandelaar, in.; —ca of
erba —, f. (Bot.) maagdepalm, m.; —caia, f.
wilgenbosje, o.; —Castro; m. wilgeroede, v.,
dunne stok, in.; herdersstaf, m. (D.); fig. kastijding, v., geese), m.
Vi'neere, v. u. overwinnen, de overhand behouden, zegepralen, winnen ; non si vince
nè s'irnpatta, men wint noch verliest ; fig.
men komt niets vooruit ; v. a. overwinnen ; —
agti seaechi l'avversa'rio, zijn tegenpartij in 't schaakspel slaan; — la terra,
bet gebied veroveren, bezetten, in bezit nemen ;
— si inedesimo, zichzelven overwinnen;
non vi lasciate -- dali' ira, laat u niet
door den toorn overmeesteren ; — qd. in
bontà, iem. in goedheid overtreffen ; fig. —
qd., iem. overtuigen, bewegen (tot iets), voor
zich winnen; — una sconrinessa, een
weddenschap v. winnen ; — una provo, een
proef, examen met goed gevolg doorstaan ; —
il patio, in bet wedrennen overwinnen ;
m. prov. ehe vince la prima perde il
secco e la farina, al wint men in den
beginne ook in 't spel, later wordt men er toch
arm door ; eerste gewin is kattegespin ; il
cavalto vince la mano (del cavaliere),

het paard gaat er van door, op hol; (Part.)

partito, een meerderheid voor zijn
voorstel hebben ; —rsi, v. ri ll zich bedwingen,
zichzelf overwinnen; prov. chi la data la
vince, de aanhouder wint ; p. pres. —eiste,
overwinnend; ais agg. zegepralend ; p. pass.
vinto, overwonnen, gewonnen ; fig. overtuigd,
bewogen, gewonnen ; darmsi (per) —, zich
overwonnen verklaren ; dada —a a qd.,
iem. gewonnen, gelijk geven ; fig. terneergeslagen, ontzenuwd, krachteloos ; e che gent'
è, che par nel duol si —a? en wat zijti
dat voor lieden die door de smart zoo geheel
ter neder geslagen er uitzien ? sost. m. overwonneling, overwonnene; guaj al —i, wee
den overwonnenen ; —e'vole, agg. Z. —i'bile ; —heto, m. h.z.d. als vineaia ; —i'bile, agg. overwinbaar, overwinnelijk, overtrefbaar ; te winnen ; —ibosco, m. (Bot.)
kamperfoelie, v.; —ido, agg. week, slap;
—i'glio, m. wilgekoord, o.; herderstaf, m.;
—ire, v. a. h.z.d. als stri'ngere; —'ita, f.
het overwinnen, zegepralen, winnen, o.; overwinning, winst, v.; winnend nommer m. in de
loterij ; —itore, m., —trice, f. overwinnaar,
ni.; winner, m.; —0, M. (Bot.) bindwilg, m.;
—chi, pl. wilgeteenen, -banden, mv.; -- , agg.
h.z.d. als vincido ; —olare, v. a. (Gier.)
binden, sluiten, aangaan ; beperken;
m. band, boei, in.; fig. — d'amicizia, vriendschapsband, m.; —1 del sangue, banden des
bleeds ; —1 del commercio, den handel aan
banden leggende bepalingen, v. mv.
Vi'ndice, agg. wrekend; giunse il — giorno,
de dag des wraaks brak aan ; sost. m. en 1.
wreker, m., wreekster, v.
Vi'rrea 1. (Mil. stor.) Z. vigaa ; —ello, m.
halfwijn, uit de schillen geperste wijn,
—e'tico agg. h.z.d. als vinato ; —ettino, m.
lichte, aangename wijn, m.; —etto, m. lichte
wijn, m.; —gone, m. h.z.d. als dogala;
—i'colo , agg. den wijnbouw betreffende;
società —a, maatschappij v. voor wijnbouw;
—i'fero, agg. wijn voortbrengend.
%too, m. wijn, m ; vin nuovo, veeehio,
blanco, rosso of nero, buono, grave,
,

,

generoso, leggiero, asciutto, bruseo,

jonge, oude of belegen, witte, roede, goede,
zware, vurige, lichte, sec of eep
igszins
we
santrekkende, wrange wijn ; — da paste i
tavola), — uostrate, — :del Reno, del
Chianti, tafel-, land-, Ren-, Chiantiwijn, m ;
vin santo, zoete witte wijn ; — vergiue,

druipwijn, v. (uit vanzelf uitgedropen sap);
mezzo —, — stretto, h.z.d. als viuello
-- artefatto, tagliato, aangemengde, versneden wijn ; — di mete, di ribes, appel-,
bessenwijn, m.; fare il —,den win kelderen
(d.w.z. den wijn vale bewerkingen doen ondergaan ; (am. donrandare all' oste s'egli
ha baton —, een overbodige vraag doen;
levar 11 vin dal fiaschi, ziele uit een zak,
onderneming terugtrekken; il — è la poppa
dei yecchi, den wijn is de melk der grijsaards ; il buon— fa buon sangue, goede
wijn geeft goed bloed, verheugt het menschelijk hart; prov. chi veudemtnia troppo
presto o svino depot — e tutto agreste,

te veel haast is zelden goed ; alle goede dingen
verlangen tijd en geduld ; 11 buon — non
vuol frasca, goede wijn behoeft geen krans ;
il — di casa non imbrtaca, huiselijk
genoegen schaadt niet; —olente, agg. te veel
den wijn beminnend ; aan den wijn verslaafd ;
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sost. m. dronkaard, m.; —olenza, —osità , f.
dronkemanschap, v.; —oso, agg. wijnhoudend,
naar wijn smakend ; h.z.d. als --olento ;
—ta, f. h.z.d. als vittoria ; —to, p. pass.
van vincere ; —u'ccio, in. slechte, geringe
wijn, m.; —n'eolo, m. lachte wijn, o.
Viola, f. (Mus.) viool, v., vedel, v., vedelaar,
m.; — f. (Bot.) anjelier, m.; —a ciocche,
muurbloem, v.; — rnammole, viooltje, welriekend viooltje ; —a'bile, agg. schend-, krenkbaar ; —acciocco, m. (Bot.) muurbloem, v.;
—a'cea, aqg. vioolblauw, violet; —a'io, m.
violenbed, bed o. met viooltjes; —are, v. a.
onteeren, schenden, schoffeeren (een vrouw);
fig. bevlekken, bederven ; overtreden, schenden
(wetten), verbreken (een eed); ontheiligen, ontwijden, schenden (graven enz.); —ato, agg.
vioolkleurig, -blauw, violet; —atore, m.,
—trice, f. schender, overtreder, m., -ster, v.;
—azione, f. schending, onteering, schoffeering ; overtreding, verbreken ; ontheiliging, v.;
—entare, v. a. geweld aandoen ; dwingen,
overweldigen ; —entemente, avv. met geweld, gewelddadig; op heftige, onstuimige
wijze ; —ento, —ente, agg. gewelddadig,
hevig, onstuimig; morte —a, gewelddadige,
onnatuurlijke dood, m.; —enza, f. gewelddadigheid, v.; geweld, o., dwang, m.; far — a
qd., iem. geweld aandoen, dwingen ; hevig-,
heftig-, onstuimigheid, v.; —etta, 1. viooltje, 0.;
—etto, aqg. en sost. m. violet, violétblauw, 0.;
-

—ina, 1. (Bot.) -- di macebia of salvatica ; far delta — , brommen, mopperen,
kijven ; —inista, m. violist, vioolspeler, m.;
---ivo, m. (Mus.) viool, v.; sonare il —, o
de viool spelen ' chiave di --, vioolsleutel,
m.; —, vicOls eter, M.; —o, m. (Bot.) vioolplant, v.; —dheellista, m. cellist , violoncellist • -—oneello, m (Mus) violoncel, v.; —one,

m. (s.)
Mu soort basviool, v.

Viottola, f. landpad, o., zijweg, m.; —olina, f.,
—0, m. kl. smal voetpad, o.; —oloiie, m.

parklaan, v.; groote allée, v.

Vi'pera, f. adder, m. (in 't algemeen giftige
slang; fig. lingua di —, adder-, lastertong,
booze tong, v.; rivoltarsi a uno come
Tina —, tegen iem. bits, ven ij nig uitvaren ;
parere una —, woedend boos zijn ;
m. addervanger, m.; —ato, agg. vino —,

wijn waarin men een adder heeft gelegd (als
middel tegen slangegift); —eo, agg. adderachtig; ---ivo, m. jonge adder, m.; —, agg.
slangachtig; lingua —a, lastertong, v.; (Bot.)
erba —a, slangenkruid, o.
Vipistrello, m. Z. pipistrello.
wipra, f. Z. vi'pera.
Vira'gine, virago, f. manwijf, o.,helleveeg,
v., boos wijl, o.
Virare, v. n. (Mar.) gieren, wenden. draaien;
— di bordo, halzen, bet schip wenden ; -l'aueora, het anker inhalen ; —eiste, agg.
groenend, frisch.
Virgitiano, aqg. virgiliaansch ; Virgi'lio, m.
(N. pr. lett.) 'Virgilius, Vergilius, m.
Virginale, verginale, agg. maagdelijk,jonkvrouwelijk ; -•-fine, f. Z. vergine ; —i'neo,
agg. h.z.d. als —finale.
Virgi'nia, f. (Geogr.) Virginië, o.; (N. pr.) f.
Virginie, v.; —ianO, agg. virginiaansch ; sost.
m. Virginier, inw. van VVirginia.
Vi'rgola, f. (Gram.) komma, v.; punto e —,
kommapunt, v.; fig. fare una cosa a panto
e —, iets zeer nauwk. doen ; stare apunto

e —, zijn plichten stipt nakomen ; —are,
—eggiare, v. a. door komma's afscheiden;
v. n. de komma's overal nauwkeurig plaatsen ;
—etta, f., —e, pl. aanhalingsteeken, 0.; —olettare, v. a. tusschens aanhalingsteekens

zetten.

Virgulto, m. scheut, v., jonge tak, m.
Virida'rio, m. tuin, m.; —de, agq. Z. verde;
—dezza, —dità, f. h.z.d. als verdezza.
Virile, agg. mannelijk; / y. moedig, dapper;
eta —, mannelijke leeftijd, m.; —ilità, f.

mannelijkheid, manbaarheid, manhaftigheid, v.;
fig. kracht, sterkte, kloekmoedigheid ; mannelijke leeftijd; —ilmente, avv. op mannelijke,
manhaftige wijze.
Virione, m. (Omit.) h.z.d. als cineulo.
Viripotente, agg. (Gier.) manbaar, huwbaar.
Viro, m. man, m. (D.).
Virtemberga, f. Wurtemberg, o.; —berghese, aqq. wurtembergsch ; sost. m. Wurtem-

berger, inw. van Wurtemberg.

Virtii, f. eigenlijk : mannelijke degelijkheid,

kracht, v.; moed, m., dapperheid, o.; standvastig-, manhaftigheid, v.; meestal : deugd, v.;
amare, seguire la—, de deugd beminnen,
het pad der deugd bewandelen ; — moral],
civili, zedelijke, (moreele), burgerlijke deugden, v. mv.; le quattro — cardinali, de
vier hoofd- of kardinale deugden ; le tre —
teologali, de drie goddelijke deugden ; m.
prov. far di necessità virus, van den nood
een deugd maken ; fig. innerlijke kracht, werkdadigheid, werking van iets ; trattato delle
—ii delle erbe, verhandeling v. over de
geheime krachten, de eigenschappen der planten ; (Filos.) in —, m. prov. potentieel, volgens
de mogelijkheid de innerlijke kracht ; taover macht ; l'anel io d'Angelica aveva la —
ds rendere invisibile chi lo portava,

de ring van Angelica bezat de toov renacht
aar te
om hem dte denzelven droeg onzichtb
maken ; kracht, v., macht, v., vermogen, 0.;
in -- della legge, krachtens de wet; -di suo potere, krachtens zijn ambt ; (Teol.)
le Virtu, de Machten (vijfde orde d. Engelen);
kunstvaardigh., v., kunsttalent, o.; la prima,
la somma —, de goddel ij ke kracht, de God-.
beid ; le —, de wonderen, wonderdaden;
—vale, (Filos.) potentieel, virtueel ; werkend,
vermogend, werkende kracht bezittend ; tengevolge van de innerlijke geschiktheid, verborgen werkend ; (Teol.) intenzione —, aanleg, m., vermogen o. tot goed of kwaad ; (Fis.)
energia —, potentieele energie, v.; —ualita,
f. innerlijke, inwonende kracht; aanleg, m.;
schiktheid, v.; —ualmente, avv. naar innerlijk of inwonend vermogen ; naar virtueele
wijze; --uosatnente, avv. op deugdzame,
deugdelijke, bekwame wijze ; —uoso, agg.
bekwaam, moedig, krachtig, dapper; met
innerlijke kracht, geneeskrachtig, heilzaam;
deugdzaam, goed, braaf; donna —a, deugdzame, brave vrouw ; als sost. m. virtuoos,
meester o. op eenig gebied.
Virulente, app. (Med.) etterig, giftig, vol slechte,
bijtende, kwade sappen ; aanstekelijk ; g.
linguaggio —, bijtende, kwetsende, giftg
ie
taal, uitdrukkingen ; ---enza, f. (Med.) etterende toestand van een wond ; giftigheid,
boosaardigheid ; fig. boosheid, kwaadaardigh.,
boosaardigheid.
Visa'eeio, m. leelijk, onaangenaam, afstootend
gelaat, gezicht, 0.; —a'ggio, m. h.z.d. als
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viso ; —a'giia, f. Z. avvíisaglia; —are, j rieur maken ; biglietto da —, visitekaarte,
v. n. (a qe.), voorzorgen nemen (voor iets);
o., visitatie, v., onderzoek, o.; (Giur.) — tocale, bezichtiging van de plaats eener misdenken (aan iets).
Viscerale, agg. (Anat.) de ingewanden betrefdaad ; douarie-onderzoek, o.; 4g. en ram. —
del Signore, bezoeking, beproéving des
fende of er toe behoorende, ingewands ...;
—are, v. a. Z. sviscerare ; vi'scere, m.
Heeren ; m. prots. — di Sainta Elisabetta,
(pl. —1, m. en —e, f.), ingewand, 0.; fig. le
langdurend visite, v., lang logeerbezoek, 0.;
—e, het binnenste, inwendige van 's menschen
—itandina, f. (Eccles.) Visantine, v.; relihart ; het diepste des harten ; menschelijk gegieuse van de orde van Maria Visitatie; —1voel, o.; liefde, v., hart, o.; non avere —e
tare, v. a. bezoeken, opzoeken, iernand een
pei poveri, geen hart, geen gevoel voor de
bezoek, visite maken ; 11 dottore visita 1'
armen hebben ; als toespreking: — mio ! mijn
ainmalato, de dotter bezoekt den zieke;
hart ! mijn schat! mijn al ! fam. in viscerinauwkeurig bezichtigen, onderzoeken, visiteebus pregare —, met zeer veel aandrang,
ren, doorzoeken ; — palazzi, nlusei, pavurig bidden ; le —e della terra, het binleizen bezoeken, bezichtigen ; — le chiese,
nenste, de ingewanden der aarde ; entrare
kerken bezoeken (om er telkens een oogenblik
Helle —e d'un argomento, een onderwerp,
te bidden); fans. en fig. I)io visita qd., God
een bewering tot op den bodem onderzoeken ;
bezoekt, beproeft iem.; —itatore, m., —trice,
—oso, app. h.z.d. als amoroso.
f. bezoeker, m., -ster, v.; bezichtiger, beschouVi'schio, visco, in. (Bot.) maretakken, m. mv.;
wer ; visiteur, geneeskundig onderzoeker, m.;
vogellijm, v.; —ioso,agg. h.z.d. als viscoso;
—itazione, 1. bezichtiging, visitatie, v.;
—iditit, f. kleverig-, taaiheid, v.; —ido, agg.
(Eccles.) la V—, Maria-Visitatie, v. (Bez. van
kleverig, taai; —idunie, (filed.) kleverige,
Maria aan Elisabeth); —itina, f. korte visite,
taaie massa, v.; —cola, f. zure kers. weichselv., kort bezoek, 0.; —ivo, agg. met zienkracht
kers, v.; —iolata, f. kersenlikeur, v.; —iobedeeld ; tot zien ingericht of dienend • organi
lina, f. kl. soort weichselkers ; —iolo, m.
—i, gezichtsorganen, o. mv.; —o, m. zien(Bot.) zure kerseboom, m.; —iolona, f. soort
kracht, v., gezicht, o., blik, m., oog, o.; fig.
groote zure kers, v.; —o, m. Z. visehio ;
geestelijke blik, geest, in.; erkenning, v.; ge—ositá, f. kleverig-, taai-, slijmerigheid, v.;
zicht, gelaat, aangezicht, aanschijn, o.; —
(Med.) taai slijm, o.; —oso, —ioso, m. klefresco pallido, frisch, bleek gelaat, o.; nu
— M anco e rosso, een lief, frisch gelaat,
vurig, taai, slijmerig, slijmig ; (Bot.) foglie —e,
kleverige bladen ; (Zool.) —i, p1. slijmdieren.
gezicht, o., gelaatsuitdrukking, v., uiterlijk ;
— turbato, verstoord, boos gelaat, uiterlijk ;
Viscontado, in. (Stor.) burggraafschap, o.;
— di disgetto, verachtelijk gebaar, geloatsgebied, o., waardigheid v. van een burggraaf,
m.; —te, m. (Stor.) burggraaf, viconte, m.;
uitdrukking, o.; ha nu — strano, hij heeft
—tessa, f. burggravin, vicontesse, v.
een vreemd uiterlijk, zonderlinge trekken, m.
V isdoniinato, m. (Stor.) gebied, o., waardigmv.; — bello, brutto, regolare, deforme,
held v. van een onder-stadhouder; —do'schoon, leelijk, regelmatig, misvormd gelaat,
mine, —domino, m. (Stor.) onder-stadhouuiterlijk; — nuovo, onbekend gezicht,o.; fig.
der, district-hoofdman, m.
en fam. moed, m., driestheid, v.; esse• — di
Visetto, M. kl. lief, bekoorlijk gezichtje; lief
fare, di dire qc., de driestheid hebben iets
snoetje, o., lief bekje, 0.; —i'bile, agg. zichtte doen, te zeggen ; wostr•are i1 — zijn gebaar, duidelijk, klaar, helder; openbaar ; —ilaat laten zien, zich kloek te weerstellen ;
bi'lio, m. groote menigte, v., overvloed, m.;
andare sul — , dreigend nader komen • dire
esenipj ce n' è nu — , voorbeelden zijn er
altrui Tina cosa siel —, iem. iets rondpit
in overvloed , fain. andare in —, van
in 't gezicht zeggen ; far iil - rosso, vervreugde, blijdschap buiten zichzelven geraken ;
legen, beschaamd worden ; fare buten — a
—ibilita, f. zichtbaar-, herkenbaarheid, v.;
qd., iem. eed vriendelijk gezicht zetten; fare.
Fig. openbaarheid, algemeens bekendheid, v.,;
isonn aver li — vopo di dietro, niet lee— ibilniente, avv. op zichtbare, openbare
lijd zijn ; fig. la morte non guarda in
-- a nessuno, de dood ziet niemand naar
wijze; —iera, 1. (Arm. stor.) vizier, 0., helmopening, v.; Fig. a— alzata, met open vizier,
de ooges, verschoont niemand; a— aperto,
op onverschrokken, onbevreemde wijze ;
met open gelaat, onverschrokken ; a— a —,
(Scherm.) scbermruasker, o.
van aanschijn tot aanschijn ; —o'rio, acg.
Visigoti, m. pl. (N. pl. etn.) West-Gothen, rev.
(Anat.) tot het gezichtsorgaan behoorende, het
Visino, in. lief, vriendelijk gezichtje o. (van een
gezicht betreffende; nervi —j, gezichtszenuwen, v. mv.
meisje); —ionario, m. visionair, dweper,
droomer, geestenziener, m.; —ione, f. het zien, Vispezza, f. levendig-, vroolijk-, opgeruimdheid, v.; —istrello, m. Z. pipistrello ; —o,
beschouwen, o., inzage, v.; prendere — di
agg. levendig ; vlug, bij de hand ; schalksch,
nu documento, inzage van een document
geestig.
nemen ; visioen, o.; verschijning, v.; gezicht,
droomgezicht, 0.; hersenschim, fantastische, Viso, voor visauto, p. pass. van vi'vere ;
—ta, f. het zien, gezicht, 0.; zienkracht, o.;
dweepachtige voorstelling ; (Teol.) — beatiea,
tienvermogen, 0.; esser di buona, di cataanschouwing van de heerlijkheid Gods ; pop.
tiva —, goed slecht van gezicht zijn ; —
aver in — qc., iets in de gedachte, voor
corta, bijziendheid, v.; quanto la — porta,
den geest hebben.
W isirato, m. ambt, o., waardigheid van visier ;
zoo ver het gezicht reikt ; zienorgaan, gezichtsorgaan, oog, o.; aver mala alla —, slechte,
-ire, visir, m. visier, m. (Turksch minister);
zeere oogen hebben ; la — è cosa gelosisil Granvisire, de Groot-Visier, m.
sima, het oog is een zeer teer ding, o.; het
Vi'sita, f. bezoek, 0., visite, v.; fare, ricezien, o., blik, m.; het aan-, bezien, rondzien ;
vere una —, een bezoek, visite ontvangen,
maken; fare la sua — a nu superiore, mi basta una sols — per conoscere
quel che è, een enkele blik is mij voldoende
zijn opwachting bij zijn hoogergestelde, supe,
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om te zien wat het is; uitzicht, vergezicht, o.,
gezicht, 0.; che — magnifica ! wat een
prachtig uitzicht; bij dichters ook : ster, v.,
hemellicht, o.; venster, o., uitkijk, m.; punto
di —, gezichts-, standpunt, o.; plan, doel, o.;
helmvizier, o.; fig. schijn, In.; far viso (of
far le —e) di..., den schijn aannemen, doen
alsof ...; faceva — di dornaire, hij deed
alsof hij sliep, hij hield zich slapend; fig. en
fam. aver in — qc., iets in 't oog, in 't zicht
hebben ; zijn oogmerk ergens op gevestigd
hebben ; iets verkrijgen, iemand in zijn dienst
nemen ; giungere a —, int gezicht komen;
perdere la — di qc., iets uit het oog
verliezen ; a —, op 't gezicht, op 't enkel bezien, aanzien, naar den schijn ; (Cont.) cainbiale a —, wissel m. op zicht; pagabile
a —, op vertoon betaalbaar; in —, met het
oog op; volgens den schijn ; di —, op 't gezicht ; a prima —, op het eerste gezicht, bij
den eersten blik ; (Mus.) sonare a prima
--, van 't blad, op 't eerste gezicht spelen ;
—tameiite, avv. in een oogenblik, oogwenk;
—tezza, f. h.z.d. als vispezza ; —to, app.
h.z.d. als vispo ; - agg. en p. pass. v. vedere;
—, in. apporre ii —, het «voor gezien" er
onder zetten ; la letters non ha valore
senza il — del superiore, de brief heeft
geen waarde zonder dat hij «voor gezien" is
geteekend.
V i'stola, f. (Geogr.) Weichsel m. (rivier).
Vistosainente, avv. op opvallende, in 't oogvallende wijze; —osità, f. in 't oogvallend
uiterlijk ; schoonheid, deftigheid; opvallendheid, opvallend gedrag, o., in 't oogvallende
kleeding, v.; —oso, agg. in 't oogvallend, opvallend, speurig; abito troppo —, al te
speurige, in 't oogvallende kleeding, v.; schoon,
statig, deftig.
Visuale, agg. het gezicht, het zien betreffende;
senzazione —, gezichtsindruk, m.; als sost.
m. uitzicht, vergezicht ; villa che non ha
alcuno —, villa zonder het minste uitzicht, o.
Vita, f. I. leven, 0.; dar segui di —,teekenen
van leven geven ; salvar la — a qd., iem.
het leven redden ; diritto di — e di niorte,
recht over leven en dood ; fig. duur, m., bestaan, o.; istituzioni che hanno poco—,
instellingen die van korten duur zijn, een kort
bestaan, leven hebben ; — animale, sensitiva, morale, intellettuale, dierlijk-, gevoels-, zedelijk-, geestesleven, o; levensvoorwaarde, kracht, noodzakelijke voorwaarde, v.;
11 credito è la — del comniercio, het
krediet is een levensvoorwaarde voor den handel ; in tutta la sna —, gedurende geheel
zijn leven, o., levensduur, rn.; — natural
durante, a — durante, a —, levenslang,
zoo lang hij leeft; lo elessero dittatore
a —, zij verkozen hem tot levenslang dictator; ergastolo a —, levenslange gevangenisstraf, v.; levensmanier, -wijze, v.; leven, o.; —
iftisera, travagliosa, een ellendig, kommerlijk leven, 0.; — da caul, hondenleven;
— seelta, verwend, verw41fd leven, o., levenswijs, v.; star s ti ll' ainorosa — , zijn leven
in hofsnakerij, in minnar ij tjes doorbrengen;
tenor di —, levenswijze, v.; donna di mala
—, publieke vrouw, v.; - scostuniata, intemerata, ongebonden, onberispelijke levenswandel, m., -wijze, v.; levensonderhoud ; oggi
la — è cara, het leven, levensonderhoud is
tegenwoordig d uur, kostbaar ; guadagnarsi I
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la — , zijn kost, levensonderhoud verdienen;
opgewektheid, levendigheid, v.; vuur, o., leven ;
ragazzo pieno di —, levendige, levenslustige knaap, m.; (Lelt.) levensbeschrijving, V.;
levens, o. mv.; le —e del sant, dei martini, de levens der heiligen, der martelaren;
(Teol.) — attiva, — conteniplativa, werkdadig, beschouwelijk leven, 0.; 1' altra, la
seconda —, la — futura, het volgend,
het toekomend leven (na den dood); passare
all' altra — , (— nsiglior), tot een ander
(beter) leven overgaan, d.w.z. sterven ; fam.
non voler la — di qc., zich om geen pr ij s
aan iets willen onttrekken ; non voler la
— di qc., van iem. alle mogelijk kwaad zeggen; furbo, tristo, ladro per la — (per
la pelle), aartsschelm, -deugniet, -dief, in.;
II. gestalte, gedaante, v.; taille, v.; — l,inga,
stretta, lange, dunne taille, v.; portare
iiiia cintola intoi'na alla —, een gordel,
ceintuur om het lijf dragen ; — , lijfje, keurslijfje, o.; taille v. (van een kleed); abito fatto
a —,eng om het lijf sluitende kleeding; prendere, affezzare qd. a niezza —, iem.
om bet lijf, om de taille pakken, vatten ;
—a'ecia, f. ellendig, kommerlijk leven, hondeleven, o.; —alba, f. (Bot.) heggeclemaiis, v.;
—ale, agg. bet leven betreffend, behoudend,
bevorderend ; gli spiriti —1, de levensgeesten, in. mv.; forza —, levenskracht, v.; fig.
tot het wezen eener zaak beboorende ; sono
questioni —i, dat zijn levenskwesties, v. mv.;
iuteressi —i, diep ingrijpende, gewichtige
belangen, o. mv.; —alisnio, m. (Fisiol.) vitalisme, o.; leer v. der levenskracht ;
f.
levenskracht, levensvatbaarheid, v.; fig. wezenlijke voorwaarde, v.; —alizzare, v. a. in
een lijfrente veranderen, op lijfrente zetten ;
—all'zio, agg. levenslang; sost. m. levenslang onderhoud, o.; lijfrente, v.; —almente,
avv. op levenskrachtige, levensvatbare wijze;
fig. op wezenlijke, diep ingrijpende, gewichtige wijze.
Vitame, m. menigte v. wijnstokken ; wijnstokkenbeplanting, v.; —are, v. a. h.z.d. als
evitare, sfuggire of schivare ; —ato,
app. als wijnberg, wijngaard aangelegd; met
Wijnstokken beplant ; —e, f. (Bot.) wijnslok,
m.; — del canada, wilde wingerd, m.;
—alba, heggerank, m.; lam. piangere
come una — tagliata, bitterlijk, overvloedig veeenen; acqua di --, Z. aequavite.
Vite, f. (Mec.) schroef, v.; pane della —
schroefdraad, v.; — perpetua, schroef zonder'
eind; — di Archiiuede, Archimedische
schroef ; — che Bira a destra, a sinistra,
rechts-, linksloopentle schroef ; a —, schroefYormig, schroefsgew)Qze; serrare, chiudere
a — . toe-, dichtschroeven ; tagliare la —,
de schroefdraad snijden ; — 1, pl. gedraaide
armen van een muurkandelaber, m.
Vitella, f. vrouwelijk kalf, 0.; (Macell.) kalfsvleesch, o.; — di latte, zuigkalf, o.; — di
latte arrosto, gebraden kalfsvieesch, 0.;
—ellino, m., —Ina, f. kalfje, 0.; —ellino,
agg. eigeel, roodachtig geel ; —ello, m. kalf, o.;
11 Vitello d'oro, het gouden Kalf, 0.; fig.
de Mammon, m.; (Cow.) kalfsteer, o.; (Zool.)
— marino, zeekalf, v.; rob, v.
Vite'vole, agg. belevend, versterkend.
Vitl'ceio, m. wingerdscheut, v., -rank, m.; fig.
gebogen arm m. van een muur- of wandkandelaber, m.; (Arch.) —1, pl. stengelvormige
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di qe., Tem. ergens over laken, berispen, uitversier. aan 't Dorisch kapiteel ; —ice, m.
schelden, smaden ; — una donna, een vrouw
(Bot.) kuischboom, m.; —Teella, f. (Bot.)
schenden, onteeren ; — Ia propria faniiwonderappel, m.
glia, zijn familie schande, oneer aandoen ; fig.
Vitichiido, m. (N. pr. stor.) Wittekind, m.
Witicoltore, —eultore, m. wijnbouwer, m.;
bezoedelen, bevlekken; —rsi, v. rill. zichzelf
—coltura, f. wijnbouw, rn.
met smaad, oneer beladen, overdekken ; zich
schandelijk gedragen ; fig. h.z.d. als guastarsi
Witiera, 1. (Mec.) schroefdraadsnijder, m.,
of sciuparsi, p. pass. —ato, als agg. met
schroefplaat, v.
Viti'fero, agg. wijnstokkendragend, wijn voortschande overdekt, beladen ; schandelijk, smadelijk ; parole —e, scheldwoorden ; —ativo,
brengend ; rankvormige scheut, v.; —igno,
agg. smaad, schande verwekkend, brengend ;
agg. wijnstok, m.; diversi —1, verschillende
—store, m., —trice, f. beschimper, lasteraar,
soorten van wijnstokken, wingerden.
Vitili'gine, f. (Metz.) h.z.d. als inorfea :
smnader, m.; azioni —trici, schandelijke,
—ina, f. fijne, slanke, dunne taille, V.; kort
oneeraanbrengende handeling, v. mv.; —azione, f. beschimping, smading, v.; —e'vole,
lijfje, keursl ij fje, o.; -=iglo, m. h.z.d. als —ina,
maar alleen in de eerste beteekenis; —ipeagg. h.z.d. als —abile ; —0, —e'rio, m.
rare, v. a. en afgel. Z. vituperare ; —ona,
smaad, schande, oneer, v.; uodno pieno di
f. zware, dikke taille, v.
—, een met schande overladen man ; esser
in —, slecht befaamd zijn, in kwaden naam
Vito, m. (N. pr.) Vitus, Veit, in.
Vitone, m. groote, sterke schroef, v.; schroefstaan ; sostener —, smadingen, beschimpinnagel, m., houtschroef, v.; (Mec.) windas, v.,
gen, oneer moeten verdragen, dulden; schandommekracht, v.; —operare, Z. vituperare.
delijke, lage, gemeene, onteerende daden, uitVi'treo, agg. glazen, van glas, glasachtig., gladrukkingen, v. mv.; schanddaad, v.; schandelijkzig ; fig. oechi —1, glazige oogen ; splenheid, o.; fig. slecht, slordig werk, o.; schandalig
dore —, glasachtige glans, m.; (Anat.) amore
werk, o.; —i of —j, m. pl. scheldwoorden,
— dell' occhio, glasachtige vocht o. van
beleedigingen, lasteringen, mv.; fig. schandvlek,
't oog, glaslichaam, o.; —rifieare, v. a. en
V.; è il — della fauiiglia, hij is een
afgel. Z. vetrificare ; —riolo, Z. vetriolo.
schandvl. voor zijne familie ; —erosaunente,
Vitternberga, f. (Geogr.) Wittemberg, m.
avv. op schandelijke, smadelijke, gemeene
Vi'ttima, f. offerdier, slachtoffer, o.; opoffering,
wijze ; —oso, agg. schandelijk, smadel ij k,
v., dood, m.; inenare, trarre a —, (of alla
schandalig, onwaardig, gemeen, laag, ont—), ter dood voeren ; fig. offer, slachto ffer, o,;
eerend ; met schande, oneer overladen ; parole
voorwerp van vervolging ; — delta tirannia,
—e, scheld-, smaadwoorden, o. mv.
een slachtoffer der dwingelandij; il carne- Viuzza, f. nauwe weg, holle weg, m., pad, o.,
fice e la sua —, de beul en zijn offer ; è
veldpad, 0.; —o en —oio, m h.z.d. als —a,
una — del sao boon more, hij is een
maar nog kleiner ; —olina, f. zeer eng paadje
slachtoffer van zijn goed hart; iron. povera
o.; steegje, straatje, o.
—, arm slachtoffer, arm lam, o.; —Tinare, Viva ! esclam. leve ! lang leve! vivat ! pop. —
v. a. en n. offeren, opofferen, slachtofferen, als
Dio, zoo waar als God.
offer brengen.
Vivacehiare, v. n kommerlijk, armzalig leven ;
Vitto, m. kost, m., levensonderhoud, o., voeding,
zich kommerlijk door 't leven slaan ; —ace,
spijs, v.; dare poco — a qd., iem. weinig
levenskrachtig; non solo è vivo ina
te eten geven ; tutto —, volle kost, m.; metauche —, hij is niet alleen levend, maar
tere un convalescente a tutto

—,

een

herstellende weer op vollen kost, vol dieet
zetten; mezzo —, halve kost, m., half dieet,
o.; — pittago'rico, matige, eenvoudige kost ;
agg. en p. pass. van vincere voor : vinto;
—ore, m. Z. viucitore; —o'ria, f. overwinning, v., zegepraal, V.; riportare la —,
de overwinning behalen ; eantare — , jubelen
over een overwinning; fig. victorie kraaien ;
tirare —, victorie schieten, vreugdeschoten
lossen ; l'inno alla — , zegehymne. v., zegelofzang, m.; V—, (N. pr. mit.) Victoria, godin
der overwinning; beeldje deze godin voorstellende ; (N. pr.) Victoria ; (Astr.) — , Victoria
(asteroïde); (Carroz.) — , victoria, v. (soort
landauwer); —oriale, agy. zegepralend, overwinnend ; —oriare, v. n. overwinnen, de
overwinning behalen ; V—o, m. (N. pr.) Victor,
rn.; —oriosamente, avv. op zegevierende
wijze; als overwinnaar; Jig. provare — qd.,
iets op overtuigende manier bewijzen; —oso,
agg. overwinnend, zegevierend.
Wittovaglia en vittua'glia, —aria, f. Z.
—,

vettovaglia,
Vittriee, f. Z. vincitrice.
Vitupera'bile, —ando, agg. lakens-, berispenswaardig ; schandelijk, smadelijk; —are,

v. a. streng berispen, laken ; uitschelden, beschimpen, met scheld-, smaadwoorden overladen ; schande, smaad, hoon aandoen ; — qd.

e

nog vol kracht ; lang levend, een lang leven

hebbend ; fig. levendig, opgewekt, monter;
bambino motto — , een zeer levendig kind,
o.; —acennente, avv. op levendige, opgewekte, vroolijke enz. wijze ; ook : op zeer heftige wijze; —acezza, - aeità, f. levens-

krachtigheid, v.; levendigheid, monterheid,
opgewektheid, v.; vuur, o., ijver, gloed, m.,
heftigheid, v.; --agno, m. (Tess.) zelfkant,
zoom, rand, m.; (Mar.) naadbreedte v. van het

zeil ; overnaadsstuk, o.; oever, m., rand m. (v.
d. weg); —i, pl. randen mv. (van een boek);
—aio, in. gemetseld waterbekken, o., vischvijver, m., visehbun, v.; (Agr.) boom-, planteschool, v.; omheinde plaats voor dieren, (dierpark, o., hertekamp, m.); —amente, ave. op
levendige, krachtige wijze; vol vuur, uitdrukking (spreken enz.); leven, diep (treffen
ontroeren); —anda, f. spijs, v., eten, gerecht,
o.; — di Caine, di pesce, vleeschspijs,
vischspijs, v., -gerecht, o.; por tare le —e in
tavolo, de spijzen, het eten opdragen ; voor:
vettoviglia; —antiare, v. n. veel gerechten
eten ; smullen ; )nlil.) —ndiera, f. marketenster, zoetelaarster, v.; —ndiere, m. marketenter, zoetelaar, m.; —elite , agg. en p. pres.
van —ere, v. n. leven, leven hebben, levend
zij n ; l'uonio vive poco, de mensch leeft
niet lang ; è vissuto poco, het (kind) heeft
niet lang geleefd ; leven, wonen, verblijven,
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vertoeven ; vivo voleiitieri in eampagna,
ik woon, leef gaarne buiten ; — coil qd.,
met iem. leven, samenwonen ; — da bestie,
zij leven als de dieren ; — bene, male, goed,
slecht leven (in eigenl. en fig. zin); —santainente, heilig leven, een heilig leven voeren ;
leven, zich voeden, zijn onderhoud vinden ;
non si sa di che vive, men weet niet
waarvan hij leeft; viva della (con la)
penna, hij leeft van zijn pen ; — del silo,
van zijn rente leven ; — giorno per glorimo,
van den eenen dag in den anderen, van de
hand in de tand leven ; groeien, gedijen, in
leven blijven (planten); in gaesto terreno
non vivono tali piante, in zulk een grond
kunnen die planten niet leven, gedijen ; v. a.
— una vita trangnilla, een rustig leven
leiden ; p. pres. —ente, als agg. levend, in
leven zijnd ; esseri —I, levende wezens, o.
mv.; lingua —, levende taal, v.; i —i, pl.
de levenden ; iii silo —, bij zijn leven ; non
si trovare d'alcun bene —, zeer weinig
levensmiddelen zijn ; nood, m., duurte v. heerschen ; p. pass. visuto, geleefd, als agg. un
vecchio mal —, een grijsaard die slecht
leeft, een slecht leven achter zich heeft;
vi'yere, m. leven, o.; il -- privato, sociale,
het bijzonder-, maatschappelijk leven ; non
conoscere il — del morsdo, het doen en
laten der wereld niet kennen ; levensmiddelen,
o. mv., levensonderhoud, o., spijs, v.; —1, pl.
levensmiddelen, o. mv., voorraad spijzen, 0.;
nnancano i —i all' esereito, het leger
heeft gebrek aan levensmiddelen ; —e'rridi,
f. p1. (Zool.) civetkatten, mv.; —ezza, f.
levendigheid, v.; —'ido, agg. levendig, levenskrachtig, sterk, monter, opgeruimd ;
enento, m., —ifleazione, f. opbeuring, verlevendiging, opwekking, v.; —iflcare, v. a.
eigenlijk : levend maken, in 't leven roepen;
fig. verlevendigen, levendig, vroolijk maken;
opwekken ; —ihcativo, agg. belevend, opwekkend, opbeurend ; —iflcatore, m. bemoediger, opheurder, belever, m.; —i'f eo, agg.
belevend, opbeurend; levendig-, montermakend ; —i'paro, agg. (Zool.) levende jongen
ter wereld brengend.
Vivo, agq. levend, leven hebbend ; lo trovarono che era sempre —, zij vonden hem
nog in leven ; o -- o morto, deve essere
preso, levend of dood, gevangen moet hij
worden ; (Bibl.) Iddio —, de levende God, m.;
fig. levendig, monter, opgewekt, vroolijk;
anmore —, levendige, vurige liefde, v.; impressione —a, levendige, diepe indruk, m.;
color' --i, levendige, heldere, vroolijke kleuren, v. mv.; lingua —a, levende, nog gesproken wordende taal, v.; acqua, foute
—a, flume —, nooit uitdrogende bron, v.,
nooit opdrogende rivier, v.; argeinto — , kwikzilver, o.; —e vero, volkomen gelijkend, zeer
treffend ; canto —, vlakke hoek, m.; forza
—a, beweging gevende, levende kracht, v.;
calce —a, levende, ongebluscbte kalk, v.;
gietra —a, harde steen, m.; naakte, kale
rots, v.; fuoco, carbone —, levendig, helder
brandend vuur, helgloeiendd kool, v.; carne
—a, naakt, bloot, levend`vleesch; —a voce,
mondelings ; a —a forza, met geweld; non
esserci anima —a, geen sterveling, levende
ziel er zijn ; treeento faut' —i, driehonderd
man effectief; denaro —, rentegevend geld,
kapitaal, 0.; farsi — eon qd., iemand van
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zich een teeken van leven geven ; farsi —,
van zich hooren laten, of: aanmatigend, driest
worden ; far —I i suoi diritti, zijn rechten
doen gelden ; sost. m. levende ; prov. 11 niorto
giace e il si da pace, de d-oode zwijgt
en de levende houdt zich stil; il — delle
eiante, het frissche, groene gedeelte der planten ; levend vleesch, o.; nel tagliarsi il
collo si arrivó sul —, bij het uitsnijden
van een eksteroog, verwonde hij zich in 't levend
vleesch ; fig. gevoelige plek, plaats, v.; toecare
qd. sul —, iem. op de gevoelige plaats raken ;
d'una questione, het zwaartepunt
van een kwestie ; al —, m. avv. op levendige,
aanschouwelijke wijze.
Vivola, f. (Bot.) Z. viola; —'ole,f. pl. (Vet.)
ontstoken halsklieren v. mv. (hij paarden);
—ore, m en afgel. Z. vigore; —o'rio, m.
h.z.d. als avo'rio.
Vivucchiare, v. n. h.z.d. als vivacchiare;
—uto, voor vissuto.
Vizia'ccio, m. leelijke gewoonte, v., leelijk
aanwendsel, o.; —are, v. a. qe., iets slecht,
slechter maken, bederven ; (Giur.) vervalschen ;
fam. --i flgliuoli, de kinderen verwennen;
—1.51, v. ri ll . bederven ; slecht, leelijk worden ;
p. pass. —ato, als app. misvormd, bedorven,
gebrekkig, vol gebreken ; fam. verwend, vertroeteld ; sluw, doortrapt, geslepen ; —atamente, ave. op bedorven, gebrekkige, mismaakte wijze ; —ato, m. h.z.d. als vitigno;
—atura, f. het bederven, misvormen, gebrekkig maken; bedorven, misvormde, gebrekkige
plaats of plek, v.; — del fegato, aangetaste
plek v. in de lever ; —o, gebrek, o., kwaal, v.;
-- di duore, hartkwaal, v.; — organico,
organisch gebrek, 0.; -- ereditario, overgeerfde kwaal, v.; (Giur.) per — di forma,
wegens een gebrek, fout in den vorm ; —,
slechte gewoonte, v.; ha il — di rodersi le
nnghie, hij heeft de slechte gewoonte zijn
nagels af te bijten ; ondeugd, v.; il — della
gola, de ondeugd der dronkenschap ; 13o1110
pieno di —j, een door en door bedorven
mensch, in.; l'ozio è il padre di tutti i
—j. de ledigheid v. is de moeder aller ondeugden ; —osaniiente, avv. op gebrekkige,
misdadige wijze; —osità, f. gebrekkigheid, v.;
ondeugd, v., bedorvenheid, v.; —oso, agg.
gebrekkig, bedorven, slecht ; uinori —i del
corpo umano, bedorven sappen van 't menschelijk lichaam ; vita —a, slecht, aan de
ondeugd overgegeven leven, o.
Vizzato, m. h.z.d. als vitigno ; —0, agg. slap,
verwelkt, verdord, ingeschrompeld, ingedroogd.
Vocabolarietto, m. klein woordenboek, zakwoordenboekje, o.; —abola'rio, m. woordenboek ; —abolarista, in. samensteller r n. van
een woordenboek ; —a'bolo, m. woord, o.;
eercare I —I, de woorden opzoeken ; --ale,
agg. door de stem gevormd, tot de stem behoorende ; mnsica —, vocaalmuziek, 0.; zang,
m.; le corde —i, de stembanden, m. mv.;
lettera — of alleen —, klinkletter of klinker,
m.; (Eccles) woordvoerder m. (v. een klooster
in een ordesvergad.); —alismo, m. (Gram.)
vokalisme, o.; vormingswet v. der vokalen of
klinkers; —alizzare, v. n. veel klinkers gebruiken ; (Mus.) vokaliseeren ; stemoefenen ;
—alizzazione, f. vokaliseeren ; een taal met
vokaalteekens aanduiden ; (Mus.) zingen o. der
vokalen, stemoefening, v.; —alizzo, m. (Mus.)
h.z.d. als —alizzazione ; —almente, avv.
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op mondelinge wijze ; —are, v. a. roepen,
noemen ; voor : invocare ; —ativo, agg.
easo — of alleen —, vocatief ; toespreek- of
roep-naamval, m.; —azione, f. het roepen, o.,
roep, m.; liig. neiging, v., aanleg, m., roeping, v.;

avere — ad una cosa, neiging, aanleg
voor iets hebben ; — alla vita sacerdotale, monastica, roeping v. voor het geeste-

lijk, kloosterleven hebben.

Voee, f. stem, v.; parlare a — alta, bassa,
souimessa, met luider, zachte, bedeesde
stem spreken ; eonoscere la — di qd.,

iem.'s stem kennen, iem. aan de stem kennen ;

alzar la —, de stem verheffen, schreeuwen,

VOL

koers zetten ; essere in —, in gang z ij n ; zeer
bemind, in de mode, algemeen gebruikelijk
zijn; venire in —, in gebruik, in de mode
komen ; opgang maken; essere di —, in
gebruik zijn ; essere in — di ..., goed gestemd, bekwaam zijn voor ...; onstuimigheid,
hevigheid, v.; vuur, o., ijver, m.; prendere
— per un libro, vol vuur en vlam zijn voor
een boek ; a —, m. avv. roeiend, door de riemen ; —are, v. a. zich voortbewegen (door de
riemen); sterk, met alle kracht roeien ; fig. gli
iiccelli vogano per l'aria, de vogels
zeilen door de lucht ; v. a. — la barea, de
boot voortroeien ; —ata, f. het roeien, voortbewegen o. door de riemen ; riemslag, m.;
—afore, m., —trice, f. roeier, m., -ster, v.;
aandrijver, m.; —atura, f. roeikunst, v., riemslag, m.; —avanti, m. indeel. (Mar.) voorste
roeier m. (op de galeien).
Vo'ggolo, m. h.z.d. als involto, vogolo.
Voghesi, vogesi, f. pl. (Geogr.) Vogezen, m.
Vo'glia, f, wil, m ; lust, m., verlangen, zin, m.,
begeerte, v.; ho gran — di farlo, ik heb
veel lust om het te doen ; cavarsi, levarsi
una —, aan een begeerte, lust voldoen ; far
vernir -- di qe., de lust, begeerte tot iets
opwekken ; assol. —e, pl. bijzondere lusten,
begeerten, trek, m. (bij v. v. zwangere vrouwen);
gli è venuta la — di fragole, zij heeft
eensklaps trek in aardbeien gekregen ; moederteeken, o., -vlek, v.; ha nella faeeia una
— di vino, bij heeft een roode moedervlek
v. in 't gelaat ; fam. aver la — del aequa,
nooit stil zitten, altijd in beweging zijn (kind.);
m. prov. attaccare la — all' arpione,
alla campanella, zijn wil, begeerte aan
den kapstok hangen, van zijn begeerte afzien ;
spastar la —, zijn begeerte, lust moeten opgeven ; eontro —, di mala —, ongaarne,
met tegenzin, zonder lust, ijver ; a — di qd.,
naar iem.'s wensch, wil ; ter wille van iem.;
—iente, agg. gewillig ; non —, onwillig;
—ienza, f. h.z.d. als volontà : —ie'vole,

luid spreken ; van dieren : gehuil, gebrul, geschreeuw enz.; — di cornacchia, gekras o.
van de raaf ; — del tuono, geluid o. van den
donder ; fig. la — della coseienza, de
stem van 't geweten ; (Mus.) geluid, o., klank,
m., toon, m.; questo pianoforte ha una
bella —, deze piano heeft een mooien klank,
mooi geluid, o.; — di tenore, basso, tenor-,
basstem, v., basgeluid, 0.; —umana, menschenstem v. (van 't orgel); —i bianehi,
kinderstemmen mv. (in 't koor); a quattro
—1, vierstemmig; (Gram.) woord, o., uitdrukking, v.; dizionario di voci neolatine,
woordenboek o. der romaansche uitdrukkingen,
v, mv.; fig. roep, m., faam, v., gerucht, o.; la
pubbliea — lo accuse, de algemeene stem,
liet publiek beschuldigt hem ; è una — e
nulla pilt, 't is een gerucht en meer niet;
prov. di popoio, -- di Dio, de stem des
volks is de stem Gods; aver buona, eattiva —, in goeden, kwaden roep, naam staan ;
è —, corre che . .., het gerucht loopt
dat ...; dar — di qe. of mettere in — qe.,
iets in roep brengen, reclame voor iets maken ;
dar mala — a qd., iem. bepraten, belasteren ; stem, v., stemrecht, o.; fam. aver —
in eapitolo, een stem in 't kapittel, recht
van meepraten hebben ; fam. dar una — a
qd., iem. roepen ; dar sulla — a qd., iem.
tegenspreken, iem. in de rede vallen ; fam.
agg. begeerig, verlangend ; trek, lust hebbend ;
esser tutto — e penne, zeer mager en klein,
—iolina, f. kl. begeerte, v.; geringe lust, trek,
maar tevens zeer levendig zijn (v. kinderen);
m., gril, m.; —ioloso, agg. vol begeerten,
eleggere qd. a —, iemand door acclamatie
lusten ; grillig; —iosamente, avv. gaarne,
verkiezen ; ad ul na —, met eenparige stemop gewillige, ijverige wijze; —ioso, app. gaarne
men ; mod. prov. io ho le —i e gli altri
willend, gewillig, goed-, bereidwillig; — di
hanno le noci, ik heb den naam, maar
qc., verlangend naar iets; essere — di
anderen hebben de daad ; —ia'eela, f. leefare qe., gaarne iets willen doen, bereid zijn
lijke, onaangename stem, v.; —iare, v. n. met
iets te doen ; —iuzza, f. kleine begeerte, v.;
luider stem roepen, schreeuwen ; —iatore,
lust, trek, m.; gril, in.
m., —trice, f. uitroeper, uitschreeuwer, m. Voi, pl. van het pron. pers. 2de pers. gij ; —
(v. straatventers); —iferare, v. n. luid en1 ang
siete cattivi, gij zijt stout ; 1'lio dato a —,
spreken, voordragen ; schreeuwen, krijschen
ik heb het u, aan u gegeven ; dare di — a
(van vogels); fam. het gerucht verspreiden
qd., iem. met u aanspreken.
dat ...; oververtellen; si vocifera da per Vola'gio, agg. h.z.d. als volnbile ; —amento,
tutto che ..., men vertelt overal dat ...;
m. het vliegen, o., vlucht, v.; —anda, f.
—iferazioiie, f. aanhoudend en luid spreken,
(Mec.) tandrad, o., vliegwiel, o., regulateur, m.;
voordragen ; gerucht, praatje, o.; —ina, f.
—a'ndola, f. (Mugn.) h.z.d. als spolvero ;
fijne maar welluidende stem, v.; —lno, m.
fig. en fam. windbuil, m., windmaker, m.,
h.z.d. als —ink, maar nog fijner; —iolina,
lichtzinnig persoon, m.; —ano, m. volant, m.,
f. fijn stemmetje, kinderstemmetje, o.; —none,
vederbal, m. (Mee.) h.z.d. als —anda;—ante,
m. luide, krachtige stem ; persoon met zeer
7.. o. —are, v. n. vliegen ; le rondini voluide stem ; —Hare, v. a. plegen, gewoon zijn
lano bassi, de zwaluwen vliegen laag ; zich
te noemen ; v. a. h z.d. als sehiarnazzare ;
in de lucht verheffen, opvliegen ; — in aria,
—olezza, f., —'ido, agg. h.z.d. als ceeità
in de lucht vliegen le faville volavano
en eieco.
per l'aria, de vonken vlogen door de lucht;
b'oga, f. het roeien, o., riemslag, m.; mettere
fig. snellen, ijlen, vliegen ; vola ! vlieg ! loop
in — i remi, zich op de riemen leggen, behard ! volai alla stazione, ik vloog naar
ginnen te roeien ; liig. vaart, v., koers, m.;
het station ; vola la vita, het leven vliegt
pigliar — verso un duogo, ergens heen
voorbij ; le parole volano, woorden ver
;

;
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vliegen ; la meute vola, de geest verheft
zich, neemt hoogere vlucht ; fam. il cervello
gli vola, 't is een windbuil, een droomer ;
la sua fa'na vola per tutto il paese,
zijn roem verspreidt zich over het gansche
land ; — per bocea di tutti, in aller mond
zijl), door iedereen geroemd, geprezen worden;
p. pres. —ante, vliegend; agg pallone —,
luchtballon, m.; foglio —, vliegend blad, o.;
(Mij.) squadra —, vliegende kolonne, v.; a
sigillo —, onverzegeld, open (brief); fig. h.z.d.
als volubile ; als sost. m. (Mec.) h.z.d. als
—anda ; — del pezzo, ziel v. van het geschut ; i —1, h.z.d. als i volatili ; —ata, f.
het vliegen, o., vlucht, v.; fig. en fam. buitengewone bevordering, v.; fare una — , een
groote sprong (over de anderen) doen ; la
palla fa una bella —, de bal maakt een
mooie vlucht, v.; (Mil.) — del pezzo, ziel
v. van 't kanon ; tirare di —, door een plongeerschot zoeken te treffen; (Giuoco del pallone), overvliegen, over meet vliegen ; (Mus.)
snel afgespeelde, gezongen noten ; loop, m.;
—a'tica, f. (Med.) huiduitslag m. (door
warmte); —a'tieo, agg. vluchtig, vliegende;
(Med.) fuoco —, h.z.d. als —atica; —a'tile, agg. vliegend; sost. m. i —i, gevleugelde
dieren, o. mv., vogels, m. mv.; (Chim.) vluchtig, vervliegend ; —atilità, f. vluchtigheid,
vervlieg-, verdampbaarheid, v., —adios m.
h.z.d. als —atili of uceellame ; —ativo,
agg. (Chim,.) h.z.d. als —atile ; —atizzare,
v. a. (Chim.) vervluchtigen, vluchtig, verdampbaar maken; —rsi, v. rifl. vluchtig, verdampbaar worden ; verdampen, vervliegen ; --atizzazione, f. vervluchtiging, verdamping, v.;
—ato, m. het vliegen, o., vlucht, v.; volatore,
m., —trice, f. vliegende, vlieger, m.; 11 globo
—, de luchtballon, m.; (Mil. stor.) tiralleur, m.;
—azzo, m. Z. svolazzo.
Voleame'ria, f. (Bot.) welriekende volkameria.
Volcano, Z. Vulcano, m.
Volenterosaunente, avv. —oso, agg. gaarne,
gewillig, bereidwillig; —tieri, avv. gaarne;
—, anzi volentierissiuio, gaarne, zelfs
zeer gaarne ; fam. spesso e —, zeer dikwijls;
—za, f. h.z.d. als vo'glia.
Volere, I. v. n. willen ; volli, sempre volli !
wil maar ! se volete vi riuscira, als gij
wilt, zal het u ook gelukken ; v. a. (iets) willen ; ora vuole una rosa e poi la disvuole, nu eens wil hij iets, dan weer wil
hij het niet; verlangen, wenschen; ne vuole
di questa pietanza ? wilt, begeert gij iets
van dit gerecht? faró quello ehe voi
volete, ik zal doen wat gij verlangt; willen,
bevelen, gebieden ; il tiranno volle, ehe ...,
de dwingeland beval dat ...; la legge vuole
ehe ..., de wet wil, gebiedt dat ...; beweren,
voorgeven, zeggen, verzekeren ; vogliono
chi sia lui l'antore di questo libro,
men wil, zegt, beweert dat hij de schrijver
van dit boek is ; veroorloven, toestaan ; verro
se il babbo lo vuole, ik zal zien of vader
het toestaat ; op 't punt zijn (te doen); vuole
morire, hij gaat sterven, ligt op sterven ;
volerci di qe., er toe noodig zijn ; per fare
un abito ei vuole sei metri di panaio,
voor een kleed zijn zes meter goed noodig ;
ei vorranno forse dieeitnila lire, daar
zullen misschien tienduizend lire voor noodig
zijn ; ei vuole altro, daar is nog wat meer,
wat anders voor noodig ; assol. volercene,
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moeite kosten ; per persuader lui ce ne
vuol, hem te overtuigen kost moeite ; —
alcuno, iem. verlangen te spreken, bit zich
te hebben ; om iem. zenden, naar iem. vragen ;
(Gram.) questo verbo — it eongiuntivo,
dit werkwoord verlangt de aanvoegende wijs;
volerla eon qd., zich met iemand willen
meten ; non volereene con qd., met iem.
niets willen hebben uit te staan; — bene,
male, iem. gaarne, niet gaarne mogen, mogen
lijden ; gli vuol bene, zij bemint hem, z ij
houdt veel van hem ; — ad uno un ben
dell' anima of volergli tutto 11 suo
beige, zeer veel, innig veel van iem. houden ;
— dire, beteekenen, zeggen willen ; ehe
cosa vogliono dire queste parole ?
wat moeten die woorden beteekenen ? wat wil
men met die woorden zeggen, te kennen geven ?
[am. voglio (vo') dire, ik wil zeggen, ik
bedoel, meen ; questo non vuol dire nulla,
dat wil niets zeggen, beteekent niets ; fam. o
— o volare, willens of niet, gaarne of niet
gaarne; op elke manier ! Dio voglia!
voglia Dio ! Dio volesse ! gave God,
God gave ! a — ehe ... (met congiunt.) opdat,
ten einde, om te ...; ei bisogiiano mille
lire a — e ls e l'affare riesca, er zijn duizend liren noodig om de zaak te doen gelukken ; voglio ehe ... (met tong.), ik geef toe
dat ...; sia ehe vuolsi, hij zij wat het wil ;
p. pres. —ente, willend ; — o non —, goed of
kwaadschiks, gewillig of gedwongen ; — Dio,
zoo God wil; p. pass. voluto, gewild ; als agg.
gewild, zichzelven op den hals gehaald ; II.
sost. m. het willen, o., wil, m.; avere it suo
—, zijn wil hebben ; faró ogni suo — , ik
zal alles doen wat gij wilt ; prov. -- è potere,
willen is kunnen ; ben —, mal —, Z. benvolere, unalvolere.
Volfango, m. (N. pr.) Wolfgang, m.
Volga, f. (Geogr.) Wolga v. (rivier).
Volgare, agg. tot het volk behoorende, het
volk betreffende, het volk eigen, uit het lage,
gemeene volk bestaande ; turba — , volkshoop,
m., de groote volksmenigte ; fig. laag, gemeen,
gering, ordinair, vulgair ; costunni —i, gewoonten van 't lage, geringe volk ; animo
—, gemeen, laag karakter, o.; aspetto —,
ordinair, gemeen uiterlijk; door 't volk gebruikt, onder het volk verspreid, volks ...;
iiomi —i, volksuitdrukkingen, v. mv.; frasi
—i, volkstermen, m., wendingen, v. mv.; la
lingua — (of il —), de volkstaal ; fam. dire
qe. in —. iets ronduit, in verstaanbare taal
zeggen ; sost. i —1, de lieden uit het volk, het
volk, o.; —arisino, —are'simo, m. volks-,
gemeene, lage spreekwijze, uitdrukking. v.;
--arità, f. gemeen-, laag-, ruwheid ; —arizzamento, m. overzetting v. in de moeder-,
de volkstaal ; —arizzare, v. a. in de lands-,
volkstaal overbrengen ; vulgariseeren, voor het
volk verstaanbaar maken, onder het volk verspreiden, voor het volk geschikt, toegankelijk
maken ; —arizzatore, m., —trice, f. verhaler in. in de volkstaal ; iem. die een wetenschap enz. op voor het volk verstaanbare,
bevattelijke wijze behandelt, bespreekt ; —arizzazione, f. h.z.d. als —arrizzamento ;
--aruiente, avv. op volksdommelgke wijze,
in de taal van het gewone, geringe volk.
Vo'lgere, I. v. a. draaien, wenden, keeren,
omdraaien, omkeeren ; -- la faccia, het
gelaat om-, afwenden; — verso qd., naar
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iem.; - gli occhi, lo sguardo, de oogen,
a —, naar believen ; a — di qd., overeende blik wenden, richten (naar, op iem. of iets);
komstig iem.'s verlangen, wil ; di —, di sua,
fig. — la mente, l'attenzione, den geest,
di sua spotanea —, uit eigen, vrijen wil ;
di —, met lust, ijver; prov. tempo e — si
de opmerkzaamheid richten ; omdraaien, omwentelen, wentelen ; — la ruota, la mamuta spesso, het weer en de wil zijn zeer
cina, het wiel, den molensteen draaien ; fain.
veranderlijk ; —ariamente, avv. vrijwillig;
—1 libri, de boeken veel gebruiken, veel
uit vrijen, eigen wil ; —ariato, m. (Mil.)
studeeren ; fig. — le spatie, il tergo, zijn
l'anno del --, bet vrijwilligersjaar; tijd m.
hielen keeren, de vlucht nemen ; — qd. per
gedurende welke iem. vrijwillig en zonder betin luogo, iem. door een plaats voeren (D.);
zoldiging eene betrekking waarneemt; —a'omsluiten ; voor : avvoltolare ; —rsi, v. rifl.
rio, agg. vrijwillig, uit vrijen wil gedaan ;
zich omkeeren, omwenden, omdraaien ; volatti —j, vrijwillige handelingen ; morte —a,
giti un po', keer je eens een beetje om ;
vrijwillige dood, zelfmoord, m.; arrtiolaomslaan, ombuigen ; volgamoci a mano
mento —, vrijwillige dienstneming, v.; sost.
inanca, laat ons links omslaan ; fig. zich
m. vrijwilliger, volontair, m.; —arioso,
wenden (tot iets, tot iem.), neiging tot iets
—eroso, aqq. gewillig, ijverig ; begeerig ; —ehebben ; il vino si volge, de wijn keert,
re'vole, app. h.z.d. als —eroso ; —ieri, avv.
wordt kiemig ; mi si volge lo stoinaco,
Z. volentieri.
mijn maag begint te draaien, ik word misse- Volpacchione, m. fig. sluwe vos, sluw, gelijk; —rsi in fugo, zich op de vlucht begeslepen, uitgeslapen menscb ; —acehiotto, m.
ven, op de vlucht slaan ; v. n. een zekeren
jonge (nog niet volwassen) vos, m.; —aia, f.
omvang hebben ; naar een bepaalde richting
vossehol, -gat, o.; —ato, app. (Agr.) gran —,
ombuigen, wenden ; il sole volge al traroestig graan, o.; —e, f. (Zool.) vos, m.; fig.
monto, de zon neigt ten ondergang ; p. pres.
sluw, geslepen, doortrapt menscb, sluwe vos,
—ente, afloopend, ten einde spoedende ; nella
m.; — vecchia, sluwe, door en door sluwe,
— settimana, in de loopende, in deze week ;
oude vos, m.; (Vet.) soort schurft, v.; (Agr.)
— II, m. verloop, o., loop, m.; nel — degli
— of golpe, brand, m., roest v. in 't graan ;
anni, in 't verloop der jaren ; in breve —
m. prov. tutte le —i si rivedono alla
di tempo, binnenkort ; —e'vole, agg. draaipellecceria ; anehe le —i si pigliano,
baar, gemakkelijk te draaien; —i'bile, agg.
ook de sluwste vos komt eenmaal in de val ;
wat licht verandert; veranderlijk ; volgibil
—eggiare, v. n. sluw, geslepen, doortrapt
cor, wankelbaar, wankelmoedig hart, o.;
slim zijn ; prov. con volpe convien
—iinento, m. het wenden, keeren, draaien,
men moet met de wolven meehuilen ; —Teella,
omkeeren, o.; wending, v., draai, m.; —store,
—icina, f. kl. vos, v., vosje, 0.; —icino, m.
m., —trice, f. wenden, draaier, omwender;
jong o. van den vos ; vossejong, 0.; —igno,
fig. veranderaar, m.; —oio, m. rol, m., opge—ino, h.z.d. als —icino, agg. tot het vosserold pak, o.
geslacht beboorende; fig. vosachtig, sluw, geVolgo, m. het gemeene, geringe volk ; het geslepen ; natura —a, vossenatuur, v.; asmeen, o., de groote hoop, m.; il — dei lettetuzzia —a, groote sluwheid ; —one, m. oude,
rati, de groote hoop der letterkundigen.
groote, volwassen vos ; fig. en fam. doortrapte
Volicebiare, v. n. langzaam, moeielijk, met
sluwaard ; oude, geslepen vos, m.
korte poozen vliegen.
Volt, m. indecl. (El.) volt, o. (electr. spanningsVolinese, m. (N. pr. etn.) Volhyneër, m.; —i'eenheid).
nia, f. (Geogr.) Volhynië, o.
Volta, f. 1. het wenden, keeren, omdraaien, o.;
Volltare, v. n. h.z.d. als svolazzare; —itivo,
wending, v., buiging, v., draai, m.; dette uua
agg. (Eilos.) willend ; facoltà —a, wilsver— per il canto e scomparve, hij sloeg
mogen ; forza —a, wilskracht, v.; —'ito, m.
den hoek om en verdween ; (Cavall.) zwenking,
h.z.d. als volo ; —itore, m. wilier, willende,
volte v. (van het paard); andare in —, in
m.; —izione, f. (nos.) het willen, o., wilseen kring rondgaan ; dar — of la — a qe.,
daad, v.
iets omkeeren, omdraaien, ondersteboven zetVolo, m. het vliegen, o., vlucht, v.; ii — degli
ten ; kopjeover vallen ; (Mar.) kenteren, omuccelli, de vlucht der vogels, v.; fare, dare
kippen ; il sole da —, de zon neigt ten
tin —, een afstand vliegend afleggen ; fig.
ondergang; la luna da —, de maan neemt
groote snelheid, baast ; a —, di —, in groote
af ; il vino da —, de wijn slaat om, wordt
baast, ijlings, spoorslags, hardloopend; fare
kiemig; fig. dar la — al eervello, gek,
qe. in —, iets zeer vlug, in een omzien doen ;
getikt worden ; andare, venire alla —
dare il — a un uccello, een vogel laten
di qd., op iem. toekomen, toegaan ; prenvliegen, wegvliegen ; fig. dare il — a tin
dere la — per tin luogo, zich ergens heen
libro, een boek uitgeven, in de wereld zenwenden, heen begeven ; (Mar.) star (tenersi)
den ; dare il — in un luogo, ergens vlug,
stille -e, Iaveeren ; fam. far le —e del
snel heengaan ; prendere 11 —, wegvliegen ;
leone, op en neer gaan, loopen (als een leeuw
lig. zich uit de voeten maken ontsnappen;
in de kooi); dar di —, tornare in —, terug(Cacc.) tirare a — tin uccello, een vogel
keeren, terugkomen ; II. (Arch.) gewelf, o.,
in de vlucht schieten ; nevelli di primo —,
welving, v.; far la —, het gewelf maken ;
jonge vogels die pas het nest verlaten hebben ;
centro della —, middenpunt, o.; middelste
fig. cogliere qe. a —, iets in de vlucht
steen m. vaa bet gewelf ; stanza a —, gevangen; a vol d'uccello, in vogelvlucht.
welfde kamer; v.; — reale, gewelf o. van
^'oloutà, f. wil, m., wilsvermogen, 0.; libera
baksteenen ; kelder, m.; (Anat.) la — del
—, vrije wil ; ferina —, vaste, onverzettelijke
palato (of palatino), verhemelte, o.; III.
wil; neiging, v., lust, m., ijver, m.; studiare
beurt, rij, v.; è la mta - , 't is mijn beurt, v.;
con molta —, met veel lust, ijver studeeren ;
la — viene, tocea a me, de beurt is aan
btiona —, goede wil, m.; toestemming, inwilmij, ik ben aan de beurt ; maal, v., keer, m.,
liging, v., verlof, o.; ultima —, laatste wil;
deze maal, ditmaal; tin' altra
een andere
—,
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maal, een andere keer; — per —, telkens,
tweemaal ; in una —, opeens, in eenmaal,
tegel ij k ; molte, spesse —e, dikwijls; rare,
poche —e, zelden ; a —, alle —e, menigmaal ; soms, somwijlen, somtijds ; a —e...
a —e..., nu eens ... dan eens; nu ... dan;
ditmaal ... een andermaal ; poco per —,
allengs, af en toe; due —e pia, tweemaal
meer ; tante —e, zoo dikwijls, zoo vaak;
altre —e, eertijds, vroeger, voorheen ; non
é pia quello d'una —, hij is niet meer
dezelfde als voorheen ; —a'bile, agg. keer-,
wendbaar ; lig. onbestendig, veranderlijk ; —afa'eeia, m. indeel. niet houden o. van een
belofte ; far nu — a qd., zijn woord tegenover iem. niet houden, iem. in den steek laten ;
plotseling afwenden, den rug toekeeren aan
aan iem. of een partij ; verraad o. (van een
part ij ); onstandvastig, veranderlijk, wankelmoedig man ; slechte woordhouder, trouwebooze partijgenoot, m.; —a'ico, agg. (Fis.)
pila —a, voltasche, galvanische zuil, kolom
van Volta ; elettricità —a, aanrakingselectriciteit, v.; —atuento, m. bet wenden,
draaien, keeren, zich omkeeren, o.; wending,
v., keer, draai, m.; —are, I. v. a. h.z.d. als
vo'lgere; — le spalle, den rug toekeeren ;
de hielen lichten, op de vlucht gaan; — da
una lingua in un' altra, van de eene
taal in de andere overbrengen, vertalen ;
(Cam.) — una partita, un debito, een
post, een schuld op een ander overbrengen,
overschrijven ; — carta, het blad omslaan ;
fig. — faccia, van een andere meening
worden ; — bandiera, een andere part ij aanhangen, gaan volgen ; van partij, opinie veranderen ; v. n. omkeeren ; dtnslaan, van richting veranderen ; vetturino, volta ! koetsier,
sla hier om, keer hier om ! —a wan sinistra,
links omslaan ; — largo, een wijden, ruimen
draai nemen ; fig. de zwarigheden uit den weg
nemen ; — troppo stretto, een te korten
draai nemen ; — rsi, v. rifl. omwenden, omkeeren ; —rsi dietro, zich naar achteren
wenden ; achter zich, achterom zien ; si volti
verso di ure, keer u naar mij toe; fig.
— rsi altli studj, zich aan de studie wijden;
—rsi a qd., zich tot iemand wenden ; fam.
fare qc. senza —rsi né in qua né in

là, iets op de onverschilligste wijze verrichten ; fam. voltati In là, in den kortsten tijd ;
in nit
d'occhio, in een ommezien, in
een oogwenk; — II. (Arch.) welven, als een
gewelf bouwen ; p. pass. —ato, gewelfd;
—ata, f. het omslaan ; het keeres, omkeeren
van het paard, den wagen ; straathoek, m.;
buiging v. van den weg ; —a'tile, agg. Z.
—a'bile ; —eggiamento, m. het heen en
weer draaien, wenden ; menigvuldige draaiing,
winding, v.; —eggiare, v. n. heen en weer
draaien ; zich veelvuldig draaien en wenden ;
draaiingen, wendingen, bochten maker; (Cavall.) voltigeeren, kunsten te paard maken;
fig. — intorno ad uso, om iem. draaien ;
iem. vleien, stroop om den mond smeren; v. n.
—rsi al vento, zich naar den wind keeren,
met den wind meedraaien : in den wind fladderen, wapperen ; —eggiatore, m. (Cavall.)
voltigeur, kunstemakerin. te paard ; (Mil. stor.)
lichtgewapend infanterist, voltigeur, m.; —e'ggio, m. het voltigeeren, kunsten maken te
paard.
Volterianisuto, m. volterianisme; lichtzin-

VOiVI

I nige, materialistische en epikurische denkwijze
v. (als van Voltaire).
Volterranna, f. (Arch.) welving, v., gewelf o.
uit platliggende en door gips verbonden steenen.
Volticella, f. kl. gewelf, 0.; —igliole, f. pl.
(Mar.) achterste berkhouten.
Volto, m. gelaat, gezicht, aanschijn, aangezicht, o.; (Eccles.) il Volto Santo, het H.
Aanschijn, o.; — , m. h.z.d. als volta ; — agg.
en p. pass. van vo'lgere.
Volto'io, m. voor : avvoltoio ; scharnier m.
aan 't paardengebit, o.; kinhaak, -ketting, m.
Voltolare, v. a. h.z.d. als rotolare ; —rsi,
v. rill. zich rondwentelen ; —olone, —oloni,
avv. zich rondwentelend, in voortdurende rondwenteling.
Volto'metro, m. (El.) volto-, spanningmeter, m.
Voltone, m. groote, breede draai, m.; bocht,
m.; buiging, v.; groot, ruim gewelf, 0.; —ara,
f. wending, v., draai, m.; fig. voor rivolazione ; voor : traduzione ; (Giur.) overschrijving v. van een bezitting op een anderen
naam ; overdracht, v.; spese delle --e, overschrijf-, overdrachtskosten ; (Con.) overbrenging v. van een rekening, schuld op een
anderen naam; af-, overschrijving, v.
Volturno, m. (Geogr. stor.) Volturnum o. (stad);
Volturnus, m. (rivier).
Volu'bile, agg. wat gemakkel ij k draait, wendt,
wentelt ; onbestendig, veranderlijk ; buigzaam ;
discorso, stile —, vlugge, vloeiende stijl, m.,
rede, A.; (Bot.) windend ; piante —I, klim-,
slingerplanten, v. mv.; —ilità, f. onbestendig-,
veranderlijkheid; bewegelijk-, vlugheid, v.;
buigzaamheid, vloeiendheid (van den stijl); radheid v. (van tong); —ilmente, avv. op veranderlijke,bewegel.,vlugge wijze; in vloeienden
stijl ; met veel bespraaktheid.
Volume, m. schriftrol, m.; boek, 0.; deel o.
(van een werk); vocabolario in due —i,
woordenboek in twee tleelen ; (Fis.) volumen,
o.; ruimteinhoud, inhoud, m.; fam. grootte,
zwaarte, dikte, v.; gewicht, o.; Tolti —i di
nebbia, dichte nevelmassa's ; tutti i —i del
ntondo, alle hemellichamen (D.); (Mus.) —
della voce, omvang m. van de stern ; verwarring, omwenteling v. yin een staat); —etto,
m. klein deeltje, kl. boekje, o.; —inoso, app.
van grooten omvang, inhoud; grout, zwaar,
volumineus ; capo assai —, zeer dikke schedel, m.; uit veel deelen bestaand, zeer omvangrijk, zeer dik en groot (boek).
Voluta, f. (Arch.) wrong, krul, rolneut, v.; gekronkelde of spiraalvormige versiering, v.;
(Nat.) —e, pl. windingen, v. mv.; (Zool.) rolschelp, toot, v.; — di neve, sneeuwval, m.,
lawine, v.; —abro, m. poel, v.; fig. vuil, o.,
vuiligheid, v.; —uto, p. pass. van volere;
—attà, f. wellust, m., zingenot, 0.; zielsgenot,
-genoegen, o.; —utta'rio, agg. den wellust,
de zinnelijkheid betreffende; tot bevrediging
van den wellust dienend ; spese —e, uitgaven voor zinnelijke genoegens ; —uttitosamente, avv. op wellustige, zinnelijke wijze ;
—uttuoso, agg. wellustig, zinnelijk ; de zinnelijke begeerten bevredigend, de zinnelijkheid,
den wellust prikkelend, opwekkend ; —u'vile,
agg. Z. volubile.
Vol'vere, v. a. Z. vo'lgere; —volo, —vulo,
m. (Med.) darmkronkel, m., -jicht, v.
Vomerale, —ere, m. ploegschaar, v.; (Anat.)
ploegschaarbeen o. (in den neus); —'iea, f.
(Med.) longgezwel, o.; (Farm.) braakmiddel, o.;
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—icare, v. a. en n. Z. vomitare ; —'ico,
Z. vo'mito; —ire, —itare, v. a. braken,

uitbraken ; fig. uitwerpen, op 't strand werpen
(de zee baar buit); fig. — ingiurie, beleedigingen uitbraken ; V. n. braken, overgeven,
spuwen ; volg. kotsen ; far —, of far voglia
di —, misselijkheid, braking opwekken ; —itato'rio, m. braakmiddel, 0.; —itivo, agg.
braking verwekkend ; sost. m. braakmiddel ;
—lto, m. het braken, overgeven, o., braking,
v.; maovere it —, braking veroorzaken, opwekken ; braaksel, uitbraaksel, o.; fig. en fam.
tornare al —, tot de oude zonden, gebreken
terugkeeren ; —ito'rio, m. h.z.d. als —itatorio ; —izione, f. h.z.d. als vomito.
V orace, agg. vraatzuchtig, gulzig ; bestie —I,
verscheurende, wilde dieren, o. mv.; fig. onda
—, alles verwoestende, verslindende golven,
v. mv.; — usnra, verslindende woeker, m.;
—aeità , f. vraatzuchtigheid, gulzigheid ; fig.
la — del tempo, de alles verslindende tijd,
m.; —a'gine, f. maalstroom, m.; draaikolk, m.,
draaiing, v.; afgrond, m., alles verslindende
diepte, v.; fam. gulzigaard, vreetzak, m.;
—aginoso, agg. een draaikolk, maalstroom,
afgrond vormend ; in den maalstroom medeslepend ; —ago, f. Z. voragine ; —are, v. a.
en afgel. Z. divorare.
V o'rtice, m. draaikolk, maal- wervelstroom,
m.; fig. — dei pensieri, een maalstroom van
gedachten ; —ieoso, agg. vol draaikolken,
maalstroomen, maalstroomaclitig.
`osco, voor: eon voi, a voi, met u.
Vosignoria, Vossignoria, f. UwEdele,
Uwe genade, v. (uitdrukking waarmede men
boogergeplaatste personen aanspreekt, ook in
briefstijl gebruikt, afgekort in V. S.).
'rostra:), agg. (pron. posses.) uw ; sost. m. het
uwe, 0.; uw have en goed; i —i, de uwen,
uw onderhoorigen, verwanten enz.
Votaborso, agg. indecl. zeer duur, zeer kostbaar; ook als sost. m. en f.; —acase, sost.
m. en f. indecl. verkwister, m., verkwisteres, v.;
—aeessi, m. in fl ec t beerput-, secreet-, rioolruimer, m.; —agione, f. —amento, m. het
leegen, ruimen, o.; ontlasting v. (van 't lich.);
—apozzi, m. indecl. put-. fonteinreiniger,
-ruimer, m.; —are, v. a. als offer aanbieden,
beloven ; beloven, o., een gelofte doen ; —rsi,
v. rifl. zich door een gelofte, belofte verbinden ; —rsi a Dio, alla Vergine, zich aan
God, aan de H. Maagd toewijden ; v. n. zijn
stem uitbrengen, stemmen ; — in favore, —
contro, voor-, tegenstemmen ; p. pass. —ato,
als agg. beloofd, gewijd, door gelofte verbonden ; reeds gestemd ; — v. a. Z. vuotare ;
—ata, f. h.z.d. als votannento ; —atore,
m., —trice, f. iem. die een gelofte doet ; ruimer, reiniger, m.; —atura, f. Z. vuotatura ;
—azione, f. stemming, uitbrenging v. der
stemmen ; procedere, venire alla —, tot
stemmen overgaan; — unanime, eenparig,
met algemeene stemmen genomen besluit, 0.;
—azza, f. (Mar.) hoosvat, o., hoosschup, v.;
(Conc.) schup v. (tot het reinigen der looikuil);
kl. schepper m. (van blik tot het opscheppen
van boonen, rijst, suiker enz in winkels);
—ezza, f. het leeg zijn, ledigheid, leegheid, v.;
—ire, v. a. en —rsi, v. rifl. Z. votare;
—ivo. agg. beloofd, door een be-, gelofte bepaald; messa —a, votiefmis, v.; door een
gelofte bepaalde, ingestelde mis; —o, m. gelofte, belofte v. (aan God of de Heiligen ge,

VOU

daan); (Teel.) —i del battesirno, doopbeloften, v. mv.; — solenne, plechtige gelofte
y. (van de in het kloostertredenden); — seinplice, eenvoudige gelofte, v.; fare i —i, zijne
geloften afleggen ; votiefgeschenk, o.; fig.
wenscb, m., verlangen, o.; it mie — è guesto,
dit is mijn vurigste verlangen, o., wensch, m ;.
fo -- che egli guarisea presto, ik hoop
van harte dat hij spoedig zal genezen ; stem
v. (bij verkiezingen enz.); dare il suo
zijn stem geven ; astenersi dal —, zich van
stemmen onthouden ; mettere, porre qe.
ai —1, iets in stemming brengen ; — consultivo, raadgevende stem, v.; (Gier.) meeping, toestemming, v.; — agg. Z. vuoto : —
p. pass. v. votare, in de plaats van —ato;
beloofd, als wijgeschenk beloofd.
Vui, voor yoi.
Vulca'nico, agg.vulkanisch; de vulkanen betreffende of er van voortkomende ; fenomeni
—ei, vulkanische verschijnselen, o. mv.; terreni —ei, vulkanische bodem, m.; fig. testa
—a, poestkop, driftkop, m., iem. met vurige,
verhitte verbeelding ; —a'nio, aug. Vulcanus
betreffende ; —anislno, m. (Scient.) vulkanisme, 0.; wetenschappelijk gevoelen o. over
het ontstaan der aarde door opheffing van in
gloeiend vloeibaren toestand verkeerende
steenmassa's; —anista, m. (Scient.)a anhanger m. van dat gevoelen; vulkanist; Vulcano, m. (N. pr. mit.) Vulkaan, m. (god van
't vuur); —, vulkaan, m., vuurspuwende berg,
m.; uitstroomingen van vurige gassen.
Vulgo, In. en afgel. Z. volgo.
Vulnera'bile, agg. wondbaar, kwetsbaar;
—are, v. a. verwonden, wonden, kwetsen ; fig.
beleedigen, krenken, benadeelen ; (Gier.) —
un contralto, een verdrag schenden ; — la
legge, afbreuk doen aan de wet ; —a'ria, f.
(Bot.) wondkruid, o.; —a'rio, agg. wonden
heelend ; rimedio —, wondheelmiddel, o.,
wondbalsem, m., -zalf, v.
Vulsetta, f. h.z.d. als pinzetta.
Vnitore, —tere, m. h.z.d. als avvoltoio.
Vulva, 1. (Anat.) uitwendige opening v. der
moederscbeede; vrouwelijk schaamdeel, o.;
—a'ria, f. (Bot.) stinkende ganzebloem, v.;
—a'rio, agg. (Anat.) tot de uitwendige moederscheede behoorende.
Vunque, avv. voor ovungne.
Vuotare, v. a. ledigen, ruimen; — la seecihia, de waterkruik ledigen ; — un pozzo,
een put ruimen, reinigen ; fam. — una bottiglia, een flesch tot op den bodem leegdrinken, uitdrinken ; — la minestra, de soep
uit den ketel in de terrien doen ; — la casa,
een huis geheel leegplunderen; — la sella,
l'arcione, den zadel ruimen, uit den zadel
vallen ; —rsi ii capo, zich dom studeeren,
Werken; — la stanza, de kamer ruimen,
verlaten ; assol. den beerput, het riool ruimen ;
stanotte vuotano, vannacht komen ze den
beerput ruimen ; —atura, f. het ruimen, ledigen van den beerput ; —o, agg. ledig, leeg
la botte è rimasta —a, het vat is leeg
gebleven ; sonriinasto con le tasche —e,
ik ben er met leege zakken vandaan gekomen;
bestia —a, somftro — , onbeladen lastdier ;.
fig. ontbloot (van), z6nder ...; leeg ; diseorsi
—i di senno, redevoeringen, gesprekken
zonder eenigen inhoud, beteekenis, zinledige
gesprekken ; — di pensieri, gedachteloos,
zonder gedachten ; fam. avere ii corpo —g;
—,

.
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een leege maag hebben ; a corpo —, nuchter,
met leege maag; aver la testa —a, zich
geheel dom, versuft in 't hoofd gevoelen; a
mani —e, met leege handen ; sost. m. holle,
ledige ruimte, v.; i —i d'an arma'dïo, de
leege, open ruimten in een kast; i —i della
inferriata, de tusschenruimten van de venstertralies ; fam. kamer, v.; quartiere a

cinque —1, woning v. van vijf kamers; leeg,
ledig vat, o.; riportare i —1, de leege vaten
terugbrengen ; fig. nietigheid, v., leegte, v.;
slechte uitslag, m., mislukking, v.; una coca
va a —, een zaak valt verkeerd, slecht uit,
- gelukt niet; ragionare, parlare a
zonder overleg, nadenken redeneerere of spreken.

—,

w
W, m. (spr. uit doppio woe), W, v. behoort
niet tot het Ital. alphabet en komt alleen voor
in eenige vreemde namen, zooals : Washing-

ton, spr. uit : Ua'scinton ; watt, m. indeel.
(electr. krachteenheid); whist enz. de afk. w
beteekent evviva!

X, m. (spr. uit i'ccasse of i'caase), X, v.
uitgesproken les of is ; fig. en fin. è un x,
behoort evenmin tot het Ital. alphabet en wordt, hij is een raadsel, men weet niet wat men
alleen in de algebra gebruikt als teeken vooraan hem heeft.
de onbekende gezochte grootheid en wordt dan I

Y, m. (spreek uit i'psilon of ipsilonne of
igreco); Y, v. en wordt in Ital. woorden

meestal door I weergeven, komt alleen voor

in enkele vreemde woorden en eigennamen:

York. (Nueva York), New-York; Yardo,

m. yard, m. (Eng. ei).

Z
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2
alla —, naar de bestekamer, het secreet gaan.
zachte en een harde uitspraak. De zachte Zambracca, f. slordige, vuile dienstmeid, v.,
uitspraak klinkt als ds. rozzo, spreek uit
sloerie, slet, gemeene meid, hoer, v.; —are,
roddso ; de harde als ts ; pazzo' spr. uit
v. n. h.z.d. als andare alla zainbra; ook :
pattso, zio, (tslo); fam. dali' a alla
de meiden, lichtekooien naloopen.
zeta, van a tot z.
Zambuco, m. Z. Sambu co.
Za, klanknabootsend woord, pats ; prese la Zalmpa, f. poot, klauw m. (van dieren); le —e
pala, e za, gliela diede sulla spalla,
davanti, di Metro d'un cavallo, de
hij nam de schop en pats, sloeg hij er hem
voor-, achterpooten van een paard ; —e di
mede op den schouder.
gallina, —e dei gatti, kippen-, kattenZabaiolle, m. eierpunsch, v.; —attiero, m.
pooten ; scherz. voet, v., been m. (v. d, mensch);
h.z.d. als ciabattino.
ha uu par di —e clie palon colonne,
Za'bulon, m. (Geogr. bibl.) Zubulon, Sebulon, o.
hij heeft een paar pooten als een olifant;
Zaccarale, m. h.z.d. als strettoio.
leccare le —e a qd., iem. op lage manier
Zaccaria, m. (N. pr. bibl.)( Zacharias, m.
vleien, iem. de hielen likken ; (Mar.) —e, pl.
Za'eehera, f. modderspat, -vlek v. (op kleer.);
ankerklauwen ; —are, v. a. met den poot, den
drekkiont v. (aan schape-, of geitevel); fig.
klauw slaan, treffen ; v. n. met de pooten slinkleinigheid, beuzeling, v.; —oso, agg. vol vuil,
geren (paarden); springen, dartelen (v. veulens);
modderspatten.
—ata, f. slag m. met een poot, klauw ; —egZacinto, m. (Geogr.) Zacynthus, o. (eiland).
giare, v. n. met de pooten slingeren (paarZaffardata, f. slag met een vuil, spattend,
den); —etta, 1. beentje o. (v. kinder.); —ettare,
vlekkend, smerig voorwerp (bije. met een kwast
V. n. fam. de beentjes bewegen, met de beentjes
vol verf); —oso, agg. vuil, smerig, vettig,
spartelen ; ook : rondtrippelen, beginnen te
vlekkig.
loopen ; —etto, —u'ccio, m. (Macell.) kalis-,
Zaffare, v. a. met de tap, v., stop m. dichtmavarkenspoot, In.; —icare, v. a. Z. —ettare ;
ken, sluiten (vaten); (Mar.) —i caps, het touw—illare, v. n. met een straal ontspringen, of
werk opschieten, in orde leggen ; —ata, f. het
alleen : ontspringen ; l'acqua zampilla da
uit het spongat persen van gistende vloeistofllil sasso, het water ontspringt uit een rots ;
fen ; doordringende, uit een gesloten ruimte
il sangue zampilla da un' arteria
opkomende reuk, stank, m.; fig. bijtend, stekend
tagliata, het water spuit met een straal
woord ; steek, m.; —atura, f. het sluiten van
uit een doorgesneden adet ; —iletto, m. fijne,
vaten met een tap.
dunne straal, v.; —illio, m. aanhoudend ontZalfe, klanknabootsend woord, h.z.d. als za.
springen, met een straal uitspuiten ; —illo,
Za'ffera, f. (Vetr.) saffer, o.; fijngestampte
m. dunne straal ; bloed-, waterstraal, v.; —illo,
kobaltaarde ter bereiding van email ; toevoem. kl. poot, pootje, o.; far la — di veluto,
ging v. van glas bij het email ; —erannato,
een fluweelen pootje maken ; fam. mettere
agg. met saffraan toebereid ; saffraangeel, o.;
to — in qc., zich ergens in mengen, mee
—eranno, m. (Bot.) saffraan, m.; giallo
bemoeien wat hem niet aangaat; — (Bot.)
come to —, zoo geel als saffraan ; (Bot.) —
h.z.d. als picea; —ogna, f. herdersfluit,
falso, herfsltijdeloos, v.; (Omit.) kleine manschalmei, v.; mondstuk o. van den doedelzak ;
telmeeuw, v.
—ognare, v. n. op de schalmei blazen;
Zaffe'tico, f. (Bot.) pop. voor : assafetida,
—ognaro, m. rondtrekkende doedelzakspeduivelsdrek, o.
ler; —one, m. gevulde varkenspoot.
Zaffirino, agg. saphierachtig, saffierblauw ; Zana, f. korf, mand, v.; — della biancheria,
—'iro, m. (Min.) saphier, m.
waschmand, v.; lina — d'uva, een korf vol
Zaffo, m. tap, spon, v., stop, m.; fam. — da
druiven ; wieg, m., loopkorf, v.; (Arch.) —e,
botte, prop, m. (kl. mensch); fig. voor sbirro.
pl. ronde nissen of verdieping in muren om
Zaffrone, m. h.z.d. als zafferauno.
medailles, busten enz. in te plaatsen ; lavoZaga'glia, f. (Arm.) assagaai, v., lange speer
rato a —, in 't midden uitgehold, uitgediept;
der negers ; —fata, f. worp, stoot m. met een
bassarelievo a —, schotelvormig basrelief;
assagaai ; —ietta, 1. kl. korte assagaai, v.
—aiuolo, m. korfdrager, etenbrenger, -haler,
Zaganella, zagonella, f. spot, hoon, m.;
m.; —ata, f. een korf vol.
spottende, hoonende uitdrukking; naam voor Zanea, f. been, o., dij, v., voet, m., hiel, m.;
een soort dik touw, o.
—che, pl. scharen v. mv. van de kreeft ;
Zaino, m. herderstasch v. uit ongeschoren
—che, pl. stelten, mv.; onderste, omgebogen
schapevel, o.; (Mil.) ransel, m.; — app. cavallo
gedeelte van een hefboom of koevoet ; —cato,
—, bruin paard o. zonder een enkel wit haar.
agg. aan den einde omgebogen ; —chellina,
Zambeeco, m. (Mar.) sambek, m. (soort licht
f., portare a —e, op de schouders met
vaartuig).
afhangende beenen dragen (kinderei,); —co, m.
Zamberlucca, m. lang ruim overkleed o. der
h.z.d. als fianco ; di —, van terzijde ; — ella,
Turken.
f. kl. korf, v.; kl. kuip v. voor het weken (bijv.
Zambra, f. h.z.d. als camera ; andare
stokvisch); straatgoot, v.; — f. zanella, o. (half
Z, f. (spr. uit dzeta). De Ital. Z. heeft een
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wollen zijdeachtig glanzende stof voor regenschermen veel gebruikt); —farda, f. b.z.d. als
baldracca ; —foiae, m. vijver m. tot aluingewinning; —'gola, f. botervat, o., -tijn,m.;
kuip v. voor 't weeken van den stokviscb ;
—na, f. slagtand, stoottand, v.; —e, p1. tanden
mv. der wilde dieren ; fam. groote, vooruitstekende tand (slagtand) bij menschen ; (Oref)
dar di — all' oro, het goud bruineeren ;
—nare, v. a. Z. azzanare; (Oref.) h z.d. als
dar di zanna; —nata, f. slag, stoot met
den slag-, stoottand ; —nato, in. hansworsten-,
narrestreek, m.; —ni, m. hansworst, grappenmaker (in boerekleeding); far lo —, den hansworst, grappenmaker spelen ; —nuto, agg.
met groote slag-, stoottanden ; ook : met groote
tanden (van menschen).
Zanzara, f. mug, v.; m. pray. noioso come
una —, zoo lastig als een mug ; —iera, f.
muggengordijn, o., muggennet, 0.; —zino, m.
zeer fijn klinkend klavier, spinet, o.
Zanzaverata, f. sauce, jus, v.
Zanzerare, v. n. gonzen ; fig. kijven, brommen; —ero, m. h.z.d. als bardassa.
Zappa, f. hak, m., houweel, o., pik, in., pikhouweel, o.; m. prov. darsi la — sui piedi,
zich door eigen toedoen schade, nadeel berokkenen ; —are, v. a. graven, omgraven, met
den hak, bet houweel omwerken ; assol. gente
av vezza a —, lomp, boersch volk, 0.; scherz.
en Fig. — il pianoforte, 11 cembalo, op
de piano hakken, hameren; fa re . --I quattrino, zijn geld met schepels kunnen meten ;
— in rena, vergeefsche, nuttelooze moeite
doen ; —ata, f. slag m. met den hak, bet
houweel ; het omhakken, omwerken van het
veld met den hak ; —aterra, m. indeel. boer,
m. (in minacht. beteek.); —atore, m., —trice,
f. omgraver, aardwerker, boer, m., boerin, v.;
(Mil.) schanswerker, sapeur, m.; — pompier,
brandweerman, pompier, m.; —atorello, m.
kleine hoer, m.; —atura, f. het omwerken,
losmaken o. (van den grond); —etta, f. kl.
bak, m., kl. pikhouweel, o.; —ettina, f. zeer
kl. hak, m.; wiedschoffel, -hak, m.; —etto, m.
tuinschoffel, m.; —icare, v. a. h.z.d. als —ettare ; —onare, v. a. met den hak den grond
omhakken ; —oncello, m. hak van middele
grootte; —one, m. groote, zware hak, m.
Zara, 1. soort dobbelspel met drie steenen;
laagste worp m. hierbij ; m. prov. —a chi
tocea, — all' avanzo, wiep 't treft dien
treft het; fig. risico, gevaar, 0.; —aso, agg.
gewaagd.
Zatta, f. langwerpige gele en zoete meloen;
netmeloen, m.; (Mar.) h.z.d. als chiata;
—era, f. vlot, o., houtvlot, 0.; drijvende stelling v. (voor brugwerken).
Zavardare, v. a. h.z.d. als Inzafardare.
Zavorra, f. (Mar.) ballast, m.; far —, ballast
innemen ; bastimento in —, in ballast liggend, geballast schip ; fig. tatta la— degli
impiegati muinicipall, al die ballast van
gemeenteambtenaren ; la settima —, de
zevende hoop m. (der verdoemden) (bij D.);
—are, v. a. (Mar.) -- la nave, het schip
ballasten.
Zazza, —zera, f. lang over de schouders
afvallend hoofdbaar; scherz. manen, mv.;
—zeare, v. a. h.z.d. als andare a zonzo ;
p. pass. —ato, als agg. andare —, b.z.d. als
zazzeare ; —zera'ecia, f. fam. lang, ongekamd, verward haar, 0.; —zerona, f.,

ZET
—one, m. lang afvallend hoofdbaar, 0.; scherz.
manen, mv.

Zeba, f. geit, v.
Zebbare, v. a. iemand volstoppen met spijs
en drank.
Zebedeo, m. (N. pr. bibl.) Zebedeus, m.; pop.
gli zebedel, de ballen, mv.
Zebra, f. (Zool.) zebra, v.
Zebu, m. (Zool.) zebu, m.; gebulte os van
Oost-Indië.
Zecca, f. munt, V.; moneta nuova dl
fonkelnieuw, pas van de munt gekomen geld,
0.; Fig. dare a qd. l'unguento di —, iem.
met geld omkoopen ; — (Zool.) teek of tiek, v.;
—are, v. a. h.z.d. als coniare ; —hiere,
—hiero, m. muntmeester, muntwaard, m.,
werkman in de munt; —biha, m. (Monet.)
zecbien, V.; or di —, fijnste, (dukaten) goud;
—ole, f. pl. klis, klit, v.
Zefliretto, m. zacht windje, 0.; —Iro en
ze'hro, m. zephier, m.; zachte, zoele avondwind, m.; — agg. lana —a, zephier-, safierwol, v.; sciallo —, zephieren sjaal, v.
Zelamina, f. (Min.) h.z.d. als giallainina.
Zelandeze, m. (N. pr. etn.) Zeelander, m.;
—da, f. (Geogr.) Zeeland, o.
Zelare, v. n. ijveren; p. pres. -ante, als agg.
al te ijverig; sost. m. ijveraar, m.; —atore,
m., —trice, f. ijveraar, m., -ster, V.; zeloot, m.;
—o, m. ijver, m., ijverig-, naarstigheid, v.; —
per la religione, geloofsijver, m.; — soverchio, falso, eccessivo, overdreven,
blinde, verkeerde ijver, m.; — d'amore, m.
liefdesgloed, m.; —aso, agg. ijverig, naarstig;
—ote, m. ijveraar, zeloot, m.
Zembla, f. (Geogr.) Nuova
Nova Zembla, o.
Lemnbo, app. h.z.d. als sghembo ; —uto, agg.
bultig, gebocheld, vergroeid.
Zendadino, m. taf o. van geringe hoedanigbeid ; —ado, m. taf, o.; —ale, m. vrouwensluier m. (in Venetië).
Zenit, zenitte, m. (Astr.) zenit, o.; hoogste
punt o. aan den hemel.
Zenone, m. (N. pr.) Zeno, m.
Zentano, m. h.z.d. als zendado.
Zenza'nla, f. Z. zizzania; —ara, f. Z.
zanzara ; —avero, ni. h.z.d. als senzero,
m. (Bot.) gember, m.; —ze'vero, —so'vero,
m. b.z.d. als zenzero.
Zeolite, f. (Min.) zeoliet, o.
Zeppa, f. wig, v., klosje, spaander, m.; stukje
bout, klosje o. onder meubels ; Fig. stop-, vulwoord, 0.; fam. inettere una — iets halverwege weer zoeken goed te maken ; inettere
delle —e fra ..., twist, ongenoegen, ruzie
stoken tusscben ...; (Agr.) annestatura a
—, proppen, oculeeren door een proprijs;
—are, v. a. volstoppen, -proppen, -stampen ;
--o, agg. pieno —, geheel, opgeproptvol,
stampvol, volgestopt; stare a —, dicht opeengedrongen, als haringen opeengepakt zijn.
Zerbineria, f. fatterig, popperig, kwasterig
uiterlijk, o.; --ino, m. gek, fat, kwast, m.;
—inotto, m. jonge kwast, fat, gek, m.
Zero, m. (Anst.) nul, zero, v.; (Fis.) nul-, vriespunt, 0.; tre gradi sotto —, sopra —, drie
graden onder, boven nul (thermometer); fam.
sq , artsre lo —, de rekening tot op een
baartje uitwerken ; non volere, contare
uno --, geen zier, niets waard of in tel zijn ;
— (Zool.) kl. zeevisch, soort sardien, v.
Zeta, f. Z. (Zet), v.; —e'tico, agg. (Scient.)
onderzoekend, analiseerend.
--,
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Ze'OS.lIa, m. (Gram.) zeugma, o. (verb. van
twee zlnnen door een werkwoord dat slechts
hij een enkelen past)..
Ze'llsi, ffi. (N. pro stor.) Zeuxis, m.
Zezzo, agfl. Z. sesse . -010, m. n.z.d, als
capezzolo.
Zi! st! pst! zut! sUI!
Zia, f. tante, v.; harde huid van de knle, door
veel knielen veroorzaakt.
Zibaldolle, m. mengsel, 0.; (Lett.) mengelmoes, 0.; links en recnts bijeengezamelde stukken, opstellen.
Zibellillo, m. (Zool.) hermelijn, 0.; Siherische
marter, m.;hermelilnbont, 0.; -etto, m. (Zoot.)
ctvetkat, v., civet. o. (soort muscus).
Ziblbbo, m. groote roziln, m.
Zi'e.lIo, m. mijn oom , zi'eso, m. zijn oom.m.
ZUfe, m. klanknab. woord van snijden: rlts ,
.'lIdo la, e -, gli taglio il e apo, hij gill/;
heen en sneed hem rits den kop ar.
Zifn)., f. Z. eif.'a.
Zigbello, f. (Zoot.) h.z.d.als pesce ma..tello;
-010, m. (Ornit.) gors, m.; - nero, ctrlgors ,
- aiallo, geelgors of scnruver, Ill.
Zigorna, m. (Anal.) [uk- of wungbeen, 0.;
-a'tico, agg. (Anat.) tot net jukueen beboorende.
~lgl'lno, m. chagrijnIeer, o.
Zig-zag, en tam. zlgbe-zaghe, m. zig--zag' ~
sentiera che fa una -, zigzagloopelHl

Zipolare, v. a. met de SPOIl dtcutmaken(vat);
-oletto, m. kl. spon, tap, v., -010, m. spou,
tap v. (van een val); m. provo rare d-llua
laucla un -, iets zeer verklelnen, vermlnderen.

Zit'bo, In. (Anat.) darmnet, o.
Zit'la, f. steenen kruik, v.; -al'e, v. n. tluiten
(als de lUster); -10, m. gezung, m., gefluit o.
(v. d. llister), -0, m. h z.d.als orete , zho,
ziro, ziru ziru, sltrpend of snerpend geluid
O. (als met een natten vinger op glas), {am.
fa .. -, siirpen.
Zita, 1. melsje, 0.; -0, m. knaap, jongen, m.;
-tare, Y. a. Z. zittire; -tella, f. melsje, 0.;
-tello, m. [ongen, m.; -tellona, f. oude
jongejutlrouw,v.; -tino, agy. een welnlg 8tH;
stn -, hlmbo, weeswat stil, kind; -fit'e,
v. n. het stllzwugen genieden• pst! doen,
ook: la uuova eemmedfn fn zittita,
het nieuwe tooneelstuk werd ultaesist , -to,
agg. stll, hedaard, zwijgend; sta.'e -, ztcu
sulhouden, niet spreken, geen geraas muken:
/iU. zich lets stllzwllgend laten wetgevatlen ;
- -! sUI! zwijg-! houd u stll , sost. m. non
sentlrs! in un 11101;0 11110 - , ergens geen
geluid, geen klkje hooren.
Zi'volo, m. (Ornit.) h.z.d. als zigolo.
Zizza, f. norsttepel, tepel, V.
Zizza'nia, f. (Bot.) raygras, fig. oneenigheid,
tweedracnt, ontevredenheld, v.; semtuare,
spargel'e -, tweedracht zaaien.
pad. o.
Zhnal'ra, f. langejas v. vroeger doorgeleerden Zi'zziba, zl'zzif." f. h.z.d. als glllggiolo;
/.{cdl'agen; toog, In.; tahberd, m.; -Ilia, f. ge-zizzola, f. 1l.z.tI. als alllgKiola; fam.
e unn -, 't Is een kleinigll~id, v., bagatel, 0.;
meen vrouwspersoOH, o.
Zililbellal'e, v. 3. (Cace.) de vo~els met den
(luoreele) slUR, m.; -010, m. (Bot.) h.z.d. als
a·lugglola.
lokvogello"ken ; fig. aanlokkttn,lokken; -ata,
f. (Caee.) het fiadderen o. van den 10kvogel ; ZtH'CO, m. (Arch.) h.z.d. als zo'ccolo; - 0 -afore, ID. (Gace.) vogelvanger m. met den
laio, Ul. maker, verkoopel" m. van houten
zuolen; houten slotIen, schoenklompen; -0lok,'ogel; lia.lokker, aanlokker, rn.; --atiu'a,
f. (Caee.) het gebruiken van lokvog-els bij de
"ulte, afl(J. f.'ate -, of aileen -, In. Fra (Jvogeljaclll; rig. aanlokking, verJokking, v.;
cisCilncrmonnik m. (die houten zoolen of
-0, m. (Caee.) lokvogel, m.; jig. lokmlddel, 0.,
scllOenklompen drag-en); -ola.'e, v. n. met
nas. 0.; essere 10 -, ser"ire per (di) -,
de tlOuten zoolen, met de loszittende hakken
de spot zijn, tol spot. dienen; een voorwerp
klapperpn ~ -olata, f. slag ffi. met cen houten
van spotzijn; slofje..onder o. (zekerkinderspel);
zool; -'010, m. llUuten zool, v, schoenklomp,
sellel v. wuarmede de monniken in het rerect.
In; (Vet.) hoef, m.; (Arch.) voelstuk, v., zuilvoet, In.; gokkel, m.• onderstel, 0, plint, v.;
~eroepen worden.
Zhllilli, m. (Cue.) gerecht o. van wortelen en
(Carozz.) - i, pI. onderstel, 0.; op de as gcspinasie (meestal bij stokvisch gegelen).
sehroefde stul\kenhout waarop de IHlk van een
Zintol03ia. f. leer del' gisting, gistingleer,v.;
wu~en rust; (am. domme, onnoozele, tot niets
-osi'lIteh'o, lU. zymosimeler; gisting- or
deugendmensch;sUkkel, m.; f.'iUnta con ali
zuurmeter, Ill.; -otecnia, f. zymolechniek,
-I, eierkoek met sneedjes ham.
~tgtingkunst, v.
Zodiacale, agg. (Astr.) tot den dierenriem
Ziuale, m. b.7..d. als gl'eulbiole.
Ilehool'ende; -aco, ffi. diel'enriem, m.; i duoZiuco. m. (lUi-n.) zink, 0.; -ogl'afia, t. zincodici seani dello -, de twaalf teekells vall
graphie, v.,zinkplaaf.druk, Ill.; -one, -gone.
den dierenriem.
Ill. (Agr.) wortelscheul, v.; -oso, agg. zink- Zo'fo.'o, m. (Arch.) h.z.d. als freaio.
achtig, zinkhoudend.
Zolfa, 1. (Mtf,s.) Z. solfa.
Zinepro, m. Z. ginepro.
Zolfa'iA, -ara, t. zwavelgroeve, -smeltery,
Zinfonia, f. pop. voor: 8iufollia.
v.; -a'io, ·m. arheider m. in de zwavelgroeZi'ngallo en afgeI. voor Zi'ngal'o, m.,
ven; -allella'io, m. zwavelstokken~, luciZig-eUller, m.; -al"a, f. Zigeunerin,Zi:zeunerfersfaLl'ikant, -verkooper, m.; -anello, m.
vrouw, V.;-ollcello, m. kl. ingemetselde hank
zwavelstok, ro., lucifer, m.; -8,re, v. a. met
tn. (aan den wand); --one, m. Z. zillcone.
zwavel vermengen,met zwavel uil-, llerooken,
Zinll8, f. moederborst, V., boezem, Ill.; -ale,
bestrooien (bijv. den wijnst.ok); p.pass. -ato,
m. Z. zinaJe; -al'e, v. n. h.z.d. als poppa,'e,
als agg. met zwavel vermengd; baglli - i,
Zillzll,'lIia, f. Z. zizz3nia; -lbo, h.z.d. ab
zwavelbaden, o. mv.; -ata, 1. bel zwavelen;
zenzcl'o; -ilula.·e, v. n. kweelen, kwetdare una - aile viti, de wijnstokken
leren (als (len zwaluw); -julil'e, v. n. D.z.d.
zwavelen. -atara, f. zwavelRroeve. -mijn.
als here a zillzini; -1110, m. kl. weinigje, v.; (Geol.) solfatara, v.; -atura. f. (Agr.) het
beetje, 0., kl. sInk, m., slokje, teugje, 0.; bere
zwavelen, lijd voor het zwavelendel' wijn~lok
a -I, met. 1{leine teugjes drinken.
ken; -iera, f. h.z.d. als --at.ara; -ina'io,
Zlo, lll. oom, m.; - gTandc, oud-oom.
lU. h.z.d. als -anellaio; -1110, m. zwaYeJ68~*
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stok, m.; fig. licht in toorn gerakend menscb,
m., driftkop, m.; (Bot.) voor : gnafalio, roerkruid, 0.; — agg. color —, zwavelgeel ; —o,
m (Min.) zwavel, v.; — sublimato of flor
di —, bloem van zwavel ; lam. essere acceso — tra voile persome, oneenigheid v.
tusschen verschillende heerschen ; —ona'ria,
f. h.z.d als —atara; —ore,m.h.z.d.als—o.
Zolla, f. schol, aardschol, m.; aver quattro
(of poche) -e, zeer weinig land bezitten ;
—e erbose, graszoden, v. mv.; —ata, f.
worp m. met een graszode; —oso, —uto,
hijg. vol schollen, klonten.
Zornbare, —olare, v. a. fam, afrossen, afra nselen.
Zona, f. gordel, m.; (Geogr.) aardgordel, m.;
luchtstreek, v.; — torrida, heete luchtstreek;
le —e temperate, gematigde luchtstreken;
Ie —e glaciali, de koude luchtstreek ; —
delle calnie, kalmtestreken, v. mv ; — degli
alisei, streek der passaatwinden ; (Med.)
gordelroos, v.; uitslag m. in de ribbenstreek ;
(dreheol.) boesemgordel, 01.; far di —, met
ijver er bij z ij n; —zo, m., audare a —,
doelloos rondloopen ; mandar il cervello
a —, gek worden ; zonderling, vreemd doen.
Zooflto, m. (Nat.) zoophiet, m., plantdier, o.;
—fo'rico, agg. (Arch.) diergestalten voorstellend, dragend (zuilen); —grafla, f. dierbeschrijving; —iatria, f. veeartsenijkunst,
dierheelkunde, V.; —ia'trico, agg. tot de
veeartsen ij kunde behoorende ; —latria, f.
dierenvereering, -aanbidding. v.; —'lito, m.
(Nat.) dierversteening, v., versteend dierlijk
lichaam, 0.; zodlieth, m.; —logfa, f. zoologie,
dierkunde, natuurl. beschrijving v. der dieren;
—lo'gico, agg. zoologisch ; —'logo, m.
zooloog, dierkundige, m.; wetensch. beschrijver
der dierenwereld ; —toinla, f. ontleding v.
der dieren.
Zoppa'ccio, m. ellendige, leelijke kreupele,
manke, m.; —a'ggine, f. kreupelheid, mankbeid, v., hinken, o.; —eggiare V. n. Z.
—icare ; —etto, —ettino, Iii. jong e kreupele,
lamme, manke, m.; —icaniento, m. het binken, kreupel, mank zijn ; —icare, v. n. hinken,
kreupel, mank gaan ; fig. questa seggiola
zoppica, deze stoel is kreupel, waggelt ; fig.
niet genoeg beslagen, ervaren zijn op eenig
gebied ; iets lusteloos doen ; ziekelijk, sukkelend zijn ; —one, —oni, avv. audare —,
hinken, mank gaan; —Ina, f. (Vet.) klauwzeer o. (van 't rundvee); —lno , m., —Ina, f.
jonge kreupele, manke ; —o, agg. kreupel,
mank, lam ; audare, camuiinare — binken; mank, kreupel gaan ; sost. m. manke,
kreupele, m.; — da due piedi, op beide
beenen mank gaan ; — helle anche, heuplam; cavallo — , mankgaand paard; seggiola —a, kreupele, ongel ij k staande stoel,
uiatrimonio — , ongelijk huwelijk (wat
den leeftijd of maatschappelijke verhoudingen
aanbetreft); discorso —, hinkende, op slechte
bewijzen steunende rede, v.; verso —, hinkende versvoet, m.; a piè —, rn. avv. op een
voet huppelend, hinkend ; fig. tornare a piè
—, me t hangend pootje, onverrichter zake
terugkeerend ; m. prov. agli —1 grucciate,
't lot valt altijd op Jonas; de ongelukkigen
treffen het alt ij d 't slechtst ; prop. chi pratica
lo —, tinpara a zoppicare, slechte voorbeelden bederven goede zeden.
Zoroastro, m. (N. pr. stor.) Zoroaster, m.
,
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Zo'stera, t. (Bot.) zeegras, 0.
Zotica'ggine, f. grof-, lompheid, v.; boerachtige manier, 0.; —amente, avv. op grove,
lompe, boersche wijze ; —ichezza, f. h.z.d.
als —aggine ; —'ieo, agg. grof, lomp, ruw,

ongemanierd, boersch, vlegelachtig.

Zozza, f. mengsel van water met rum of een

andere likeur, grog, m.; fig. en lam. gemeen
volk, gepeupel. o.; —a'io, m. grogverkooper,
-drinker ! fig. en [am. man uit het geringe volk,
uit de volksklasse.
Zuavo, m. (Mil.) zouaaf, m.
Zucca, t. (Bot.) kalebas, pompoen, ro.; flori
di —, jonge pompoenscheuten (als groente
gebruikt); semi di —, pompoen, kalebaszaden o. mv. (veel door 't volk gegeten); lam.
—cche ! of le —cclie frite ! esclam. sapperloot, verduiveld ! ziet eens aan ! (Pescat.) uitgeholde pompoenschil (voor 't bewaren van
kleine viscbjes); kalebastlesch, v.; fig. en (am.
schedel, m , hoofd, o., kop, m.; battersi la
— iel mum, met den kop tegen den wand,
het hoofd tegen den muur loopen ; grattarsi
la —, zich bet hoofd, achter de ooren krabben ; — pelata, kaalkop, m.; non aver
sale in —, geen greintje verstand hebben;
een domkop zijn ; — senza pesci (of senza
sale in n of al veiito), domkop, windbuil, m.;
praatjesmaker, m.; in — , m. avv. blootshoofd; —a'io, agg uva, ciliegia —a,
zeer groote maar niet smakelijke druif- of
kensoort; — , m. pompoenenveld, 0.; —aluola, f. (Zool.) molkrekel of veenmol, v.;
—aiuolo, agg. flco —, soort vroege vijg, v.;
—aro, m. Z. zucchero ; —ata, f stoot
met, tegen bet hoofd ; battere, dare una
— i n qc., met bet hoofd tegen iets stootgin,
loopen, slaan; —hegno, agg. terreno —,
alleen voor den pompoenbouw geschikte grond ;
:

—herare, v. a. Z. Inzuccherare; —herato, agg. gesuikerd, met suiker bestrooid ;
—hersera, f. suikerpot, m., suikerschaal, v.;
--heri'fero, agg. suikervoortbrengend; —heri'fluo, agg. van suiker overvloeiend, suiker
uitzweetend ; fig. buitengewoon zoet ; —herino, m. suikergoed, snoepgoed, o.; fig. aan-

gename zaak, v.; —, agg. suikerachtig, zoet
als suiker; pera —a, suikerpeer, v.; (Chim.)
la parte —a, het suikergehalte, o.;—hero,
m. suiker, m.; (Bot.) canna di —, suikerriet, o.; — di canna, rietsuiker, m.; — dl
barbietola, beetwortelsuiker, m.; — di
piombo, di latte, lood-, melksuiker, m.;
— d'ava, druivesuiker ; — rottame, poedersuiker ; — brutto of grezzo, ruwe suiker ;
-- raffluato, geraffineerde suiker ; — candi
of candito, kandijsuiker; — rosso, bruine
suiker : chiarire lo —, den suiker ratiineeren ; pan di —, suikerbrood, 0.; a pan
di —, kegel-, piramidevormig; — in pezzi,
klontjes, stukjes suiker; — polverizzato,
fijne, geraspte suiker; mod. prov. aver il
cuore nello —, van vreugde buiten zichzelven zijn ; *1110 è uina pasta di —, iem.
is buitengewoon goed, hartig, beminnenswaardig ; —heroso, agg. suikerig, suikerhoudend ; gesuikerd, met suiker zoet gemaakt
—hetta, —hettina. f. kl. kalebas, pompoen,
m.; fig. kl. hoofd, hoofdje, kopje, o.; —hettino, —hetto, f. zeer jonge, pas opgeschoten
pompoen, (als groente gegeten); —hetto,
—otto, m. schedelkapje, kalotje, o.; —hiuto,
m. Z. —hettino; — , m. (Zool.) pompoen-
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vormige lintworm, m.; —onare, v. a. het
hoofd geheel kaal scheren ; —onatara, f.
het kaalscheren 0. van het hoofd ; —one, m.,
—ona, f. duin, onnoozel, moeielijk begrijpend
persoon, domkop, m.; domme gans, v.; groote,
dikke schedel, kop, m.; —otto, ni. pompoenschaal, v.; (Arm stor.) stormhoed, m.; ook
voor: zucchetto.
Zuiifa , f. haarplukkerij, plukhaarderij, vechtpartij, v.
Zufolaineiito, m. het blazen o. op de herdersfluit; gefluit, o.; gesis o. (der slang); —are,
v. n. op de herdersfluit blazen ; sissen (van
slangen); fluiten, gonzen (van muggen); sentirsi — gli orecchi, gesuis, gegons in de
ouren hebben; — negli orecchi qc. a qd.,
iemand iets in de ooren fluisteren ; (Arch.)
h.z.d. als palaiittare; —atore, rn , —trice,
f. fig. oorblazer, inblazer, influisteraar, rn.;
—0, m. herdersfluit, schalmei, v.; schalmeiblazer, m.; gefluit, sissend geluid, o.; gefluit,
gesis, o.
Zesgo, m. in olie gebakken meelbolletjes, o. mv.
Znlfi'reo, agg. Z. salfureo.

ZUZ

Zuppa, f. soep, v.; dikke boonen-, brood- of

rijstsoep ; — di niagro, magere soep, v.;
far la —, indoopen ; far la — nel vino,
een stuk brood in den wijn doopen ; rrc. pruv.
far la — nel paniere, water in een
bodemloos vat doen ; vergeefsche, nuttelooze
moeite; fam. è una — e nu pan molle,
't is alles 't zelfde, 't is oud lood om oud ijzer ;
Tarn. verwarring, v., warboel, m.; sono entrato in una bella —, ik ben in een mooie
geschiedenis verzeild geraakt; —are, v. a.
Z. —inzuppare; v n. zic:i vol zuigen ;
—etta, f. verga a mangiare con noi
una —, kom, en eet een bordje soep mee;
—iera, f. soepterrien, v.; —ina, f. soepje, o.;
—o, agg. geweekt ; doortrokken, doorweekt
(van een vloeistof); fam. molle, fradicio —,
door en door nat, tot op het hemd nat.
Zurighese, m. Zuricher, inw. van Zurich ;
—go, ni. (Georg.) Zurich, o.

Ziirlare, v. n. h.z.d. als ruzzare; —lo, —ro,
in. h.z.d. als rnzzo.
Zuzzerullone, rn., —ona, f. fam. dom, kin-

derachtig, flauw persoon.

Aggiunte — Toevoegsels.
Accappiicciarsi, v. rifl. v. incapp—; p. pass. Caseino, —etto, m. (da urto) (Ferrov.,
—ato, cavallo —, paard met korten kop.
buffer, m.; Stati cuseinetti, berstaten)
u ff
Acitileno, m. (Chim.) gas —, acitileengas, m.
m. pl. (d.w.z. Staten die dienen om den eersten
Affaniigliarsi, v. rifl. zich vertrouwd, familschok van de groote Staten bij een oorlog te

jaar maken, - worden.

Alpina'ggio, m. Alpenweiderij, v.
Anepi'grafo, agg. (Bibliog.) codice — , ane-

pigraphische (titellooze) codes.

Antialcoolico, arvg. congresso —. congres

tegen het drankmisbruik.

ontvangen).

Dottrinella, f. (Eccles.) Broederschap v. der

Christelijke leer (in Rome).

Ellettricista, m. electricus, electricien, ver-

vaardiger, aanlegger m. van electrische krachtwerktuigen enz.

lssale, m. h.z.d. als sala, wagenas, v.
Filatelia, f. postzegelkunde, v.; —e'lico, m.
Assento, m. h.z.d. als asseiitimento.
postzegelverzamelaar, m.
Attendibilità, f. beteekenis, belangrijkheid, v.; Filossera, f. (Nat.) Phyloxera, v.; luis van den
gewicht; argomento di grande — , zeer
wijnstokwortel.
belangrijk punt, bewijs.
Logi'stica, f. (Mil.) leer van de militaire transAuer, m. (Fis.) beeco di —, Auer (gas)porten ; — istico, agg. (Mil.) die leer betreffende.
brander, m.
Mandameiito, m. (Mil.) lichtingsdistrict;
Automobile, agg. zichzelf bewegende; vet—ale, agg. zulk een district betreffende.
tiira, carro -- of alleen —, automobile, v. Mannarese, m. (Mil.) pioniersbijl, v.
Bacchea, f. Bacchuslied, o., -dans, m.
Mareorama, m. Mareorama, o.; soort verbeBacillo, m. (Nat ) Bacil, m ; — del tifo, del
terd panorama waarbij de toeschouwers op
Bolera, typhus-, cholerabacil.
een soort scheepsdek staande den indruk verBadino, m. rugleuning,m ; (Mar.) roerknecht,m.
krijgen alsof zij een zeereis maken.
Balistite, f. (Mil.) rookloos, rookzwakkruit, o. ®tturatore, m. (Artigl.) sluitstuk, m.; (Fotogr.)
Balo'gia, f. h.z.d. als balotta of succiola.
sluitinrichting, sluiting, v. opturateur m. (van
Batteridc, f. (Nat.) bacterie; —iologia, f.
de lens).
bacteriologie v.
Paracarri, paracolpi, m. indeel. (Ferrov.)
Battitore, m. (Cate.) drijver, m.; —uta, f.
stuitbalk, -bok, m.
caccia di —, drijfjacht, v.
Protisto'logia, f. (Nat.) leer van de eerste
Bottaro, ni. huurkoetsier, m.
wezens.
Cadauno, m. h.z.d. als ciaseuno.
Raceordo, —amento, m. (Ferrov.) binarlo
Caninainente, avv. op hondsche wijze; als
di --, aansluitingsbaan, -rails (op spoorbanen).
een hond (D.).
Radiazione, f. (Fis.) uitstraling, v.
Capotreno, m. (Ferrov.) hoofd-conducteur.
Radiografia, f. photographic met x - stralen.
Casello, m. (Ferrov.) baanwachtershuisje, o. Raggi di Röntgen o di x, Riintgen- of x-str.
Cavalier, m. di tappa e di spado. pause- Ra'ncio, m. (Mil.) far il — , afkoken.
lijk kamerheer, m.
Respingente, m. (Ferrov.) buffer, m.
Cielista, m. wielrijder, m.; —istica, f. wiel- Rifornitore, m. (Ferrov.) watertoren, m.
rijderskunst, v., het wielrijden, o.
Searicatore, m• aflader; scheepslosser (anche
Cinema'tiea, f. cinematiek, v.; —oto'grafo,
facchino —).
m. cinematograaf, m.
Stilistica, f. stijlleer, kunst van goede stijlCinetosco'pio, m. cinetoscoop, m.
voering.

E1lico 1fbtia e collinzazione de' verb! !rrco1ri1
A1phbtisli List ll VrYOill dr Onregelmatige Wcrkoordll,
Acce'dere, naderen ; pres. accedo ; p. rem.
1) —dei of —detti ; 2) —desti; p. pass. —duto.
Aece'ndere, aansteken; pres. accendo; p. r.
1) --cesi, 2) —cedesti ; p. pass. —ceso.
Aechiu'dere, toevoegen. Z. chiudere.
Aecorgersi, bemerken ; pres. m'accorgo ; p
rem. s. 1) —corsi, 2) t' —corgesti ; p. pass.
—corto.
Aeeo'rrere, toesnellen, Z. co'rrere.
Aeere'scere, toenemen, Z. ere'scere.
Adderre, aanbrengen ; pres. —duco, p. rem.
s. 1) — dussi, 2) —ducesti ; fut. —durr() ; p. pass.
—dotto.

Affi'ggere, aanplakken, alleen p. pass. —fisso.
Affiggere, bedroeven ; p. pres. affligo, p. rem.
—flissi ; fut. —geró, p. pass. —flitto.
Aggiu'ngere, toevoegen, Z. giu'ngere.
A'lgere, bevriezen, alleen p. rem. 1) alsi, 2)
, ► Isisti, 3) alse, p. pres. —gente.
Allu'dere, zinspelen ; p. pres. —ludo, p. rem.
—lusi ; fut. —luderO, p. pass. —luso.
Amm'ettere, aannemen, Z. meAtere.
Anci'dere, dooden, Z. ucei'dere.
Andare, gaan, pres. 1 vo (vado), vai va ;
andiamo, andate, vanno ; p. rem. a ndai, —dasti ;
fut. andr() en ander(); imper. va', andiamo,
andate, vadano; tong. pres. varia, andiamo,
va'dano; con. imp. andassi, gerund. andando,
p. pres. andante, p. pass. andato.
A,ngere, kwellen, alleen 3. s. pres. ange.
Ann'ettere, aanhechten, pres. —netto, p. rem.
—nessi, fut. —netter6, p. pass. —nesso.
Apparire, verschijnen ; pres. apparisco, p. rem.
—parvi (—ii), fut. —giro, p. pass. —rito,—arso.
Appartenere, toebehooren, Z. teiiere.
Appe'ndere, ophangen ; pres. —pendo, p. rem.
—pesi, fut. —deró, p. pass. —peso.
Appla'udere, (dire), toejuichen ; pres. —disco
(—do), p. rem. —dii (si), fut —ir(), p. pass. —ito.
Appre'ndere, vernemen, Z. prendere.
Aprire, openen ; pres. apro, p. rede. —prii,
(--persi), fut. —ró, p. pass. —perto.
Ardere, branden ; pres. ardo, p. rem. arsi,
fut. arderè, p. pass. arso.
Asee'ndere, opstijgen, Z. seendere.
Aseo'ndere, verbergen, Z. naseondere.
Aspergere, besproeien, Z. spe'rgere.
Assalire, aanvallen, Z. satire.

Assidersi, zitten gaan ; pres. m'assido, p. rem.
ni'assisi, rut. m'assider o, p. pass. assiso.
Assistere, bijstaan ; p. pass. assistito.
Asso'rbere (bire), opslurpen ; pres. —bo,
p. rem —1►ii, fut. —bir(), p. pass. —ito en —orto.
Asso'Ivere, vrijspreken ; p. pass. assolto.
Assu'anere, aannemen ; pres. —umo, p. rem.
—unsi (met —metti), fut. ---umer(), p. pass.
—unto.

Astri'ngere, dwingen, Z. stri'ngere.
Attendere, wachten ; pres. —tendo, p. rein.
—test, fut. tenderè, p. pass. teso.
Atti'ngere, verven, Z. ti'ngere.
Ave'llere, afrukken ; p. rein. avulsi.
Avere, hebben ; pres. ho, hai, ha, abbiamo,
avete, hanno; sogg. abbia, abbiamo, abbiate,
a'bbiano ; p. rem. ebbi, avesti, ebbe, avemmo,
aveste, e bbero ; sogg. 1-2 avesti, avesse, ave'ssimo, aveste, ave'ssero ; fut. avr(); imper. abbi,
abbiamo, abbiate, p. pass. —avuto.
Beiiedire. zegenen, Z. inaledlre.
Be'vere (bene), drinken ; pres. bevo (beo),
p. rem. bevvi (beoi, bevetti), fut. bever() (beró),
p. pass. bevuto (beuto).
Cadere, vallen ; pres. cado (caggio), p. rem.
caddi (cadei, —detti), fut. —der() (—dro), p.pass.
caduto.

Calere, er om geven, zich bekommeren over
iets ; pres. 3e pers. mi cale ; imp. mi caleva,
p. rem. mi calse, fut. mi carril (calerà), cond.
mi carrebbe (calerebbe), pr. sog. che mi caglia,
imp. sog. che mi calese; p. pass. caluto.
Lapere, bevatten ; pres. cape, sogg. cappia.
Ce'dere, w ij ken, toegeven ; pres. cello, p. rein.
cedei (etti en cessi), fut. ceder(), p. pass. ceduto (cesso).

Chie'dere, vragen ; pres. chiedo (chieggo),
p. rem. chiesi (-dei), fut. —deró, p. p. chiesto.
Chiu'dere, sluiten ; pres. —do, p. rem. —usi,
fut. —udero, p. pass. —uso.
Ci'gnere (ei'ngere), omgorden ; pres. tingo
(cigno), p. rem. cinsi, fut. cignero (cinger());

p. pass. tinto.
Cireonfle'ttere, omgeven, alleen p. p. —flesso.
Co'gliere (corre), plukken, Z. seio'gliere.
Co'lere, vereeren ; alleen coto en cole.

Colludere, Z. eli'dere.
Collu'dere, Z. l.i'dere.
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Comne'ttere, Z. me'ttere.
Diri'gere, richten ; pres. di'rigo, p. rem. —rensi,
Coiuinuo vere, Z. muo'vere.
fut. —ger°, p. pass. —netto.
Couiparire, verschijnen ; pres —risco, p. rem. Diro'mpere, Z. ro'mpere.
—rui en —rij, fut. —iro, p. pass. —rito (—rso I)isce'ndere, Z. see'ndere.
en —ruto).
Diseo'rrere Z. co'rrere.
Co'mplere (compire), vervullen ; pr. —pisco Disciftere, bpreken
es
; pres. —cut() , p. rein.
(—pio), p. rem. —pil (pief), fut. —pier() (—piro),
—cussi, fut. —cuter°, p. pass. —cusso.
p. pass. —pinto (pito).
Disgiii'giiere (—ungere), Z. giugnere.
Conipre'ndere, bevatten, Z. premiere.Dispe'rgere, verstrooien, Z. spe'rgere.
Compri'inere, samendrukken ; pres. —imo, .Disti'nguere, onderscheiden ; —inguo, p. rem.

p. rem. —pressi, fut. —irner°, p. pass.

—insi (—inguei, —etti), fut. —inguer°, p. pass.
—int().

—presso.

('once'dere, toegeven, Z. ee ' dere.
Disto'reere, Z. to'rcere.
Conse'pire, ontvangen ; p. rein. concepi en 1Distru ggere, Z. stru'ggere.
—ce'pono, p. pass. conceputo (concetto).
Dive'llere, Z. uve'glere.
('once rnei•e, betreffen,, Z. sce riiere.
I Divi'dere, verdeeles; pres. —vido, p. rem.
('onchiu'dere (conclu dere), Z. chic dere. I —visi, fut. —vider°, p. pass. (—viduto).
Conco'rre, samenloopen, Z. eo'rrere.
. Dole're, pijn, leed doen ; pres. dolgo (doglio),
Concu'tere, stooten ; p. rem. —cussi, p. pass.
duoli, duole, dolghiamo, dolete, do'lgono ; p.

—cusso.

rem. dolsi, lesti enz.; fut. dorr° (doler°)( p. pass.

Confi'eere, confijten ; p. rem. —fici, p. pass.

—fetto (als sost.).

doluto (dolsuto en dolto).

Dovere, moeten ; pres. debbo (devo, de'ggio,
deo), d ,e vi deve (degge, dee, de'), do'bbiamo

(;onfi'ggere, Z. figgere, p. pass. —fitto.
(onfo ndere, Z. foudere.
Cougiu gnere, (—ungere), Z. gingnere.
Conne ttere, Z. nettere.
(onno scere, kennen ; pres. —osco, p. rein.p.

(doviamo, de'ggiamo), dovete, debbono (de'vono,
de ggiono, deono, denno); imperf. doveva,
dovevi (dovig, dovie), dove'vano (dovieno);
rem. dovei (etti), dovesti, dovè (dovette),
—obbi (—oocei, —oscetti); fut. —oscer°, p pass.
dovemmo, doveste, dove'rono (dove'ttero); fut.
—osciuto.
dovr° ; gerund. Bovendo ; p. pass. dovuto.
Conqui'dere, overwinnen ; p. pass. —isto.
Ecee' dere, overzijn, Z. ce'dere.
(ousu mere, verbruiken ; p. rem. —unsi, i le'ggere, verkiezen, Z. le'gggere.
p. pass. —unto.
Eli'dere, uitlaten ; pres. elido, p. rem. elisi,
Conte ssere, Z. te scere.
fut. elider°, p. pass. eliso.
Contradire (—ddire), tegenspreken, Z. dire. Elifdere, ontwijken, Z. allu'dere.

('ontrarre, Z. trarre.
EEne'rgere, Z. me'rgere.
Conve'rtei°e, veranderen ; pres. —erto, p. rem. E'mpiere (empire), p. rem. empi en empie,
—ersi, fut. —erger°, p. pass. —erso.
p. pass. empito en empiuto.
('oprii•e, bedekken, als aprire.
Eniu'lgere, veeeken ; pres. emulgo, p. rem.
Corre'ggere, als re'ggere.
emulsi, fret. emulger°, p. pass. emulso.
Co rrere, loopen ; pres. corro, p. rem. corsi, Eri'gere (e'rgere), oprichten ; pres. erigo

fut. correr° (corr°), p. pass. corso.

(ergo), p. rem. eressi (eisi), fut. eniger° (ergerO),

(orro'dere, Z. rodere,
eretto (erta als sost.).
('orro'mpere, Z. ro'uipere.
Esaurire, uitputten ; p. pass. esaurito, esausto
Costraire (—rurre), bouwen ; pres. —uisco, Eselu'dere, uitsluiten ; pres. escludo, p. rem'

p. rem. —ussi, fut. —uir° (urro), p. pass.esciusi, fut. escluder°, p. pass. escluso.

—utto (—uito).
Esi'gere, eischen • pres. esigo, p. rem. esigei
Costri'ngere, Z. stri'ngere.
(—etii), fut. eniger ° , p. pass, esatto.
Cre'scere, groeien ; pres. cresco, p. rem. crebbi. Esi'stere, bestaan ; bres. esisto, p. rem. esistei

fut. crescerè, p. pass. cresciuto.

(—tetti), fut. esistero, p. pass. esistito.

Cuo'cere, koken ; pres. cuoco, p. rem. cossi Espe'llere, uitdrijven; pres. —petto, p. rem.
(cocei, cocqui), fut. cocer°, p. pass. cotto.
—pulsi, fut. —peller°, p. pass. —puls().
Dare, geven ; pres. do, dal, da, diamo, date, Espri'mere, uitdrukken ; pres. —primo, p. rem.

danno ; p. rem detti (diedi), lesti, lette (diede),
` pressi, fut. —primer°, p, pass. —pressu.
demmo, deste, de ttero (die'dero); fut. dar°; F scere, zijn; ind. pres. sono (son), sei (se')
cong. pres. dia, diano (deono); cong. imp. dessi,
ê (èe, ene), siamo, siete, sono (enno
en);
,
dessero; imper. da', dia, diamo, date, diano;
imperf. era (ero), eri, era, era'vamo, eravate,
ger. dando, p. pass. dato.
e'rano; p. rem. fui, losti (fusti), fu, fu'rono (furo,
Deel dere, beslissen ; pres. decido, p.rem. decisi,
funno, foro); fut. sar° ; imperat. sii, sla, siamo,
fut. decider°, p. pass. deciso
slate, siano; cong. pres. sla, sla, sla, siaino,
Dedurre, afleiden, Z. addurre.
state, siano; cong. imp. fossi, fossi, fosse,fo'sDelu'dere, Z. allu'dere•
simo, foste, fo'ssero; gerund. essendo ; p. pass.
Desi'stere, Z. assistere.
stat().
Detru'dere, Z. intru'dere•
Esti'nguere, uitblusschen ;pres. —guo ; p. rem.
Defe'ndere, verdedigen ; pres. difendo, p. rem.
—si, fut. —guerè ; p. pass. —to.
difesi, fut. —der°, p. pass. difeso.
Esto'llere (esto'gliere), Z. togliere.
Ditfo'ndere, Z. fo'ndere.
Eva'dere, ontsnappen ; pres. —do, p. rent. —si,
Dime'ttere, Z. nettere.
fut. —der° p. pass. —so.
I)ipi'ngere, Z. pingere.
Fare, doen, maken ; indec. pres. fo (fa'cci°),
Diste rnere, Z. sceruere.
fai
(fact), fa (face, fae), facciamo (facemo), fate,
Dire, zeggen ; pres. dico, —ci, --ce, —ciamo,
(anno ; imperf faseva, faseva (fea), —cevi,
elite, —cono ; p. rem. dissi, —cesti, —sse,
—ceva (fea), —ce'vamo, —Gevate, —cevano
—cemmo, —caste, —'ssero ; fut. dir): imperat.
(feano); p. rem. feci (fel, fe'), facesti (lesti),
di', dica, diciamo, dite, dicano; p. pass. detto.
fece (fee), facemmo (femmo), faceste (feste),
,
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re'cero (re'reno, ferno, rero, renno), rut. faro; lllltrll'dere, tndrlngen , pres. -do, p.rem -~i,
congo pres. ta'ceta etc., congo imperr· tacesst ,
rut. -den), p. pass. -~O.
imperate fa, raccia, racciamo, tate, ta'cctano , IlIva'dere, invallen; pres. -do, p. rem. -si,
gerund. faeendo; p.pres. ractente , p.pass. fallo. rut. -dero, p. pass. -so.
Fe'ndere, spluten, pres. tendo, p. rem. fendei Ire, gaau, pres. en imperat. lte, 'imperr. iva,
(tessi), rut. rendero, p. pess. renduto (resso).
I'vano, rut. iremo, lrete,lrauno, p.pass. ito.
Fer~re, kwetsen (verouderde en poet.vormen), Istrllire, Z. Iusteutre,
rere, fiede = rertsce , fie'dono = terlscono , I.. edere, kwetsen , p. rem. lest, p. pass. leso.
tera = rensca , Ierano = tertscano , feruto = Le'ggere, lezen; pres. leg-go, p. rem. Jessi, rut.
ferito.
leggero, p. pass. letto.
Fi'gaere, vastnecnten• pres.flggo, p. rem. flssl, Li'cel'e, geoorlootd Zijll; pres. 3de p, lice(Ieee),
rut. nggero, p. pass. Iltto, flsso en flso.
p. pass. le'clto, Ilclto.
(De biervan samengestelde, behalvescollfi'g- Lu'cel'e, llcnten, glanzen ; pres. luce, p. rem.
gere, verslaan, hebben net p. pass. flsso),
lussi, rut. lucero.
Fi'llgere, vetnzen, pres. flngo, p. rem. -si, !Ialedire, vervloeken, Z. dire, pres. ook
rut. -gero, p. pass. finlo.
-isco, imper]. -diva.
Fle'ttere, bulgen, pres. tletto, p. rem. tlesso. Me'rgere, bovendrijven; p. rem. mersi; (de
rut. flettere, p. pass. flesso.
samengestelde zijn volledig).
Fn'ndere, gteten, pres. rondo, p. rem. tusl Me'ttere, plaatsen, zetten; pres. metto, p.rem.
(tondelle), rut. rondero, p. pass. fuso.
mtsl (mettei, messt), rut. meuero, p. pass. mosso
FI'a'gnel'e (fra'ilgere), breken , pres. frango
(mlso, mlsso).
(tragno), p. rem. rransi, rut. -ger6, p. pass. Jle'scere, mengen, regelm. beh. p. pass. misto
tranto.
gemengd , meselut«, gescnonken.
l'I'i gaere, bakken; pres. Irlggo, p. rem.trlssl, )Jo'rderc, hijten; pres. -do, p. rem.-si (-dei
rut. rrlggero, p. pass. Irltto.
en -detti), rut. -dero, p.pass. -so.
Fu'laere, gftlnzen; pres. -go; p. rem. -sl, Jlorh'e, sterven , pres. muoio (muro), muoi
rut. -gero.
(muorl), muore, moriamo, morlte, muo'Iono :
Genufle'ttere, de knie bulgen; p. rem. genuimperr. moriva; 'P. rem. morll, -isti, -i,
llesst, p. pass. -Oetto.
-immo, -isle, -i'rono; rut. mortro (morro);
Gic,cere, ligg-en; pres. -'ccio, -ci, -ce,
gerund. morendo, p.pres. morente, p. p. motto.
-'cciamo (-ciamo), -cete, -cciono (-ciono), )III'ngere (nnl'gnel'e), melken; pres. mungo
p. rem. -cqui, -cesU, p. pass. -ciuto, rut. (mugno), p. rem. munsl, rut. mugnero (mu'n-cero.
geroi, p. pass. munto.
Glre, gaan , pres. indo glamo (gimo), ~ite; Mllo'vel'e, bewegen; pres. muovo (movo):
irnper(. giva; p. rem. gU, gisti,gi (gio), gimmo,
imperf. moveva; p. rem. mossi, movesti enz.;
gtste, ~i'rono; rut. giro; imperate gif.e ; imperr.
rut. muovero, p. pass. mo~so.
sogg. gissi, gissi,gisse, g'issimo, giste,gi'ssero, Na'sce~e, g-eboren w~rden ; pres. nasco; p. rem.
nacqm; rut. nascero, p. pass. nato. nasciuto.
p. pass. gilo.
Gill'gnere(giu'llgere), vervoegen,aankomen, Nasco'ndere, verbergen; pres. -do; p. rem.
pres. giungo (~iugno), p.rem. giunsi, rut. giun- -osi; rut. -dero, p. pass. -osto (-050).
~('ro (giugnero), p. pass. giunto.
Negli'gel"e, verzuimen; lJres. -~o; p. rem.
Inllne'rgere, Z. IIle'rgel·e.
-g-Iessi; rut. -gero, p. pass. -gletto.
1.lIpe'Here, aansporen, Z. espe'llere.
Nettere, voegen; pres. netto; p. rem, nessi;
Illlpe'ndel'e, ophangen, pres. impendo, p. rem.
rut. nettero, p. pass. netto.
Nllo'cere. scbaden; pres. nuoco; p.rem. nocqUi
impesi, 'R. pass. impeso (impendulo).
Impl'e'nilel'e, Z. appre'ndere.
(nocei); (nt. nuocero, p. pass. nociulo.
Inlprl'mere, indrukken: pres. -mo, p. rem, Occi'del'e, dooden, Z. lIcci'dere.
-ressi, rut. -mero. p. pass. -resso.
Occo"'rere, noodig zijn, Z. co'rrere.
Ince'ndel'e, Z. accendere.
~lfe'ndere, beleedigen, Z. fe'lldere.
Incl'dere, itlsnijden; pres. -do, p. rem. -si, Offerire (oW..lre), aanbieden; pres.otfro (ofrut. -dero, p. pass. -so.
frisco); p. rem. offerii (offersi); rut. ofJeriro
Incre'scere, Z. cre'scere.
(otIriro), p. pass. ofJerto.
Incu'tere, pres. -to, p.rem. -ssi, rut.-tero, Olire, rieken; imperr. oliva,-vi, -va, - vano.
p. pass. -S50.
Oppri'mere, onderdrukken, Z. cOlilprimere.
ludicere, Z. dire.
p.,'ndere, verspreiden;pres. -do; p.rem. -si,
"Hln'laere, Z. ellul'lgere.
rut. -dero, p. pass. -to.
hulnrre, Z. addllrre.
Parere, scbijnen; pres. paio; p. rem. parvi
hlO' cere, besmetten; p. rem. -feci, p.p. -fetto.
(parsi); rut. parro (parero), p. p. paruto (parso).
Infl'ggere, Z. fiagel"e, p. pass. infisso.
Pnrtire, vertrekken,als senth'e, in de beteeInfli'ggere, Z. affli'ggere.
kenis van deelen, pres. partisco.
InOe'Uere, buigen, p. pass. inOesso.
Pa'scere, weiden; p. pa.~s. pasto en pasciuto.
InOnire (InOIl'ere), he'invloeden; pro -Ouisco Percuo'tere, schudden; pres. -oto; p. rem.
(-Ouo), p. rem. -flussi, rut. -iro, p. pass.
-cossi, 3depers. -CU8se; rut.-otero, p. pass,
-f)usso.
-cossO.
Infra'gnere, Z. rra'ngere.
Pe'rdere, verHezen ; pres. perdo"; p.rem, perdei
Infri'ngere, Z. cl'gDel·e.
(persi); rut. perdero, p. pass, v.erduto (perso).
'lIsl'stere, aandring-en, Z. assi'stere.
Perllle'ttere, toestaan, Z. Ole ttere.
lnso'rgere (-sll'rgere), Z. so'l·gere.
Persi'stel"e, aanbouden, Z. assi'stere.
Instrllire, onderricllten, Z. costrllire.
Perslladere, overreden; pres -do; p. rem.
Interce'dere, tusschenkomen, Z. ce'dere.
-suasi (adei); rut. -dero, p.pass. -suaso.
I ..ti'ng-ere, Z. ti'ngere.
Piacere, behagen; pres. piaccio; p.rem. piac·
IntJ'rdere, kneden; ptes. -do, p. rem. -si,
qui; rut. piacero, p. pass. piaciuto.
rut. -dero, p. pass. -so.
Pia'ngere (pla'gnere), weenen; pres. piango,
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p. rem. piansi; fut. piangeró, p. pass. pianto.

Pi'ngere (pi'gnere), schilderen ; pres. pingo ;

p. rem. pinsi ; fut. pingeró, p. pass. pinto.
Pio'vere, regenen ; pres. 3e p. piove ; p. rem.
piovve (piove); tut. pioverà, p. pass. piovuto.
Po'rgere, aanbieden ; pres. porgo ; p. rem.
porsi ; fut. porgeró, p. pass. porto.
Porre (po'nere), leggen ; pres. pongo, poni,
pone, poniamo, ponete, pongono; p. rem. posi
(puose); fut. porró (ponen ), p. pass. porto.
Possedere, bezitten, Z. sedere.
Potere, kunnen ; pres. posso, puoi, puó, pos-
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rincresce; p. rem. —crebbe; fut. —crescerà,
p. pass. —cresciuto.

Repe'llere, terugstooten, Z. espe'llere.
Riso'lvere, oplossen ; pres. —vo ; p.. rein. —vei

(—vetti, risoosi); fut. —veru, p. pass. risoluto.

Riso'rgere, zich opheffen ; pres. risorgo ; p. r.

risorsi ; fut. risorgerè, p. pass. risorto.

Rispo'ndere, antwoorden; pres. --do; p. rein.

risposi ; fut. —deró, p. pass. risposto.

Riso'rcere, Z. to'rcere.

Riuscire, slagen, Z. useire.
siamo, potete, po'ssono ; imperf. poteva ; p. rem. Ro'dere, knagen ; pres. rodo ; p. rem. rosi ; fut.
potei (potetti), potesti, potè; fut. potró, potrai
roderó, p. pass. roso.
enz.; gerund. potendo, p. pass. potuto.
Ro'mpere, breken ; pres. rompo ; p. rein. ruppi
Proce'dere, overgaan tot, Z. eedere.
(roppi, rompei); fut. romperó, p. pass. rotto.
Preclu'dere, Z. chiu'dere, ook —cludo, —di. Saline, klimmen ; pres. salgo (salisco); p. rem.
Predire, Z. dire.
salii (salsi); fut. saliró (sarro), p. pass. salito.
Prefi'ggere, Z. fi'ggere.
Sapere, weten ; pres. so, sai, sa (sape), sapPre'mere, dringen, vair belang zijn ; pres.
piamo, sapete, sanno ; p. rein. seppi, sapesti,
premo ; p. rem. eremei (—metti); fut. premeró,
seppe ; fut. sapró ; pres. cong. sa'ppia ; imperat.
p. pass. —muto (presso).
sappi; p. pres. sapiente, p. pass. saputo.
Pre'ndere, nemen ; pres. prendo ; p. rem. presi Sealfire, villen ; pres. scalfisco ; p. rem. scan];
(—ndei); fut. prenderd, p. pass. preso.
fut. scalfiró, p. pass. scalfito.
Proce'dere, overgaan tot, Z. ee fiere.
Sce'glier (sterre), kiezen ; pres. scelgo ; p. r.
Presu'rnere, vermoeden, Z. assu'mere.
scelsi ; fut. sceglieró (scerró), p. pass. scelto.
Propen'dere, overhellen ; regelmatig p. pass. See'ndere, afdalen ; pres. scendo ; p. rein. scesi
propeso.
(—dei, —detti); fut. scenderó, p. pass. sceso.
Proro'nnpere, uittrekken, Z. ro'mpere.
Sci'ndere, splijten ; pres. seindo; p. rem. scissi,
Prote'ggere, beschermen ; pres. —eggo ; p.
fut. K inder s:) , p. pass. scisso.
rem. —essi (—eggei), fut. —eggeró ; p. p. —etto. Sciogliere (sciorre), ontbinden ; pres. sciolgo
Pu'iugere (pu'gnere), steken ; pres. pungo ;
(scioglio); p. rem. scolsi ; fut. scioglieró (sciorró),
p. rem. punsi ; fut. pungeró (pugneró), p. pass.
p. pass. sciolto.
punto.
Scolpire, beeldhouw en ; pres. —pisco; p. rem.
Ra'dere, scheren, langs glijden! pres. rado ;
scolpii (sculsi); fut. —pico, p. p. --pico (sculto).
p. rem. rasi (—dei); fut. —deró, p. pass. raso. Scomme'ttere,Z. me'ttere.
Raggiu'ngere, vervoegen, Z. gin ngere.
Scon n 'ettere,Z. nettere.
N.B. De met ri of re beginnende werkwoorden, Sconfo'ndere, Z. fo'udere.
en die hier niet vermeld zijn, worden vervoegd Seo'rgere, bemerken, Z accorgersi.
als de enkelvoudige werkwoorden.
Seri'vere, schrijven ; pres. scrivo; p. rem.
Ravvedersi, zich bezinnen, Z. ve'dere.
scrissi ; fut. scriveró; p. pass. scritto.
Reei'dere, stuksnijden, Z. inci'dere.
Seuo'tere, schudden ; pres. scuoto; p. rem.
Redl'mere, losknoopen ; pres. rediuio ; p. rem.
scossi ; fut. scuoterO, p. pass. scosso.
redensi (dimei); fut. —iineru, p. pass. ento. Sunuo'vere, Z. niuo'vere.
Re'ggere, regeeren, houden; pres. reggo; p. Sedere, zitten ; pres. siedo (seggo, se'ggio),
rem. ressi ; fut. reggeró, p. pass. netto.
siedi, siede, sediamo (segghiamo, —giaino),
Re'ndere, teruggeven ; pres. rendo ; p. rem.
sedete, sie'dono (se'ggono); pres. cong. sierla
rendei (—etti, resi); fut. renderó, p. pass. ren(segga); p. rem. sedei (—detti), sede•ti, sede'duto, reso.
rono (sedettero); fut, sederó; imperat. siedi,
Repe'llere, ripe'llere, Z. espe'llere.
p. pass. seduto.
Repri'mere, beteugelen ; pres. —mo ; p. rem. Sedurre, verleiden, Z. adderre.
—pressi (—primei); fut. --merg, p. p. —presso. Segui re, volgen ; pres. seguo (sieguo); p. rem.
Resel'ndere, snijden ; pres. —do ; p. rem.
seguii; fut. seguiro, p. pass. seguiro.
—scissi (—tindei); fut. --deró, p. pass. —scisso. Sepellire, begraven, regelm. maar p. pass.
Resi'stere, weerstandbieden, Z. assi'stere.
seppellito (sepolto, sepulto).
Retui ndere, regelm, maar p. pass. retuso.
Se'rpere, slingeren ; pres. serpo, —i, --e, se'rRi'dere, lachen ; pres. —do ; p. rem.—si; fut.
pono ; sogg. serpa, —a, —a, —iamo, se'rpano ;
.—derf►, p. pass. —so.
imperf. serpeva ; gerund. serpendo.
Ridurre, Z. addurre.
Sofferire (soffrire), lijden, Z. offerire.
Rie'dere, terugkeeren ; pres. ind. riedo, --i, Solere, gewoon zijn, plegen ; pres. intl. soglio,
—e, rie'dono.
suoli, suole, sogliamo, solete, so'gliono ; imperf.
Redire, omkeeren ; pres, sogg. rieda, —da —da,
soleva ; pres. sogg. soglia, --a, —a, —iamo,
—dano ; imperf. riedeva, --i, —a, riede'vano.
—iate, —iano; imp. sogg. solessi; gerund. soRifle'ttere, nadenken, terugkaatsen ; pres.
lendo, p. pass. so lito.
—fletto ; p. rem. —tlettei (—flessi); fut. —flet- Solvere, oplossen ; pres. solvo ; p. rem. solvei
teró, p. pass. —flesso (teruggekaatst), —tlettuto
(—vetti); fut. solveró, p. pass. soluto.
(nagedacht).
Somme'ttere, onderwerpen, Z. me'ttere.
Rifer lgere, Z. fulgere, 3e p. p. rem. poet. Soppri'inere, opheffen, Z. oppri mere.
—fulgè.
So'rgere, zich verheffen, Z. po'rgere.
Rilii'eere, Z. lu'cere, p. rem. rilussi (—lucei). Sospe'ndere, ophangen, Z. appendere.
Rimauere, blijven ; pres. rimango ; p. rein. Sottoine'ttere, onderwerpen, Z. me'ttere.
gifnasi ; fut. riinarró, p. pass. rimasto (rimaso). Sottotrarre, onttrekken, Z. trarre.
ttiiicre'scere, leed doen; (impers.) pres. mi Spa'ndere, verspreiden ; pres. spando ; p. rem.
-
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spandei (—etti, spansi); fut. spanderè, p. pass. Tradurre, vertalen, Z. addurre.
spanduto (span to). Trati'ggere, doorboren, Z. figgere.
Spa'rgere, verstrooien ; pres. spargo ; p. rem. 't'rarre (tra'ere), slepen ; pres. Iraggo ; p. rem.
sparsi (spargei); fut. spargerè, p. pass. sparso. !

trassi; fut. trarrè, p. pass. tratto.

spengo (spegno); p. rein. spensi ; fut. spegnero,

ucliarno, udite, o'dono ; imperf. udiva ; p. rem.
udi, uditi, udr ;fut. udirè (udrè); p. pres. udiente,

Sparire, verdwijnen ; pres. —risco ; p. rem.; 'rrasfo'ndere, overgieten, Z. fo'ndere.
sparif (sparvi); fut. sparirè, p. pass. sparito ' Trasparire, doorschijnen, Z. sparire.
(sparuto).
Ucei'dere, dooden ; pres. ucciso ; p. rem. uccisi ;
I fut. ucciderè, p. pass. ucciso.
Spè ' ndere, uitgeven, Z. appe'ndere.
Spe'gnere (spe'ngere), uitdooven ; pres. i Udire, hooren ; pres. odo, odi, ode (udisce),

p. pass. spento.

p. pass. udito.
Spe'rdere, Z. eerdere.
Spe'rgere, ver-, bestrooien ; pres. spergo ; p. r. U'ngere, u'guere, inwrijven, zalven ; pres.
spersi ; fut. spergerè, p. pass. sparso. ungo ; p. rem. unsi ; fut. ungerè (ugnerè),

Spi'ngere (spi'gnere), duwen, aansporen, Z. I p. pass. unto.
Uscire, uitgaan; pres. esco, esci, esce, usciamo,
pingere.
Stare, staan ; pres. sto, stal, sta, stiamo, state, i useite, escono ; imperf. unciva ; p. rem. uscii,

uscisti, uscisti, usci; fut. useirè; tong. pres.
stanno; imperf. stavo; p. rem. stett.i, stesti,
stette, sternmo, steste, ste'ttero ; fut. star° ;
esca, usciamo, e'scano ; imperat. esci, uscite ;
gerund. uscendo ; p. pres. uscente, p. p. uscito.
tong. pres. stia (stea); cony. imperf, stessi,
stesse, ste ssimo, steste, ste'ssero; imperat. Vulere, waard zijti; pres. valgo, valt, vale,
valghiamo, valete, va'lgano ; imperf. valeva ;
sta, stia ; gerund. stando; p. pres. stante,
p. rein. valsi, valesti; fut. varrè; gerund.
p. pass. stato.
valendo ; p. pres valente, p. pass. valco (vaStridere, schreeuwen, regelm. maar pass. rem.
into, valsuto).
strise, strisero.
f4tri'ngere (stri'gnere), uitdooven, knellen ; Vedere, zien ; vedo (veggo, ve'ggio), veeli (vei),
stringer°,
strinsi
;
fut.
vele, vediamo (veggiarno, vedemo), vedete,
stringo
;
rem.
p.
pres.
ve'dono (ve'ggono, ve'ggiono); imperf. veeleva ;
p. pass. stretto (strinto).
p. rem. vidi (viddi, veddi), vedisti (vedestl);
ttru'ggere, verwoesten ; pres. struggo ; p. rem.
fut. vedrb ; cony. veda (vegga), vedessi ; gerund.
strussi ; fut. struggerè, p. pass. strutto.
vedendo (veggendo); p. pres. vedente (veggente),
Suece'dere, opvolgen, Z. ce'dere.
p. pass. veduto, visto.
Sa'ggere, zuigen ; pres. suggo ; p. rem. suggei ;
(van
succhiare).
Venire,
komen; pres. veego (vegno), vierai,
p.
pass.
fut. sugerè,
viene (verse), veniamo (vengnamo, venghiarno),
Siissi'stere, bestaan, Z. assistere.
Sve'llere (sve'gliere, sverre), ontrukken ;
ventte, ve'ngono ; imperf. veniva ; p. rem. venni,
venisti, venne (pop. viense), venimmo (vegpres. svelgo (svello); p. rem. svelsi; fut. svelnemmo), veniste, ve'nnero (venirono, veniro);
Ierè (verrè), p. pass. svelto.
fut. verre) ; cong. venga ; gerund. venendo;
Su'rgere, Z. so'rg ere.
p. pres. veniento, p. pass. veduto.
'racere, zwijgen ; pres. ta'ccio ; p. rem. tacqui
V ilipe'udere, verachten, smaden ; pr. —pendo;
—cel, —etti); fut. tacerè, p. pass. laciute.
p. rem. —pest ; fut. —pendero, p. pass. —peso.
Te'udere, uitstrekken, Z. attendere.
'renere, houden ; pres. tengo, t.ieui, tiene, te- iii'neere, overwinnen ; pres. vinco ; p. reen.
niamo (tenghiamo), tenete, tengono ; p. rem.
vinsi (vinci); fut. vincerè, p. pass. vinto.
tenni, tenesti, Willie; fut. terrè ; tong. pres. Vi'vere, leven ; pres. vivo ; p. rem. vissi (vivei);
fut. viverè (vivrè), p. p. vissuto (vivuto, visco).
tenga, p. pass. tenuto.
Volere, willen ; pres. vo'glio (vo'), vuoi (vuo',
Te'rgere, afdroogen, Z. ime'rgere.
vuoli), vuole, vuol, vogliamo (volemo), volete,
Ti'ngere (ti'guere), verven ; pres. tingo (tiggo);
vo't;liono ; imperf. voleva ; p. rem. volli (volsi),
p. rem. tinsi ; fut. tignerè (tingerè), p. p. tint°.
volesti, volle (valse), vo'llero (voisero); fut.
To'gliere (torre), wegnemen ; pres. tolgo
vorrè ; cong. pres. vo'glia ; imperat. volli, voglia,
(to'gtio); p. rem. tolsi ; fut. togliero (torrè),
volete ; gerund. volendo ; p. pres. volente
p. pass. tolco.
(vogliente), p. pass. voluto (volsuto).
To.ndere, scheren, regelm. p. pass. tonduto.
To'reere (to'rgere), draaien, wringen ; pres. Volgere (volvere), keeren ; pres. volgo;
torgo ; p. rem. torst (—cel, —eetti); fut. torcero, p. rem. volsi ; fut. volgeró (volverè); p. p. volto
I
p. pass torto.
-

